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  به نام خداوند جان و خرد
  
  

  
  
  
  

  ويژگي هاي 

  ياددهي
  
  

  شيوه هاي 

  يادگيري
  
  

  هرمز انصــاري
  

  .براي آنان كه مي انديشند
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  روزهاي پايان سال
  

  عشقم آن بود كه 
  زودتر به مدرسه بروم

   – با توضيحي كوتاه تر –ها را “ درس”و 
  به آنان كه خوب نفهميده بودند

  .كنم“ حالي”
  اين كار به بيرون از مدرسه هم كشيد؛

  هندسه سال پنجم را
  شاگرد اول كالس مان

   ساعت به من درس داد16در 
   –كردم ديگري “ حالي” ساعته 4و من 

  .كوتاه كردن راه هاي ياد دهي عشقم شده بود
   –شوم “ معلم”تصميم گرفتم 

  معلم با ويژگي هايي كه قبول داشتم؛ 
  . كار كنم“انديشه و بيان” مي خواستم، روي 

  .فارسي نوشتنم چيزي مثل سال هاي بعد بود
  “ صفر”اما، زبان خارجي ام 
  و اعتقاد داشتم كه 

  . خارجي بدانندبايد يك زبان“ جوانان”
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   رفتم ششم ادبي ،سال بعد
  و آن كالس را با سه درس 

   –فارسي، عربي، انگليسي 
   –كه ضريب داشتند 

  پشت سر گذاشتم 
  “ عاليدانشسراي”و يكراست رفتم سراغ 

  .گرفت“ تربيت معلم”كه بعدها نام 
  امتحان هاي كتبي و شفاهي و مصاحبه و معاينه

   روز طول كشيد50
  گرفتم“ كارت دانشجويي” و سرانجام 

  

  و بقيه عمر 
   –در اقيانوس بي كران ياد دهي 

   –با زبان تشنه 
  .دنبال قطره هاي شيرين يادگيري بودم

  و هر چه بنويسم 
  حرف هاي معلمي است كه 

  يادگيرنده را دوست دارد 
  و به ياد دهنده كمك مي كند 

  را “ فردا”پاسخ نيازهاي 
  پراميدبا زباني شيرين، 
  و روش به روز رسيده 

  .آن گونه كه يادگيرنده ببيند، به او بشناساند
  

22/20/3/91 
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  پيش سخن
  

  آن وقت ها خيال مي كردند 
  هر كه هر چه بلد است 
   –مي تواند ياد دهد 

  امروز مي دانند كه 
   –ياد دادن خود علمي است 

  .جدا از آن چه مي دانند
  

  يكي ممكن است خوب بداند، 
  . ولي نتواند به دانسته هاي خود عمل كند

  يكي هم ممكن است خوب بداند، 
  ي داند ولي نتواند آن چه را م

  به ديگري منتقل كند،
  

  و ما، در اين كوچك كتاب، 
  سعي كرده ايم 

   كمك كنيم ،به آن كس كه چيزي مي داند
  و به ياد ماندنيبا شيريني، با صراحت 

  ، و مي انديشد،آن طور كه خود مي داند
  .به ديگري منتقل كند

  و ياد گيرنده، آن را، 
  با عشق و عالقه بفهمد و بپذيرد 

  جرعه فرو دهد و جرعه 
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  يا با مهرباني پرسش كند 
  مورددر  يا ،در موضوع

  ياددهنده بايد به آن چه ياد مي دهد 
  همواره بينديشد 

  ، اناز ديگران، از صاحب نظر
  از كساني كه موضوع به آن ها مربوط مي شود 

   نظرخواهي كند،،از بچه و بزرگ
  درباره آن موضوع بخواند، 

  …بينديشد، پژوهش كند و 
  

   – د به درستي فراگيرنده را بشناسدباي
  از نظر سني، عقلي، عاطفي، اجتماعي 

   دريافت هاي قبلي ةو زمين
  

   –بايد او را دوست داشته باشد 
  به رشد و كارآيي او دل ببندد، 

  خود را درخدمت او بداند؛ 
  و كاري كند كه يادگيرنده نيز او را بپذيرد، 

  .دوست داشته باشد و از خود بداند
  

10/24/2/90  
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  با داوطلبان تدريس
  

  مي دانيد شما كه هستيد؟
  تبلور همة زيبايي هاي زندگي؛

  .نمونة انسان جديد
  هم دوست تان دارند،

  هم قبول تان دارند،
  .هم احترام تان مي گذارند

   –جهان بيني شما درست است 
  نفس تان براي زندگي است،

  براي تمدن است،
  .براي فرهنگ است

  ه نگرفته ايد؛ را در پايان را“هدف”شما 
  .در تمام مسير داريد

  شما آينده را مي بينيد،
  براي آينده بذر مي پاشيد،

  .نهال مي كاريد
  شما مجموعة انساني نيستيد؛

  .تركيب انساني هستيد
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  با داوطلبان تدريس
4/2/69  

  
  سرشار از غرور و مباهات، 

   –سر تعظيم در مقابل تان فرود مي آوريم 
  هدر مقابل انسان هايي ك

  .زندگي كردن را به مردم ياد مي دهند
  در مقابل انسان هايي كه 

  مي شناسند و شناختن را ياد مي دهند،
  در مقابل انساني هايي كه 

  كليد درهاي بسته را دارند،
  در مقابل انسان هايي كه

  .اهرم سترگ تحول جهان بشري شده اند
  در مقابل انساني هايي كه

  . را مي سازند“تاريخ سازان”
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  با داوطلبان تدريس
  

  بزرگترين موهبتي 
  كه نصيب اين سرزمين شده است

  اين است كه 
  زندگي سازان

  .به معلمي رو مي آورند
  و اين نيست

  مگر درك درستي از
  رسالت معلمي

  
  ما رشد را تعريف مي كنيم،

  ما موقعيت رشد را فراهم مي كنيم،
  ما رشد را گوناگون مي كنيم،

  .ه ها را زير سؤال مي بريمما داشته ها و بود
  ما داشته ها را از نوع ديگر انتخاب مي كنيم،

  ما اسير داشته ها 
  و عادت ها و باورداشت هاي خود

  نمي شويم؛
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   –ما توانمندي را از نو تعريف مي كنيم 
  جاي تحسين از توانمندي جسم را

  با جاي تحسين از توانمندي ذهن
   راياددهيجاي نقش 

با  گيري نقش ياد جاي
  .عوض مي كنيم
  .يادگيري را پرشور و شوق مي كنيم

  همه جا پرتو عشق و انديشه را
  .روي حركت و رفتارمان مي گسترانيم
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  با داوطلبان تدريس
  پرنده هاي عشق

  آواز مرا بخوانيد
  كه دلم

  .در سينه شما مي تپد
  

  م يبه مردم ايران تبريك مي گوي
  كه چنين ارزش هاي وااليي 

  رتمندترين اهرم سترگ تحول را قد
  .به دست گرفته اند

  به شما تبريك مي گوييم 
  كه چنين هشيارانه و مدبرانه 

  سرنوشت سازترين امر زندگي بشر را 
  .به عهده گرفته ايد
  كه توانسته ايد اعتماد و اتكاي مردم را جلب كنيد

   پرورش ذهن و انديشه، محورو 
  .انديشه و بيان شده ايد

   –اس هميشه معلمي پوشيده ايم ما كه لب
  سراپاي وجودمان هميشه شاگردي است؛ 
  مي خوانيم و مي پرسيم و پژوهش مي كنيم
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  و دستاوردهاي نو را 
  به خدمت آيندگان مي كشيم؛ 

