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  پيش سخن
  نــگاهي ديــگر

  

  نگاهي ديگر
  به انسان،

  به زندگي، 
  به طبيعت،

  .به هستي
  .به بودن، به شدن، به آمدن، به رفتن

  به داشتن، به خواستن،
  به آرزوها، به رفتارها، به آفريدن ها،
  .به ابزارها، به شيوه ها، به دستاوردها

  .به گذاشتن ها، به برداشتن ها
  .ابه ريشه ها، به ميوه ه

  به كتاب، به درس، به مدرسه
  .به محصل، به معلم، به مدير

  .به سازمان دهندگان و مديران و رهبران
  .به دانش پژوهان، دانش آوران، دانش پروران

  .به خردمندان، خردورزان، تحول آفرينان
  به فيلسوفان، متفكران، نوآوران
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  به هنرمندان، هنرآفرينان، هنرستايان
  تعادل، به تعاليبه رشد، به تحول، به 
  به ويژگي هاي مرد، 

  به طبيعت زن
  به دنياي كودك، 

  .به رؤياي نوجوان
  

  نــگاهي ديــگر
  به شعر، به موسيقي، به آواز، به نقاشي

  به نوشته هايي 
  كه شيرة حيات

  .در رگ زندگي مي ريزد
  به تفاوت ها و تشابه ها

  به رنگارنگي فرهنگ ها
  به گرده افشاني تمدن ها

  مندي انسان هابه توان
  به قانونمندي رويدادها
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  به شب
  به روز

  به لبخند ماه
  به تاج خورشيد

  به سينة كوه،
  به دامن دشت،

  به موج دريا
  به اشك باران

  به همة زيبايي هاي درون
  به تجلي اين همه زيبايي در بيرون

  به غناي واژه ها
  به آهنگ ساختارها

  به پيام گفتارها
  

  به گذشته اي
  آينده مي نهد كه گام در

  به بودني 
  كه جامة شدن مي پوشد

  
  به انديشه اي

  كه بال پرواز مي گشايد
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  به نگاهي 
  كه ناديده ها را مي بيند

  به زباني 
  كه ناگفته ها را مي گويد

  به خواستي
  كه ريشه در خرد مي دواند

  به دلي
  كه كانون گرم دل ها مي شود

  به عشق،
  به انديشه

  ”هعشق و انديش“به هماغوشي 
  و انســـاني

  .”انســـان“ از تبـــار 
  

19/22/4/88  
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  نگاهي ديگر
…  

  آهنگي ديگر
  ما،

  به بچه ها
  زندگي كردن را

  با
  ” زندگي كردن“

   –ياد مي دهيم 
  آن گونه

  كه علم مي گويد،
  كه اخالق مي گويد،

   –كه خصال واالي انسان و انسانيت مي گويد 
  به كمك

  انديشمندان و 
  ن و جامعه شناسا

  روانشناسان و 
  كودك شناسان

  آنان را
  به سوي آينده 

  .هدايت مي كنيم
  براي دنيايي

  كه هنوز نيامده است و 
  كسي آن را نديده است،
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  ولي
  آينده نگران و خردمندان و جوان انديشان
  در پژوهش ها و هم انديشي هاي خود

  از آن خبر مي آورند 
  و هنرمندان و هنرآفرينان

  ار و تصويرگري و نغمه پردازي در گفتار و نوشت
  پهنه ها و صحنه ها و حال و هواي دنياي آينده را
  .به ديد و مشام ما مي رسانند

  ما 
  به بچه ها كمك مي كنيم

  غنايم گذشته را
  ميراث تمدن آفرين و تمدن ساز تاريخ سازان را

  آن گونه كه بوده است
  ببينند و بشناسند و 

  آن گونه كه تحول يافته است
  .ريابندد  

  ما،
  از بچه ها

  نه آن را كه بوده ايم و هستيم،
  بل آن را كه بايد باشيم

  .مي خواهيم
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  از همين روست 
  كه هيچ مادري،

  هيچ خانواده اي
  هيچ مربي و معلمي

  نمي تواند
  به تنهايي

  .عهده دار آموزش و پرورش كودكان شود
  هم كودكان بايد جمعي

  و در زندگي اجتماعي
  پرورش يابند

  راه بردن زندگي خردمندانه مسلط، و به
  هم پرورش دهندگان 

  و بارآوران و راه بران آنان
   –بايد جمعي و سازمان يافته 

   –به اعتبار تنوع دانش و تجربه و كارايي خويش 
  .به اين امر تحول آفرين پردازند

  …و ما 
   –كه ده ها سال 

  با بهره گيري از تئوري هاي به روز رسيدة 
   –انديشمندان ايران و نقاط ديگر جهان كارشناسان و 
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   –اين سازمان دهي ها را 
   –در پيوند زدن دل ها و جان ها و انديشه ها 

  .تجربه كرده ايم
  .پيوسته راه غنا و استحكام بيشتر و بهتر رفته ايم

  و در اين راه پيمايي لذت بخش و غرورانگيز
  چه بسا ايده ها و شيوه ها و داده ها و گرفته ها

  نگ باخته اندر
  .و در جاي جاي اليه هاي زمان فرو رفته اند

  آن چه مانده است
  ايده ها و شيوه ها و 

  خواست ها و 
  توانمندي هايي است

  .فرينان را مي سازد كه آينده و آينده آ
  

  و باز
…  

   –در آغاز يك تحول 
  در انتهاي خط، 

  .به آغاز رسيده ايم
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  اين آغاز،
  روز رسيده،انديشه اي نو و دانشي به 

  فضايي تازه و سرهاي پرشور
  .و تشكلي ديگر مي طلبد

  ما خوب مي دانيم
  كه چه مي خواهيم

  .و چه گونه بايد آن را به دست آوريم
  و هر كه مي داند و مي خواهد بداند

  و سر پرسوداي ساختن آينده اي
  در خور انسان آينده را دارد

  بايد
  در اين تشكل ها

  جاي خود را پيدا كند و 
  .نقش خود را ايفا

  ما 
   –خواهيم  خصال واال از انسان ها مي

  با
  شور زندگي،

  شوق ساختن،
  .اميد به فردا
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  دوست داشتن و 
  به هم پيوستن و 

  پشت و پناه هم بودن را
  در زندگي جمعي مان،

  در فرهنگ ستودني مان
  .مي كاريم و مي باريم و مي تابيم و مي پروريم

  ما
  روي پاي خود ايستادن را

  در جمع زيستن را،
  قد كشيدن را

  رشد كردن را
  باور به نيرومندي انسان را،

  انديشيدن را،
  از نو انديشيدن را،

  بر انديشه ها انديشيدن را
  .سرشت و خصلت و روش و منش كودك مي كنيم

  ما 
  زبان را از انديشه و 

  انديشه را از زبان
  .جدا نمي دانيم
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  ما 
  زبان درك را

  در كودك
  ”كتاب زندگي“  براي خواندنِ

  .پر واژه مي كنيم و گسترده
  و زبان توليد را

  براي راه بردن و ساختن زندگي
  .خوش آهنگ و پراستحكام و پر پيام

  ما
  از درك ايده ها و شيوه ها و ساختارها و مفاهيم

  .ازه مي رسيمتوه ها و مفاهيم خلق ايـده ها و شيبـه 
  ما،

  خود، 
   –با كودك رشد مي كنيم 

  ي آموزيم از او م
   –و به او مي آموزانيم 

  او
  دست ما را مي گيرد و به دنياي خود مي برد،

  و ما را
  با داشته ها و دانسته ها و 

  باورها و آرزوهاي خود
  .آشنا مي كند
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  ما
  نيز

  انبان نبايدها را بيرون در مي گذاريم و 
  با سبد پرنشاي بايدها

  .سري به باغ و باغچه او مي زنيم
   –و تجربه و كارآيي خود را  دانش و خرد

   –با نشاط و خوشرويي و يكي شدن و يكي بودن 
  در خدمت باز كردن راه ها و گشودن درها و 

  .پيوستن دل ها و همگام شدن گام ها مي كشيم
  فضاها و امكان ها و ابزارهاي رشد و حركت را

  در شناختن و ساختن آن چه بايد شناخت و ساخت
  .مدر اختيار كودك مي نهي

  ما
  خوب مي دانيم 

  و بر اين باوريم كه
  پيشاپيش بچه

  و بسيار بيشتر و بهتر از او
  مربي و راه بر و مونس و همدم او

  بايد بخواند و بپرسد و آزمايش كند و 
  .ياد بگيرد و به كار بندد
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  او
  هر صبح و شب

  خود را و افكار خود را
  داشته ها و باورداشت هاي خود را

  ذراند؛از صافي زمان مي گ
  را مي گيرد و ” گذشته“ صافي اي كه لخته هاي 

  غيرضرورها و تاريخ گذشته ها را
  .ته نشين مي كند

  و در آن سوي صافي،
  ”آينده“ در ورود به 

  اجازه مي دهد
  آفتاب انديشه

  بر تن و جان او بتابد و 
  باران عشق

  .به او طراوتي تازه بخشد
  آن چه

  ما
  از خود،

  از كودك، 
  مربي مي خواهيم و از مادر و
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  يك باور است،
  آرماني است كه ريشه در علم دارد،

  انگيزة تالش هايي است
  ”چادر زندگي“براي افراشتن 

  
  كه اگر ايده ها نباشد

  
  
  
  

