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  پيش سخن
  

  اگر گوشتخوارها را
  از ميان علف خوارها جمع كنند؛

  علف خوارها
  كم حركت مي كنند،
  ،فرار نمي كنند

  ،گوش به زنگ نمي مانند
  و كم كم مريض مي شوند

  .و مي ميرند
  

  اگر آدم هم
   –در برآوردن نيازهاي اول 

  در خوردن و توليد مثل
  مجبور به تالش و حركت نمي شد،

   زندگياگر براي ادامة
  دست ها را به كار نمي گرفت،

   –از پاها استفاده نمي كرد 
  روي دو پا راه نمي رفت،

  اگر با درآوردن صدا از خود
  پيام نمي فرستاد،

  “مسئله”اگر در برخورد با 
  را به كار نمي انداخت،فكرش 

  ...اگر ابزار نمي ساخت، 
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  هر چه ابزار پيشترفته تر باشد
  دانديشه اي پربارتر مي طلب

  و هر چه ابزار پيشرفته تر
  فكر تواناتر

  تجربه غني تر باشد
  توليد 

  با كيفيت بهتر
  كميت بيشتر

  و ظاهر زيباتر
  .به مصرف كننده خواهد رسيد

  كهاز همين جاست 
  ، به تدريج،نيروهاي عيني

  .جاي خود را به قدرت هاي ذهني مي دهند
“تعريف”  ها عوض مي شود؛

  تعريف از كار
  كار،نحوه تعريف از 

  تعريف از محصول كار
  . كارو تعريف از اثر
  ابزار جاي حواس را مي گيرد،

  نيروهاي به حركت آورندهو 
  جاي عضله را
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   كندغفلت كسيو اگر 
  .جاي او را هم خواهد گرفت

  

   –انسان مي ماند و انديشه بزرگ 
”  “عشق و انديشه

  انساني كه ابزار را مي سازد
  آن را راه مي برد

  .به كار مي گمارد جاي خودو به 
   – در عشق و انديشه –و خود را 

  همواره 
   خود“دست ساخت”باالتر از 

  .حفظ مي كند
  

  9/1/90  
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  “كار ارزش ”
  

  ارزش كار آدمي
  به پولي نيست كه به دست مي آورد؛

   –به اثري است كه مي گذارد 
   مي خواهيم“پول”ما 

   –كه ارزش اثرمان را بيشتر كنيم 
   –كيفيت و گسترة آن را 

  گسترش در سطح جغرافياي جهان را و 
   –پر دوامي در طول تاريخ را 

  .تاريخ تمدن را
  اثرگذاري ما

   –گونه است به چند 
  اثر روي خود،

  روي ساختن و پرتوان كردن خود،
  .پر محبت كردن خود
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  اثر روي ديگران؛
  ساختن و پرتوان كردن و اميدوار كردن ديگران،
  .بلندپرواز كردن آنان

   –و اثر روي طبيعت 
  مساعد كردن شرايط بهره وري از طبيعت،

  فراهم كردن ابزارهاي بهره برداري 
  .هستياز موهبت هاي 

  و شما كه بيش از همه و پيش از هر چيز
   –به خود پرداخته ايد 

  به دانايي ها و توانايي هاي خود پرداخته ايد،
  كه خصال واال را 

  مي يابيد و مي شناسيد و مي شناسانيد و 
  سرشت ثانوي خود كرده ايد،

  شما كه به مردم ياد مي دهيد
  چه گونه 

  استعدادهاي بالقوه را 
بالفعل كنن  د،
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  شما 
  كه گل هاي خوش رنگ و بوي دوست داشتن را

  در جاي جاي زندگي
  و در دل و دماغ آدميان

  نشا زده ايد،
  اثرتان را،

  اثر وجودي تان را
  با آن چه بيرون از شماست

  .تقويم نكنيد
  شما دستمزد را به مغزمزد

  فروخته ايد و 
  مغزمزد را به دل مزد و دل مزد را
  به يك لبخند،
   پر مهر،به يك نگاه

   –به يك سپاس 
  سپاس تاريخ،

  .سپاس آينده
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  دنيا مديون شما،فقط نه 
  كه تاريخ،

  تاريخ تمدن؛
  آيندة پرشكوه زندگي انسان ها

  –مديون شماست 
  مديون دانش و خرد و تالش و 

  .مهرورزي بي سقف و مرز شماست
  

  شما آن چه را تاريخ نديده است
  به تصوير مي كشيد؛

   تان رابه تصوير كشيده هاي
   –در باورداشت هاي مردم مي كاريد 

  كاشته هاي تان
  در باران عشق و پرتو انديشه

  ميوه هايي مي دهد
  كه عشق به زندگي و انديشة سامان دادن آن را 

  .در جاي جاي كرة زمين مي گستراند و مي پرورد
  

  تو كه
  طالب مطلوب شده اي 

  .مطلوب طالب شده اي
  

  1387ارديبهشت 
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  پيش از سخنراني –يادداشت 
  

…  
   است،“مقدس”تالش بسيار 

   به هدف،“رسيدن”تالش براي 
  ولي تالش بدون دانش

  نه مقدس نيست؛
  كه بار زايد است،

  .د، توفيق هم نهحرمت نمي آور
  

  .دانش بدون انديشه نيز توان نمي آورد
  .دانش و انديشه در مهارت كاربردي مهم است

  مهارت 
   در تشخيص، 

  در انديشه، 
  تصميم، در 

  .در اجرا
  

  اگر كسي فقط آگاهي داشته باشد
  .كافي نيست

  اگر آگاهي و دانش داشته باشد،
  .كافي نيست
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  اگر آگاهي و دانش و انديشه داشته باشد
  .كافي نيست