  آيندگاني كه مي روند 
  كشتي هاي اقيانوس پيماي 

  تمدن بشري را، 
  .هدايت كنند

  آنان كه به كسوت معلمي در مي آيند 
   خوب مي دانند كه خود

  .از كجا آمده ايم و به كجا مي رويم
  مي دانند عناصر گذشته چه تركيبي داده اند 

  و تركيب هاي امروز چه خواهند داد
  …مي دانند 
  اين كار، 

  عاشق بودن مي طلبد؛
  عاشق شدن مي خواهد؛
  فراگيرنده را شناختن،

  نيازها را به جا آوردن،
  يازها،پيش گرفتن شيوه هاي برآوردن ن

  .نحوه مصرف دستاوردها و داشته ها
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  يادگيري براي زندگي است،
  براي تحول است،

  براي توانمندي است،
  براي سر زنده بودن است و پرشوري

  براي عرضه هاي دل انگيز است
  و نو آفريني
  شما بايد دانش روز داشته باشيد،
  .مهارت انتقال دانسته ها را

  .ناسيدو فراگيرنده و نيازهاي او را بش
  .بايد با او يكي شويد
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  با داوطلبان تدريس
27/1/81  

  و جهان پرچم انسان را 
  بر فراز بلندترين قله هاي 

  عشق و زندگي 
  به خود ديد 

  و تو 
    از ناديده ها،
    ناشنفته ها،

  نانوشته ها، 
  از ناشناخته ها 

  . نشان آوردي
  از سرزمين نور 

  از هواي تازه 
  ات از زيبايي حي

  از پاكي وجود 
  و از آن چه 

  . انسان را انسان مي كند
    از پيوند آرزوها و باورها خبر آوردي،

   آن نهال ةاز ميوه هاي تازه رسيد
  . كه در دل شب كاشتيم
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    از سرسبزي،
   از لطافت، 

  از برومندي،
  از آمدن روزهايي 

  . كه در خيال هم نمي گنجيد
  ي نوروز را در انديشه معنا كردتو

    بهار را در كف با كفايت خود،
  تو خود نوروز شدي، 

  بهار شدي 
  و بهار آفريدي، 

  تو در درون متحول شدي، 
  از درون آزاد شدي، 

  كه بزرگي انسان 
  دروني اوست 

  و دنياي بزرگ او 
  .نيز
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  زيباترين برخوردهاي ما روزهايي است 
  ،در محضر بزرگانيكه 

  قرار مي گيريم  ند،كه ارزش هاي واالي مملكت
  كه به درستي نياز مملكت را، 

    نياز جامعه بشري را،
   را  ها و تحولهااهرم سترگ تغيير

  شناخته اند 
   آيند،و مي روند كه به لباس معلمي در

  .اين خيلي غرور انگيز و افتخار آفرين است
   ،در كشور ما همه مردم

  از شهر و ده، 
    ،غنياز فقير و 

  اد از با سواد و بي سو
   – راه شان را پيدا كرده اند

   – راه ياد گرفتن را
  . كه ياد بگيرند چه گونه زندگي كنند

  . اين مردم درست انتخاب كرده اند
  همه گونه تالش دارند مي كنند اين مردم 

  .تا ياد بگيرند كه چه گونه درست زندگي كنند
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  در علم، در فلسفه، در هنر، 
  در شناخت زندگي 

   توان شان را گذاشته اند  وي اصلينيرو
  و اين طرف 

  ليت مربي، ؤو مدرسه، مسمسؤوليت معلم، مسؤوليت
   كه  استچنان سنگين شده

  . سابقه نداشته استتا به حال
  “بگو چه كنم؟” :امروز همه دارند مي گويند

  و آن كس كه مي خواهد بگويد چه بكن 
مس  . ليت سنگيني داردؤو

  ان، دانشمندان، انديشمندان، راه بر
   –معلمان و مربيان نويسندگان، و 

    راه بردنِ در-  اولصفِ
  . كودك و نوجوان و جوان هستند

   نه يك سرزمين را ،و معلمان
  كه جهان را راه مي برند 

  ما معلم را 
  . هرم جامعه مي بينيمةدر باالترين نقط

  معلم ها 
   –به كساني كه امور مردم را اداره مي كنند 

  – تا پايين ترين سطحاز باالترين 
  ياد مي دهند كه 

چ  . ه گونه آن امر را انجام دهند
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  . چه گونه آن امر را پرشكوه، زيبا و پربازده كنند
  . رد مي خواهد با خِ معلمِ،رئيس جمهور شدن

  . كارگر فني شدن معلم با خرد مي خواهد
  معاشرت كردن؛، درس خواندنغذا خوردن، 

  .معلم با خرد مي خواهد
  

   – معلمي مي كند كسي كه
   – آيد مي هر كاري از دستش بر

   مي تواند با موفقيت انجام دهد و
ه ـ و بر قله اي پـاي گذاشتـ        ،هـگر گرفت ـاما در جايي سن   

  كه
  حق تدريس، حق تعليم، حق تأليف، هيچ نوع 

  .زيبنده او نيستمادي  – ماليحق تفكرِو 
  كهما معلم را با چشمي نگاه مي كنيم 

   -  رون تغيير مي دهدانسان را از د
  متحول مي كند، 

  . زيبا و پرقدرت و قابل اعتماد مي كند
  ما معلم را به چشمي نگاه مي كنيم كه 

  . كار و نوع كار كردن را عوض مي كند
  معلم فرهنگي را پرورش مي دهد و شكوفا مي كند 

   ثروت ها، تحت الشعاع مي روند  وكه سالح ها
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  . دغني ترين ثروت ها شما هستي
  معلم آدم ها را به گونه اي بار مي آورد 

  . كه از درون توانمند باشند
  ما در عصري قرار گرفته ايم كه 

  . پيوند باورها و آرزوها است
  .هيچ انساني به تنهايي هيچ هويتي ندارد

هويت ما  .  مال جامعه ماست،
  .پيشگام باشدو جامعه ما بايد پيشرو 
هر   كسي بايد در درون خود

  صميم و دالوري را داشته باشد اين ت
   دانش، مهارت و ةمعلم بايد از هم

  توانايي خود
  كمك بگيرد 

   ،و انسان را
     كه هنوز نيامده، ايبراي زندگي

  . آماده كند
  ابزار پيشرفته، ابزار پيچيده،

  ابزار فني، علمي، تكنيكي 
  . فكر تو را و ذهن تو را باز مي كند
   مهارت تو را پيشرفته مي كند

  و ظرافت كاري به تو مي دهد 
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   داشته ها الزم اند،
   داشته هاي به روز رسيده، –ولي 

  . پل ها، جاده ها، ديگر تاريخ منقضي هستند
  . خود اتومبيل تاريخ منقضي است

  ما به طرفي داريم مي رويم كه 
  انسان ها 

  .هر گونه ارتباطي را بخواهند مي توانند بزنند
  ا ديگر نمي شود آدم ها ر

  . با گچ و تخته و پلي كپي و كتاب آموزش داد
   سربسته ةديگر نمي شود در محافل دربست

  . كردهاي تجريدي م بحث يدا
  . علم تو بايد توي حركت بيايد

  ما بايد چيزي را ياد بگيريم 
   بدهد حياتكه انرژي و توانِ

  . و زيبايي وجودمان شود
  .  محكوم، نيستيمما بندگانِ

   سازيم زندگي را ما مي
  .بياييد سهم بيشتري در اين ساختن داشته باشيم
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  اگر انساني از درون متحول شد 
  اين درون به او روحيه و آزادگي اي مي دهد 

  . كه هرگز تقابل نخواهد داشت
  عظمتش طوري است كه 

   چيز را ناچيزتر از آن مي بيند هر
  . كه برايش به اصطالح عصباني شود

  ،استوار استاو 
  ،ماندگار است او

 .او تاريخ ساز است
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  با داوطلبان تدريس
  