  شيوه ها رشد نمي كند
  و اگر شيوه ها رشد نكند

  ابزارها عاطل مي ماند
  و اگر ايده و شيوه و ابزار و سازمان دهي

  اي پراستحكام نباشددر اختيار اراده ه
  ”آينده“ 

  در اليه هاي تاريخ
  .گير مي كند

  
15/25/2/88  
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  نگاهي ديــگر

…  
  آغازي ديــگر

  ما،
  عاشقانه و آگاهانه

  با همة امكانات
روي جســم و ذهــن و احساس و رفتــارِ اجتماعي بچه هـا  

–   
با مشاركت آنان كه مي توانند ذهن را باز كنند و احسـاس را  

   – تلطيف
  .كار مي كنيم

  بچه ها را
   –با شيوه هاي راه بردن بدن 

ا از داشتـــه هـاي جسـمي    جـــ  براي استفادة شايسته و بـه 
   –خود 

  .بار مي آوريم
  در آن ها

  چابكي و تحرك بدني را
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  امري عادتي و مهارتي مي كنيم
  و مراقبت هاي بهداشتي را

  .امري پذيرفته شده
  
  ما،

  به آن ها
نـه خـوردن و چـه موقـع     چه خوردن و چـه گو 

   –خوردن را ياد مي دهيم 
  .تهيه و نگهداري و مصرف نوشيدني ها و جويدني ها را

  ما
  ذهن آن ها را باز مي كنيم

  براي مشاهده و معاينه و 
  جدا كردن و به هم آميختن و 
  شناختن و 

  .پذيرفتن
  تا خود

  با چشم و گوش و دست و زبان
  ويژگي ها و رابطه ها را

   –به جا آورند ببينند و 
  از معلول به علت رسند و 
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  .با شناخت علت به معلول
  
  
  

  ما
  آن چه را هست

   –آن گونه كه هست 
   -از درون و از بيرون 

  با رابطه ها و كنش ها و واكنش ها
  مي شناسانيم و

  شيوه هاي برخورداري از آن ها را
  .به روز مي رسانيم

  تا كودك،
  خود، 

  درست و به موقع راآثار و نتايج بهره برداري 
  .ببيند و بپذيرد

  بچه ها را
  با تن و بدن خودشان،

ـــكن و مــ   ــا مسـ ـــزارهاي  ـب ــش و ابـ أوا و پوش
  دگي شان،ــزن

  با گياهان و جانداران و چرخه طبيعت
  .آشنا مي كنيم
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  ما
  رابطه هاي علمي را

  از زندگي و از طبيعت بيرون مي كشيم و 
  

   –تنظيم و تلطيف شدة آن ها را 
   –ونه كه بديهي و شفاف باشد آن گ

  به زندگي بچه ها
  .باز مي گردانيم

  در حقيقت،
  بچه ها را،

  با ذهني جستجوگر و پرتالش
  بر سر شناخت زمين و زمان 

  .و تكامل و تحول مي آوريم
  تا خود را و 

  محيط خود را و 
  طبيعت و هستي را

  پله به پله و مرحله به مرحله 
  بشناسند و 

  ويشبا دانسته هاي خ
  .به كشف نادانسته ها بروند
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  بچه، بايد
  چيزها را لمس كند، ببيند، بشنود، ببويد،

  .احساس كند و بشناسد
  

  و اين امر، 
  با داشته هاي بچه ها، 

  با آورده هاي خانه و مدرسه و مدرس، 
  .امري پرشور مي شود و به ياد ماندني

  با كمك تصوير و شيء و صدا و حركت
  ضوعي و موضعيو به مدد گفتارهاي مو

  فضاهاي يادگيري را دل انگيز مي كنيم و 
  به واقعيت هاي طبيعت و زندگي

  .هر چه شبيه تر
  در ايجاد اين فضاها و تحركات

  شاگرد فعال است و 
  .معلم سازمان ده و رهبر

  ياد دهنده شرايط و تسهيالتي فراهم مي كند كه
  يادگيرنده 

  هر چه بيشتر
  .ازد و به كار بنددببيند و بشنود و بشناسد و بس

  بچه ها 
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  واژه ها و ساختارها را
  از دل رفتارها بيرون مي كشند و 

  از آن خود مي كنند و 
  .با سر و سامان دادن به آن ها بيان مقصود

  بچه
  ”اشتباه كردن“ از 

  .نمي ترسد
  خطاي او را كسي عريان نمي كند
  و در اوج شور و اشتياق و مشاركت

  .نمي شود” تصحيح“
   بچه ها

  آن قدر مي بينند و مي شنوند و مي گويند و 
  به كار مي بندند

  كه همة جاده هاي حركت و مشاركت
  بر آنان هويدا و هموار مي گردد،

  و شوق و عطش و هوس يادگيري
  .هواي تنفسي شان
  مشاركت و يادگيري و تعميم و نوآوري

  تمناي وجودشان مي شود و 
   –تفريح زندگي شان 
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  مي شود بيانگرِ
  .ان و شخصيت و هويت و جايگاه وجودي شانتو

  
  

  بچه ها، در هر امري،
  كه با دل و جان شركت كنند

  و به شيوه هاي رفتاري دل بندند
  از هر بزرگي بيشتر مي درخشند و 

  سريع تر جايگاه وجودي شان را نشان مي دهند
   –بچه ها زود عاشق مي شوند 

  عاشق آن كه به آن ها ياد مي دهد،
  –ياد مي گيرند  عاشق آن چه

  عاشق زندگي،
  عاشق هستي

  …عاشق 
  و اين همان چيزي است كه

  مربي و معلم را محور مي كند،
  و آن چه را او مي آموزاند 

  و آن گونه كه او مي آموزاند، 
  …و فضاهايي كه او مي آفريند 

  و نگاه او را
  به بچه ها،
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  به انسان،
  به زندگي 
  و 

  .به هستي
  آگاه باشد؛  بچه بايد بر آگاهي خود

  مصرف دانش به روز رسيده را بداند 
   –و بر داشته ها و كرده ها و انديشه ها بينديشد 

  .انديشيدن بشود سرشت ثانوي اش
  ما دوست داريم 

  دالوري بچه 
  نه به اعتبار جسم او، 

  .كه به اعتبار ذهن او باشد
  ما در كار و زندگي با بچه ها 

  پيوسته و آگاهانه 
  اعتبار نيروي جسمي را توانمندي به 

  .به توانمندي به اعتبار قواي ذهني در مي آوريم
  ما تن و جسم را سالم و پرتوان مي خواهيم 

  .تا در خدمت ذهني گسترده و پرتوان كار خود كند
  ما خوب مي دانيم كه 

  ذهن محصول كنش ها و واكنش هاي جسم است و 
  .رهبر آن
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  ما دالوري بچه ها را 
  يي شان مي ستاييمبه اعتبار دانا

  
  ما شهامت انديشيدن، 

  شهامت بيان انديشه 
   –و شهامت تصميم گيري و اجرا را 

  در دنياي دل انگيزِ
  .مي ستاييم –دوست داشتن و پشت و پناه هم بودن 

  ما توانايي ها را 
  در خدمت خصال واال مي خواهيم 

  دالوري ها و پايداري ها و 
  ا بلندپروازي ها و بيش خواهي ها ر

  در فرهنگ با هم بودن و براي هم بودن و 
  .دست به هم دادن مي ستاييم

  بسيار كوشيده ايم و باز مي كوشيم 
  آن باشيم كه از ديگران انتظار داريم

  معلم خوب بايد در درجه اول شاگرد خوبي باشد 
  ما اندرز نمي دهيم، 

  رفتار كسي را تصحيح نمي كنيم، 
  ، پشت به كسي نمي كنيم

  مي شكنيم حرمت ن
   –بايد بكنــد ” معلم“فقط آن مي كنيم كــه 
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  ” زندگي كردن“با 
  .زندگي كردن را ياد مي دهيم

  
  و خوب مي دانيم 

  كه فروتنانه و بردبارانه 
  خود بايد زندگي كردن را بياموزيم 

  و در بوته هاي آزمايشِ زمان 
  .عيار آن را بازشناسيم

   فروتني عيار سكة دوست داشتن استكه 
  .و توجه به آراي ديگران معيار آن

  لزومي ندارد 
  دهد ” درس“هر آن چه را مي داند   ”معلم“

  ولي آن چه از دهان او برون مي آيد 
  يا از قلمش جاري مي شود 

بايد ريشه در تازه ترين دستاوردهاي علمـي  
  داشته باشد 

  و مقوم دوستي ها و مهرباني ها
  دوست داشتني 

  اخت ريشه دوانده كه در بستر آگاهي و شن
  و در پرتو عشق سر به آسمان كشيده 

  و عشقي كه از رگ هاي آگاهي و دانش و انديشه
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  خون گرفته  
  دل و جان آدمي را طراوتي ديگر مي بخشد و

  .شيرة حيات
  مي ناميم ” فرهنگ“آنچه را ما 

  در آغوش مادر و در محفل خانواده زاده مي شود 
  و پرسش كودك و در خانه هاي استعداد و نياز 

  مي نشيند و زمينة رفتارهاي آينده او مي شود
  و چنين است كه 

  همواره، 
  مدرسه، 

  ” آموزش“ براي آغاز 
  .دير است

  شروع شود ” مادران“بايد از دامان   ”دانشگاه“
  و مادران بايد 

  بيش از هر كس و پيش از هر چيز 
  ياد بگيرند 

   –كه با كودك 
   – قبل از تولد و بعد از تولد

  .چه گونه رفتار كنند
  و كار اساسي 

  متفكران و مديران و برنامه ريزان و مدرسان، 
  آن است كه 
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  كار روي كودك را 
   –با كار روي خانواده شروع كنند 

