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  پيش سخن
  

   –يك وقت تمام امور فرزند با خانواده بود 
  تغذيه، بهداشت، مسكن، آموزش، كار، 

  …همسرگزيني، امنيت، 
  رفتار از بزرگ ترها به كم سن ترها 

  آموزش داده مي شد
  بستگي داشت به اين كه 

  پدر و مادر از چه طبقه اي بودند، 
  در كجا زندگي مي كردند، 

  حرفه شان چه بود، 
  قدر در دانش و توان و موقعيت اجتماعي،  و چه

  .و آگاهي به حرفه خود، پيش رفته بودند
  

  گاه فرزند از خانوادة سنتي خود جدا مي شد 
   –و راه خود مي رفت 

  .بود ”استثناء بر قاعده “كه اين 
  بود،  ”مردساالري“در اجتماعي كه 

  پدربزرگ، رئيس خانواده بود 
  ان خاندان و فرزندان و نوه هايش جزو هم

  .و زيردست او
  .حرفه ها، اغلب، موروثي بود
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  اما، وقتي جامعه پوسته تركاند 
  و شكل و حالِ ديگري به خود گرفت؛

  يواش يواش، مسؤوليت هاي خانواده 
  .به جامعه داده شد

  جامعه هر چه بيشتر پيش مي رفت، 
  و بهتر سازمان دهي مي شد، 

   –مسؤوليت هاي بيشتري مي گرفت 
  يت امنيت، مسؤول

  مسؤوليت مسكن، 
  …تغذيه، كار، آموزش، بهداشت 

  .و هر چه فرد و خانواده عهده دار آن بودند
  

  جامعه پيشرفته جزء را در كل گنجاند 
  و هنوز هم دارد 

  .مسؤوليت فرد و خانواده را بر مي دارد
انه، دادگـاه، بيمـه، بانـك،    ـارستان، كارخـ ـمدرسه، بيمـ 

   …حمل و نقل و 
  

  مقننه، مجريه و قضائيه قواهاي 
  سكان دار اصلي اين همه شدند؛

   –آگاه ترين آدم ها 
   –كه خوب مي دانند چه هست و چه بايد باشد 
  .قانون براي اداره آن مي گذرانند
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  آدم هاي با استعداد و پرتوان و هشيار، 
  آن ها را اجرا مي كنند 

  و آدم هاي منصف، با اطالع و آينده نگر 
  .مصوبه ها نظارت بر اجراي درست

  اين آگاهي و سازمان دهي و نظارت، 
  تا اعماق اجتماع را مي گيرد 

   –در ارتباط ها  –و خيال مردم را 
  .راحت مي كند

  در اين سازمان دهي، 
   –هر چه بيشتر  –دولت 

  كار مردم را به مردم مي سپارد 
  و مردم، كار خودشان را 

  با انواع مديريت ها و تخصص هاي نو
  .مي دهند و بهره مي جويندشكل 

  

  حاال، اگر نيازي از مردم نديده گرفته شود، 
  متأسفانه، 
  خانواده 

  به دليل مسؤوليتي كه احساس مي كند، 
  آن را خواهد گرفت 
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  و گاه يكي يكي، كارها از گردن جامعه 
  .مي افتد گردن خانواده

  

  من به امنيت هاي 
  ها  كاري، مالي، قضايي، جابجايي، و امثال آن

  .كاري ندارم
   ”معلم“به عنوان يك 

  تمام عمرم كوشيده ام 
   ”مدرسه - خانواده - كودك “روي مثلث 

  كار كنم؛ 
  .كاري كه الزم است

  و اين كوچك كتاب، 
  . يكي از تالش هاي من در اين زمينه است

   –در كتاب نوزدهم 
   ”معلم خوب، ياد گرفتن را ياد مي دهد“

  خاسته زده شدهحرف هايي با معلمِ به پا
  .و در اين كتاب با كودك و خانواده

  

19/7/11/89  
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  در مثلث پراستحكام و پر اعتبارِ

  ”كودك، خانه، مدرسه“ 
  خانه و مدرسه به هم مي پيوندند،

  دانش و درايت و انديشه و تجربه شان را
  يكي مي كنند

  تا كودك و نوجوان و جوان را بشناسند،
  ،تا دنياهاي شان را كشف كنند
  تا نيازهاي شان را پيدا كنند،
  تا رفتار پدر و مادر و مربي را

  آگاهانه و خردمندانه كنند
  .به روز رسانند

  تا هماهنگ و حساب شده
  فضاها و تسهيالت و وسايل 

  و انگيزه هاي يادگيري و مشاركت 
  و مسؤوليت پذيري آنان را 

  .فراهم كنند
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  خانه و مدرسه 
  دست به هم مي دهند

  ست هاي پرو با د
  هدف دار و برنامه ريزي شده

  روي

  توانايي و خصال 
  .كار مي كنند

  توانايي
  در

  ديدن و شناختن و انديشيدن و ساختن
  در

  ارتباط زدن و سازمان دادن
  در 

  .حركت كردن و به حركت درآوردن
  روي

چابكي و مهارت  
  فكر كردن و تصميم گرفتن 

  .و به اجرا درآوردن
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  روي
  موسيقي ساختارها گنجينة واژه ها و

  روي 
  استحكام و لطافت و زيبايي گفتارها و نوشتارها

  روي
  ”انديشه و بيان“ 

  
   –كه اين توانايي ها 

   –توانايي هاي جسمي و عقلي و سوادي و تجربي 
  بايد

  واال درآيد؛ خصاليدر خدمت 
  در خدمت روحي بلند و احساسي لطيف،

  .در خدمت دلي پرمهر و سري پرشور
  نساني آزاد و عاشقدر خدمت ا

  آزاد از زنجير داشته ها
  عاشق زندگي و زندگان،

  .عاشق طبيعت و هستي
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  انساني
  كه دوست داشتن

   –ذاتي اش شده باشد 
  دوست داشتنِ خود؛

  به دور از خودپرستي ها و خودخواهي ها
  دوست داشتن داشته ها؛

  .به دور از طرف خودكشي ها و تكبرِ داشتن ها
  و تالش و توليد دوست داشتن كار

  در لذت برآوردن نيازها
  .غني كردن انديشه ها

  
  در خانه و در مدرسه

  با رفتاري هماهنگ
  شهامت انديشيدن مي پرورند 

  .شهامت بيان انديشه ها
  و باالتر از همه؛

  واالتر از همه
   –شهامت رفتار به انديشه ها 

  به آن چه در دل و مغز پرورده است
  .و قبول دارد
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  مدرسهخانه و 
  در اشتراك مساعي 

  پلي مي شوند
  .”شدن“به ” بودن“براي گذر از 

  آن چه را هست
  با دانش و پرسش و پژوهش

  مي شناسند
  و براي آن چه بايد باشد

  با آينده بيني و تيزنگري و بلندپروازي
  .برنامه مي ريزند

  
  آنان كه راه به سوي آينده مي گشايند

  خوب مي دانند
  در اين جهان هستو هر چه ” انسان“ كه 

  .است” شدني“ 
  رو به رفتن دارد و ” بودن“

  .رو به آمدن” شدن“
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  پدران و مادران و مربيان،
  رضايت از بودن را،

  لذت از كار را،
  بهره برداري از داشته ها را،

  هواي تنفسي كودك و نوجوان و جوان مي كنند
  به او كمك مي كنند

   –از هر چه دارد 
   از دست و چشم و زبان

  از سواد و وقت و انرژي و دوستان
  .بهترين بهره را برگيرد

  و پراميد و پرنشاط 
  افق هاي ناديده را بگشايد

  .راه هاي نرفته را بيازمايد
  نگاهش رو به جلو باشد؛

  .اميدش به توانمندي خود
  به اثر و اثرگذاري اش بينديشد،

  .به افروختن شعله هاي زندگي
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  به نقش خود 
  چه نبوده است در آفريدن آن