  كار شما فقط ياد دادن نيست؛
  .تغيير دادن است

  كار شما آن است كه تعبيرها را عوض كنيد،
  تعريف ها را عوض كنيد،

  برخوردها را عوض كنيد،
  و بازده را،

  مصرف را،
  .ارزش گذاري را

  
  كار شما ساختن آدم هاست،

  آدم ها از درون؛ساختن 
  .ساختن محتوايي

   –شايد ما خوشبخت ترين مردم روي زمين باشيم 
  بهترين ها دارند رو مي آورند 

   –به مهمترين امر زندگي 
  “معلمي”به 

  اما كار معلمي فقط ياد دادن نيست؛
  ذهن ها را باز كنيد،
  اميد بيافرينيد،

  .مثبت بيني و مثبت گرايي را دامن زنيد
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    تدريسبا داوطلبان
13/2/7/84  

  

   –بايد نگاهي ديگر به زندگي داشته باشيم 
  به انسان، به كار، به يادگيري، 
  به تربيت نيروي انساني، 

  ،به ابزار، به روش
  به زمان، به مكان

  
  ما نمي خوانيم كه ياد بگيريم،

  ياد نمي گيريم كه دانسته باشيم،
  ياد نمي گيريم كه درسش دهيم،

  م ما مي خواهيم بداني
  تا زندگي را بهتر بفهميم،

  .بدانيم و بفهميم و تحول بيافرينيم
  همه چيز در حال تغيير است، 

  اين تغيير را به سود زيبايي زندگي، 
  به سود توانمندي بيشتر انسان 

  .تسريع كنيم
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  ؛بايد به انسان به چشمي ديگر نگاه كنيم
  ،انساني كه زندگي پرشكوه فردا را بنيان مي نهد

   كه مي بيند و مي شناسد و مي داند،انساني
  انساني كه مي فهمد

   –و دلِ به كار گرفتن دانسته هايش را دارد 
  .مهارت آن را نيز

  انساني كه دوست داشتن زندگي، 
  دوست داشتن طبيعت، 

  دوست داشتن آن چه 
  از دور و نزديك 

  با او در ارتباط است 
  .امر ذاتي اش شده است

  ما در يادگيرندگان 
  مِ آن چه را فه

  مي بينند و مي شناسند و مي دانند 
  .پرتوان مي كنيم

  ما در آدم ها 
   – پس از افتادن را –شهامت برخاستن 

  .امر طبيعي زندگي شان مي كنيم
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    ما انديشيدن را،
  دوست داشتن را، 

  روي پاي خود ايستادن را، 
  شهامت بيان انديشه را 

  و صداقت به كار بستن گفته ها را 
  .ري و جاري زندگي شان مي كنيمسا

  نه تالش در حفظِ
  آن چه به ما رسيده است، 

  كه تالش براي ساختنِ
  آن چه ساختنش به عهـدة ماست 

  امر تربيتي مان شده است
  ما دانش را خون زندگي كردن مي كنيم 

  و انديشه را نفس راه رفتن
…  

  
  
  
  
  
  

  

 26



  با داوطلبان تدريس
15/26/10/86  

  
  دهيم؛مي خواهيم تغيير 

“تغيير”با   . تغيير مي دهند
  تغيير با انديشه شروع مي شود،

  .به حرف مي كشد
  انديشه با تحرك،

  با تمرين،
  .با اصالح خود

  بارها و بارها
  بايد

  .آگاهي ها نو شود
  بر آگاهي هاي نو بينديشيم؛

  .تجزيه و تركيب كنيم
  جمعبندي را به رفتارمان دهيم

  رفتارمان را تصحيح كنيم
  رين و با تم

  .پرمهارت
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   –دايم بايد خانه تكاني كنيم 
  .به ذهن هواي تازه برسانيم

  بيش از همه
   –به خود بپردازيم 

  و 
  .روي خود كار كنيم

  كارِ روي خود
  ما را تغيير مي دهد،

  ما وضعيت را،
  .وضعيت ما را

  خوشبختي اين مملكت در آن است كه 
  بهترين هاي زمانه

  .ند رو آورده ا“ياددهي”به امر 
  اما،

  اول بايد چيزي ياد بگيرند،
   –مال خودشان بشود 

  با آن زندگي كنند
  و زنده بودنش را

  در كار و توليد و بازده ببينند
  .آنگاه، در عمل، درسش دهند

 28



  با داوطلبان تدريس
  

  بزرگترين افتخار ما،
  موجب شوق و سرزندگي و باليدن ما،

  پرتو زنده كردن ايده هاي ما،
   –جمع شماست 

  ن است كه آ
  بهترين ها دارند 

  به بزرگترين امر روي زمين 
  .رو مي آورند

  جوان ها، 
  پرشورها، 

  بلندپروازها، 
  خردورزها 

  دانشورها
  اهرم سترگ تحول زندگي را به دست گرفته اند،

  .به كسوت معلمي در آمده اند
  چه مي خواهيم؟

  به كجا مي رويم؟
  ما مي خواهيم زندگي را متحول كنيم؛

  .واهيم شرايط زندگي را تغيير دهيممي خ
  مي خواهيم از طبيعت و از هستي

  با همة زيبايي ها و طراوت هايش
  .بهره گيريم
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  ما مي خواهيم 
  به دست آوريم،

  بسازيم،
  .بارور كنيم

  به دست آوريم آن چه را دوست داريم،
  بسازيم آن چه را نياز داريم،

  بارور كنيم فرهنگ بهره وري را
  .يم و به دست مي آوريماز آن چه دار

  

  اما چه مي خواهيم؟ 
  به كجا مي رويم؟

  اگر مي خوانيم و مي پرسيم و مقايسه مي كنيم،
  و راه هاي نرفته را مي رويم

  براي آن است كه
  بدانيم براي روزگاري كه هنوز نيامده است

  چه بخواهيم
   –و براي شايسته شدن 

   – زندگي فردا هشايست
  . باشيم“ كه”

ما بايد   همة داشته هاي مان را،
  داشته هاي به روز رسيده مان را،

  داشته هاي در خور عصر و زمان مان را،
   بودن كشيم؛“كه ”به خدمت 

  .به خدمت تحول درون و توانمندي وجود
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  با داوطلبان تدريس
  

  ما خوشحالي خودمان را 
   –نمي توانيم پنهان كنيم 

  كه زيباترين چهره هاي اين سرزمين،
   –رين جوانان دل پاك ت

  جوانان پرشورِ آينده نگرِ بلندپرواز
  خردمند و دانش پژوه

  معتبرترين امر جهان امروز،به 
  به امر معلمي، 

  .رو مي آورند
  

  از روزي كه آدم روي زمين بوده است
  ؛همواره سعي كرده ياد بگيرد

   چه گونه برخورد كند،با آن چه هستياد بگيرد كه 
  كه به سود او باشد،

خير ب  اشد،
  .لذت بخش باشد
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  براي ماندن،
  و براي سالم و پرتوان ماندن

   كه  استخيلي طبيعي بوده
  شود،تجربه از نسلي به نسل ديگر منتقل 

  شود،دانش روز 
  .امر ضروري ادامه حيات

  
  اما امروز چي؟

  آيا مي شود هر كه هر چه بلد است
  به ديگري درس دهد؟

   كار،اين
  فلسفه مي خواهد،

  واهد،دانش مي خ
  ،هنر مي خواهد

  ،عشق مي خواهد
  .و مهارت اجرا
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   –بايد خوب فهميده باشي 
  تا بتواني بفهماني

  بايد مال خودت شده باشد،
  بايد چيزي چند برابرِ

  آن چه مي خواهي عرضه كني،
  در چنته داشته باشي؛

  در تنوع و در غناي گفته
  واژه هايت مفهوم باشد،

  ساختارهايت خوش آهنگ
  چه را گفته ايعين آن 

  .بر زبان نياوريدوباره 
  ولي چشمت روي آن باشد

  به سن و درك و عالقه
  و آمادگي فراگيرنده 

  .توجه كني
  فراگيرنده بايد

  آن چه را مي شنود ببيند،
  در ذهن به تصوير كشد،

  به آن شكل دهد،
  

 33



  هيچ درسي براي معلم 
“خشك”   نيست،

  معلم مي تواند
   به تصوير كشد راطوري كالم
  كه شاگرد ببيند،

  احساس كند،
  .و لذت برد

   دهد“تكليف”معلم نبايد به شاگرد 
  ولي، منابع مطالعه چرا

   استمنابع مطالعه براي لذت بيشتر
  و باز شدن ذهن شاگرد

  اگر محصل حرفي را نفهمد
  در ذهن به تصوير نكشد

  و از آن لذت نبرد؛
  نقص از گوينده است؛

  ،گوينده بايد توجه ها را جلب كند
  .و خوشايند و به ياد ماندني حرف بزند

  
  15/1/90  
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  با داوطلبان تدريس
19/4/80  