  .خانواده قبل از شكل گرفتن و در آغاز آن
  ما نيز بر آنيم كه 

  با گفتار و نوشتار 
  و در ارتباط هاي پيوسته و دايمي، 

  را ” و مدرسهخانه “
  در نگاه به كودك، 

  در رفتار با او، 
  و در آموزش هاي الزم 

  در مبادلة احساس و دانش و انديشه 
  .هماهنگ و همسو كنيم

  مادران و مربيان 
  بايد 

  بيش از آن چه وقت و تالش و توجه 
  روي ياد دادن مي گذارند 

  كنند  ”ياد گرفتن“صرف 
  و ياد بگيرند 

  وادي و عاطفي كودك در هر مرحلة سني و س
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  چه گونه پاسخگوي نيازهاي او باشند 
و چه شرايطي براي رشد جسمي، ذهني، عاطفي، بياني 

  .و اجتماعي او فراهم كنند
  

حـرف اول  ” انديشه و بيان“ كه در اين رشد و بالندگي 
   –را مي زند 

  انديشه را پربار مي كند و ” زبان“
   –زبان را گسترده ” انديشه“ 

  . در توليد در درك و
  كودك زبان را از روي رفتار مي فهمد 

  و در توجه به رفتار است كه 
  واژه ها را در جاي مفاهيم مي نشاند 

  و ساختارها را 
  براي دريافت پيام 

  .سر و سامان مي دهد
  وقتي رفتار لطيف باشد و پرمهر 

  .واژه نيز براي كودك بار محبت دارد
   –بار معنايي هر واژه 

   – براي كودك
  همان است كه با احساس مي گيرد 

  .و كنار داشته هاي ذهن جا به جا مي كند
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  واژگاني كه 
  از رفتارهاي پرشكوه، 

  از صالبت و توانمندي، 
  از احساسي لطيف 

  با ساختاري موسيقايي 
  بر زبان مي آيند 

  و انسانيت را  فلسفهدانش و هنر و 
  .در جاي جاي مفهوم سازي كودك مي كارند

  .اط و سالمتيِ جسم و روح را در خون او جارينش
  بچه 

  بايد 
  قدرت روي پاي خود ايستادن را، 

  زبان گشودن و درست حرف زدن را،
  آهنگ موسيقايي بيان را

  در خانه و در مدرسه،
  ادبي  -و در محافل علمي

  به نمايش كشد 
   –و ديگران 

   –بدون خودپسند كردن او 
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  آن چيز را بستايند
  .ستودن استكه شايسته 

  
  كساني بايد 

  قدرت بيان و زيبايي گفتار كودك را بستايند 
  كه خود موسيقي گفتار داشته باشند و 

  .دانش پردازش كالم
  ما 

  كودكان را
  با مديران و مربياني سازمان دهي مي كنيم

  كه كودك را مي شناسند، 
  دنياي او را مي فهمند، 

  .و عاشق بچه ها هستند
  طبيعي است، 

  به هدف هاي واالي تجربه نشده  رسيدن
  سازمان دهي اي پيوسته متحول مي خواهد 

  كه رهبريِ اجرايي آن 
  كودك شناسان، روانشناسان، هنرمندان 

   –و پرتجربه هاي زبان آموزي به كودكان را 
   –در غناي كيفي و گسترش كمي 
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  .در بر گرفته باشد
  
  

  بر اساس همين باور و برنامه ريزي و سازمان دهي
ما جوانان پرشور و پر اسـتعدادي را كـه دوسـت دارنـد     
دانش و هنر و فلسفه و زيبايي بيان را آهنگ زندگي بچه ها 

   –كنند 
   –با تسهيالتي پاسخگوي نيازها 

  .آموزش مي دهيم و سازمان دهي
ـــردن    ـــوه راه بـ ــارترين شي ــرين و پرب ــي ت ــا غن م

  كــودك را 
  تربيتي مي دانيم -اردوهاي آموزشي

   –به طور شبانه روزي  –چه ها كه ب
  .با مربيان و مدرسان خود زندگي كنند

   –و با زندگي كردن زندگي كردن را تجربه 
  با برنامه هايي گسترده 

  به زبان فارسي
  يا به زبان انگليسي 

  به انتخاب خانواده
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  1388خرداد  15
  
  
  
  

  
  
  

  گفتاري دوستانه
  

  با
  مــادرها

  پــدرها
  معلــم ها 

  محصــل ها
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  اين نوشته،

  در حقيقت،
  سخنراني اي بوده است

   –براي باالترين مقام آموزش و پرورش آن روز 
  .به مناسبت هفتة تجليل از معلم

  آن استاد بلندمرتبه
  با خواندن اين نوشته

  بود” معلم معلم ها“كه از زبان 
  :گفتند
  ”.درس بدهند ’متربيت معل‘ اين را بدهيد“ 

  و من، نيز،
  سال 18پس از 

  به حرف او رسيدم
  حال اگر خواننده

به امر كشـوري و   –ولو كمرنگ  –اشاره هايي  
  .جهاني در آن مي بيند، هم از آن روست

  

12/11/5/88  
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سخن امروز من با عزيزتـرين عزيـزان ايـن مملكـت، بـا      
پـاك شـان را   معلمان به پاخاسـته اي اسـت كـه دل هـاي     

ن مـان  ـــ ي ميهـالي و خوشبختـ ل پرفـروغ راه تعــ ــمشع
  كرده اند،

ود، با پدران و مادراني اسـت كـه عزيزتـرين عزيـزان خـ     
د و مـرز، بـه   ـادي بـي حـ  ـجگرگوشه هاي شان را، با اعتمـ 

تــاريخ ســازان ايــن دوران، بــه معلمــان افتخــارآفرين ايــن  
  مملكت، سپرده اند،

و بــا فرزنــدان عزيــزي اســت كــه بهتــرين ســال هــاي  
” تحصيــــل “شان را بـه   شكوفايي و شكل گيري و پرتواني

تحصيـل آنچه انرژي پروازهـاي بـي وقفـه تمـام      -داده اند 
  عمرشان خواهد بود؛ 

پــرواز بــه ســوي ســرزمين هــاي ناشــناخته، بــه ســوي 
  .سرزمين هاي نور و اميد، به سوي اليتناهي، به سوي كمال

ـ   واده حـرف  ـمن با مثلث مقـدس معلم و محصـل و خان
  .مي زنم

و هم پدر هسـتم، مـن كـه خـود     من كه خود هم معلم 
  لباس هميشه شاگردي پوشيده ام،
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گزاري بــه ايــن هــر ســه را ـمــن كــه مســؤوليت خدمتــ
پذيرفته ام، اجازه مي خواهم راحت و صادقانه تجربـه هـا و   
دستاوردهاي يك معلم، يك پدر، و يك محصل را با معلمان 

  .و محصالن و پدران و مادران در ميان گذارم
  
  

  اسي ترين امر بشر امروز مي دانيم، ما آموزش را اس
  ما آموزش را امر استراتژيك اين مملكت 

  و امر استراتژيك جهــان بشري مي دانيم،
  ما معلم را تاريخ ساز واقعي 

  و معلمي را رسالت انبيا مي دانيم،
  ما مدير آموزشي را 

  رهبر خردي معلمان مي شناسيم،
  را، ما عمده ترين كار اوليا، به ويژه مادران 

  شناخت كودك و نوجوان و جوان مي دانيم، 
  .و تسلط بر شيوه هاي راه بردن آنان

  ما انسان را سرشار از استعداد مي دانيم 
  و محصالن ايراني را 

  .پر استعدادترين چهره هاي زمان
  ما بنا داريم 

  از ميهن مان 
  نمونه اي قابل تعميم 

  .به جهان بشري عرضه كنيم
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  و
  فقط خوب مي دانيم كه 

  با تربيت نيروي انساني، 
  با بسيج بزرگ براي تربيت نيروي انساني، 

  به كشوري نمونه 
  .در سطح جهان درخواهيم آمد

ما آموزش را امر استراتژيك مملكـت و پرقـدرت تـرين    
  اهرم تحوالت عظيم كشور متحول مان مي دانيم،

بــا همــه تنــوع و  -مــا معتقــديم بــراي ايجــاد اشــتغال 
  .بايد آموزش داد -گستردگي اش 

ادقانه و تحسين انگيز راي آن كه بازده تالش هاي صما ب
  هموطنان خود را هزاران برابر كنيم

   -بايد به آنان آموزش دهيم
  .و مهارت كاربرد دانش را بدهيم” دانش“به آنان 

  براي تأمين رفاه مردم بايد به آنان آموزش داد،
  براي همگاني كردن بهداشت 

  اري ها و بيمارستان ها و كاستن از بيم
  بايد به مردم آموزش داد،

  براي آن كه مردم بتوانند 
  از حقوق و آزادي هاي خود بهره مند گردند 

  بايد آموزش ببينند،
  ما براي افزايش توليد 

   –هيچ راهي جز آموزش نداريم 
  براي باال بردن كيفيت كار و توليد 
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  .بايد آموزش داد
  صرف نباشيم،  ما براي آن كه وارد كننده

  براي آن كه مقهور فرهنگ ديگران نگرديم، 
  براي آن كه دنباله رو و پس مانده جمع كن نشويم، 
  .بايد آموزش ببينيم

  
  ما 

  براي آن كه 
  پرقدرت ترين مردم روي زمين باشيم 

  بايد 
  - قوي ترين و غني ترين آموزش ها را ببينيم

  بدون آموزش محكوم به رفتن هستيم و 
  .زش صاحب همه چيزبا آمو

  آموزش در باورداشت هاي ما 
  -مفاهيم روشني دارد 

  ما 
  آموزش مي بينيم  

  تا بر فيزيك هستي مسلط شويم 
  و قدرت محاسبه ” رابطه“و با كشف 

  .از جبر فاصله گيريم و به اختيار نزديك شويم
  آموزش مي بينيم تا ياد بگيريم كه 

  چگونه از تسلط بر فيزيك هستي 
  .و صالح بشر استفاده كنيمبه خير 
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  به كالمي ديگر
  هم رابطه ها را كشف مي كنيم، 