  اگر آگاهي و دانش و انديشه و مهارت داشته باشد
  .كافي نيست

  اگر آگاهي و دانش و انديشه و 
  مهارت و تالش داشته باشد،

  .كافي نيست
  بايد بداند چه بخواهد، 

  .و چه گونه آن را به دست آورد
  بايد هدف داشته باشد،

  برنامه داشته باشد،
  روش داشته باشد

  .وسيله داشته باشد
  و بر آن چه مي كند 

  و به دست مي آورد
  .ارزيابي و ارزشيابي
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  يادداشت پيش از سخنراني روز كارگر
11/2/80  

  دوست تان دارم،
  . خودتان هم اين را مي دانيدو

  .تك تك شما، براي من، عزيز هستيد
  

  يكي ديروز، تقريباً، گله مي كرد كه
  من آن ها را هم كه خوب كار نمي كنند،

  !دوست دارم
  گفتم،

  من آدم ها را دوست دارم؛
  كوچك يا بزرگ را،

  باسواد و بي سواد را،
  همان طور كه آدم

  بچه خودش را دوست دارد؛
  . باشدولو فلج

  اين به آن معنا نيست كه
  . تفاوتي بين آدم ها قايل نشويم“ ارزش”از نظر 

  خيلي طبيعي است،
  ما به آدم هايي مديون هستيم،

  آن ها را مي ستاييم،
  پيروي مي كنيم
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  كه زندگي را تغيير مي دهند،
  بهتر مي كنند،

  به پيش مي برند؛
  مصفاتر مي كنند،

  تاريخ و تمدن بشري
  .هاستمديون همين 

  آدم وقتي عزيز خودش را دوست دارد
  اگر ستودني نباشد

   –دهانش را مي بندد 
  مردم را دعوت نمي كند

  .كه مثل او باشند
  

  من چه جور آدمي را مي ستايم؟
   احساسش را راه ببرد،،آدمي كه با انديشه

  آدمي كه هم دوست داشته باشد،
  هم بتواند دوستي كند،

  بتواند راه گشايي كند،
  .ند مسايل مردم را حل كندبتوا

  جلوتر از ديگران
  مسئله را ببيند،

  بفهمد،
  ترسيم كند،

  .تعريف كند
…  
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”   ،  انسان را ساخته است“ كار
  . انسان است“هويت”كار 

  كار تغيير مي دهد، 
  تحول مي آفريند، 

  بهبود مي بخشد، 
   –افزايش مي دهد 

   مي كند؛“توليد” –و به كالمي آخر 
  ه مي شود اندازه گرفت،  ك–هم در كميت 
  .  كه مي توان فهميد–هم در كيفيت 

   نداشته باشد، كار نيست؛ “بازده”كار اگر 
  تالش بيهوده است، 

  هدر دادن انرژي است، 
  ضايع كردن وقت است، 

  .حرام كردن امكانات است
  بازده مي تواند 

   بهتر باشد، “فهم”
  انديشه پر توان تر باشد، 
  تسلط بيشتر باشد، 

  رعت بيشتر باشد، س
  ديد روشن تر 

  .و بياني گيراتر
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  كه همه اين ها اگر 
  به سالمتي و نشاط و چابكي 

  و لذت و اميد و پايداري نيانجامد، 
  .به خدمت زندگي و زندگان كشيده نشده است

  كار 
  تجربه مي خواهد، 

  دانش مي خواهد، 
  مهارت مي خواهد، 

  تالش مي خواهد 
  و خرد راه بردنِ

تجربه  . و دانش و مهارت و تالش
  

   ما را كار ساخته است؛ “دستِ”
   –دست اگر مهارت توليد 
   نداشته باشد، –توليد ظريف و زيبا 

  . پنجه است–دست نيست 
   ما را كار ساخته است؛ “مغزِ”

  مغز اگر راهبر كار نباشد، 
  اگر مسئله حل كن نباشد، 

–مغز نيست   . موجب گمراهي است
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”   ساخته است؛  ما را كار“زبانِ
  زبان اگر بيانگر دستاوردها نباشد، 

   تجربه و دانش ةاگر انتقال دهند
  و خرد راه بردن كار نباشد، 

  . موجب دردسر است–زبان نيست 
   –دست، انسان را آزاد كرد 

  .ابزار ساخت
   –مغز، انسان را آزاد كرد 

  . شرايط و محيط زندگي را تغيير داد
   –زبان، انسان را آزاد كرد 

  .فاصله هاي زمان و مكان را برداشت
  و انسان ابزارساز، 

  انسان انديشمند، 
  انسان سخنور، 

  .زندگي اجتماعي پرشكوهي بنيان نهاد
  “ كار بدني”بار سنگينِ 

   –  گذارده شد“ كار ذهني”بر دوش 
  ابزارهاي دست ساخت بشر، 

  دست ها را از كار سنگين آزاد كرد 
   –و نارسايي هاي حواس طبيعي 

   را –بينايي و شنوايي و چشايي و بويايي و بساوايي 
  .جبران كرد
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  در هر شناخت و اندازه گيري 
  و تغيير و جا به جايي 