  

  پاسخ يك پرسش خيلي غرورانگيز است، 
  باليدني است، 

  . اميدوار كننده است
   رو آورده؟ چه به كه

  چه كسي به چه كاري مي پردازد؟
  ارزشمندترين انسان ها

  . دارند به پرارزش ترين امر مي پردازند
  

   يك وقتي شكايت بود كه اگر
  آدم ها در جاي خودشان قرار نگرفته اند 
  از يك جايي دارد اين كار درست مي شود؛

  واالترين اشخاص 
   –به امر تعيين كنندة سرنوشت دارند رو مي آورند 
  . به معلمي

  توده هاي بزرگ مردم به يادگيري رو آورده اند 
  يادگيري رفته تا اعماق خانواده ها

  درس، همه جا مدرسه همه جا 
  همه جا در برابر استاد زانو زدن 

  و نشستن و تلمذ داشتن
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  وقتي نگاه مي كنيم به مردم به پاخاسته ايران 
  از شوق و سرور نمي دانيم چه كنيم 

  سرفرازترين آدم هاي روي زمين هستيم 
  يك چيز را بايد درست كرد 

  . كه مهم ترين چيز است
  ارتباط ها را ؛
   – دگيرندهارتباط يا

   دارد مي آيد جلو ي زيادكه با شوق و اعتقاد و نيرو
  با ياد دهنده 

   ؛ دلِ تاريكي ها را مي شكافدكه دل مشعل كرده
  اين ارتباط كه درست برقرار شود 

  ما پيشروترين مردم روي زمين هستيم 
  پيشنهاد ما به كساني كه با اين اعتقاد 

  به كسوت معلمي در مي آيند 
  ه اين است ك

  .دنوضعيت را بشناس
  در وضعيتي كه قرار گرفته ايم 

  . پر اهميت ترينش يادگيرنده است
  طفلي است كه به ما سپرده شده، 

  نوجواني است كه به ما سپرده شده، 
  كهجوان برومندي است 

  . مي گويد مرا بسازيد براي آينده
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  ما اگر يادگيرنده را 
  آن گونه كه هست، نشناسيم 

   نمي شود ارتباط برقرار
  اگر وضعيت را نشناسيم 

  نمي توانيم ارتباط برقرار كنيم
  

  با كار شما آدم هايي ساخته مي شوند 
   – فرق دارد انكه هويت شان با ديگر

   نو مي گيرند ةشناسنام
   زيباي مريد و مرادي است ارتباطدر يك 

  مسئله اين است كه ما 
  . وضعيت را بشناسيم

  ا، جوان را كودك را بشناسيم، نوجوان ر
   –تالقي تاريخ و جغرافي را پيدا كنيم 

  در چه دوره اي از دوران بشري هستيم 
  . در چه خطة جغرافيايي

  ما در ديروز زندگي نمي كنيم 
   –و نبايد هم در امروز زندگي كنيم 

  بايد در فردا زندگي كنيم 
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  پژوهشگرهاي ما بايد پژوهش كنند
   – عمل كنيم تا ما بدانيم چه طور بايد خودمان

  . نياز را بشناسيم
  . پاسخ نياز را بدهيم

  و پيدا كنيم كه آينده چه گونه است
  .و به چه نياز دارد

  . چه تعريف هايي دارد
  . عوض شود تعريف ها همه بايد توسط شما

  . دوران گچ و تخته و پلي كپي و مشق شب گذشته
  . باالتر از همه تعريف يادگيري است

  ؟يرممن چه بايد ياد بگ
  بايد بهره برداري از اطالعات را ياد بگيرم

  در بهره برداري از اطالعات است  قدرت ما
  . نه در از حفظ داشتن آن ها

  ما تالش نمي كنيم آن چه همه دارند داشته باشيم،
  ما تالش مي كنيم آن چه را بايد داشت، 

  .به دست آوريم
  آن چه مورد نياز فرداست 
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  ط داشته ها را ياد بدهد اگر تعليم و تربيت فق
  توقف حاصل مي شود

  . جلوي سرعت رشد را نمي شود گرفت
  . بايد مدخليت در ساختن آينده داشته باشيم

   .ما خودمان بايد تاريخ ساز شويم
  . تركيب امروز را بايد از عناصر ديروز شناخت

  هر پژوهشگري، هر كسي كه با علم كار مي كند 
  ي را نداند م هاي قبلاقدعناصر و ااگر 

تركيب  .  جديد را نمي شناسد هاي
  مواد حتماً جامدها و مايع ها و گازها نيست 

  .ذهنيات ما همه مواد است
  ه  كه اين شده استبايد بدانيم چه بود

  پيدا كنيم كه چه داريم
  .مندانه در ساختن آن چه بايد باشدو شركت خرد

  

  جامعه لوزي شكل 
   يك طرف قطب پيشرو و كاونده دارد

  . يك طرف ترمز و لنگرِ توقف و عقب ماندن
  . توده مردم وسط هستند

   بايد”معلم”
  . باشددر قطب مثبت و پيشرونده 
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  با داوطلبان تدريس
12/4/80  

  

  پر ارزش ترين شخصيت ها
   چهره ها موجه ترينو 
  به امر آموزش
   و امر ساختنِ

  . آن چه سرنوشت ساز است مي پردازند
  اي ما و براي مملكت اين غرورانگيز است بر

  كه مردمش ياد گرفته اند 
  ان را شچه گونه سرنوشت خود

  . به دست گيرند
  چه گونه معمار زندگي خودشان بشوند 

  .  كه پيشوا و مقتدا باشند؛از كجا شروع كنند
  

  همه جاي دنيا پذيرفته شده 
   –كه ثروت واقعي، مردم آن سرزمين هستند 

  . سرنوشت سازةارزش تعيين كنند
  و خودتان خيلي راحت و ساده مي بينيد 

   بود، رنگ باخت ثروتكه آن چه يك روز 
  .  به چيز ديگري داديش راو جا
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  كهمي دانيد چه قدر اهميت دارد 
  تلقي درستي از آموزش داشته باشيم 

  تلقي درستي از تربيت داشته باشيم، 
  . انسان هاه شدنتلقي درستي از ساختو 

  ي مي آورد آن كس كه به آموزش رو
  قطعاً بايد نگرشي ديگر داشته باشد 

  ما 
  نمي توانيم تكثيركننده آن چه كه هست باشيم 

  نمي توانيم تقليد كننده رفتاري باشيم 
   –كه رو به رفتن دارد 

  .تاريخش تمام شده است
  ما بايد با درك درستي از آن چه كه بوده 
  شناخت علمي دقيقي از آن چه كه هست 

   كه هستيم ، چه داريمپيدا كنيم كه
  و با پيدا كردن آن چه كه داريم و آن كه هستيم 

  پيدا كنيم كه چه بايد داشته باشيم 
  . و كه بايد باشيم

   نيست دانستنياد گرفتن براي 
   براي توانستن است
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  اگر دانش ما به خدمت دانايي مان در نيايد،
  و دانايي مان به خدمت توانايي مان در نيايد 

  يي مان در خدمت و توانا
  ساختن پرشكوه زندگي مان در نيايد 
  . آن اول و آن دوم و آن سوم باطل است