  .هم ارتباط ها را مي سازيم
  
  

رابطه هايي را كه بين همه پديده هاي هستي، خارج از 
اراده ما، وجود دارد مي گيـريم و بـا علـم و اراده و ايمـان و     

درسـت   -ا اراده ماسـت  ــه بــك -كار ارتبــاط ها را ــپشت
  .ي كنيمم

ــر بــ  ــوم     ـاگ ــر عل ــولي، ب ــت و معل ــاي عل ــه ه ر رابط
  مسلط نباشيم،  -بر فيزيك هستي -آزمايشگاهي

در عصر اتم، در عصر تسخير فضـا، در عصر كامپيوتر، و 
در عصر رستاخيز بي سابقه تكنولوژي، جـايي بـراي مانـدن    

  .نداريم
ـــو اگ ــر ـ ـــر عبــ ـــوم انسـل ـــاسي و  -انيـ در روانشن

 -و زبانشناسي و اقتصـاد و ادبيـات و هنـر    ه شناسيعـامـج
  مسلط نباشيم،

  اگر از اقيانوس معارف بشري بهره نجوييم، 
و از ” انسـان “ آن همه تسلط بر فيزيـك هسـتي، از مـا    

  .مردمان مان جامعه اي خوشبخت نخواهد ساخت
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و حتـي انديشـه هـاي     -دانش و تخصـص و مهـارت  
ايمان و تقـوا  اگر در تركيب با عشق و انسانيت و  -پرتوان

  .نباشد، خطرناك تواند بود
ـ   ـو عشق و انسانيت و ايمان و تق وانه ـوا، اگـر بـا پشت

قابل اعتماد علم و انديشه و كارداني نباشد، تواني نخواهد 
  .داشت

  
  در فرهنگ ما 

  .معتبر است” بودن“در خدمت ” داشتن“
ما بايد دو تصوير روشن از آموزش و پرورش خود داشته 

  .باشيم
  مي خواهيم داشته باشيم،  ”چه“

  .مي خواهيم باشيم” كه“ و 
  .كه اعتبار اولي در گرو دومي است

   -ما آموزش را امري مادام العمر مي دانيم
  انسان، تا وقتي هست، 

  بايد بيشتر و بيشتر ياد بگيرد 
  .تا بهتر و بهتر زندگي كند

   -ما فارغ التحصيلي نداريم
  ما از مرحله اي به مرحله ديگر 

  .از پله اي به پله باالتر مي رويم و
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آن چه بسيار براي ما اهميت دارد اين است كه چه يـاد  
بگيريم، چگونه ياد بگيريم، و چگونه از دانسته هاي خود در 

  .ارتقاي سطح زندگي و در تعالي وجودمان استفاده كنيم
آگاهي و دانش و بينش و تفكر و كارآيي ما بايد بـه مـا   

   …باشيم تا ” عادلمت“كمك كند انساني 
  .شويم” متعالي“

  
  

   -ما آموزش را از تولد معتبر مي دانيم
  براي آن كه دانشگاه هاي مان دانش گاه باشند 

  .بايد مادران مان آموزش ببينند
ن صـدا، اوليـن حركت، اولين تمـاس  ــن نور، اوليــاولي

  .است” آموزش“ 
  .حواس نوزاد آماده رشد است

   -اسيمرا بشن” رشد“ما بايد 
  رشد جسمي را، 

  رشد فكري را، 
  رشد عاطفي را، 

  رشد بياني را، 
   -رشد اجتماعي را

  .رشد همه جانبه را
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وه هــاي ــــمــا بايــد شي. مــا بايــد نيازهــا را بشناســيم
در هر مرحله از رشد و در پاسخگويي به  -برخوردي مان را 

  .علمي كنيم -هر نياز 
  ما بايد كشف رابطه ها، 

   -ي ارتباط ها راو قدرت برقرار
   -در انطباق با مراحل تكويني رشد

  .دنبال كنيم
  
  

  رياضي را،  -ما بايد تفكر فيزيك
  تفكر علمي را، درك رابطة علت و معلولي را، 
  .به دبستان ها و پيش دبستان ها بكشيم

  ما بايد زمينه هاي درك علوم دانشگاهي را 
  .از طفوليت فراهم كنيم

   -اال ببريمما بايد قابليت ها را ب
بايد به كودك ديدن ياد دهيم، گوش دادن يـاد دهـيم،   
شناختن ياد دهيم، انديشيدن يـاد دهـيم، روي پـاي خـود     

  ... ايستادن، ساختن، 
  .و در كالم آخر، زندگي كردن را

   -بياموزيم” خواستن“ما بايد به او 
  كه بزرگي خواست هر كس 
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  .نشانه بزرگي ابعاد زندگي اوست
  او را ” نتوانست“بايد 

  او برسانيم ” خواستن“به پايِ 
  كه با احساس درماندگي 

  .از سروته خواست هايش نزند
  ما بايد جلوي تك ارزشي شدن را بگيريم، 

  .جلوي تك بعدي شدن را بگيريم
  
  

  كودك بايد ياد بگيرد كه 
  همه ارزش هاي واالي زندگي را 

  .هماهنگ و همسنگ پيش ببرد
اسـتعدادها و   قابليـت هـا،  يان كه از م خوب مي دانيمما 

د، قـــد  ـــ زنه مـي  ــگران جوانــاز دي يكي جلوترارزش ها، 
  . رشد مي كند و سايه مي افكند مي كشد،

  سايه يك ارزش 
  .نبايد مانع رشد ارزش هاي ديگر گردد

   -”نمره“توجه بسيار به 
   -آن هم نمره كامل
ـ    ه، از سـاير ـــ واده، يـا بچ ـنبايد باعث آن شود كـه خان

  .اجتماعي غافل بماند -ارزش هاي اخالقي
   -ارزش واقعي -توجه به يك ارزش
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  بايد چشم پوشي از ضد ارزش ها را، 
  ارزش هاي كاذب را، 

  .به دنبال آورد
  ارزش هر فكر و هر خصلت و هر برنامه و حركتي را، 
  پاسخگويي آن به نيازهاي جمعي زندگي آينده 

  .تعيين مي كند
  يادگيري را ايجاد كنيم،  ما بايد در محصل شوق

  .رغبت يادگيري را، انگيزه يادگيري را
  

   -را امر خود بداند، نه امر ديگري” تحصيل“او بايد 
  او نبايد احساس كند كه براي ديگري كار مي كند، 

  نبايد احسـاس كند كه به بيگاري كشيده شده است، 
  نبايد احساس كند كه محكوم است، 

  .اره استنبايد احساس كند كه بيچ
  احساس كند،” مختار“او بايد هميشه خود را 

  ما بايد راه هاي متعدد و متنوع رشد همه جانبه را 
  براي او هموار كنيم، 

  ما بايد شرايط تولد و رشد انحراف ها را 
  . از ميان برداريم

  ما نبايد همة وقت خود را 
  مصروف مبارزه با معلول كنيم، 

  .بايد علت را از ميان برداريم
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  ما بايد، خود، انحراف را بشناسيم، 
  ارزش ها را بشناسيم، 

  اجتماعي  -خود، پاي بند ارزش هاي اخالقي
  .و سازنده مان باشيم

  ما نبايد با تصور و گمان 
  .چيزي را ارزش يا ضد ارزش فرض كنيم

  
  
  

خگوي نيـــازهاي جمعـي   ـــ د آن چــه را پاس ـــ ما باي
  انسان هاست 

   -ارزش واقعي بدانيم
گويي و بـرآوردن نيـاز   ـه هر چه دامنـــه ايـن پاسخـ   ك

  وسيع تر باشد 
  آن ارزش واالتر است، 

  .و هر چه آينده دورتري را در بر گيرد، قابل اعتمادتر
  ارزش ها نيز، 

  در تغيير و تبديل ها و تحوالت گوناگون اجتماعي، 
   -كارآيي هاي متفاوتي دارند

  .يز استكه اين نيز با شم آينده نگر ما قابل تم
  ما زبان را 

  .بستر رودهاي پر آب معارف انساني مي دانيم
  .معارف بشري اقيانوسي است كبير

  .بكشيم” ني“ما نمي توانيم آب اقيانوس را با 
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  ما نمي توانيم با زبان ناقص و نارسا 
  انديشه هاي بزرگ را 

  از اعماق تاريخ بيرون كشيم، 
  يا از سراسر جهان 

  .ه مان هدايت كنيمبه كانون پرورش انديش
  زبان مان بايد 

  توان درك انديشه ها و دستاوردهايي 
  كرده است ” انسان“ كه انسان را 

  .داشته باشد
  

  ما اگر دانشمند باشيم، اگر دانشمند انديشمند باشيم، 
ده ـــ اگر خـود از اقيــانوس معـارف بشـري سـيراب ش     

  باشيم، 
  بايد توان آن را نيز داشته باشيم كه 

  يل گري و غنابخشي، با تحل
  با استحكام و زيبايي و ظرافت، 

ه دســت آورده ايــم و پذيرفتـــه ايــم و ــــه را بــــآن چ
  ساخته ايم 

  -در اختيار ديگران گذاريم
  ما 
  بايد  

   -بر زبان توليد
   -در گفتن و در نوشتن

  .مسلط باشيم
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  .دانش ما در زبان بايد امر مهارتي مان شده باشد
  زبان فارسي بايد زنده بماند، رشد كند، 