  و توليد آنچه مصرفي دارد 
  .ابزارها عهده دار پاسخ گويي شدند

  و مغز و دست و زبان، 
  همچنان پرتوان و گسترده، 

  ابزارِ ابزارسازي را 
  از فرآورده ها را و نحوه بهره برداري 

  .دامن زدند
  كه مهم ترين كار آدميان، 

  اساسي ترين كار آموزش و پرورش، 
  آن شد كه 

  ياد بگيرند و ياد بدهند كه 
  .چه گونه از ابزارها استفاده شود

  ما، تا كار كردن با ابزار را ياد نگيريم، 
  ابزارساز نمي شويم، 

  و تا ابزارساز نشويم، 
  .خواهيم بودبيش ناي مصرف كننده 
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  دانش و خرد و دانايي و توانايي ما 
  بايد به سر پنجه هاي مان بيايد 

   –و امر مهارتي مان شود 
  .امر رفتاري مان

  كه اگر موازي تالش سنگين و پيروزمندانه مان 
  –ها “رابطه” تسلط بر -در تسلط بر طبيعت 

  روي تلطيف احساس آدميان، 
  ها، “ ارتباط”  زيباييروي

   –ه و خردمندانه پيوست
   –به مدد دستاوردهاي روز 

  كار شود
  زندگي آدميان 

  زيبايي و شكوهِ
  . را خواهد داشت“انسان ”زندگي در خور 

  
  1380 ارديبهشت 11
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 ”    بايد از اول تعريف شود؛  “كار
  همان گونه كه 

  .هر چيز ديگري بايد از اول تعريف شود
  همه چيز در حركت است؛ 

  ت، در تغيير اس
  .در تحول و دگرگوني است

  هيچ تعريفي بر هيچ چيزي 
  گواهي درست و روشن 

  .و به روز و ساعت و لحظه رسيده نمي دهد
  هر تصويري، از هر چه بگيريم، 

  گويا و بيانگر آن چيز 
  .در لحظه اي ديگر نخواهد بود

  . كار نيز تعريف تازه و تازه تري مي خواهد
  . چه هستتعريفي هر چه نزديك تر به آن 

  .و چه بهتر به آن چه بايد باشد
  

  : يك روز در مذمت كسي مي گفتند كه
  “.خوب تن به كار نمي دهد”

  : و در تحسين كسي ديگر مي گفتند
  “.دست هايش پينه كار بسته است”

  در داستاني روسي، در كودكي، خواندم كه 
  وقتي دو داوطلبِ كار به كارفرمايي مراجعه كردند، 
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  را كه تر و تميزتر بود رد كرد، كارفرما او 
   –و ديگري را 

   پذيرفت -با شلواري كه كاسه زانوهايش برآمده بود 
  : و در پاسخ به پرسش پسرش گفت

   از كاسه هاي زانوي اين يكي ”
  “. است‘كار ’دانستم كه اهل 

  

  اين، همه براي آن روزها بود كه 
”  .  كار مي كرد“بدن

  كه تجربة كاري
  ل ديگر، از نسلي به نس

  بي هيچ تغيير و تحولي، 
  . منتقل مي شد

   كاري كه دانشِ
  همان تجربة درگذشتگان بود 

  .و از كار افتاده ها
  حرمت سالخوردگان نيز از آن جهت بود 

  كه دنيا ديده بودند، سرد و گرم چشيده بودند، 
  آب و خاك و آفتاب و كود و دام را مي شناختند 

  ي را و كشاورزي و دامداري و بناي
  با گوشت و پوست و رگ و استخوان خود 
  .تجربه كرده بودند
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  . آن ها عقل شان هم قد تجربه شان بود
  .درك و فهم شان تا شعاع ديدشان

   –هر چيز را با حسگرهاي خود مي شناختند 
  با حواس به اصطالح پنجگانه خود، 

  نور و رنگ و شكل و اندازه و بو و مزه 
   نزديكي و سردي و گرمي و دوري و

  و حركت و صدا را 
  .دريافت و برآورد مي كردند

  نيروي بدني، 
  توان و مهارت جسم و جان، 

  و به كار گرفتن اين تن و توان 
  .تعيين كننده بود

  اگر عرق جبين ستايش مي شد، 
  اگر پينة دست قدر و قيمت داشت، 

  اگر قد خميده و موي سپيد احترام انگيز بود، 
  ه همه نشانه آن بود ك

  دانش و خرد و مهارتِ كاري 
  با گذشت زمان 

   ،و تن به كار دادن
  ،ذخيره مي شود
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   به حساب مي آمدند و “جاهل”جوان ها 
  .“عاقل”پيرها 

   “جاهل”، “جوان”: در توصيف جوان مي گفتند
  و براي آدمي از سن متوسط به باال 

   – به كار مي بردند “عاقل” و “ كامل”واژه هاي 
”  .“عاقله مرد

  آن روزها 
  كه نيروي عيني و تالش بدني تعيين كننده بود، 

”   – “محيط زيست” و - “ اقليم
  بستر حركت آدميان به سوي تمدن هاي روز بود؛ 

تعيين كنند   شيوه هاي رفتاري، ة
  گونه هاي توليد، 

  و راه هاي متفاوت تأمين زندگي 
  .و امنيت و اقتدار

  بستگي داشت به اين كه 
  شند، در كوهستان با
  در بيابان، 

  در كنار دريا، 
  در جنگل، 

   –يا در تركيبي از آن ها 
  .خود را در هماهنگي با آن محيط مي ساختند
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  ابزارها ساده بود، 
  دست ساخت بود، 