  .و تحولِ تاريخ مي طلبد
  عناصر موجود را آن گونه بشناسد 

  .كه تركيب آن ها برايش چهره اي آشنا باشد
  .تركيبِ تركيب ها را نيامده ببيند

  
  آيندگان  خصالها و  توانمنديما روي 

  :در دو جبهه كار مي كنيم
  پرورشو  آموزش

  ها را مي دهيم”بايد” “آموزش“ با 
  بايدها را” رشپرو“و با 

  امر رفتاري آموزش ديدگان مي كنيم
  

  و به دو گونه 
  :كار مي كنيم” آموزش و پرورش“ روي 

  از دور و از نزديك
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  از دور 
  انگيزة خواندن و پرسيدن و انديشيدن 

  و به نتيجه رسيدن را 
  دامن مي زنيم

  و
  از نزديك 

  فضاهاي يادگيري را 
  .دل انگيز و پربار مي كنيم

  كه 

  دني ها و شنيدني ها و يادگرفتني هادي
  در درجه اول لذت بخش باشند 

  و در درجه دوم آموزنده؛
  كه 

  اگر آموزنده نبودند، معتبر نيستند،
  

  در كاشتن نشاهاي خصال واال 
  بندي به زيبايي هاي درونو پاي

  پدر و مادر و مربي 
  .بايد، خود، ميوة چنان نهالي باشند
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   بايد، خود، تبلور گفته ها
  و باورداشت هاي شان

  .باشند
   –بايد، خود، در آن چه معتقدند 

   –بر سن و سواد و جنس و توان  بنا
  .مشاركت نمايان و جدي داشته باشند

  نيازهاي جسمي و روحي و عاطفي و سواديِ
  كودك و نوجوان و جوان را

  به جا آورند،
  .و شرايط برآوردن آن نيازها را فراهم

  ها پدرها و مادرها و مربي
  را” تربيت“هدف از 

  .تثبيت آن چه بوده است نمي بينند
  آن ها

  كودك و نوجوان و جوان را
  .نگه مي دارند” تغيير“پذيرفتن   آمادة

  فروتني در برابر آراي ديگران،
  هشياري در برخورد با وضعيت تازه،

  تالش در فهميدن فهم فهيمان،
  در به جا آوردن ناشنيده ها و ناخوانده ها،

  .دتي و ريشه گرفتة آنان مي شودامر عا
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  پدران و مادران و مربيان و مديران
  انگيزه و شرايط و فرصت تغيير را

  .زنده نگه مي دارند و بيدار
  پدران و مادران، خوب مي دانند

  آن چه كودك و نوجوان بايد بداند و بفهمد 
  با آن چه آنان فهميده اند و دانسته اند

  –بسيار متفاوت است 
  يدآن ها نبا

  فشار زيادي روي دانستن بياورند؛
  دانسته ها” فهميدن“

  ليد باز كردن درهاي بسته استك
  .به روي نادانسته ها

  ما بايد 

  در عبور از دانستن

  به فهميدن

  و به نگرش علمي برسيم
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  بچه ها، بچه ها، بچه ها،
  

  دلم مي خواهد تبريك نوروزي ام را، 
  امسال،

  .سمبه شما بنوي –براي شما بنويسم 
  ولي چه دارم بگويم؟

  اگر بگويم دوست تان دارم؛
  .كم گفته ام
  بگويم عزيزترين عزيزان من هستيد؛

  .درست گفته ام
  شما عشق من هستيد،

  آرزوي من هستيد،
  .نفس و توان من هستيد

  به شما كه نگاه مي كنم، 
  .جان تازه مي گيرم

  ي زندگي  هميشه
  .به قد و باالي شما ذوق كرده ام

  هاي معصومانه تان  از نگاه
  لذت برده ام،

  از حرف هاي شيرين تان 
  درس هايي تازه گرفته ام
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  از حركات پرشورتان 
  .درسي ديگر

  درباره تان خوانده ام،
  پرسيده ام،

  .فكر كرده ام
   –اصالً، با شما زندگي كرده ام 

  .در دلم زندگي كرده ام
  تان، از زيبايي هاي

  تان، از نيازهاي
  تان، از ويژگي هاي

  از توان و استعداد رشد و برومندي تان
  همه جا گفته ام،

  نوشته ام،
  .جانبداري كرده ام

  .شما پاك پاك به دنيا مي آييد
  شما همة زيبايي هاي طبيعت را

  .به زندگي ارزاني داشته ايد
  اگر ياري شويد،

  اگر شرايط بروز استعدادهاي تان فراهم گردد،
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  پايداري و بلندپروازي اگر دانه هاي عشق و اميد و
  در جاي جاي تن و روان تان كاشته شود،

   –از شما هر كاري بر مي آيد 
  .به هر جا بخواهيد مي توانيد برسيد

  هر كه بخواهيد مي توانيد بشويد
  .هر چه بخواهيد مي توانيد به دست آوريد

 عشق و انديشه“مي شويد خداوند ”  
  ، ”انديشه و بيان“ 

  .”اُسوه زمان“ 
  روز شمانو

  هر روز شماست،
  و هر روز شما

  دريچه اي تازه
  .به دنياي آرزوها

  

  من آيندة شما را، همواره، در دلم، نقاشي كرده ام؛
  .هميشه آينده را زيباتر از گذشته ديده ام

  آينده، در همة دوران، 
  .از آن كساني بوده است كه مي آيند

  

   –من توان و استعداد شما را مي شناسم 
  .كه هر كاري بخواهيد بكنيد، مي توانيدمي دانم 

  
  



 
 هرمز انصاری  – كودك خانواده مدرسه                                         

20 

  

  به شرط آن كه 
  .علمش را داشته باشيد

  راهش را بدانيد،
  پشتكار داشته باشيد،

  .و همت بلند
  زيباترين احساس ها مال شماست؛

  .دست نخورده است
  –نگذاريد گرد و خاك روي آن بنشيند 

  ” عشق و انديشه“دايم با آب زاللِ 
  غبارشويي اش كنيد؛

  .تازه و شفاف نگهش داريد تر و
  زندگي زيباست،

  براي ماست،
   –به كام ماست 

  .اگر بدانيم چه گونه با آن برخورد كنيم
  

  از كسي و چيزي شكايت نكنيد،
  اگر ديديد چيزي به دلخواه شما نيست 

  راه برخورد با آن را،
  .راه تغيير دادن و خوشايند كردن آن را، برويد
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   –خود را  و گاه، حتماً، راه تغيير
  .تغيير دادن فكر و رفتار خود را

  يادتان باشد، و باور كنيد كه
  هر چه هست به درد خور است،

  خوشايند است، 
  .و زيباست

  اگر براي من نيست،
  .براي ديگري هست

  اگر براي انسان نيست،
  .براي حيوان هست

  اگر براي حيوان نيست،
  .براي گياه هست

  …اگر 
  .نداريم” بد“ما اصالً 

  را،چ
  وقتي بلد نباشي از چيزي درست بهره گيري،

  وقتي عوضي رفتار كني؛
  وقتي نداني چه چيزي را، چه موقع، چه جوري،

  كجا، براي كي، براي چي مصرف كني،
  خوب، روي دستت مي ماند

  .شايد هم آزاردهنده شود
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   –هيچ آدمي گناهكار به دنيا نمي آيد 
  .پاك پاك مي آيد

  …تن، عوضي برخورد كردن عوضي گرفتن، عوضي رف
  نه دنيا را براي او، 

   –كه براي همه تنگ و سياه مي كند 
  .تباه مي كند

  اولش آن است كه دوست داشته باشي؛
   –از دل و جان دوست داشته باشي 

  از روي شناخت، 
  از روي فهم، 

  .با تمام وجود دوست داشته باشي
  آدم ها را،

  حيوان ها را،
  گياه ها را،

  دنيا را،
  .زندگي را

  .ات باشي تو خود باغبانِ باغ زندگي
  .تو، خود، باغچه بان باغچة دلت باشي

  هميشه اين احساس و باورداشت را داشته باشي كه
  اين باغبان است كه بايد 

  .باغ را پربار و پرطراوت و زيبا نگه دارد
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  .باغ، خود، در اختيار توست
  باغبان نبايد هيچ وقت 