  .و جوابگوي نيازهاي گسترده و گوناگون آينده گردد
  زبان فارسي 

فقط زبان سعدي و حــافظ و فردوسـي و نظـامي   
  نيست، 

  زبان فارسي زبان كاربردي روز است 
  .كه من و شما را به هم نزديك مي كند

  
  زبان سعدي و حافظ و فردوسي و نظامي 

  ي ماست، زبان هنر
  غنايم فرهنـگي ماست، 

  ادبيات كالسيك ماست 
  كه فرزندان اين آب و خاك 
  بايد با آن آشنا باشند، 
  بايد به آن ببالند، 

  بايد آن را بفهمند، 
  .اما زبان كاربردي روز نيست

   -ما بايد از وحدت نظر به وحدت عمل برسيم
  .ما بايد يكديگر را درك كنيم

  ند انسان هايي كه مي انديش
  و توان بيان انديشه خود را دارند 

  .به خشونت متوسل نمي شوند



 
 هرمز انصاري _نگاهي ديگر                                            

48 

 

  ما بايد توان آن را داشته باشيم 
   -كه آگاهي و دانش و انديشه و احساس خود را

همان گونـه كـه مـي دانـيم و مـي انديشـيم و       
  .بيان كنيم -احساس مي كنيم

  ما نه فقط فن بيان، 
  كه قدرت بيان را 

  .كنيم بايد در بچه ها تقويت
  

  ما بايد كارگاه هاي مان را مدرسه كنيم 
  .و مدرسه هاي مان را كارگاه

  ، ”آموزش“ ما نبايد تصوري از كار بدون 
  ، ”كار“ و آموزش بدون 

  .به ذهن مان راه دهيم
  هر جا كار هست بايد آموزش باشد، 

  .و هر جا آموزش است بايد در كار مصرف شود
   -ك بدهيمبهاي درجه ي” تحقيق“ما بايد به 

  بايد مراكز پژوهشي را 
  قلب خون رساني به همة 

  .برنامه ريزي ها و فعاليت هاي آموزشي مان كنيم
  در همه جا بايد 

   تحقيق و تأليف و تربيت و تدريسگروه هاي 
  .به هم آميزند
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   -ما بايد آموزش را مستقيم كنيم
اهي بـه كـار   ـه اشتبـ ـوده است كـاين كلمه اي ب

  -مي رفته
   –وزش مستقيم به آم

   –كه با ملموسات دانش آموز برخورد دارد 
  در گذشته ها آموزش غير مستقيم مي گفتند؛ 

  .ما آن را آموزش مستقيم مي ناميم
  

  آن چه را كودك مي فهمد، 
  آن چه را در زندگي اش پيدا شده، 

  آن چه را با آن سروكار دارد، 
   -به او آموزش مي دهيم 

  .برايش مفهوم مي كنيم
  را در زندگي ببيند، ” علم“ودك بايد ك

   -منطق را بر همه امور حاكم بداند
  نظام هستي را بشناسد 

  و به كالمي ديگر، 
  .درك علمي از محيط و زندگي خود داشته باشد

  علم را جدا از كاربرد آن، 
  و به دور از ذهنيات او درس دادن، 

  .آهن سرد كوفتن است
  كنيم، ما بايد نشاط را در مدارس حاكم 
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  .روحيه و شوق يادگيري بيافرينيم
  خواندني هاي ما بايد 

  در درجه اول لذت بخش باشد، 
   -در درجه دوم آموزنده

  .كه اگر آموزنده نبود معتبر نيست
  
  
  

  ما بايد بچه ها را به توانايي هاي شان واقف كنيم،
  بايد شرايط رشد استعدادها را فراهم كنيم،

  رغبت يادگيري را، 
  يادگيري را، انگيزه 

  فن يادگيري را 
  .همه گير كنيم

  معلم بايد 
  دانش آن چه را درس مي دهد داشته باشد،

  شيوه هاي انتقال را بداند 
  .و پيام گيرنده را بشناسد

  معلم بايد در دلش، 
  با تمام اعتقاد و ايمانش، 

  .اين رسالت را پذيرفته باشد
  معلم بايد شاگردش را دوست داشته باشد، 

  .خودي شده باشد با او
  معلم بايد به شاگردش شناختن را ياد دهد، 
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  انديشيدن را ياد دهد، 
  .ساختن را ياد دهد

  محصل بايد 
  مصرف آن چه را مي خواند به درستي بداند، 

  بايد اطالع بر آن را بطلبد، 
  و بايد احساس كند 

  آن چه را ياد گرفته است 
  .در زندگي اش موثر افتاده

  
  د، معلم بايد، خو

  تبلور حرف هايش باشد، 
  معلم بايد، در عمل، 

  .اسوه و مقتداي شاگرد گردد
  معلم نبايد تصوير غلطي از شاگرد بگيرد 
   -و نبايد تصوير غلطي از او به ديگري بدهد

  .به خود او يا خانواده اش
  سرزنش و مالمت و تحقير، 

  .شاگرد را نااميد مي كند
  تشويق بايد بر اساس آن چيزي باشد 

   -كه شاگرد به دست آورده است
  در مقايسه با گذشته خودش، 

  .يا در مقايسه با ديگران
  

  اهميت بيش از حد الزم 
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  قايل شدن، ” امتحان“ براي 
   –شاگرد را سطحي بار مي آورد 

همه توجه و تالشش ايـن خواهـد بـود كـه در امتحـان      
شود، و توجهي بـه درك مفـاهيم و برداشـت هـاي     ” قبول“

  . طلب نداردكلي از م
  همه چيز را به حافظه كوتاه مدت مي سپارد 

  و بعد از برگزاري امتحان 
  .چيز زيادي در چنته اش نمي ماند

  
  امتحان، 

  بايد سنجش و ارزشيابي اي باشد دايمي 
  از كار معلم، 

  از كار محصل، 
  .و از كار مدرسه

ما نبايد همه گناه ياد نگـرفتن را بـه گـردن شــــاگرد     
   -بيندازيم 

اگر مدرسه مدرسه باشد، اگر كالس كالس باشد، و اگـر  
. بـه آن هـا سـپرده شـده اسـت     ” محصـل “معلم معلم باشد 

مسؤوليت اساسي به گردن آن هاست، آن هـا بايـد محـيط    
  .يادگيري فراهم كنند

  عمده كار معلم و مدرسه 
   – ايجاد محيط يادگيري است

ين محيطي كه در آن شوق يادگيري همه فضا را عطرآگ
  .كرده باشد
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فقـط دوگـانگي مـي آورد،    ” تقابـل “ما مـي دانـيم كـه    
ــا و     ــت ه ــر خواس ــت در براب ــي آورد، و مقاوم ــانگي م بيگ

  .انتظارهاي طرف مقابل را
پس اگر بنا باشد بخـاطر مصـالح كـودك و نوجــوان و     

  جوان صحنه اي بياراييم، 
 -د و ســالمت فكــريــــاطر رشــــاگــر قــرار باشــد بخ

رد ميدان شويم، نبايد در مقابل او قـرار  رواني او وا -جسمي
  گيريم؛ 

بايد در كنار او باشيم، بايد مشوق و مربي و راهنمـاي او  
  .باشيم، بايد مددكارش باشيم

  
  ، بايد در كانون توجهش باشيم

  بايد بيداركننده نيازها 
  .و پاسخ دهنده به آن ها باشيم
   – محيط آموزشي نبايد دو قطبي شود

  .دي باشدبايد مريد و مرا
  معلم

   -تقديم محصل كند” آماده“ نبايد همه چيز را 
  بايد در او حس كنجكاوي برانگيزد، 

  بايد در او پرسش ايجاد كند، 
  بايد رغبت يادگيري را در او دامن زند، 

  بايد اعتماد به نفسش را قوت بخشد، 
  و باالخره 

  پاسخ هاي كليدي 
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  .به پرسش هاي اساسي اش دهد
  

  عال باشد؛ شاگرد بايد ف
  .نه معلم

  ما نبايد با شاگرد موردي برخورد كنيم، 
  آشنا ” اصول“ ما بايد او را با 

  .و به آن اصول پاي بند كنيم
  در اصول انسان كمتر اشتباه مي كند، 

  .اين، در مورد است كه احتمال اشتباه مي رود
  

  بايد جنبه عمومي داشته باشد ” اجبار“ 
  .جنبه شخصي” اختيار“ و 

  نبايد فشار شخصي روي كسي بياوريم،  ما
بايد شرايط پيدايش و رشد و نمو آن چه را بايـد بيايـد   

  فراهم كنيم 
  .و محيط كشت و  رشد آنچه را نبايد باشد بخشكانيم

  كثرت جمع معلمان نبايد مانع توجه ويژه به آنان گردد، 
  اجتماعي آنان را پايين آورد، ” قدر“نبايد 

  ن را نبايد ارزش كاري آنا
  .هم سطح گروه هاي ديگر قرار دهد

با سپردن تدريجي كـار   -ما بايد با سازماندهي اي ديگر
ع ركـود و سسـتي و   ـمان -ود آنانـرورش به خـوزش و پـآم

  .بي تفاوتي در كار آموزش شويم
   آموزش و پرورش امري است
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  كه بيش از همة امور، 
  . به خود مردم مربوط است

  ندگي، در هيچ امري از امور ز
  مردم اين قدر عالقه و توجه و آمادگي 

   -براي سرمايه گذاري ندارند
  مسئله از لحاظ خانوادگي 

  مسئله فرزند آن هاست، 
  جگرگوشه آن هاست، 

  
  