  زمخت و سنگين، 
  تكراري و تقليدي، 

   –و همه براي استفاده مستقيم دست و پا 
  . بي واسطه با بدندر ارتباطِ
   –حيوان هاي تربيت پذير نيز 

   –به جهت نيرو و كارآيي بدني شان 
  .سخت مورد نياز و توجه بودند

  ... گاه ارزش كاري فيل، اسب، گاو و قاطر 
  .بيش از انسان معمولي به حساب مي آمد

  از آن روزگار كه آدمي، 
  در كوه و كمر، به دنبال شكار مي دويد 

  تا روزي كه كشاورزي را ياد گرفت 
   –و دامداري آموخت 

  در دوره هاي برده داري 
   –و زمين داري و دامداري 

  هر چه كه بود، 
  رگه باريكي از تجربه و درايت 

  و هوش و حواس، 
  مددكار نيروي بدني بود؛ 

  . بود سر،اما همواره نيروي بدني

 24



  دانشِ دانشمندان، 
  فلسفة فيلسوفان، 

  اخالقِ فرهيختگان، 
  انديشة انديشمندان 

  – زندگي اجتماعي نمي شد “وارد”
  .موازي آن مي آمد

  اما چنان جلو بود كه 
  نه آن را مي فهميدند، 

  نه باورش مي كردند، 
  .و نه مي پذيرفتند

 ”   از دانش تغذيه نمي كرد، “ كار
   نشأت نمي گرفت “ انديشه”رفتار از 

  . بيگانه بود“شناخت”و باور با 
  و اگر، روزي، چيزي به نام 

  و دانش و شناخت انديشه 
  به زندگي راه مي يافت 

  دوران تازگي و كارآيي و زندگي سازي اش 
  . بود“تاريخ منقضي” –سپري شده بود 

  كه اين جور به اصطالح دانش ها و شناخت ها 
  و باورها و قبولداشت ها 
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  خود آوارهايي مي شدند 
  كه جلو تحرك و نوآوري و روشن بيني 

  .دو آينده نگري را مي گرفتن
  . توليد صنعتي به دانش راه داد رشد كند

  نيروي بخار، نيروي برق 
  و ساير نيروهاي خارج از بدن آدمي 

   –به او كمك كرد 
   –با صرف نيروي كمتر بدني 
  .بازده بيشتري داشته باشد

  نيروهاي عيني 
  .كم كم جاي خود را به قدرت هاي ذهني دادند

  . دانش روي شيوه هاي كاري سوار شد
   راه بردن دانش، خردِ

   –جاي تصور و توهم و حدس و گمان را 
  . گرفت– به انتظار تقدير نشستن را يا

  پرتو دانش، 
  كم كم، از روزنه هاي محافل دربسته، 

   –به زندگي كاري مردم تابيد 
   –توليد 

  توليد پرحجم تر، سريع تر، آسان تر، 
   – مرغوب تر و ارزان تر
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  محتاج دانش بيشتر، 
  ندهي بهتر، سازما

  حمل سريع تر، 
  .و كارگر ماهرتر شد

   ، دانش كاربردي روز شد؛“دانش”
  . مصرفي تبديل شد ذخيره اي به دانشِدانشِ

   گفتگوهاي ذهني ةدر كنار محفل هاي دربست
  ، تجريديو بحث هاي 

  پژوهشگاه ها و آزمايشگاه ها و رصدخانه ها 
  به مشاهده و مقايسه و كشف

  ها، ناشناخته ها و ناگفته هاو آزمايشِ ناديده 
  .پرداختند

  كشف و اختراع و نوآوري و توليدِ تازه، 
  .شد وسيله برتري

   - به جاي دست ها -ماشين ها 
   ابزارسازي را بر عهده گرفتند، كارِ
  - به جاي حواس -و ابزارها 
  . شناخت و اندازه گيري راكارِ

   –به جاي دست ها، ماشين هاي ساخت بشر 
   –مهارت و كارآيي غيرقابل مقايسه  با قدرت و

  .كارِ توليد و ساخت و ساز را عهده دار شدند
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  هر چه ابزارهاي كار پيشرفته تر باشد، 
  ذهن بازتري مي طلبد، 

  ،دانش پربارتري
  .و مهارت بيشتري

  هر چه بازده زيباتر، پر استحكام تر، ارزان تر 
  و به دردخورتر باشد، 

  .، ارزش بيشتري دارد“كار ”
  اگر دقت مانع سرعت نشود، 

  اگر سرعت مانع كيفيت نشود، 
  اگر كيفيت مانع كثرت نشود، و 
  ؛اگر كثرت مانع مصرفِ درست

   ما، از دانش و خردِ راه بردن دانش، كارِ
  .برخوردار استبيشتر و از خصال واالي انساني، 

  
  كاربردِ درست، هشيارانه، و عالمانة ابزارها 

  ست، شرط ضرور كار كردن ا
  اما، اين ابزارسازي است 

   –كه شرط را كامل مي كند 
  .ساز باشندابزارهايي كه خود ابزار
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”   گرامي ترين چيز در زندگي ماست، “ كار
  .و سرنوشت ساز

  نه از آن جهت كه 
  نيازهاي ما را تأمين مي كند، 

  بل از آن روي كه 
  .ما را مي سازد؛ از درون مي سازد

  شيوه هاي كار كردن، 
  ابزارهاي كار، 

  و بازده اين هر دو، 
  بيانگر رشد و درايت و كارداني و كارآيي 

  .و شخصيت و انسانيت ماست
  . ماست“هويت”كار 
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  كار براي چيست؟
  