  
  عمده ترين كار معلم 

  .باز كردن ذهن هاست
  ذهن آن چنان باز باشد كه 

  گنجايش چيزهايي را كه هست داشته باشد 
  نگاه ها درست شود 

  ديدن ها درست شود
  آدم ها را كمك كنيم كه 

  آن چه هست 
  آن گونه كه هست ببينند 
  تصويري آن چنان روشن بگيرند 

  كه توي ذهن شان همان باشد كه بيرون هست 
  مردم زياد از حقيقت صحبت مي كنند 

   را بدانيم، واقعيتما هم دوست داريم 
  حقيقت را بگوييم 

  ولي، خوب، تا واقعيت را 
   نشناسيم –آن گونه كه هست نبينيم 
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   –ارد حقيقت در ذهن ما وجود ند
  .روي زبان ما حقيقتي وجود ندارد

   حقيقت بيان واقعيت است
  پس اولين مسئله اين است كه 
  كمك كنيم واقعيت ها را ببيند 

  حاال وقتي كه 
   ، آن گونه كه هستند،پديده ها را

  ببيند و بشناسد 
   –كمكش مي كنيم رابطه ها را بگيرد 

  .هر چه هست، با هر چه هست در رابطه است
  ابطه ها قانونمند است اين ر

  . اين رابطه ها قابل اعتماد است
  . اين رابطه ها كم و بيش شناخته شده است

  تالش مي كنيم باز هم رابطه ها را بشناسيم 
   كردن ها را پيدا هرابط

  مي شود دانش روز 
  از اين مهم تر اين كه 

   –از دانش خود چه گونه بهره برداري كند 
  . خرد راه بردن دانش خود را داشته باشد

  

 43



   دانش را داشته باشد  ازخرد بهره برداري
  اگر آدمي بسيار دانش داشته باشد 
  ولي خرد راه بردن اين دانش را،

  و بهره برداري از آن دانش را نداشته باشد 
  باز تبديل مي شود به يك كتاب 

  
   –بستر اين رود پر آب، زبان است 

  داشته باشيماگر زبان درك 
  . دريافت مي كنيم، و تعريفي دارد،آن چه كه هست

  . گوينده يا نويسنده پيامي دارد
  اگر ما پيام را دريافت كرديم 

  ارتباط بين گوينده و شنونده برقرار شده، 
  ارتباط بين نويسنده و خواننده برقرار شده، 

  اگر با جزئيات جلو برويم 
  . ي كنيمهرگز پيام هاي كل او را دريافت نم

  ما با جزء مي خواهيم كل را بفهميم 
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   از جزء مي خواهيم به كل برسيم
  به قوانين، به آن چه كه مادر است 

   جزء را بشناسيم ،آن وقت با كل
  كسي كه كل دستش باشد 

  ، هر جزئي برايش آشناست
  . ولي وقتي با جزء رفت، از كل غافل است

  

  تالش ما اين است كه 
   با هم كار كنند نانديشه و بيا

  مي خواهيم مسائل مان را حل كنيم، 
  آن را كه هست نمي خواهيم

  آن را كه بوده تقليد نمي كنيم 
  ولي بايد بدانيم چه بوده 

  با كمك آن چه بوده است 
  و آن چه داريم 

  تالش مي كنيم آن چه را كه نيامده 
  و به آن نياز داريم بسازيم 

  رسالت معلمي اين است كه 
  هندگان فراد

  به كمك فراگيرندگان 
  پيدا كنند كه آينده چه گونه است 

  

 45



  بايد سهم عمده اي در ساختن آينده 
  . داشته باشيم

  

  كار آموزش اين است كه دانش را بدهد 
  و رهنمود را بدهد 

  راهكار را بدهد 
  فراگيرنده، با تمرين و تمرين، 

   –بكند امر عادتي اش 
  .بكند امر مهارتي اش

  بايد معلمان 
  بين پيرو بودن و پيشرو بودن، 

   پيشرو بودن را انتخاب كنند
  

   كه است پيشرو اين رسالت
  . چيزي مي آورد كه نبوده است و نياز بوده

  در علم همين است 
  در فلسفه همين است، 

  . هنر همين استدر
  شما با پيروي از آن چه كه درست مي دانيد
  . برسيد به مقام پيشرويي

  . ول را بزنيدآن وقت حرف ا
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  با داوطلبان تدريس
21/7/87  

  

  ؛دلم مي خواهد يك آرزوي بزرگ در حق شما بكنم
  آرزويي كه همه عمر خود داشته ام 

  و اين روزها به آن رسيده ام 
  آرزو كنم كه شما هم مثل من 

  چهره در چهرة زيبايي هاي زندگي 
  داشته باشيد، 

  كساني روبروي تان بنشينند 
  وند، با شما محشور ش

  با شما كار و زندگي كنند 
  كه دوست داشتني هستند، 

  كه بلندپروازند، 
    كه استخوان هاي محكم دارند،

    عضالت ورزيده،
  انديشه هاي پرورده، 

  
  هم مي دانند چه بخواهند 

  هم مي توانند آن را به دست آورند 
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  و اين روزها عشق و زندگي ما همين است 
  و جواناني كه با كودكان، نوجوانان 

  محشور هستيم 
  كار و زندگي مي كنيم 

  كه دارند زندگي را 
  آن گونه كه بايد مي سازند 

  باغچه را بيل مي زنند  دارند 
  هر چه در آن هست بيرون مي كشند، 

  خاك را آفتاب مي دهند 
  با عشق، با تدبير، با دركِ نياز، 

  با آينده نگري 
  .آن مي كارند كه آينده را جوابگو باشد

  

  خوشحالم كساني اهرمِ سترگِ
  تحول زندگي را به دست گرفته اند 

   –كه مي دانند چه مي خواهند 
  مردم به پاخاسته ما مي دانند چه مي خواهند 

  دارند به قله هاي فتح نشده؛
  پاي نخوردة عشق و زندگي، قله هاي 

  دست مي يابند،
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  ما نه تنها در دانش، 
  كه المپيادها نشانگر آن است،

ن  ه فقط در هنر،
   –كه روي دست مي برند 

   موسيقي و تئاتر و نقاشي و سينماي ما را،
  نه فقط در فلسفه،

  كه فيلسوفان بزرگ در جمع ما هستند؛
  كه در هر چه زندگي نياز دارد 

  .قوي ترينش را داريم
  جوان ها دارند بر مي گردند 

  و دارند اين جا باغچه هاي شان را 
  .ي كنندبيل مي زنند و آباد م

  

  و براي اين كه هميشه شاگردي را داشته باشيم
  بريم مي آن چه را داريم زير سؤال 

  كاريم مي نهالي 
  .كه جواب نسل هاي آينده را بدهد

  
  پس اگر قرار باشد كه ما، به عنوان معلم،

  لباس هميشه شاگردي داشته باشيم 
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  و اگر بنا باشد هر چه هست زير سؤال بريم 
  ز آن هايي كه هست ببينيم كدام ا

  مي تواند جواب فردا را بدهد
  بايد دانشِ گرفتنِ دانش را داشته باشيم 

   بايد دانشِ به كار بردن دانش را تمرين كنيم
  . بايد بهره برداري از اطالعات را ياد بگيريم

  آن چه روزي 
  دبستان ها و دبيرستان ها و دانشگاه ها مي دادند 

  .  مي دهنددست سازهاامروز 
  پس براي معلم چه مي ماند؟

  چه چيزي بايد ياد دهد؟
  خصال واال را، 

  مهرباني را، احساس لطيف را، دوست داشتن را، 
  خود را با جمع يكي ديدن را، 

  
ماشين   دست ساخت ماست، ،

  او به فرمان ماست، 
  . او بايد امر ما را اطاعت كند

  .  ابزار كار ماست، تكنولوژي علم، تكنيك،
  .رخورد با طبيعت را ياد مي دهندشيوه هاي ب
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  ولي آيا دوست داشتن را، 
  احساس لطيف داشتن را، 