   –ل خود راه دهد را به د” نمي توانم“
  بايد قبول كند كه 

  .مي تواند؛ اگر بداند
  براي دانستن؛” دانستن“نه 

  كه دانستن براي فهميدن، 
  .براي درست عمل كردن

  .دانش آدم ها بايد امر رفتاري شان شود
  كليد باز كردن درهاي بسته، 

  .است” فهميدن“
  .كه، بي دانستن، فهميدن دست نمي دهد

  از روي فهم باشد،تو بايد ” خواستن“
  ،” علم”فهم تو از روي 

  ، ” تجربه“علم تو از روي 
  ات از روي  و تجربه

  دانش و خرد و هشياري و پايداري و 
  .عشق و اعتقاد
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  عشق و اعتقاد به ساختن چيزِ نو، 
  چيز به درد خور، 
  چيزي كه نبوده است 

  –و بايد باشد 
  جاي رنگ باخته ها و فرسوده ها را

  .خ گذشته ها را مي گيردجاي تاري
  تو، بايد، خوب ببيني، 

  خوب بخواني، 
  خوب بينديشي 

  .و خوب به كار بندي
  بايد كارت را دوست داشته باشي؛

  .بايد از دل و جان دست به كاري زني
  اگر ساز مي زني، 

  اگر نقاشي مي كني، 
  اگر شعر مي گويي،

   اگر آواز مي خواني، 
  ژوهش مي كني، اگر پ

  يسياگر مي نو
  …و اگر حرف مي زني 

  .سفره كرده باشي” دل“بايد 
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  بايد آن قدر عاشق باشي كه 
  نتواني ننويسي، 

  نتواني ساز نزني، 
  .نتواني نخواني

  و انديشيدن و عشق ورزيدن 
  .دو بال پرواز تو شده باشد

  ”قله“و بداني كه رسيدن به 
  پاي پرتوان مي خواهد،

  پرواز در هواي صاف آسمان ها، 
  .ل پرتوانبا

  اگر آن قله را بشناسي 
  .و آن هواي تازه را بخواهي

  

  هيچ وقت چشم و ذهن تان دنبال آن نباشد 
   –خوش تان نمي آيد ” چه“و از ” كه“ كه ببيند از 

  چشم و ذهن و دل تان را به آن دهيد 
  .كه دوست داريد، قبول داريد، مي ستاييد

  زبان به ستايش ستودني ها باز كنيد،
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  را كه بايد باشد، و جايش خالي است، آن 
  .به تصوير كشيد، بستاييد، دامن زنيد

  با روي خوش،
  بيان شيرين،

   –حركت زيبا 
  به آن چه فكر مي كنيد درست است، 

  دوست داشتني است، 
  و خردمندانه، 

  رفتار كنيد
  با شما باشد،” حق“اگر 

  .تان خواهند آمد دنبال
  

  1384نوروز 
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  ني تريندوست داشت
   –دوست داشتني ها 

  بچه ها
  نوك پا بايستيد،

  سرتان را باال بگيريد،
  به آن دور دور دورها نگاه كنيد؛

  به آن كوه بلند،
   –كوه سپيد سر به آسمان كشيده 

  

  آفتاب سر زده است
  شعلة شمع فرو گيريد،

  بستر خواب برچينيد،
  پنجره ها بگشاييد،

  بهار در راه است
  دور افكنيد،لباس هاي كهنه به 

  تن به باران عشق شوييد،

  به آفتاب انديشه سپاريد،
  پشت پنجره است” نوروز“
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  گيسوي ذهن
  به نسيم انديشه

  شانه زنيد،
  با گُل عشق بياراييد،

  .بر شانه هاي زندگي ريزيد
  مي خواهد” زندگي“زندگي 

  

  زيباترين گل هاي زندگي
  ما به پاي شما نشسته ايم؛

   –باغباني تان كرده ايم 
  ريشه ها را آب داده ايم،

  ساقه ها را ستبر كرده ايم،
  .شاخه ها را هرَس

  

  تا هر چه پرشكوه تر بر آن ها بروييد
  

  ريشه ها در خاك است،
  فتاب، شاخه ها در آ

  دل ما در مشت،
  .چشم دنيا به شما

  

  1385نوروز 
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  آنچه خوانديد، تبريك نوروزي ماست 
  ما همواره با نزديك شدن نوروز 

  مردم حرف زده ايم با 
  پيام داشتيم، حرف دل مان را زديم 

  فرياد كشيديم
  شما به هر چه بخواهيد مي توانيد برسيد 
  هر چه بخواهيد مي توانيد به دست آوريد 

  هر كه بخواهيد مي توانيد باشيد 
  را، ” شدن“به شرط اين كه خصال اولية 

  را، ” انسان بودن“ خصال اولية 
  وردن را، داشتن راخصال اولية به دست آ

  داشته باشيد 
   –اولِ همه بايد دل كار كردن داشته باشيم 

  .شهامت برخورد با آن چه كه هست
  بپذيريم آن چه را كه هست، آن گونه كه هست 

  .و ياد بگيريم چه گونه با آن برخورد كنيم
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  هدف از تعليم و تربيت، 
  هدف از مدرسه، 

  هدف از پژوهش،
  ” ستاد زانو زدندر محضر ا“هدف از 

  اين است كه ياد بگيريم 
  با آن چه هست 

  .چه گونه برخورد كنيم
  واقعيت و سير آن وجود دارد 

  . برخورد با آن تعيين كننده است
  انديشه پرتوان مي خواهد، 

   –و توان بيان انديشه 
  كه بتوانيد انديشه را 

  با زيبايي 
  با استحكام، با صراحت 

  . و اثرگذار منتقل كنيد
  

  انسان هايي كه مي انديشند؛
  مي توانند بر انديشة ديگران بينديشند، 

   –بر آن چه كه هست 
  بر بودها و نمودها،

  نه فقط تالش مي كنند كه بدانند، 
  .كه تالش مي كنند بفهمند
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  –دروازة ورودي، آگاهي است 
  اجازه دهيد آن چه كه هست، 

  . آن گونه كه هست، بيايد
  زيد؛ پرده هاي ضخيم نيندا

  بگذاريد اين نسيم بيايد 
  آگاهي كه آمد 

  مي بايست 
  رابطه آن چه را هست 

  .با آن چه كه هست دريافت كنيم
   –بايد بر آن چه مي بينيم و مي شنويم، بينديشيم 

  .اين بزرگ ترين خصلت است
  

   –درآيد  ”كه “ بايد در خدمت   ”چه“
  داشته هاي ما بايد كمك كند كه 

  د، احساس لطيف تر شو
  دوست داشتن گسترده تر؛
  دوست داشتن انسان ها

  .و آن چه خلقت به ما عرضه مي كند
   –دوست داشتن دروني ماست 
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  اگر بخواهي چيزي را ياد بگيري، 
  بايد دوستش داشته باشي 

  اگر بخواهي در كاري موفق باشي، 
  بايد دوستش بداري

  اگر بخواهي خصلتي داشته باشي، 
  بايد آن را بستايي، 

  دوست داشته باشي، 
  

  شما مي رويد پرچم دار آن شويد 
  . كه طي قرون ستايش شده است

  .انديشه عشق و
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  سخني با خانواده ها
21/8/80  

  