  طبيعت، داشته هاي خود را
  دور دست نگه داشته،
  موردي نگه داشته،

  منطقه اي نگه داشته
  فصلي نگه داشته

  و ما
   كار با

  آن را دسترس مي كنيم،
  تغيير مي دهيم،

  زياد مي كنيم،
  نگه مي داريم،

  .مصرف مي كنيم
  پس

  ،شناخت مي خواهد
  دانش مي خواهد،

  فكر مي خواهد،
  مهارت مي خواهد،

  تالش مي خواهد
  .و ارزشيابي
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   –دو جور مي توانيم با آن برخورد كنيم 
  .يكي پيرو، ديگري پيشرو

  كه به هر حال
  ظرافت، كارآيي،زيبايي، 

  مقدار، سرعت، هزينه، دوام
  تعداد كساني كه بهره مند مي شوند

  برتري آن نسبت به گذشته
  و نسبت به مشابه

  .مالك داوري است
  

  وقتي كار مي كنيد
  به آن فكر كنيد،

  با آن يكي شويد،
  .احساس تان را به آن دهيد

عاشق   آن شويد،
  .با يكي از حواس تان آن را فرو بريد

  
  بايد به آدم نشاط بدهد،كار 

   –سالمتي بدهد 
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  ،آوردكاري افسردگي اگر 
به   سالمتي آسيب زند؛

   بايد تغيير كند كاريا آن
   –يا نحوة برخورد شما 

  روش هاي شما،
  توقع هاي شما،

  محيط كار شما،
  كارفرماي شما،

  .محل كار شما
  

  اگر ندانم كاري باشد
   –روي آدم فشار عصبي مي آيد 

  ره كاري باشداگر دوبا
  .حال آدم گرفته مي شود

  اگر بيهوده كاري باشد
  از خود بيزار مي شوي،

  اگر آثار كارت را نبيني
  ارزش وجودي ات را نمي داني

  مزد بايد در ازاي كار باشد
  .اما، كار نبايد در ازاي مزد باشد
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  “پيش از سخنراني”يادداشت 
  

  كار ضرورت زندگي است،
   – زندگي است كار سازمان ده و سامان ده
  .كار خود زندگي است

”   اگر نبود،“ كار
  . نمي شد“ انسان”انسان 

  
  كار را چه گونه داوري مي كنيم؟

   –با بازده 
  از نظر كمي و كيفي،
  از نظر برآوردن نياز،

  از نظر دقت و استحكام،
  .از نظر زيبايي

   –با شيوه هاي كار 
  با ظرافت، 

  با مهرباني، 
  .با همبستگي

   پيشرفته،با ابزار
 با هزينة   پايين،

  .با خطاي كم
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  –با لذت از كار و از نتايج آن 
  با خودي شدن با كار،

  با يكي شدن با كار،
  با دوست داشتن آن،

  با ستايش آن،
  .باليدن به آن

  توليد مي تواند
  توليدِ 

  فكر باشد،
  گفته باشد،

  نوشته باشد،
  نقاشي باشد،

  موسيقي باشد،
  آواز باشد،

  .ا و فضاهاي رشد و كاميابييا ابزاره
  در درون باشد

  .يا از بيرون
  روي خود كار كردن

  .مشكل تر از روي بيرون كار كردن است
  روي انسان كار كردن

  .مشكل تر از روي طبيعت كار كردن است
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  “ كار و كارگر”توجه به 
  

با توجه    همه جانبه، بسيار قوي
   –و پيوسته 

   را پيدا مي كنيم كار شماارزش 
  .حمايتواره و هم

  ارزش وجودي هر كس 
  در اثري است كه مي گذارد،

  

  اگر خواستيد ارزش كاري تان 
  خوب به دست تان بيايد 

   شما، كارببينيد حاصل يك روز 
  يك ساعت حضور شما،

5   دقيقه ديدار شما چيست؟
  

  هر چه تعداد نفراتي  
  مي توانند همان كار شما را انجام دهندكه 

  كمتر باشد، 
ك  .ار شما با ارزش تر است

  به بازده بسيار بها مي دهيم ما 
   – نيز “رشد”و به 

  رشد را رشد فكري مي دانيم، 
  .دانش و خرد و مهارت و سرعت بيشتردر 

  ، دانش ذخيره شدة  را“تدبير”
  .مشاهده و مطالعه و تحقيق و تجربه
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  “پيش از سخنراني”يادداشت 
  

  هر حركت يا تالشي  
   و تغيير شرايط زندگي دهد كه تغيير وضعيت

  . است“ كار”و منجر به بهتر شدن شود، 
”   دانش كار كردن مي خواهد،“ كار

  خرد كار كردن مي خواهد،
  ، انديشه مي خواهد،“دانش”

  .“مهارت”و دانش و انديشه، 
  

   تغيير، يا بازده، درمهارت 
   سنجيده مي شود“سرعت”با 

  اگر كار، در زمان مناسب، 
  اال انجام شود، و با كيفيت ب

  .اعتبار دارد
”     فرهنگ كار كردن مي خواهد،“ كار

  .روش كار كردن مي خواهد
”   را “ خوب كارِ

  نمي شود در فرهنگ نامناسب انجام داد؛ 
  .نمي شود با روش هاي نادرست پر رونق كرد
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  ابزار رو به تعالي است  
  فاصله مي گيريم به تدريج و ما 