  ستايش كردن را، 
  به ما مي دهند؟

  كار معلمي اين است كه 
  آن نهال تازه اي را 

  كه در باغچه نو خود مي كارد 
  آن گونه آبياري كند 

  آب و آفتاب برساند 
  كه پراميد، سربلند، بلندپرواز، 

  . عاشق بار بيايدو ، بيش خواه
  عاشق زندگي، عاشق آدم ها، 

  عاشق آن چه كه هست، 
  ما نبايد اين تصور را داشته باشيم كه 

   –يك خط وسطِ زندگي كشيده شده 
  .يك طرفش خوب است يك طرفش بد

  هر چه هست خير است
  خير مي تواند شر در بيايد؛

  اگر ندانيم چه گونه با آن برخورد كنيم 
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  ين لباس معلمي مي پوشيم و ما براي ا
  . كه هوشيارانه مراقبت كنيم

  . آن چه خوب است؛ بد نشود
  . آن چه خير است؛ شر نشود

  آن چه بين ما حاكم است 
  .  استعشق و انديشه
  آن چه ما پايه گذاشته ايم 

  . استانديشه و بيان
  . انديشه و زبان همديگر را مي سازند

  اگر بتواني انديشه ورزي كني 
  آن را داشته باشي توان 

  كه آن چه در ذهن است بر زبان آري 
  اين زبان، زبان درست است 

  ذهن نبايد بسته باشد 
  بايد باز باشد 

  بايد آزاد باشد
  از برخورد آرا و انديشه ها 

  از برخورد نظرهاي متفاوت 
  قدرتمندانه 

  .آن چه را كه درست است دريافت كند
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  آن قدر كه مفهوم ها مهم است 
  شت از آن گفته يا نوشته مهم است، بردا

  . ظاهر آن مهم نيست
  

  ممكن است يك آدمي واژگان بسيار زيبا به كار برد 
  ساختارهاي بي نقص و تميز رديف شده بياورد 

  ولي پيام نداشته باشد 
   بايد پيام داشته باشد زبان

  زبان درك تو بايد آن قدر قوي باشد 
  . دارد بگيردكه بتواند آن چه را كه او در ذهن 

  زبان بيان بايد آن قدر ورزيده و لطيف باشد 
  آن قدر پراحساس باشد 

  كه آن چه در دل و مغز تو مي گذرد 
  . بتواند بيان كند

  اگر انديشه و بيان بر جامعه بشري حكمفرما شود 
  بر خانواده حاكم شود 

  بر فرد حاكم شود 
  بر ارتباط ها حاكم شود 
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   شالق ها جمع مي شوند،
   –مي ريزند به زمين سالح ها 

  رياها از اين اجتماع 
  و از اين سرزمين 
  دندور مي شو

  

  آن كس كه خوب مي انديشد 
  اگر پيوند پرشكوه عشق و انديشه زند 

  .دوست داشتني مي شود و نميرا
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  داوطلبان تدريسبا 
16/1/85  

  

  مي خواهيم چه كار كنيم؟ 
  ،يدشما كه اين لباس را مي پوش

  مي خواهيد چه بكنيد؟ 
  ؟مي خواهيد دانسته هاي خودتان را منتقل كنيد

   و آن چه كه هست، ه،مي خواهيد آن چه را كه بود
  ؟به تصوير كشيد

  مي خواهيد چه كنيد؟ 
  د زندگي را بسازيد يمي خواه

  زندگيِ زيبا زندگي بدميد به آن مي خواهيد روحِ
  . زندگي زندگي مي خواهد

  ي تواند اين كار را بكند بيل به دست نم
  .چراقلم به دست 

  آن كس كه مي داند 
  آن كس كه مي انديشد 
  آن چه را كه هستآن كس كه نمي پذيرد 

   جايش خالي است بياورد، راو مي خواهد آن چه 
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  . او مي تواند زندگي را تغيير دهد
  بزك كردن عجوزه كار معلم نيست 

  .معلم بايد قابله شود
   نيست معلم كارش اين

  كه با دلو از رودخانه آب بردارد 
  علم آن است كه 

  چشمه هاي ناشناخته را پيدا كند 
   چشمه هايي را ة دهان،باز كند

  –كه بايد سرازير شوند از اين كوهسار 
  اگر تو آدمي باشي كه 

  آن چه كه هست مورد قبولت نباشد 
  ولي قبل از اين كه بگويي نمي خواهم 

  گذاري آن را كه مي خواهي ب
  . تو معلم مي تواني باشي

  پزشك خيلي به زندگي كمك مي كند 
  پزشك طول عمر آدم ها را زياد مي كند 

  ولي تو عرض زندگي را زياد مي كني 
  . پهنا مي دهي به اين حركت

  آب باريكه كه ما نمي خواهيم، 
  . ما كه نمي خواهيم آب اقيانوس را با ني بكشيم
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  ست آن چه كه داريم جوابگو ني
  چه كه بوده ريشه شده است  آن

  . براي تمدن امروز
  . ولي ريشه ميوه نيست

  ميوه چيز ديگري است 
  ، تا تاريخ را بسازيم،تاريخ ما را ساخته

  ما اگر قرار باشد همان جور زندگي كنيم 
  كه زندگي مي كردند 

  تاريخ متوقف مي شود 
  كه اگر پدران ما اين كار را كرده بودند 

حاال ما تو   غارها بوديم،
  .معلم پيشوا و مقتداست
  جامعه بايد توجه كند كه 

  كه باشد براي كسي بايدبهترين رفاه 
   مي سازد،  رادارد زندگي

  دارد پهناي زندگي را باز مي كند 
تا  . دنَ حركت كُ،رد و درايت دانش و خِ
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  معلم آن نيست كه 
  . دانسته هايش را منتقل كندفقط 

  معلم كسي است كه 
  با داشته هايش بينديشد 

  . آن را كه ندارد خلق كند
  مان را مي دهيم بهاصلي ما توجه 

  كه دارند مي آيند آن هايي 
  بايد توجه تان را بدهيد به كودكان، نوزادان 

  به آن هايي كه هنوز نيامده اند 
  . و قرار است بيايند

  معلم براي اين است كه 
  .خصال واال را بكارد و مراقبت كند
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  با داوطلبان تدريس
21/4/79  

  

  . مردم به پاخاسته ايران نياز جدي به شما دارند
  . تاريخ به شما نياز دارد

  . به شما نياز داردامروز بشر 
  به چه نياز دارد؟ 

  به انديشيدن، و درست انديشيدن، 
  به راه بردن و درست راه بردن، 

  به ايستادن، 
  پايداري، به 

به گذشت  .  نگري نياز دارد و آينده،
  ببينيم و پيدا كنيم كه 

  آينده 
  با دست هاي پرتوان شما

  انديشه هاي پرفروغ شما با 
   پايداري و پايمردي شما با

  . چه شكل و هويتي دارد
   نوجوانان و جوانان را  كودكان را،

  به آن طرف برانيم 
  . و براي آن زندگي آماده كنيم
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  يك وقتي تمدن ها 
   –م ها به وجود مي آمد بر اساس اقلي

  آن كه به دريا دست داشت 
 .تمدن دريايي پيدا مي كرد

  آن كس كه در جنگل و كوهستان يا در صحرا بود
  با آن وضعيت خود را وفق مي داد 

   كردندميو تمدن هاي اينجا و آنجاي دنيا را، برپا 
  اگر در روزگاري ديگر 

  ود ثروت هاي زيرزميني و رو زميني تعيين كننده ب
  شما در عصري به پاخاسته ايد 

   پر افتخار مي خواهيد مزين شويد يو در لباس
   انسان ها كه

  تعيين كننده نيروي روي زمين هستند 
  ، بشردانش بشر، خرد بشر، انديشه 

  پايداري و پرتواني اش 
  موجب مي شود آني بسازد

  كه معتقد است، 
  كه دوست دارد، 

  كه نياز دارد 
  .  درست استآن و باور دارد كه
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   –شما انسان ساز شده ايد 
  انسان هايي كه خودشان 