  و از لحاظ اجتماعي 
  مسئله آينده مملكت، 

  .آينده بشريت
سيســتم هــاي موجــود، سيســتم هــاي متــداول، حتــي 

جـاي دنيـا، نمـي توانـد     پيشرفته ترينش در ايـن جـا و آن   
  .جوابگوي نيازها و تحوالت آينده باشد

  دنيا در آستانه چنان تحول بزرگي است كه 
  عمر اين قالب هاي فرسوده 

  .نمي تواند ديري بپايد
  و اين تحول بزرگ 
  از همين جا، 

  از سرزمين پر استعداد ما، 
  .نشأت خواهد گرفت
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علم جهـان  ما ميهن مان را به معتبرترين مركز تربيت م
معلم با آن خصال واال، معلم با رسالت  -تبديل خواهيم كرد

  .انبيا
كه بسيار در كار تربيـت   -ما در تكنولوژي هاي آموزشي

چيـز محسوسـي كـم     -معلم و مـدير آموزشـي مـؤثر اسـت    
  نداريم، 

  .كه اگر باشد با سرعت خواهيم گرفت
  
  

آنچه اعتبار كار تربيت معلـم مـا خواهـد بـود اقيـانوس      
ن، ـــ ردم ايـن سرزمي ـارف ما، فرهنـگ بسيـار غنـي مـ  ـمع

افكار پرورده متفكران، و سينه هـاي سـوزاني اسـت كـه در     
  -شهر و ده ايران زمين ماالمال عشق است

  .معلم، سمبل عشق است و انديشهو 
كار اصلي ما، كار اصـلي آمـوزش و پـرورش، مـي شـود      

قررات تربيت معلم، تربيت مدير آموزشي، تنظيم قوانين و م
اطمينان بخش براي كـار آموزشـي، تأليــف و    كمك كننده و 

كمـك آموزشـي،    -تهيـه و تـوزيع كتـاب و وسـايل آموزشـي 
  .تسهيالت و كمك هاي مالي  احتمالي

  آموزش مستقيم، عمدتا،ً بايد 
  .با مشاركت نيروهاي تربيت شده باشد
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به معلمان كمك خـواهيم كـرد، و آن هـا را راهنمـايي     
  -د، انجمن هاي تخصصي خود را تقويت كنندخواهيم كر

اين انجمن ها بايد در ارتباط دايمي بـا مدرسـان رشـته    
خود باشند، سمينارهاي فصلي تشكيل دهند، نشريه داشـته  

ل ـــ دگي و حـل و فص ـــ باشند، مســايل مدرسـان را رسي  
رين ـان بهتـزه و نشـد، جايــلي دهنــورس تحصيــكنند، ب

  مدرس بدهند 
  
  
  

ارتبــاط بــا دفتــر تحقيقــات، دفتــر تربيــت نيــروي و در 
  انساني، و دانشگاه ها 

كالس هاي حمايتي و آمـوزش ضـمن خـدمت را    
  .همه جا داير كنند

  معلم خوب بايد 
  در درجه اول 

  .شاگرد خوبي باشد
  ما معلمان بايد 

  . لباس هميشه شاگردي بپوشيم
  پيوسته ياد بگيريم كه چه گونه ياد دهيم 

  خود كمك كنيم و به محصالن 
  .ياد گرفتن را ياد بگيرند

  شيوه هاي يادگيري و شيوه هاي ياددهي را 
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  .صنايع بدانيم” مادرِ“
  بايد نهضتي بزرگ را دامن زنيم 

  .كه به محصالن ياد گرفتن را ياد دهيم
ما از نظر شيوه و از نظر وسايل بايد بسـيار روي خـود و   

  .در سازمان هاي آموزشي مان كار كنيم
يم تربيتي، مفاهيم تربيتي زنده كننـده و سـازنده،   مفاه

  .بايد تا اعماق خانواده ها راه يابد
مردم آمادگي دارند در آموزش و پـرورش عزيـزان خـود    
مشاركت همه جانبه داشته باشند، و در ميان اين مـردم بـا   

  .صالحيت ترين خود مدرسان هستند
  

همه جا تـيم هـاي آموزشـي خـود را جـور كنيـد و در       
ـــان، مترجمــان،  اشــت ــا دانشــگاهيان، مؤلفـ راك مســاعي ب

حقوقدانان و ساير تحصيل كرده هـاي متعهـد و متخصـص    
با نيات صـادقانة خـدمت    –اين مملكت، محافل آموزشي را 

  .سازماندهي كنيد –به ميهن خود و جامعه بشري 
” نمونــه“در تحــوالت بــزرگ  –مــا بــر آن هســتيم كــه 

را، حـق تـأليف را،   حق تـدريس   –ن خود ــساختن سرزمي
حق تفكر را، و به كالم آخر حقـوق خـدمات آموزشـي را در    

اقتصـادي كشـور خـود قـرار      –باالترين درجـات اجتمـاعي   
  .دهيم

دگي كـردن را يـاد   ــبه مردم زن” معلم“رار است ــاگر ق
   –دهد 
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  زندگي كردن را ياد دهد،” زندگي كردن“با 
  اگر معلمي شغل انبياست،

  …اگر 
  د آن صالحيت ها را احراز كند هم معلم باي

  .و هم جامعه بايد جايگاه او را بشناسد
  .و ما بر آنيم كه بر اين هر دو دست يابيم

  
  
  
  

كثرت تعداد معلم، كه ناشي از نياز مردم، و بهتـر اسـت   
بگوييم پيشرفت هاي اجتماعي است، نبايـد مـانع شـناخت    

  .ارزش غير قابل مقايسه مقام و كار معلمي شود
  فتاب همه جا هست اگر آ

  -آن را پايين نمي آورد ” قدر“
  ما هر چه داريم از خورشيد 

  .و انرژي خورشيدي است
  .معلم براي زندگي همان خورشيد است

  
  اگر دنياي كودك يا نوجوان را نشناسيم،

  اگر به نيازها و احساس هاي او واقف نباشيم،
  اگر توانايي هاي او را ندانيم،
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  دنياي او را پيدا نكنيم،اگر راه هاي ورود به 
  اگر احساس خود را به جاي احساس او بنشانيم،

  اگر فرض كنيم كه او تجربه و درك و تدبير ما را دارد،
آن وقت، به تدريج، چنان براي هم بيگانه خـواهيم شـد   

  .كه يكدگر را به جا نياوريم
ي ـــ ه دور خـــود حصــار حصين  ــآن وقت كــودك بـ
 -د او ـــ از بـاالي ديوارهـاي بلن   -ق مي كشد و ما با منجني

  .تكه پاره هايي بر سرش مي ريزيم
  
  

حتي در بهتـرين حالـت، اگـر مـا پيـام هـايي اساسـي        
  .بفرستيم، او ديگر دريافت نخواهد كرد

  .آدمي از كسي كه دوست ندارد چيزي نمي پذيرد
   –هيچ امري با خشونت حل نمي شود 

  شايد زور و خشونت تفوقي را نشان دهد، 
   –در كار معلم  -ولي توفيقي را 

  .به بار نخواهد آورد
  اگر معلم در دلِ شاگرد پذيرفته شود 

  مقتداي او مي گردد، 
  انديشه وبيان و حركاتش 

  .براي شاگرد حجت و دليل مي شود
  شما مجبور نيستيد 
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  جلوي اعمال نامطلوب كودك و نوجوان را 
  با تحقير و خشونت و تقابل بگيريد؛ 

  ي هايش را دامن زنيد، شما خوب
  شما زيبايي هاي زندگي او را تحسين كنيد، 

  شما راه هاي رشد و تعالي را به روي او بگشاييد، 
  شما مشوقش شويد تا به خود متكي شود، 

  روي پاي خود بايستد، 
  بخواند، بينديشد، بپرسد، 

  .و دنيايش را بزرگتر و بزرگتر كند
  

  معلمان ما بايد 
  ت و قاطعيت را ياد بگيرند، تفاوت ميان خشون

  بايد بدانند كه 
  قدرت مستلزم اهانت نيست، 

  قدرت و قاطعيت 
  دو خصلت قابل تحسين يك معلم است؛ 

  .كه بايد به درستي تفسير شود
بـا   -تواضع از موضع قدرت چيزي است كـه معلـم بايـد   

  .به شاگردان بياموزد -رفتار خود
طعيـت او در  قدرت معلم در پايبندي به اصول اسـت، قا 

اجراي تا به آخر اصولي است كه بر مبناي مصـالح محصـل،   
  .مصـــالح مملكت، و آينده بشري گذارده شده است
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شما به نظـام فكـر كنيـد؛     -معنايي دارد” نظام“نظم در 
اگر نظام پر استحكام باشد، اگـر نظـام اطمينــــان بخـش     

م باشد، اگر نظام راهگشاي رشــد و تعـالي باشـد، اگـر نظـا   
خود متحول و انعطاف پـذير باشـد، آن وقـت توقـع رعايـت      

آن وقـت  . اب ناپـذير اسـت  ـنه تنها منطقي، كه اجتن” نظم“
كه بي نظام هـيچ امـري    -بي نظمي بـه نظام لطمه مي زند

  .پاي برجا نمي ماند
  
  
  

ما اگر بتوانيم به دنياي كودكان و نوجوانان و جوانان راه 
گر با آن باشيم، مي توانيم بـه  يابيم، اگر آن را درك كنيم، ا

راحتي خواست ها و آرزوها و پاسخ به نيازهـاي آنــان را در   
 -آن طور كه مي فهمند و قبول دارنـد  -نظام آمـوزشي مان