  .واز كار بدني و زور باز
   را بشناسيم، هااگر ابزار

  شيوه هاي به كارگيري آن ها را بدانيم، 
  بينديشيم و تصميم بگيريم

  با پشتكار و نشاط كار مي كنيم، 
  .و احساس خستگي نمي كنيم

   كار را انجام مي دهيم،“چه”اگر ندانيم براي 
   موافق ميل مان نباشد، “ كار”اگر 

  اگر بازده نداشته باشد،
  دخستگي مي آور

  افسردگي مي آورد
  .و فرسودگي

  اما 
  اگر بدانيم چرا كاري را انجام مي دهيم 

  و بدانيم چه گونه انجام دهيم 
  و آثار آن را ببينيم

  اگر انجام كار زيبايي، ظرافت، دقت 
   داشته باشد، خوبو بازده

  به شادابي، سالمتي و موفقيت كمك مي كند
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  كار جاي تفريح و استراحت را مي گيرد، 
  ن وقت عاشق مي شويم،آ

  - “همه چيز” كه عاشق ؛نه عاشق كارمان
  به هر چيز به آن چشم نگاه مي كنيم، 

  كه مي توانيم تغييرش دهيم 
  و بهترش كنيم، 

  . آن وقت سرمان را باال مي گيريم
  راست راه مي رويم، 

  پرنشاط و پر غرور،
  .و از بودن خود راضي خواهيم بود
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  “ و كارگر كار”در ستايش 
8/18/2/87  

  

   ما بدن هاي نيرومند را،
  سالم و نيرومند را،

  پرتالش و سالم و نيرومند را
   –بسيار مي ستاييم 

  اما،
  به كساني افتخار مي كنيم 

  .كه مغزشان هم خوب كار كند
  

   هر وقت خواستيد ارزش وجودي تان را پيدا كنيد
   –ارزش اثرتان را ببينيد 

  ديد،ببينيد اگر شما نبو
  اگر كار شما نبود،

  چه اتفاقي مي افتاد
  .چه چيزي كم يا نارسا مي شد
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  انسان
  نيرومندتر از آن است

  كه در تعريف بگنجد،
   –كه به تصوير كشيده شود 

   –نيرومندي او دروني اوست 
  در انديشه ها و باورداشت هاي اوست،

  .در به كارگيري همان انديشه ها و باورداشت ها
  ود،باور به خ

  باور به آن كه؛
  هر چه هست

  براي اوست،
  .به خير اوست

  و اين،
  او است كه بايد ياد بگيرد

  از اين تن و روان و مغز و اعصاب
  از اين داده ها و داشته ها

  .چه گونه بهره جويد
  نيرومندي

   –ريشه مي گيرد  گاه هااز خواست
  . استه درآمد ها هايي كه به خاستخواست
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  نتظارهاوقتي به آرزوها و ا
   دادي“عشق و انديشه”آب و آفتاب 

  وقتي عشق و انديشه را
  با همة زيبايي هاي طبيعت و زندگي 

  سيراب كردي،
  وقتي باورداشت هاي خود را
  پيوسته

   روز شستشو دادي،به آب دانشِ
  وقتي فروتنيِ

  ديدن و شنيدن و آزمودن و پذيرفتنِ
  آراي ديگران را داشتي،

  ينده بيني و بلندپروازي راوقتي اميد و پايداري و آ
  ديرك سر به آسمان كشيدة 

  چادر زندگي خود كردي
  آن وقت

  تو
   ،با وجود

  ،و با اثرگذاري ات
  .رهرو و رهگشا و رهبر زندگي شده اي
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  سخني با كارگران
10/2/1377  

  
  .  يازدهم ارديبهشت-فردا روز اول ماه مه است

  سال هاي طوالني است كه كارگران جهان 
  .  مي نامند“روز كارگر”اين روز را، 

  . تاريخچه روز كارگر را مي دانيد
  

  همين طور كه زمان مي گذرد 
   –همه چيز تغيير مي كند 

  . اسم مي ماند، موضوع عوض مي شود
  . كار هم در زندگي بشر اين گونه بوده است

   –كار، آدم را آدم كرده است 
  خودِ كار كمك كرده است به ما 
  كه به اين صورت دربياييم 

  اگر به پنجه هاي مان مهارت داده است 
  . به مغزمان هم توان داده است

   –اگر طبيعت كسر ما نمي گذاشت 
  اگر آن چه مي خواهيم دوردست نمي گذاشت 

  . ا آدم نمي شديمم
  

 42



  اگر خوراكي را دم دهان مان مي گذاشت، 
  فكرمان به كار نمي افتاد، 

  .مهارت مان به كار نمي افتاد
  اما حاال كه دوردست گذاشته 

  ما تالش مي كنيم تا به دست بياوريم 
  و اين تالش فكر را تقويت كرده است،

  .اين تالش بدن را آماده كرده است
  

   معنا را مي دهد آيا كار امروز همان
100كه    سال پيش مي داد؟ 200   سال پيش مي داد،

  بياييد ببينيم يك كار چه الزم دارد 
  . كدام را داريم و كدام را الزم داريم

  ما يك كاري كه مي خواهيم بكنيم 
  بايد دانش آن كار را داشته باشيم، 

  در اين اجتماع، آدم هايي هستند كه 
  علمش را دارند 

  هم ناتوانند، ولي باز 
  چيزي قوي تر از علم بايد پشت آن باشد؛ 

  . فكر
   –فكر بكن چه كار بكني 

  . پشتوانة قويِ دانشِ يك كار، فكر است
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  يمي ترين و معتبرترينفكر قد
  . داشته يك انسان است