  مي خواهيم دربارة عزيزترين عزيزان مان، 
  بچه هاي مان   دربارة

  با هم گفت و گويي داشته باشيم 
  سال هاست با اعتقاد جدي 

  رش روي آموزش و پرو
  يعني دانش و رفتاري كردن دانش،

  و روي تغيير رفتارها كار كرده ايم
  و بسيار سعي كرده ايم كه 

  كودك را، نوجوان را، جوان را، وضعيت را 
  بفهميم و ياد بگيريم كه 

  چه چيزي را، به چه دليلي،   چه كسي،
  . كجا و چه طور ياد بگيرد

  چه را ياد بگيرد؟ چرا ياد بگيرد؟ 
  اد گرفته اش را چه طور ي

  به روز رسيده، نگه دارد  –تازه و زنده و بيدار 
  .و از آن بهره برداري كند
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  اگر معماري اشتباه كند در ساختن يك ساختمان 
  .به او مي گويند خراب كند از اول بسازد

  ولي اگر يك مادر، يك مربي اشتباه كند 
  چه كارش مي توانيم بكنيم؟ 

  ين كالس ها مي تواندبه همين دليل، پرشكوه تر
   –باشد  كالس مادر و مربي

  مادران و مربيان كنار هم بنشينند، 
   –استاداني كه مي دانند 

  و تالش مي كنند بدانند كه
   – چه گونه با بچه ها رفتار كنند

  .با مادران و مربيان كار كنند
  تا كودك آن طور كه بايد بار بيايد 

   –مي گويد ” ميل“نه آن طور كه 
  .ممكن است ميل درست نباشد چون

    در جهان هر چه هست،
  نعمت است، مثبت است، موهبت است، زيباست، 

  براي ماست، به كام ماست 
  .اگر بلد باشيم چه گونه با آن ها برخورد كنيم
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  چه گونه با آن چه كه هست برخورد كنيم 
  .كه شر در نيايد، خير در بيايد

  بشر مي تواند شرزدايي كند، 
  بينيد كه هر چه علم بيش تر پيش مي رودو مي 

  بهتر مي توانيم 
  آن چه را كه روزي شر بوده است 

  .به خدمت گيريم
  اگر از يك چيز واحد دو بهره برداري متضاد شود 

  توجه داشته باشيم كه 
  دليلش در آن چيز نيست 

  سؤال ما از آنان كه مي خواهند ياد بگيرند، 
  ند از آنان كه مي خواهند ياد بده
  . اين است كه چه چيز را ياد بگيريم

  اگر اين درست است كه 
  هر چه هست با هر چه هست در رابطه است 

  و اين رابطه قانونمند است
  ما اگر آن قانون را بشناسيم 

  . مي توانيم در آن دخالت كنيم
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  پس ما چيزي را ياد مي گيريم كه به ما بگويد 
  .درآيدچه گونه مداخله كنيم كه به سود ما 
  بايد بدانيم وقتي كه بچه متولد شد 

  اين يك مرحله است نه يك آغاز 
  ما مي خواهيم تربيت كنيم، 

  نمي خواهيم با غرايز و سيستم عصبي 
  كه نسل در نسل به ارث رسيده زندگي كنيم 

  ما مي خواهيم از قبل مان بهتر باشيم، 
  استوارتر باشيم، 

  پرتوان تر باشيم 
  . انتخاب كردپس بايد محرك را 

  محرك انتخاب شده، 
  . وارد مي شود و پاسخ مي طلبد

  توانمندي مان  شخصيت ما، اعتبار ما، 
  .در گرو پاسخي است كه مي دهيم

  يك محرك مي آيد، 
  يك آدم با فرهنگ بسيار غني پاسخ مي دهد،

  پاسخي ديگر –آدمي ديگر با فرهنگ از دست رفته 
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  خوب، محرك كه واحد بود، 
  خ يك آدم رشد يافته، متفكر، و پراحساس پاس

  يك جور است 
  پاسخ آدمي كه آن طرف خط است 

  .جور ديگر
   –پس نه فقط محرك ها را ما انتخاب مي كنيم 

  و عالمانه هم بايد انتخاب كنيم
  كمك مي كنيم كه 

  پاسخ ها علمي، سنجيده و در خور داده شود 
  .مما شوق و انگيزة پاسخ دهي را ايجاد مي كني

  

  شما فضاي بسته را چه جوري مي بينيد؟ 
  فضاي بسته هميشه از بيرون نيست، 

  از درون آدم ها؛ 
  دست و پاي شان را مي بندند، 

  براي خود حد و مرز مي گذارند، 
  .دور خود حصار مي كشند

  

   –ما به دست نمي آوريم كه داشته باشيم 
  .داشته هاي مان بايد به مرحله توليد برسند

  .زيك مي بايست بيايد توي زندگي ماعلمِ في
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  تحصيالت باال توي خانه ها 
  هر كس بايد بداند

  چه چيز را، 
  چه گونه تهيه كند، 

  چه گونه نگهداري كند، 
  چه گونه مصرف كند

  دانش اين است كه 
  چه گونه با چيزي برخورد كنيم 

  كه به نفع ما باشد، 
  . زيبا باشد، توان حركت به ما بدهد

  . ايد بشود امر رفتاري ماندانش ما ب
  في برسيم، سلبايد از تفكر علمي، به تفكر ف

  اول بايد رابطه ها را بشناسيم 
  !بعد بگوييم چه طور زندگي كنيم

  مباني علمي بايد آدم ها را 
  به يك حد قابل اعتماد درك از جهان برساند 

  بر اساس درك رابطه ها 
  .ارتباط ها را برقرار كنيم
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  با خودمان، با ديگران، ارتباط ما 
  با طبيعت، با خالق مان، 

  با هر چه كه بايد، عالمانه باشد 
  بايد بتوانيم محرك ها را درست انتخاب كنيم، 

  و پاسخ ها را درست هدايت 
  هر چه پاسخ هاي بيشتر و بهتري داشته باشيم

  توانمندتريم 
  

  كاري كنيم كه آدم ها هشيار باشند 
  . ك كنندبا هشياري مسئله را در

  مسئله شناسي كنند، 
  مسئله كاوي كنند،

  . آن گاه حل مسئله
  

  در جهان ناممكن وجود ندارد، 
  هيچ چيز نيست كه دست يافتني نباشد 

  هر چه هست علل و عواملي به وجودش آورده، 
   –عناصري در يك رابطه، با هم تركيبي داده اند 

  اگر كسي اين عناصر را بشناسد 
  شدن را؛و آن شيوة تركيب 
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  . مي تواند آن را كه مي خواهد بسازد
  

  ما در يك سيستم عليتي مي توانيم جلو برويم 
  . و پيش بيني كنيم

  .اين كار پژوهشگرها است
  .كار متفكرها است

  پس اگر هيچ چيز ناممكن نيست 
  و هر چه بخواهيم مي توانيم به وجود آوريم 

  كار تعليم و تربيت، كار علم، كار پژوهش 
  است كه اين 

   –به ما ياد دهد 
  براي آن چه مي خواهيم وجود داشته باشد 
  از چه عناصر و از چه فعاليت هايي استفاده كنيم

  هر چه شناخت ما، 
  هر چه دانش ما، 

  هر چه انديشه ما 
  پرتوان تر شود 

  از جبر بيش تر فاصله مي گيريم 
  . به اختيار نزديك تر مي شويم
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  خودمان را داشته باشيم،ما براي اين كه اختيار 