  .متبلور كنيم
كه همــان  -ما كه چيزي به دور از صالح و صواب آنان

نمي خواهيم كه  -صـالح و صواب زنــــدگي آينـــده است
  .مان قرار گيرنددر مقابل 

  نظريه هاي اوليا و مربيان 
  .بايد خيلي به هم نزديك شوند

اگر تفاوت هاي اساسي، يا تضادهايي، بـين آنچـه معلـم    
مي گويد با آنچه در خـــانواده پذيرفتـه شـده اسـت پيـدا     
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شود محصل ناگزير يكي از آن دو را، در دل خود، بي اعتبار 
  .اعالم مي كند
كام ــــخــاطر آرامــش و استحن روســت كــه، بـاز هميــ

احساسي كودك، بايد خانه و مدرسه هر چه بيشـتر   -فكري
نزديك در برداشت و در پرداخـت؛ در   -به هم نزديك شوند

  .استنباط و در باورداشت و در ابراز باورداشت ها
كه زيان بارترين برخوردها تظاهر بـه چيـزي اسـت كـه     

  .فته ايمخود بدان پايبند نيستيم و با دل و جان نپذير
  
  

  را بشناسد ” واقعيت“كودك و نوجوان، بايد 
  .را بگويد” حقيقت“تا بتواند 

  ما اگر خود نتوانسته ايم 
  شرايط بيان حقيقت را فراهم كنيم، 

  اگر هنوز توان آن را نداريم كه 
  واقعيت را ببينيم و حقيقت را بشنويم، 
  نبايد از كودك و نوجوان انتظار داشته باشيم

  .با ما در ميان نهندحقيقت را 
  اين گناه ماست كه 

  .توان و ظرفيت شنيدن حقيقت را نداريم
براي  -هر گونه فشار نابجا روي كودك، نوجوان و جوان 

ر دوراهي وحشـت بـاري قـرار    ــاو را بر س -ان حقيقت ــبي
  :مي دهد
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يا گفتن دروغ و آلوده شدن به گنـاهي كـه تمـام عمـر     
  زجرش خواهد داد، 

  يقت و قبول تنبيه و شماتت يا گفتن حق
  .و تحقيري كه شخصيتش را خرد مي كند

ما اگر خالف را بشناسيم، و به درسـتي هـم بشناسـيم،    
اگر شرايط پيدايي و انجام آن را از ميان بـرداريم، و اگـر بـا    
سعه صدر و منصفانه به ديدن واقعيت و شنيدن حقيقت تن 

گنـاه   -گ دهيم، كودك و نوجوان را از ارتكاب گنـاهي بـزر  
  .برحـذر داشته ايم –دروغ گفتن 

  
  

پدر و مادر احساس مي كنند كه مورد نيـاز فرزندنـد، و   
   –نوجوان بر آن باور است كه نيازي به آن ها ندارد 

  .اين هر دو طبيعي است
اين مي خواهـد بـه شـكلي تجربـه و دسـتاورد سـاليان       

  بـه او بسپــارد  -حاصـل عمــر را –زنـدگي را 
خواهد بدون كمـك ديگـري روي پـاي خـود      و آن مي

  .بايستد
در يـك   -حال چگونـه مـي تـوان ايـن دو را جمـع زد      

  مجموعه گذاشت؟
پدر و مادر بايد بتوانند به شكلي تجربه هـاي ذيقيمـت   

؛ ”قالب“خود را در اختيار نوجوان بگذارنــد كه زندگي او در 
  .در قالبي پيش ساخته، ريخته نشود
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  ان بايد سيـاست پدران و مادر
  نه در قالب ريختن، 

  . كه در غني ساختن زندگي آيندگان باشد
گذشتگي و ظرافـت  ودـــ ن درك و درايـت و از خ ــو اي

  .مي خواهد
  پدر و مادر بايد 

  قدرت آن را داشته باشند
  .جدا كنند” ميل“را از ” حق“كه 

  نه آن چه ميل آن هاست، 
  .كه آن چه را حق است دنبال كنند

  
  مادر نبايد مخالف احتياج نوجوان درآيد، توجه پدر و 

نگراني پـدر و مـادر نبايـد مخـالف احساسـات نوجـوان       
  درآيد، 

  تغبير شود،” دخالت“كمك نبايد در ذهن نوجوان 
  توجه نبايد در ذهن او كوچك شمردن تعبير شود،

  .و اندرز نبايد برتري نمايي تعبير گردد
  با نوجوان هرگز 

  ده اش ــاز آين
  .صحبت نكنيد با نوميدي

  كودك خود را نيازمند پدر و مادر مي بيند، 
  در پناه آنان احساس امنيت مي كند، 

  اما نوجوان دارد پوسته مي تركاند، 
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  مي خواهد مستقل شود، 
مي خواهد خود را از بندهايي كه در كودكي به دست و 

  . پايش بسته بود برهاند
  اين را مثبت بگيريد، مثبت و سـازنده، 

   –ن با او و در كنار او باشيد كه ساخته شود و چنا
  .در مقابلش قرار نگيريد كه خرد كنيد يا خرد شويد

  چه اگر خرد كنيد 
  عزيزترين عزيزان تان را شكست داده ايد، 

  
  

  و اگر خرد شويد 
  .شما شكست را نمي خواسته ايد

نوجوان اگر نافرمان و عاصي مي شود نه براي اين اسـت  
  ر خود مخالفت كند، كه با پدر و ماد

  . او مي خواهد قدرت و برتري خود را بيازمايد
  او بي ترديد به پدر و مادر نياز دارد، 

  .حتي اگر خود نخواهد اين واقعيت را بپذيرد
  ما بايد اين نياز را درك كنيم 

  .و به شيوه هاي برآوردن آن بينديشيم
  رفتار ناسازگار و غير قابل پيش بيني نوجوان

  .تطبيعي اس
  جنگ و ستيزه جويي با نوجوان 
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  همه چيز را در هم مي ريزد؛ 
  چه در خانواده باشد، 

  چه در مدرسه، 
  .و چه در اجتماع

  نوجوان بيشتر مايل است كه 
  . بالغ تلقي شود تا كودك

  او دارد خود را 
  از دوران كودكي اش جدا مي كند، 

  .ما نبايد عقب بمانيم
  

  جوان احترام به استقالل و آزادي نو
  .باعث مي شود كه او احساس بزرگي و اهميت كند

  نبايد نوجواني نوجوان را 
   –با نوجواني خودمان مقايسه كنيم 

  اين، هميشه، بدان معني است كه 
  .من خوب بوده ام و تو نيستي

  اطالع از شيوه هاي درست برخورد 
  يك چيز است 

  و اجراي زيبا، دقيق، و پر طراوت آن 
  .چيز ديگر

  اگر در پرتو محبت روش 
  و با احترام متقابل نباشد، 

  .مي تواند مخرب از كار درآيد
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  اگر بهترين روش هاي امتحان داده را نيز
  صادقانه به كار نبريم، 

  .عواقبي منفي به بار خواهد آورد
  نوجوان مي خواهد 

  همه چيز را خود، شخصاً 
  .تجربه كند، و بيازمايد

  طبيعي است كه 
  او و با موفقيت همه به دلخواه 

  .به انجام نخواهد رسيد
  

  ما نبايد در گرفتاري ها و ناكامي هاي او، 
  . راه مؤاخذه و سرزنش و تضعيف روحيه را برويم

  كلمات تلخ و نيشدار 
  موجب دشمني مي شود، 

  .نه تصحيح اشتباه
  .ما بايد به او پيروزي در شكست را ياد دهيم

  وقتي از نوجوان دايم انتقاد شود 
  عتماد به نفسش را از دست مي دهد ا

  .و خود را ناتوان و ذليل مي بيند
  در انتقاد درست، 

  مسئله و جريان مورد بررسي قرار مي گيرد؛ 
  .شخص مورد حمله واقع نمي شود

  ما به گذشته و منش و شخصيت او كاري نداريم، 
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  را، در مجموعه اش، ” مورد“ما 
  .مورد بررسي قرار مي دهيم

نيست كه با خصوصيات خاص خودش زيـر   اين نوجوان
  سؤال مي رود، 

  بلكه اين امر پيش آمده است كه 
  .با همه مشخصاتش زير سؤال مي رود

  
  
  

ر كســي  ـــ ـه اگـــ ما بايـد بـه روشني معلوم كنيـم ك
مي خواست آن كار را به درستي انجام دهد چه گونه انجـام  

  مي داد، 
  .ده استيا راه درست انجام دادن آن كار چه بو

  تشويق هم نبايد 
  مصلحت آميز يا غير صميمانه باشد، 

  اگر امري قرار است مورد تحسين قرار گيرد 
  آن امر و آن دستاورد بايد تحسين گردد ـ 

  .شعر بايد ستايش شود نه شاعر
  تشويق شونده بايد به روشني بداند 

  .چه چيزي چرا مورد تحسين قرار مي گيرد
  بايد او خود، در دلش، 

  .آن تحسين و تشويق را پذيرفته باشد
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  هيچ كس 
  بر اثر اطاعت كوركورانه از پدر و مادر 

  .بالغ نمي شود
پدران و مادران اگر نتوانند نيازهـاي طبيعـي و معقـول    
نوجوانان را برآورده كنند، آنان براي پر كـردن خـأل درونـي    

ا و سـرگرمي هـا و مشـغوليت هـاي     ود به خوشگذراني هـخ
  .عادي رو مي آورند غيرطبيعي و  غير

  
  
  