  .سرنوشت خودشان را رقم مي زنند
  شما در عصري به اين لباس در مي آييد 
  . كه هر چه بخواهيد مي توانيد بكنيد

  هر چه مردم در طي هزاران سال آرزو كرده اند 
   .شما مي توانيد كمك كنيد و به آن برسيد

  ه آن چه كه هست براي آن ك
  ات و عواملي داشته بموج

   را هاحاال شما آن حركات و رفتار
  پيدا مي كنيد و مي شناسيد 

  ه كه مي دانيد چو به كمك آن چه كه داريد و آن 
  . آن چه را كه مي خواهيد مي سازيد

  .گيريد كه چه گونه انساني باشيدمي تصميم 
  . ويل جامعه دهيدحچه گونه انساني ت

  ي حق ندارد هيچ پدر
  خود را براي فرزندش مالك و الگو قرار دهد 

  و هيچ استادي نمي تواند 
  شاگرد خود را با خودش اندازه بگيرد و بسازد 

  ما بايد به جاي اين كه به آن ها فشار آوريم 
  كه چه گونه برخورد و رفتار كنند 
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  مباني علمي را در آن ها طوري تقويت كنيم كه 
  باشند انديشه علمي داشته 

  . خودشان تحليل گر باشندكه 
   شناختن را  هايم شيوه ها و مهارتيدا

  .  ايجاد كنيمآن هاو عادت به شناختن را در 
  د نكنكاش و تالش كن

  .دنتا آن چه را كه مي آيد بشناس
  

 تقويت مباني علميبا   ؛
   هستي، اگر قانونمندي فيزيكِ

  بيايد توي ذهن انسان ها
   ،ندكه هست مي فهمرابطه ها را آن گونه 

  ند مي گذار باشددي را آن گونه كه با ها ارتباط و
  .ارتباط هاي ما ارتباط هاي علمي مي شود

  كمك كند تا واقعيت ها را ببينند  بايد معلم
  بايد توجه بدهد كه 

   چون اثر مي پذيرد و اثر مي گذارد واقعيت
  تغيير مي كند 
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  كنيم تا بتواند مي كمك 
   – و سير واقعيت را ببيند حركت واقعيت

  تجربه با تئوري غني مي شود 
   .تئوري هم با تجربه

  .تئوري و تجربه همديگر را مي سازند
  

  پي آن قانون بگرديد
  . قوانين ديگر از آن نشأت مي گيرندكه 

  .هر كسي كه كل را بداند با آن جزء را پيدا مي كند
  خود اين كل تابع يك كل ديگري است 

  كل ديگري است آن كل تابع 
  . به اين ترتيب ما روي يك سطح افقي نمي رويم

  ما رابطه ها را 
  آن گونه كه قانونمند و علمي است مي دهيم 

  . كه طرز تفكر قانونمند و علمي بشود
  

  . كار شما خيلي ساده است
  ساده به اين معنا نيست 

  كه عظمتش كم است 
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  و بزرگ به آن معنا نيست 
  . استكه مشكالتش زياد 

  . اده و تعيين كننده استـكار شما س
  كار شما اين است كه 

   –پيچيدگي هاي فلسفي و علمي را 
  گيريدكه از طريق گوش و چشم تان مي 

  با سادگي، زيبايي و رواني 
  .با زبان تان بيرون دهيد

 .نيدسبك و شيرين و به ياد ماندني بيان ك
  با آرزوي آن كه شما 

  . دم ها به وجود آوريدمباني انديشيدن را در آ
  توان انديشيدن را به وجود آوريد

  . مهارت انديشيدن را به وجود آوريد
  . عادت انديشيدن را به وجود آوريد
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   با داوطلبان تدريس
15/26/1/77  

  

   –بهار زندگي ما شروع شده است 
  اي واالي اين مملكت به آموزش،هروي آوردن ارزش 

  .دهدبهار زندگي را نويد مي 
   است،“نو”بهار اگر روييدن 

  .شما نيز نوآوران روزگار هستيد
  آن چه هست،

  .از جانب شما زير سؤال مي رود
  چه چيزي را

  به چه كسي
  به چه منظوري
  چه گونه

  چه وقت
  در چه محيطي

  ياد دهيم؟
  ياددهي چه نقشي در زندگي ما دارد

  .آن نقش را ايفا كنيم
  زنده ماندن، 

  و خوب زنده ماندن، 
  اثر پذيرفتن و اثر گذاشتن؛
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  بهترين ها را گرفتن 
  و ضروري ترين ها را دادن،

  با گام هاي استوار، 
  سينه فراخ، 

  گردن فراز، 
  …چهره باز 

   – را “ انديشه و بيان”مشعلِ خورشيد وار 
   –در تاريكي هاي جهل و بي خبري 

  به دوش كشيدن،
  از خود گذشتن، 

  وقف شدن، 
  عاشقانه كار كردن،

  برون را به زيبايي هاي درون آراستن،
   صفا بخشيدن،“جمع”زندگي را در 

   انديشيدن، “خود”به 
  راه گشودن،

  
   را درس آموز كردن“رفتار”

  . است“معلم”كار 
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  با داوطلبان تدريس
  

   ياد دهيد؛“چيز”شما نيامده ايد 
   – بيافرينيد “تحول”آمده ايد 

  

  ؛تحول در خود انسان
   مي شود؛از خود انسان شروع

  در تفكر او، 
  در خواست او، 

  .در رفتار او
  انسان كه متحول شد، 

   – محيط را متحول مي كند
   – شرايط كار و زندگي و ارتباط را عوض مي كند

  وقت او
  دانش او، 

  زبان او،
  ديگرشداشته هاي و 

  .به خدمت آن تحول در مي آيند
  تحولي كه همه مردم را در بر گيرد،

  به گونه اي ديگر در آورد،هرم اجتماع را 
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  ما بايد بشويم 
  – “تربيت معلم” محفل

  .تربيت نيروي انساني
  ما بايد بشويم

  مركز داد و ستد انديشه ها،
  بارور شدن شيوه ها

  .و به زندگي كشاندن دانش روز
  بايد ياد دادن و ياد گرفتن را

  از فضاها و شيوه ها و مواد مبتالبة امروز
  .بيرون كشيم

بايد فض  اهاي ديگر،
  روش هاي ديگر،

  ابزارهاي ديگر
   ديگرنتيجه هايو 

  بيافرينيم، 
  .گسترش دهيم و غنا بخشيم

  
  خودِ زندگي را،

  زندگي كردن را،
  .بياموزيم و بياموزانيم
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  دايم با هم باشيم، 
  .متشكل شويم

   – كار كردن داشته باشيم “دلِ”
  

“نه”   و نمي شود توي كارمان نباشد؛
   –ان راه نيابد اصالً به ذهن م

  . آدم را زمينگير مي كند“نه”
  

  آدم هايي كه از كارشان لذت مي برند؛
  آدم هايي كه مي دانند چه مي كنند،

  .و نتايج فكر و تالش خود را مي بينند
  خسته نمي شوند،

  نمي برند،
  .نمي شكنند

  قدشان راست،
  پاي شان پرتوان،

  ذهن شان باز 
  .است
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  با داوطلبان تدريس
  .را تصحيح كنيد، راه ببريدما 

  وقتي ما داريم در عمل و در اجرا ياد مي گيريم؛
  وقتي تئوري هاي خود را در عمل مي آزماييم،

  وقتي نوشتن و كار كردن، 
   شده است،انگيزه فكر كردن ما

  و فكر كردن 
  موجب باز شدن درهاي بسته 

  

  پس دريغ نداريد؛
  … درباره هدف، برنامه، روش، ابزار، سازمان

  …درباره ايده ها و رويدادها 
  حرف بزنيد

  

  در محفل هاي صاحب نظر 
   – و دست اندر كار

  