  اختيار سرنوشت مان را داشته باشيم 
  بايد آگاهي داشته باشيم، 

  بدانيم، بينديشيم،
  

  در سطح افقي اگر بخواهيم ياد بگيريم 
  الي االبد چيز تازه هست كه ياد بگيريم 

  هرمي اش مي كنيم، 
  .دنبال قانونمندي اش مي گرديم

  علم الزم است، 
  علم شرط اول است،

  ي شرط كافي نيست،ول
  .نگرش علمي الزم است

  
  ما دل مان مي خواهد بچه هاي ما پيشرو باشند، 

  بين پيرو بودن و پيشرو بودن 
  پيرو پايش را در جاي پاي رفتگان مي گذارد، 

  . پيشرو قدم هاي تازه بر مي دارد
  .دامنه را طي مي كند، تا به قله برسد

  سخني با جوانان
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31/6/82  
  

  . ما افتخار مي كنيمما به وجود ش
  مي باليم به اين كه توانسته ايم 

  نوجوانان و جواناني باشيم   در خدمت كودكان،
  كه امروز ستارگان درخشانِ

  .آكادميك جهان هستند -محافل علمي
  

  شما نه فقط مايه افتخار ما 
   –كه چشم و چراغ مردم ايران هستيد 

  همه به شما دل بسته اند 
  دل در مشت گرفته اند

  آرزوهاي در دل مانده شان را 
  . اميدوارند شما جامة عمل پوشانيد

  نه مردم ايران، 
  كه مردم خستة جهان نياز دارند 

  نگاهي ديگر به اين زندگي بشود، 
  . نگاهي ديگر به هستي بشود

  به گونه اي ديگر تعريف شوند 
  و حركتي ديگر و رفتاري ديگر 

  . ا خسته كرده است، بگيردجاي آن چه مردم ر
  شما قدرتمندان بايد 
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   –جلوي سيل ويرانگر نااميدي را بگيريد 
  يأس و نااميدي بدترين بيماري قرن است 

  شما اميدهاي مردم ايران 
  و اميدهاي مردم جهان 

  مي رويد كه 
  .نه جنگيدن را، به جاي جنگيدن بنشانيد

  اين، شايد پذيرفته شده باشد كه 
  اي استيالي خودحيوان ها بر

  با چنگ و دندان مي جنگند 
  

  ولي، آيا آدم بايد با جنگيدن استيال برقرار كند؟
  

  ما به خودمان مي باليم كه 
   ”انديشه و بيان“ هميشه روي 

  . كار كرده ايم ”عشق و انديشه“روي 
  

  
  
  
  

  . ما كه مي توانيم پرتوان بينديشيم
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  ما كه مي توانيم آن چه را هست، 
  . ه هست بشناسيمآن گونه ك

  ما كه مي توانيم رابطه ها را كشف كنيم 
  . و با كشف اين رابطه ها، ارتباط هاي عالمانه بزنيم

  ما كه مي توانيم 
  . احساس لطيف و زيباي خود را بر زبان آوريم

    ما كه مي توانيم با موسيقي، با نقاشي، با نگاه،
  . عاطفة خود را ابراز كنيم

  داشته باشيم اگر انديشة پرتواني 
  و زباني بيانگر آن انديشه 

  . نيازي نداريم دست به سالح بريم
  به تاريخ نگاه مي كنيم، 

  به دورمان نگاه مي كنيم 
  آنان كه صاحب انديشه اي ژرف، 

  انديشة قابل اعتماد گسترده هستند
  هرگز دشمني در زندگي شان ديده نمي شود 

  هرگز بدگويي و غيبت نداشته اند، 
  داشته اند، ترس ن

  كسي كه مي بيند، مي فهمد و مي داند 
  از چه مي ترسد؟

  
  جهل است كه جبر مي آورد، 
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  جهل است كه خشونت و بدبيني و نااميدي 
  . و فرونشستن مي آورد

  . خرد راه مي برد زندگي را
  انديشه، با فروغش، نشان مي دهد كه 

  . چه هست، و چه بايد باشد
  

  نواده رابچه هاي پرشور و زندة خا
  دعوت مي كنيم

  بشناسند كه چه هست
  و زيبايي خود را نشان دهند،

  و ياد بگيرند چه گونه با آن 
  .برخورد كنند

  جوان ها اميدهاي ما هستند 
  .مي روند كه آرزوهاي ما را برآورده كنند

  

  . شما جوانان همه چيز را زير سؤال ببريد
  را جلوي همه چيز بگذاريد،” چرا“

  ي و يك قدرتمندي داشته باشيد؛اما يك زيباي
  قبل از اين كه خراب كنيد 

  . يك ساخته اش را بگذاريد
  اگر هدفي را نمي پسنديد و قبول نداريد، 
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   –يك هدف در مقابلش توجيه كنيد 
  به نمايش گذاريد، 

  .بسازيد و بگوييد مثل اين
  . تخريب كه كار هر كسي مي تواند باشد

  . برنامه دهيد اگر برنامه اي را نمي پسنديد،
   –روش هاي ما، همه رنگ باخته است 

  تاريخ منقضي است 
  روش هاي ما اداي كارهايي است كه روزي، 

  .آن ها كه در جامعه جلو افتادند، پيش گرفتند
  ولي االن در چه روزگاري زندگي مي كنيم؟ 

  اگر شما تالقي تاريخ و جغرافي را گرفتيد، 
  ز متوجه شديد كه در چه مرحله اي ا

  دوران سرنوشت ساز زندگي انسان هستيم 
  و در چه خطة جغرافيايي 
  . آن وقت مي توانيد نيازها را پيدا كنيد

   –ما نبايد از روي دست ديگري بنويسيم 
  او نيازش چيز ديگري بوده است 

  . و االن هم چيز ديگري است
  

  . ما مي باليم به مفاخر فرهنگي خود
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  ، اگر آن ها نبودند فرهنگي نبود
  تمدني نبود، 
  علمي نبود 

  .ولي هرگز نبايد اداي آن ها را در بياوريم
  دانش اول ما بايد اين باشد كه چه بخوانيم 

  .و بعد آن پذيرفته شده ها بشود رفتار ما
  قدرتمندي شما در اين است كه 

  . بتوانيد از اطالعات بهره برداري كنيد
  شيوه هاي بهره برداري از اطالعات، 

  ره برداري، مهارت به

  سرعت بهره برداري
  قدرت شماست، 

  شخصيت شماست، 
  .اعتبار شماست

   –هرمي برويد باال 
  وقتي افقي برويد 

  بي نهايت اطالعات هست 
  . از دسترس شما خارج

  
  و اگر حتي دسترسي داشته باشيد 
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  . از وقت و نياز شما خارج است
  .اما وقتي هرمي باال برويد بينش علمي داريد

  لمي بر وضعيت داريد نگرش ع
  مي فهميد چرا، 

  بگذاريد در مقابل مسائل،  ”چرا“
  در مقابل رفتارمان

  جلوي باورداشت ها و قبول داشت هاي مان
  آن وقت است كه 

تعريف ديگري از آن چه هست خواهيد داشت، شما 
   –بايد تعريف ديگري از علم بكنيد 

  اگر چيزي كمك كرد كه 
   رابطه ها را بهتر بشناسم،

  بر اساس شناخت رابطه ها، 
  ارتباط ها را بهتر بزنم 

  و كمك كرد كه 
  . سالم تر، چابك تر، اميدوارتر، شاداب تر باشم

  خوب، اين درست است، 
  .و اين را بايد ياد گرفت

  
  زيبايي و شكوه زندگي شما در اين است كه 
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  با فلسفة غني، با دانشِ گسترده، و با تبحر،
  خردمندانه و زيبا راه ببريد؛  كار روزانه تان را،

  .كار روزانه بايد تابلو شود
  اگر رفتار روزانه زيبا بود، 

  اگر چهره باز بود، 
  اگر اميدوار و سرفراز راه رفتيد 

  اگر ديگران از شما انرژي گرفتند
  با احساسي لطيف، 

  با احساسي گسترده، 
  با احساسي كه شعله هايش فروكش نمي كند، 

  نفس كشيديد
  كرديد كلمة دشمن را  و پاك

  از لغت نامه خود
   –نه جنگيدن را 

   –كه در خور انسان است 
   –به جاي جنگيدن 

  نشانديد –كه شيوه ي حيوان است 
  .مي رويد  ”انسان“ راه در خور 

  
15/6/84  
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  حرف ما با كودكان، با نوجوانان، با جوانان 
  با خانواده ها و با مردمي است 