  عشق به فرزند كافي نيست، 
  حتي بينش و دانش پدر يا مادر كارآيي ندارد؛ 

  مگر عشق و اعتقاد و دانش و بينش 
   –امر مهارتي اش شده باشد 

ود ـق و اعتقـاد و دانـش و بيـنش خـ    ـــ در عمل از عش
  . تغذيه كند

  برخورد عاقالنه، 
  برخورد ناشي از عشق و اعتقاد، 

  خوردي كه با مهارت و ظرافت باشد، بر
  . نمي خواهد” زور“

ــخيص    ــاتواني در تش ــي از ن ــه ناش ــونت، هم زور و خش
  وضعيت است، 

  .يا ناتواني در بيان انديشه و احساس قابل قبول
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ــوي     ــه س ــخن را ب ــمرده، روي س ــت ش ــت را غنيم وق
  .محصالن، اين اميد همه اميدواران، مي گردانم

مـي رونـد رونـد تـاريخ را دگرگـون      اين عزيزان ما كـه  
  سازند، 

  كه مي روند دنيايي در خور انسان هاي آينده بسازند، 
ــا و      ــه ه ــه انديش ــند ك ــته باش ــوان آن را داش ــد ت باي

  -دستاوردهاي بشري را از اعماق تاريخ بيرون كشند 
  ما هر چه داريم از گذشتگان است، 

  .اين يك حقيقت است
كـه آخـرين دسـتاوردهاي     بايد توان آن را داشته باشند

ي كـه هنـوز   ــتا وقت –ري را ــكري جهـان بشــف –علمي 
به كانـون هاي گرم و شــورانگيز بده بستان هاي  –تازه اند 
  .تجربي ما كشند -فكري 
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م ـعمـدتاً در درك مفاهيـ   -بايد بر يك زبـان خـارجي   
  .مسلط باشند -مورد نياز 

گـل هـاي   رين ـــ ل شيـره بهتــما چون زنبورهاي عس
م و معــرفت و نـــوآوري را   ـــ اين جا و آن جاي جهـان عل

  مي مكيم و به كانون هاي بهره برداري خود مي آوريم، 
ولي حقيقت اين است كـه جـايي را سـراغ نـداريم كـه      

، كـه فرهنـگ و نظـام و شخصـيت     ” مثل آن جــا “بگوييم 
  .فردي آنان مالك و الگوي ما قرار گيرد

  
  

ه اگـر دانـش مـي طلبـيم، اگـر      همين قدر مي دانيم كـ 
  تجربه مي كنيم،

  اگر خوراك خوب انديشيدن مي خواهيم،
اگر برآنيم كه جامعه مان را چنان نظـام دهـيم كـه بـه     

  ،”مثل اين جا“ساير مردم جهان بگوييم 
چاره اي جز اين نداريم كه بهترين هاي آنان را ببينـيم  

  .و بشناسيم و بفهميم و جزو وجودمان كنيم
بـر اسـاس اعتقادهـاي     -ايم تا سرزمين مان را  ما مانده

در پاسخگويي بـه نيازهـاي آينــده     -عميق و اساسي خود 
  .مردم اين مرز و بوم بسازيم
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را بشناسـيم،  ” آينـده “ اين به آن معني است كـه بايـد   
اد، ـــ نيازهاي آينـده را بـدانيم و بـر اعتقادهـاي قابـل اعتم     

  .علمي و سنجيده اي پاي برجا باشيم
  حدس و گمان، و با تصورات واهي، با 

  . نمي شود با سرنوشت مردم بازي كرد
  بزند، ” پس“تاريخ نبايد ما را 

  .ما بايد تاريخ را بسازيم
  ما بايد 

   –توان ديدن داشته باشيم 
  ديدن همه واقعيت هاي جهان هستي را

  
  

   –توان شناختن داشته باشيم 
  شناختن رابطه ها و ارتباط هاي 

  .ون مجموعه ها و جامعه ها رادرون و بير
   –توان انديشيدن داشته باشيم 

  انديشيدن بر انديشه هاي ديگران را،
   –توان ساختن داشته باشيم 

  ساختن پر استحكام و با شكوه زندگي فردا را،
   –توان ايستادن داشته باشيم 

  ايستادن در برابر مشكالت و نابساماني ها را،
  همه،  و باالتر از همه، واالتر از
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   –دلي عاشق داشته باشيم 
  .عشق به مردم و زندگي شان را

  همه موهبت ها را بشناسيم، 
  دوست شان داشته باشيم، 

  و ياد بگيريم كه چه گونه 
  به خير و صالح مردم ميهن مان 

  و جامعه بشري 
  .از آن ها استفاده كنيم

  اگر مي خواهي در زندگي ات موفق باشي، 
  خدمتي كرده باشي،  اگر مي خواهي به مردم

  اگر مي خواهي كارت مورد رضايت باشد، 
  اگر مي خواهي در تاريخ بماني، 

  
  نبايد هيچ امري از امور زندگي ات را 

  .تلقي كني” شخصي“
  انسانِ اجتماعي هر چه دارد از اجتماع است، 

  .انسان بدون اجتماع هويتي ندارد
  دانش ما، انديشه ما، احساس ما، 

  اي ما، و كالً رفتاره
  .مأخوذ از اجتماع است

  به جايي برسد ” من“اگر بخواهيم كه 
  .فكر كنيم” ما“بايد به 

   –بزرگي انسان به بزرگي خواست اوست 



 
 هرمز انصاري _نگاهي ديگر                                            

75 

 

  ابعاد شخصيت انساني را 
  .ابعاد خواست هاي او تعيين مي كند

  تو بايد در زندگي خواستي متعالي داشته باشي،
  .هدفي واال داشته باشي

  هم ولي بياييد با 
  را ” خواستن توانستن است“شعار 

  تصحيح كنيم؛
  صرف خواستن كافي نيست؛ 
  تو بايد توانايي هايت را 

  .به حد خواست هايت برساني
  
  

  اگر در باال بردن توانايي هايت نكوشي، 
  يك وقت، به دور از ما،

  .از سروته آرزوهايت مي زني
  آرزويت را بزرگتر و بزرگتر كن، 

  نگه دار، خواستت را متعالي 
  .و دايم روي توانايي هايت كار كن

  

  تو بايد در زندگي هدف داشته باشي؛ 
  هدفي واال، هدفي روشن، 

  هدفي قابل تعريف و قابل ترسيم، 
  و باالتر از همه، الزم تر از همه، 
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  .هدفي قابل دفاع
  اما هدف بدون برنامه، 

  بدون برنامه علمي زمانبندي شده، 
  .معرفي مي كنداز تو آدمي خيال پرور 

  تو بايد هدفي مفهوم 
  و قابل دفاع داشته باشي، 

  هدف تو بايد پاسخي مشخص باشد 
  .به نيازي جدي در آينده

  تو بايد برنامه اي مدون 
  براي رسيدن به آن هدف داشته باشي،

  
  

و در كـالم   -ار تو، خالقيـت تـو، تـالش تـو     ــاما اگر ك
ر و ــــپــر اث علمــي، ســنجيده، انســاني و -ر، روش تــو ـآخــ

  سازنده نباشد، 
  .هدف و برنامه ات روي دستت مي ماند

  تو براي هر كاري وسايل مي خواهي، 
   -ابزار مي خواهي 

  ابزارسازي و به كار بردن ابزار 
  .يكي از بزرگترين وجوه تمايز انسان است

  .كه امروز پيشرفت هاي چشم گيري نيز كرده است
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فن و مهارت تو،  از اين روست كه دانش تو، تخصص تو،
  .از اهميتي بسيار جدي برخوردار است

  اگر تو ابزار و كاربرد آن را نشناسي، 
  اگر نتواني براي كاربرد آن ابزار 

  و اجراي زيباي روش هايت 
  سازماندهي كني، 

  .آن ابزار در دست تو ناتوان و بي اثر خواهد بود
  ابزار تو را 

  . بردتخصص و مهارت و تجربه و تدبيرت راه مي 
   –فكرت بايد خوب كار كند 

  .فكر تو اول است و كارآيي ابزار دوم
  
  

  

  تو بايد مجموعه نگري داشته باشي، 
  مجموعه نگري در هر چه مي خواهي و 

  -به مطالعه مي كشي 
  تو بايد هدف و برنامه و روش و ابزار و سازماندهي را

   –در يك مجموعه ببيني 
  .نديكي كه كم باشد همه عاطل مي مان

  

   –انسان ها اثرپذيرند و اثر گذار 
  بياييد ما از همه جهان اثر بپذيريم 
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  .و بر روي همه جهان اثر بگذاريم
  شيرة گل هاي جهان را بگيريم و 

  -عسل جان بخش به آن ها دهيم 
  را بگيريم و ” واقعيت ها“

  .را به آن ها بدهيم” حقيقت“
  

  1370دوازدهم ارديبهشت 
  
  
  
  
  
  

  از
  دههمين نويسن

  :منتشر شده است
  

    تبريك هاي نوروزي–   
  1382چاپ اول 

  1386چاپ دوم 
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   كوتاه نويسي ها  
  1383چاپ اول 

  1386چاپ دوم 
  
    آن روزها  

…  
  1384   اين روزها

  
    تو به من عشق ورزيدن  

  1384    ياد مي دهي
  
  

   پرنده هاي عشق  
  1385   آواز مرا بخوانيد

  

    چه بنويسيم  
…  

  1385  چه گونه بنويسيم؟
  

   نگوييم  
…  

  1385  بگوييم
  

   1386  وقتي كسي را دوست داري  
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    ما داريم مي رويم  
   …  

  1386  او دارد مي آيد  
  

   1387  داستان هاي گفتني  
  

   1387  هزار نكته  
  

   1387  مي خواهم زنده بميرم  
  

    1387  انددر رثاي آنان كه زنده  
 