  از موضع مثبت، 
  غني سازي، 

  پرتوان سازي، 
  با باز كردن درهاي بسته 

  .و روشن كردن افق هاي تيره
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  ما 
  عاشق زندگي هستيم،

   –و مي خواهيم عاشقانه روي آن كار كنيم 

  بايد حسابي 
  و زبان و مغزمان را دست و دل 

  .به اين كار دهيم
  دست ها بايد مهارت داشته باشند

  مهارت را بايد مغز هدايت كرده باشد،
  .دل به همراهش

   –ما بايد به درستي بدانيم چه داريم 
  آن چه را داريم 

  با تغيير و تحول و سير حركتي اش
  بشناسيم
  بايد روي همان تغيير و تحول و سير حركتي 

  .كار كنيم
  آگاهانه و خردمندانه؛

  به اعتبار دانش روز
  به اعتبار انديشه هاي پيشرفته

  دل و دست و دانش و خردمان را
  .به خدمت گيريم

  نه آن چه داريم قبول است،
  نه آن چه خود به خود شكل مي پذيرد
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   ما بايد تعريف تازه اي
  از هر آن چه هست و مي آيد

  .داشته باشيم
  آن چه را هست،
  ه هست،آن گونه ك

  به جا آوريم و 
  آن چه را بايد باشد،

  با آينده نگري،
  با بلندپروازي،

  با چشم و گوش باز و 
  دل پرنور

  .بسازيم
  و ساخته هاي خود را لحظه به لحظه

  ارزيابي و ارزشيابي كنيم،
  .در پايان هر مرحله نيز

  ما بايد كاري را كه مي كنيم
  دوست داشته باشيم

  به محصول كار خود
  زيم و عشق ور

  دم گرم مان را،
  نگاه پرمهرمان را،

  دست نوازشگرمان را
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  و اميد سرشار از زندگي مان را
  ا،هبه فراگيرنده 

  زمين و زمان را اداره كنند به آنان كه مي آيند
  .هديه كنيم

  ، امروز
   تربيت معلم دنيا را موجه ترين

  .شما داريد
  عشق را پرورده مي كنيد، شما 

  و دوست داشتن را، 
  دوستي ها را

  مهر به طبيعت را 
  به زندگي و زندگان را

  به آينده را
  آينده 

  در دست هاي پرتوانِ پرورده هاي شما
  .پرورده مي شود
  شما فقط به پا نخاسته ايد كه ساخته شويد،

  مي خواهيد زندگي را بسازيد
  و زندگي به دست آدم هايي ساخته مي شود 

   –كه خود ساخته شده باشند 
    ه مي خواهند،بدانند چ

  .و بدانند چه گونه آن را به دست آورند
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  شما بايد  
   بدهيد “درس”دانش آن چه را مي خواهيد 

   –داشته باشيد 
  ترديد هاي تان از بين رفته باشد، 

   “تازه”سوادتان را 
  و جوابگوي پرسش هاي روز داشته باشيد 

  و خودتان بتوانيد 
  . كنيد“عمل”آن چه را مي دانيد 

   – بايد ياد بگيريد كه چه گونه ياد دهيد شما
  آن چه را خود با زحمت و مرارت 

  و صرف وقت و انرژي كسب كرده ايد 
  .راحت، شيرين، سبك و به ياد ماندني منتقل كنيد

  براي آن كه بتوانيد پيام تان را برسانيد 
  بايد پيام گيرنده را بشناسيد، 

  بايد به دنياي او راه يابيد، 
  ت هايش را بشناسيد بايد قابلي

  و ياد بگيريد آن قابليت ها را تقويت كنيد، 
  . شويد و بايد قبول تان كند“خودي”بايد با او 

   – سه خط اصلي داريد شما
  سواد قابل قبول، 

  شيوه هاي انتقال، 
  .و شناخت پيام گيرنده
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   محيط يادگيري را بوجود آوريد، شما بايد
  شه ها را بايد فضاي بده بستان آراء و اندي

  فراهم كنيد، 
  بايد ميل به ياد گرفتن را تقويت كنيد، 

  بايد شوق خواندن را، 
  عادت كنكاش را، 

  لذت شناختن را، 
  منطق انديشيدن را، 

  روي پاي خود ايستادن را، 
  با جمع كاركردن را 

  .در او بنشانيد
   كنيد، “فعال”بايد او را 

  .نه خود فعال مايشأ باشيد
  نيد، شما بايد فكر ك

  برنامه بريزيد، 
  شرايط اجرا فراهم كنيد 
  و او بايد در فضاي دل انگيز پرداختة 

  تدبير و تجربه و عشق و تالش شما 
  به دنبال عشقش بگردد، 

  .عشقي كه شعاعش انتهايي ندارد
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   –ما همه معلميم  
   –چه بهتر و بيشتر از ديگري مي دانيم  در آن

”معلمي فقط سر    –  رفتن نيست“ كالس
  كيف و كتاب به دست گرفتن نيست،
   –معلمي آدابي دارد، راه و روشي دارد 

  بايد نياز فراگيرنده را بشناسي،
  به جنس و سن و سواد 

  و آمادگي ذهني او، توجه داشته باشي،
  .او را دوست بداري، و از خود بداني

  بايد بداني 
  چه چيزي را

  چه موقع، 
  در كجا 

  و چه جوري بگويي،
  ته هاي خود نباشيعاشق گف

  . عاشق يادگيرنده چرا،ولي
  

17/15/10/90  
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   – را دوست دارد “ياد دادن”آدم  
  اگر آنچه مي داند؛

   –واقعاً بداند 
  آزمايش كرده باشد،

  تجربه كرده باشد،
  شنيده و آزمايش و تجربه كرده باشد

  خوانده و تحقيق كرده باشد
  با دانسته هاي خود

  فته باشد،به آن ندانسته دست يا
  

   – را هم دوست دارد “ياد گرفتن”آدم 
  اگر بفهمد چه ياد مي گيرد؛

  به دردش بخورد،
  به كارش بيايد،

  دنبالش باشد
  از آن لذت ببرد

  ياد دهنده
   بايد ياد دهد “چه”بايد بداند 

  و 
  يادگيرنده هم بايد بداند 

  .به چه دردش مي خورد
  

  18/17/1/90  
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   معلم بايد دايم داشته هاي خود را زير سؤال برد
  به آن ها رسيدگي كند

  آن ها را سالم تر و قوي تر
  و روزآمدتر كند

   –كشد  “بودن”را به خدمت  “داشتن”
  به بودن خود،

  به وجود خود،
  به كارآيي خود،

  به سالمت جسم و ذهن خود
  بينديشد

ب”  بندد“ شدن”را به ارابه “ ودن
  و براي آن چه بايد بشود

  برنامه ريزي و تالش كند
  “ كيفيتِ” معلم بايد به 

  آن چه دارد و انجام مي دهد
   –دل بندد 

  .گول تعداد و مقدار را نخورد
  با غناي كيفي

   –پاسخ انتظارهاي كمي را بدهد 
  “بيش تر”به جاي 

  . را نشاند “ تربه”
  

  16/13/4/91  
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    –معلمي به سر كالس رفتن نيست 
  معلم بايد فيلسوف باشد،

  متفكر باشد،
  .نوآور باشد
  . زندگي باشدبايد معلمِ

  فيلسوف هم معلم است،
  هنرمند هم معلم است،

  هر نوآوري معلم است
  معلم بايد رفتارش 

  .تبلور دستاوردهاي علمي، هنري و فلسفي باشد
  نگاهش به زندگي نگاه علمي باشد، 

  و حركاتش هنري ،
  .آينده را ببيند، بشناسد و بسازد

   را“شدن”به   “بودن”سير از 
  .در گذشته و آينده دنبال كند

   سلول هايش مهرباني از همة
  .بتابد و ببارد و آرامش دهد

   را بزدايد و “تقابل”
  . بنشاند “تفاهم”به جاي آن 

18/12/1/90 
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