  حولي را كه اجتماع پرشور و پرت
  مي خواهند هدايت كنند 

  به عنوان يك معلم؛ معلمي كه 
  عاشق زندگي، عاشق كارش، عاشق مردم بوده 

  و همواره عشق و انديشه را 
  در زندگي مردم و در زندگي اجتماعي مان 

  .دنبال كرده است
  عشق و انديشه 

  اين دو را مي خواهم، 

  مي نشانم عشق را 
  بر بال انديشه 

  دهم و پرواز مي 
  انديشه را 

  . بر آسمان هاي باال بلند فرداي زندگي
  

  حرف ما با شما بچه ها اين است كه 
  شما كه به پاخاسته ايد، 

  شما كه دل در مشت گرفته ايد، 
  شما كه مي خواهيد آرزوهاي باال بلندي را 

  دنبال كنيد و به آن ها برسيد 
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  شم انتخاب خاص تان را، 
  اهيد را، درايت در انتخاب چه مي خو

  هشياري اين كه چه دارد مي آيد را،
  .داشته باشيد

  اگر مي خوانيم 
  اگر آگاهي هاي ديگران را جذب مي كنيم 
  اگر مقايسه مي كنيم، مشورت مي كنيم، 

  مي كنيم  فكر
  براي اين است كه راه را درست انتخاب كنيم، 

  را ياد بگيريم، ” راه رفتن“
  اگر حيوان ها با جنگيدن 

  تأمين مي كنند برتري 
  ” نه جنگيدن“انسان ها با 

  .تأمين خواهند كرد
  خوب پس ما چه بايد بكنيم 

  ما كه اين طور عاشقانه مي خواهيم 
  سرزمين مان را 

  .آن گونه بسازيم كه بهترين باشد
  ما كه مي خواهيم زندگي مان را 

  آن گونه پر شور و پر رونق و مصفا كنيم 
  بگيرند، كه ديگران نگاه كنند و ياد 
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  ما كه مي خواهيم وجودمان با مردم حرف بزند، 
  

  بايد چشم هاي مان را باز كنيم 
  آن چه را كه هست، آن گونه كه هست ببينيم 

   –اين ديدن فقط با چشم پيشاني نيست 
  با چشم دل است 

   –اين ديدن فقط با چشم پيشاني نيست 
  ما مي جويد كه چه هست  مغزِ تحليل گِر

  درايت تو، چابكي ات، هشياري تو، 
  . از تو انساني مي سازد در خور زندگي آينده
  نبايد باورداشت ها و قبول داشت ها و سنت ها 

آن قدر تنت را سنگين كنـد كـه نتـواني راه بـروي     
  . بايد چابك سواري براي زندگي آينده باشي

  اطالع براي يك لحظه الزم است 
  به شرط آن كه تو از آن اطالع 

   –، بهره برداري درست كني همان موقع
  اطالع وقتي كه زمان از روي آن گذشت 

  تاريخ منقضي مي شود؛
  . ديگر اطالع ديروز براي امروز معتبر نيست

  شما بايد آن را كه نيامده، 
  آن را كه ديگري نديده، 

  آن را كه آزمايش نكرده ايم 
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  . پيدا كنيد، در معرض ديد مردم گذاريد
  

  في كه بايد بروند مردم را بكشيد به طر
  ما اگر روي عناصر قبلي بايستيم 

  در اليه هاي تاريخ مدفون مي شويم 
  ما بايد آن گونه هشيار باشيم 

  كه از آن چه بوده است تغذيه كنيم 
  تا آن چه را كه هست بفهميم 

  اگر بخواهيم آينده را به دست خود بسازيم 
  بايد با دقت، با هشياري، با تيزبيني ببينيم 

  هست  چه
  .و بر اساس آنچه هست آينده را بسازيم

  . عاشق داشته هاي تان نباشيد
  داشته شما دانش تان است، 

  داشته شما انديشه تان است، 
  داشته شما لباس تان است، 

    داشته شما خانه تان است،
  داشته شما راهي است كه هـر روز مي رويد،

  . داشته شما وسيله اي است كه سوار مي شويد
  بستن به آن چه هست، دل 

  ما را از تكاپو براي رسيدن به آن چه بايد باشد 
  باز مي دارد، 
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  شما بايد آن چه را كه داريد هميشه زير سؤال بريد 
  اگر درِ چشم مان را گرفته باشيم 

  واقعيت كـه هست، 
  ما درِ چشم مان را گرفته ايم

  اول پيدا كنيم چه مي خواهيم 
  مقايسه كن بخوان، بپرس، مشورت كن، 

  و باالتر از همه فكر كن 
  .بعد اعالم كن كه چه مي خواهي

 

  اگر اين گونه اعالم كني 
  و لحظه به لحظه آن را تصحيح كني، 

  آبياريش كني، هرس كني، آفت زدايي
  يك كاري كني كه پربارتر شود 
  خوب، تو انسان آينده هستي

  

  هدف از آموزش اين نيست كه ذهن را پر كنيم 
  آموزش اين است كه ذهن را باز كنيم هدف از 

  بايد با فرهنگ ها برخورد كرد 
  بايد رفت در اعماق آن ها 

  . و دردانه هاي شان را كشيد و آورد
  بايد توان آن را داشته باشيم كه 

  . حرف ديگري را بفهميم
  بايد بتوانيم مته زنيم به اعماق تاريخ 
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  آن انديشه هاي غني را، 
  اند كه تاريخ را ساخته 

  . بكشيم بيرون و به روز رسانيم
  بايد توان آن را داشته باشيم كه 

  اگر انديشه اي در جايي ديگر از دنيا بروز كرد 
  .ما اين جا زود دريافتش كنيم

  آموزش براي پرورش است 
  آن چه را ما مي گيريم 

  و قبول داريم و باور داريم 
  بايد بشود مهارت اجرايي مان، 

  روزانه مان، بايد بشود زندگي 
    بايد بشود نَفَس مان،

  . بايد بشود رفتارمان
  ما مي خوانيم براي اين كه بدانيم، 
  مي دانيم براي اين كه اجرا كنيم، 

  اجرا مي كنيم 
  براي اين كه چابك سوار زندگي باشيم 

  براي اين كه سالم تر، پرنشاط تر، اميدوارتر، زنده تر 
  طرفي كه بتوانيم تاريخ تمدن را ببريم به 

  هزاران سال انسان ها آرزو كرده اند 
 .و االن در آستانه اش هستند
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  تثبيت 
  يا 

  تغيير
  آن روزها

  پدر سعي مي كرد
  به پسرش ياد دهد

   –كه چه گونه رفتار كند 
  مي خواست، او را،

  .مثل خودش بار بياورد
  شاگرد سعي مي كرد

  از استاد ياد بگيرد
  .چه بكند كه روزي استاد شود

  در به دخترش ياد مي دادما
  .كه چه بكند و چه طور مادر شود

  هدف از آموزش
  انتقال دانسته ها و دستاوردهاي

  نسل گذشته بود
  .به نسل آينده

  اگر كسي متفاوت با آن مي رفت
  پدرها و مادرها و استادها

  .در مقابل او قرار مي گرفتند
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  و جمله هايي مثل
  ”.رسم چنين است“

  ”.را نمي كند هيچ كسي اين كار“و 
  ”.همه اين طور مي گويند“

   –او را محاصره مي كرد 
  .مي شد سپر و سالحِ جامعه

  هدف از تربيت

  تثبيت داشته ها بود
  .و رفتارها

  اين روزها
  :پدر به پسر مي گويد
  ما آن طور درس خوانديم،

  ما آن طور شغل گرفتيم،
  ما آن طور ازدواج كرديم،

  ما آن طور زندگي كرديم؛
  عي كنيدشما س

  مثل ما نباشيد
  مثل ما رفتار نكنيد
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   –شما بايد براي دوره اي ديگر 
  براي آينده