  .فكر ما را آورده است تا اين جا
  هر قدر هم ياد بگيري، 

  . فكر كه پشتش نباشد آسيب مي بيني
  . انديشه، دانش تو را پرتوان مي كند

  

  حاال ما آدم هايي مي بينيم كه 
  دانشش را دارند، فكرش را دارند، 

  اما به ديگري مي گويند؛ 
  . دخوب است اين جوري بكني

  اگر همه آدم ها اين گونه باشند 
  . زندگي تكان نمي خورد از جايش

  كسي بايد بيايد آن فكر را عملي كند، 
  آن چه كه پشت دانش و خرد تو است 

  مهارت توست 
  اگر كسي فقط سوادش را داشته باشد

  فقط فكر كند چه خوب است و 
  و ندهد به نوك پنجه هايش 

  . كافي نيستاين
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  ما به شاعر و نويسنده احتياج داريم، 
  به هنرمند نقاش احتياج داريم 

  به موسيقي دان 
  ولي شما فكرش را بكنيد 

   خوب است  چيزي بنويسند چههمه براي ديگر
  پس زندگي چه مي شود؟

  يك كسي بايد آن كتاب را بخواند 
  . و آن را پياده كند

  راجع به مواد شيميايي بنويسنداگر 
  .خوب يك نفر بايد كارخانه بزند

  

  پس اگر دانش و خردمان را به كار ندهيم 
  و آن كار موجب مهارت ما نشود 

  آن دانش و خرد 
  .ي ماندمروي دست مان 

  مهارت به چه مي گوييم؟ 
  مهارت را با چه مي سنجيم؟ 

  . سرعت با
  اگر مي خواهيم ببينيم چه كسي مهارت دارد، 

  . ببينيم كي سريع تر كار را انجام مي دهد
  

 45



   .بازده خيلي اهميت دارد
  آن چيزي كه بعد از كار تو به وجود مي آيد 

  . خيلي اهميت دارد
  

  دگي بدهد، كار بايد يك تغيير در زن
  . تغيير در وضع بدهد

  شرايط را عوض كند 
  اگر به نفع زندگي شد، 

  اگر تسهيالت را بيش تر كرد، 
  اگر قدرت را بيش تر كرد، 

  اگر نشاط آورد، 
  اگر سالمتي آورد 

  اين درست است 
  .وگرنه سيل و زلزله هم شرايط را عوض مي كنند

  كار اگر شرايط را عوض كرد 
  و آن شرايط را بهتر كرد 

  و آن وضعيتي شد كه با زمان كمتر، 
  بازده بيش تر داشتي، 

   داشتي برترتوليد 
  .آن كار را تحسين مي كنيم
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  يك چيز باطل است؛
  چيزي ياد بگيري 

   كه هيچ وقت به دردت نمي خورد
  خيلي كارها كه ما در زندگي ياد گرفتيم 

  يك روزي به درد مي خورد؛
  . درد نمي خوردامروز به 

  كشاورزي كه با دست كار مي كرد 
    آن روز اگر نبود آدم ها از گرسنگي مي مردند،

  امروز اگر با دست كار بكند به درد نمي خورد 
  چون ماشين هاي غول پيكر مي آيند 

  . و به جاي هزاران آدم كار مي كنند
پس اگر چيزي ياد بگيريم كه مصرفي نداشته باشد و 

   بكنيم كه بازده مفيد نداشته باشد، اگر كاري هم
  . ، باطل استمساعدتر نكندشرايط را 

  ببينيد فيزيك بدن همه چيز به شما داده است 
   –ولي يك منحني هم داده 

  . تند مي رود باال و آرام مي آيد پايين
  ؛تند مي رويم باال

  روز به روز 
  .برومندتر و قدرتمندتر مي شويم
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   –ي خواهي بگويي آن جا كه سرازير شد چه م
  تو فقط به اعتبار فيزيك بدنت بودي 

   –اگر آدمي به اعتبار فهمش، دانشش و خردش باشد 
  از فكر و ابزار استفاده اي مي كند 

  . هزاران بار قدرتمندتر از بازو
  آن وقت خرد و دانش مانع آن مي شود 

كه   .شكست بخورد
  اگر خواستي ببيني چه مي كني، 

   – بازده را نگاه كن
  اگر ديدي زندگي را بهتر مي كند، 

  شرايط را تغيير مي دهد 
  و تسهيالت را، بيشتر

  رفاه مي آورد، 
  شادابي مي آورد، 

  سالمتي مي آورد 
  . خوب، كارت درست است

  

   فرهنگ برخورد، بازده زيبا در
  و روش كار كردن

  .پديد مي آيد
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   –كار، فرهنگ مي خواهد 
  ند، فضاي خوشاي–فضا مي خواهد 
   .فرهنگ كار كردن

  اگر كسي با دانشش، با خردش، با مهارت كاري اش 
  ثروتمند شد 

  اين زيباست، 
  براي اين كه 
  قت گذاشتن با خرد، با پشتكار، با وبا فكر،

  . آن را به دست آورده كه بايد
  كسي كه 

  دانش و خرد و انديشه اش را به كار مي دهد، 
  قابل ستايش است،

  

  كند او دارد كار مي 
  .او دارد زندگي ديگران را تأمين مي كند

  اين آدم دايم دانشش را باال مي برد، 
  دايم خردش را تقويت مي كند 

  و كارش بسيار قابل اعتماد است 
  . و به درد زندگي مي خورد

  .زندگي مديون اوست
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  ما همه كارگريم
  ؛نيروي عينيو 