  .آماده شويد
  شاگرد سعي مي كند

  .روي دست استاد بيايد
  مي كوشد

  تا آن چه او نديده است
  ببيند،

  تا آن چه او نگفته است
  بگويد،

  تا آن چه او نساخته است
  بسازد؛

  شاگرد مي كوشد
  چكش را

  كه استاد گرفته است آن طور
  به دست گيرد

  اما آن طور بزند
  كه نياز دارد

  كه زمان مي طلبد
  .كه فكر او مي گويد
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  هدف از آموزش
  تثبيت نيست؛

  .تغيير است
  دختر سعي مي كند، طفل را بشناسد؛

  بافت او را
  استعداد او را
  نياز او را

  رشد او را
  .ميل او را

  مادر، خود را صاحب كودك نمي شناسد؛
  .ربي او مي داند و مسؤول اوم

  سر راهش نمي ايستد؛
  راه را، براي او، باز مي كند

  .همه جانبه را” رشد“راه 
  مادر، دايم، خود را

  از خوكرده ها و پيشداوري ها
  .مي شويد و به روز مي رساند

   –و خوب مي داند كه 
  .ميل يك چيز است و حق چيز ديگر

  و عالمانه و صادقانه
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  زبا چشم و گوش با
  دنبال آن مي رود

  .مي آورد” رشد“كه 
  او فقط به تغذيه

  و رشد بدني و سالمت كودك
  فكر نمي كند؛

  كه خود علمي است
  و مادر بايد بداند

  و لحظه به لحظه دنبال كند،
  اين، براي مادر، خيلي مهم است

  كه كودك
  سالم باشد،

  پرتحرك باشد،
  پرنشاط باشد 

  .و پر انرژي
  

  اما 
   –ذهن او مي دهد بهاي اول را به 

  .به رشد ذهني و عاطفي او
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  پدر و مادر مي دانند كه 
  بي پشتوانه علمي نمي توانند

  رشد جسمي، فكري، عاطفي، اجتماعي، و بياني
  .كودك خود را تأمين و تضمين كنند

  بايد از
  كودك شناسان و روان شناسان و 

  بدن شناسان و زبان شناسان و 
  هنرشناسان و هنرپروران 

  ينده نگرانِ ديگرو آ
  بهره جويند

  و پيشاپيش همه
  خود بايد راه آنان را برگزينند و 

  كودك خود را
  در پرورش

  به آنان سپارند
  آنان بايد

  از رنگ ها و صداها و مزه ها
  حركت ها و شكل ها

  در تكامل پر استحكام بچه
  .هنري او بهره جويند -براي رشد علمي
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  بايد محرك ها را
  ياز و عالقه كودكبنا بر درك و ن

  مدبرانه و حساب شده
  انتخاب كنند

  و پاسخ ها را
  با نرمي و خوشرويي و حساب شده 

  .هدايت
  آن ها، تفاوت سني خود با كودك را

  همواره 
  در نظر دارند

  و هرگز
  خود را به جاي كودك

  و كودك را به جاي خود
  .نمي گذارند

  

  12/10/1/90  
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  تحجر 
  يا 

  تجدد
  

   –مانده بوديم  از بس عقب
  از نظر علوم و تكنيك و تكنولوژي،

   –وقتي آن را ديديم، هول شديم 
  حق هم داشتيم؛

  تقريباً هيچ چيزمان
   –مبناي علمي نداشت 

   –در جا زده بود 
  .يا پس پسكي رفته بود
  با ديدنِ پيشرفت هاي غرب

  دهان مان باز ماند، 
  چشم هاي مان گرد شد؛

  و در نگاه به
  ادي و معنوي آن هاارتفاعات م

  .كاله از سرمان افتاد
  يك عده مان

  به تحصيل علوم در آن كشورها پرداختند
  و با آوردن علوم و تكنولوژي آن ها

  يا با نشر ديده هاي خود
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  همت به
تكاندن گرد و خاك  

  .نشستة روي تمدن ما گماشتند
  عده اي هم

  لجوجانه
  به هم زدن همان آشي پرداختند

  بود كه از جوش افتاده
   –و اين دو گروه 

  بادبان ها و لنگرها
  در مصاف و در مسافحه

  در مقابل هم ايستادند
  

  آن ها كه هول شده بودند
  اين گذاشتند 

   –كه آن برگيرند 
  هر چه داشتيم گذاشتند

  .كه آن چه نداشتيم بردارند
  از ترس افتادن از اين ور بام

  آن قدر عقب عقب رفتند
  كه ممكن بود

  .بيفتند از آن ور بام
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   –اين ها با چنگ و دندان و تالشِ بسيار 
   –با وجود مقاومت سنگينِ لنگر انداخته ها 

  اين سرزمين را 
  با دانش روز و تكنيك و تكنولوژي

  آشنا ساختند
  .و جاني تازه در كالبد آن دميدند

  …اما 
  .فرهنگ همة تجليات ذهن بشري است

  چه به صورت مادي باشد،
  شودچه در ذهن پروده 

  .چه در رفتار ظاهر گردد
   –كه تخصص ركن اصلي آن است 

  بي تخصص فرهنگ نازل است،
  ضعيف است

  تخصص ديرك چادر فرهنگ است،
  ولي، خود آن نيست،

  ماست،  فرهنگ انديشة
  دانش ماست،

  گفتار ماست،
   –كردار ماست 
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  و آثار به جاي مانده 
  از اين

  .دانش و انديشه و گفتار و تالش
  ما نه بايد

  و نه مي توانيم
  .فقط به يكي از اين اركان بسنده كنيم

  ما بايد
  در فرهنگي غني،

  .تخصص تعيين كننده داشته باشيم
  

  12/1/90  
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  چه مي خواهيم؟
  

  بچه ها را مي خواهيم به كجا ببريم؟
  چه برنامه و مواد و روش و استادي 

  مي تواند ما را به منظور خود برساند؟
  كنيم،  بايد نياز شناسي

  براي برآوردن آن نيازها  و
  .برنامه ريزي

  نياز آن نيست كه محصل مي گويد، 
  آن نيست كه مدرسه مي گويد، 

  آن نيست كه خانواده مي گويد
  و جار و جنجال هاي كوچه و خيابان مي گويد؛

  نياز آن است كه هنوز ديده نشده، رو نشده، 
  ولي برنامه ريزي براي برآوردن آن، 

  بيمه مي كند؛  آينده را
  .پر قدرت و پر رونق مي كند

  پاي تان را بيش از اين 

  .فرو نكنيد در گل و الي به جا مانده از عبور كاروان 
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  آن چه از قافله عقب مانده ها مي گويند، 
  همان چيزي است كه قافله با خود برد؛

  برد تا در جايي، 
  كه ديگر لزوم حملش را ندارد، 

  .فرو نهد
  .م از اول شروع كنيمما نمي تواني

  نبايد هم باربر باري باشيم و 
  .كه ديگر به حملش نيازي نيست

  بايد بار را بگيريم، تماماً بگيريم، 
  زير و رو كنيم، وارسي كنيم، امتحان كنيم 

  و ببينيم چه قدرش مي تواند 
  . پاية پيوندي باشد كه به آن دل بسته ايم

  چه قدرش مي تواند 
  ود بذر شود و به خاك ر

  .تا در بهار ما برويد
  كدامش هسته و ريشه پرتواني است 

  .كه به ساقه و شاخه و ميوه اش دل بسته ايم
  ما بي ريشه ميوه نخواهيم داشت، 

  .ديگر ميوه نيست -اگر ريشه باشد  -و ريشه 
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  نام آوران تحقيق و تأليف و تربيت و تدريس 
  و سازماندهي هاي آموزشي 

  بايد به هم بپيوندند
  ا پيدا كنيم چه امري جايش خالي است ت

  .و چه كاري ارزش انجام دادن دارد
   –براي ماندن بايد حرف اول را زد 

  حرف اول آن نيست 
  كه فقط در رد چيزي كه هست گفته شود؛ 

  حرف اول آن است كه
  به جاي آن چه هست، چيزي ديگر بگذارد،

  چيزي كه پاسخ نيازهايي را بدهد 
  .دهكه هنوز برآورده نش

  حرف اول بايد 

  سرآمد همه حرف هايي باشد 
  . كه زده شده

  بايد نوك هرمي باشد 
  .كه بدنه آن را گذشته ها تشكيل داده است
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  ما و كودكان ما
  

  هر برنامه و تدبير و حركت 
  :بايد پاسخي باشد مثبت به يكي از هدف هاي زير

  باال بردن و وسعت بخشيدن به -1
  .دانش و بينش و آگاهي

  ايجاد و پرورش خصال انساني،  -2
  .تلطيف و تقويت احساس

   –پرورش جسمي  -3
  ايجاد تحرك و چابكي و 

  .ورزيدگي بدني
  كه در هيچ برنامه ريزي و حركتي 

  .يكي نمي تواند ناقض ديگري باشد
  ما روي انديشه، احساس و جسم كودك    *

  .كار مي كنيم
  ما دانش و بينش و آگاهي كودك را 

  . ت مي بخشيمغنا و وسع
  ما به او كمك مي كنيم 

  تخيل و تفكر خود را دامنه دهد 
  و با موازين علمي و با بينش علمي 

  هم آهنگ سازد،
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  –ما به او ابزار انديشيدن، درك و بيان مي دهيم    *
  ما لغت او را و مفاهيم او را 

  .به فراواني و دقت مي كشيم
  . شناسدما به كودك كمك مي كنيم دنيايش را ب   *

  اين شناسايي، شناسايي صوري نيست، 
  .شناسايي نظام و قوانين هستي است

  
  :اصولي كه در آموزش كودكان رعايت مي شود

  : انگيزه -1
  بايد او بخواهد، بايد ميل داشته باشد، 

  رغبت داشته باشد، كشش داشته باشد، 
  .الزم بداند، احساس نياز كند

  
  : تكرار -2

  ده، نه تكرار عين داده ش
  تكرار به صورت حلزوني، 
  هميشه چيزي تازه و جلب كننده 

  .در تكرار داده مي شود
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  : تنوع -3
  تنوع در اشكال عرضه؛

  به صورت تصوير، اساليد، فيلم، نوشته، شيء، 
  ... نمايش، بازي، موسيقي و 

  كه بازي بهترين است 
  و اگر تركيبي از صوت و شكل و حركت باشد 
  .عالي است

  

  : زنده بودنآمو -4
  همان موقع كه ابزار، يعني زبان را، مي دهيد 
  . چيزي هم برايش با آن به دست آوريد

  يك فكر نو، يك اطالع جديد، 
  .يا يك تصوير از دنياي بزرگ هستي

  

  :داوري -5
  وقتي واقعيت ها را در اختيارش مي گذاريد، 
  وقتي او را با قوانين هستي آشنا مي كنيد، 

  د، را به او مي دهيوقتي رابطه ها 
  وقتي رابطه علت و معلولي را مي شناسانيد 
  و تاثير متقابل تمام پديده هاي هستي را،

  .بجايش قضاوت نكنيد



 
 هرمز انصاری  – كودك خانواده مدرسه                                         

73 

  

  . بگذاريد او با آن چه دارد به نتيجه اي برسد
  كمكش كنيد، به او جهت دهيد، 

  او را تصحيح كنيد، 
   –اما عوضش داوري نكنيد 

  تصورات خود را
  اي سني و طبقاتي و محيطي خود را و برداشت ه

  . به عنوان اصلي از اصول بخوردش ندهيد
  بگذاريد او فكر كند، نتيجه بگيرد، 

  كشيده شود، ء به برخورد عقايد و آرا
  .قانع كند يا قانع شود

  

  به او ابزار انديشيدن، ابزار درك گفتار ديگران،  -6
  ابزار بيانِ انديشه و احساس دهيد 

  راوان به او لغات ف
  .و مفاهيم درست از پديده هاي اطراف دهيد

  
  فكر كنيد، ” مواد خواندني“شما نبايد، حتماً، به 

او را  –در بــه فعاليــت كشــيدن كــودك  –شــما نبايــد 
  . متعهد كنيد؛ يا تحت فشارش قرار دهيد

  شما بايد برايش انگيزه ايجاد كنيد، 
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  تازگي و تكرار، 
  اسايي كردن، با دانسته ها ندانسته ها را شن

  با بچه ها، توسط بچه ها، با تالش بچه ها، 
  دريچه ها را گشودن، 

  مفهوم آفريدن، استدالل كردن، 
  ريشه يابي كردن، 

  علت و معلول را شناختن، 
  رابطه ها را كشف كردن، 

  پل زدن، جاده ساختن، به مقصد رسيدن، 
  به سرزمين تاره رسيدن، 

  ... به هواي تازه اي دست يافتن 
  

  . روي بچه فشار نياوريد تا تلفظش را درست كند
  رو در روي او نايستيد 

  . تا مطلب را درست و تمام و كمال بيان كند
  .فشار نياوريد تا رابطه را بگويد و استدالل كند

  شما راه خودتان را برويد، 
  شما بگوييد، بدهيد، بشناسانيد 
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  و بگذاريد او، در همراهي با شما، 
  رفته است، آنچه را كشف كرده است، آنچه را گ

  به دلخواه خود، با ذوق خود، 
  با عطش و التهاب كودكانه اش 

  براي تان بگويد، براي ديگران بگويد، 
  . نشان دهد، معرفي كند
  از زندگيش، از تجربه هاي كودكانه اش، 

  از ذهنيات شلوغ و تخيلي اش حرف بزند
  –به كودك كمك كنيد فهمش باال بـرود 

  نسته هايش را غني سازيد، دا
  وير دهيد، رابطه دهيد؛ از همه جا به او تص

  ساده بگوييد، اما، 
  ساده گويي 

  . تنها در پيدا كردن لغات ساده نيست
  .ساده مفهوم دادن اصل است
  . از هر راه كه او آماده تر است برويد

  .از هر راهي كه عقب گرد نمي كند و نمي ايستد
  د، درك بدهيد، اول به او تشخيص بدهي

  . بعد از او توليد بخواهيد
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  و آخر سر، وقتي هم مي شناسد و هم مي سازد، 
  :از او تحليل بخواهيد، رابطه بخواهيد
 تحليل توليد درك

  كساني كه با كودك كار مي كنند 
  . داشته باشند” حال“بايد، بيش از تخصص، 

  از بودن با بچه لذت ببرند، 
  شور و شوق ايجاد كنند 

  توصيه آن است كه مربيان
  . بيشتر ترغيب كننده باشند، تا مالمت گر

  بچه را فعال و زنده نگه دارند 
  براي رسيدن به جواب درست به او راه دهند، 

   –ترتيبي دهند كه خود به پاسخ درست نزديك شود 
  –با بخشبندي 

   –” نبودن“يا ” بودن“در 
  يا از راه تداعي،

آن مفهوم مي شود؛ با نوعي  با دادن فضايي كه پاسخ از
  .ريشه يابي

  مسئله يابي ها و مسئله كاوي ها و پاسخ دهي ها 
  بايد با هدايت نامرئي ياددهنده 

  .و مشاركت جدي يادگيرنده باشد
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  تعريف
  ما سعي مي كنيم

  پديده هاي طبيعت را بشناسيم
  آن ها را،

  تا آن جا كه شناخته ايم،
  .تعريف كنيم

  آن ها را ويژگي ها و رابطه هاي
  پيدا كنيم؛ بگوييم

  در آن ويژگي ها و اين رابطه ها
  دخالت مي كنيم

   –داريم هم خوب پيش مي رويم 
  …از فيزيك هسته اي تا فيزيك كيهاني 

  
  …ولي 

  از آدم و ارتباط هاي انساني،
   –كمي غافل مانده ايم 

  .يا كمتر توجه كرده ايم
   –آن جا هم كه به آدم توجه كرده ايم 

  زيك بدن او بوده استبه في
  .او را هم به چشم شيء ديده ايم
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