  كار زور بازويي 
  جايش را دارد مي دهد 

  ؛ ذهنيقوايبه 
  كار فكري

  كارهاي مان فرق مي كند 
  . ولي همه با فكر كار مي كنيم

  اگر نتيجة كار 
  تميز بود، زيبا بود، به درد مي خورد 

  . از آن استقبال مي كنند
  –در بزرگداشت كار و كارگر 

   مي كنيم كهاين گونه تعبير
  ما يكي هستيم، 

   –سر روي تن است 
    سر را جدا كنيم به درد نمي خورد،

   –بدون سر هم نمي توانيم راه برويم 
  بدون خرد، بدون دانش، بدون مهارت،

  . نمي توانيم راه برويم
 .اين سر روي تن به درد مي خورد

 .و اين تن، بدون سر، راه نمي رود
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  سخني با كارگران
11/2/84  

  

  شما وقتي زندگي را دوست داشته باشيد، 
  طبيعت را دوست داشته باشيد، 
    با گل هم عشق مي ورزيد،

  . با درخت هم عشق مي ورزيد
  .دوست داريد –هواي پاك را  – هواي صاف را

  . اين ذات يك آدم سالم است
  شما جوري باشيد 

  كه به ديگران بگوييم مثل اين ها 
  “مثل اين ها ” زماني مي توانيم بگوييم و

   –كه وضعيت بهتري 
   – يد داشته باش–نسبت به ديروز 

  د، ي را حل كنمسائل تاند، بهتر يبهتر بفهم
  . ديد، چابك تر باشيصميمانه تر رفتار كن

  
   –نيروي شما در ذهن شماست 
   نه مال بدن ،چابكي مال ذهن است

   – “تن كاري”بعضي ها نگاه مي كنند مي گويند 
 ما مغز  . كاري مي خواهيم

  

 51



    همه بايد ورزش كنند، نرمش كنند،
   –همه تغذيه خوب داشته باشند 

  به فكر سالمت شان باشند 
  ما تن را سالم نگه مي داريم كه

  وقتي فكرمان مي خواهد كاري انجام دهد 
  .تن اظهار عجز نكند

  ولي هر چه زندگي جلوتر مي رود 
  ود كه بيش تر معلوم مي ش

   يا مغز،اين تن است كه تمدن مي آفريند
  چرا كسي فكر مي كند 

  كار مي كند؛تا زماني كه بدنش 
   كند؟“كار ”مي تواند 

  

   –شما بدن را مي شناسيد 
     نوجواني دارد،  كودكي دارد، تولدي دارد،

    جواني و برومندي دارد،
  سالمتي و قدرت دارد 

  . بعد سرازيري مي شود
  مي شود ناگر ذهن قوي باشد آن آدم نگران 

   اگر ذهن قوي باشد، هر روز كه مي گذرد چون
  . احساس مي كند قدرتمندتر است
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  اگر ذهن راه برود، 
  پا را هم راه مي برد، 

    اگر ذهن قوي باشد،
  .بدن هم احساس نيرومندي مي كند

  

 ”     توان آدمي،  هويت آدمي،“كار
  . استريخت و ساخت آدمي 

   –از اشتباه نترسيد، از خالف رفتن نترسيد 
  ؛ باشيدهشياربه شرط آن كه 

  . خالف را بفهميد و درست كنيد
  كي است كه در زندگي اش اشتباه نمي كند؟ 

  خالف نمي رود؟ 
  

  پشت مطالعه فكر است، 
    پشت مشورت فكر است،

  پشت ساختن فكر است، 
  .  ارزند نميچنداناگر فكر را از پشت اين ها برداري، 

  اگر ذهن را كنار بگذاريد، 
  بدن همان راهي را مي رود كه 

   – هر موجود زنده اي مي رودتقريباً 
  به اعتبار غريزه 

  .و يادگيري
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  شما به اعتبار ذهن تان قدرتمند باقي خواهيد ماند 
  

  و توجه داشته باشيد،
  در سال هايي كه در پيش داريم 

   –يم نخواهد بود  مي نام“ كار”اين هايي را كه ما 
  ابزارها كاري مي كنند كه 
   – آن ها را انجام دهد  كارديگر نيازي نيست بدن

  ،براي اين كه بدن سالم بماند
  ،  كنيدنرمش و ورزش

  .و هر كاري كه براي حفظ سالمتي الزم است
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  مي دانيد داريد چه مي كنيد؟ 
  

    شما داريد
  فرهنگ كار كردن را

  غنا مي بخشيد و معنا مي كنيد،
    شما داريد

  ادبيات كار كردن را
  مي آوريد و مي پروريد،

    شما داريد
  شيوه هاي پربارِ

  ساختن و توليد را
  جايگزين روش هاي 

  از حال رفته مي كنيد،
    شما داريد

  نشاط زندگي را
  ز كار رالذت ا

  باليدن به توليد را
  در دم و بازدم توليدكنندگان  

  مي دميد و مي دوانيد
    شما داريد

  مردم را
  به محصول كار خودشان

  دلبسته و وابسته مي كنيد،
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  شما داريد
  بازده سازمان دهي و مديريت را

  بازده دانش و انديشه و تالش را
  باليدني مي كنيد و غرورانگيز،

  شما داريد
  عشق و انديشه و دانش و هنر را

  به هم آميخته و يكجا
  در جام پرشكوه زندگي فردا مي ريزيد،

  شما داريد
  پرده هاي غبارگرفتة

  جهل و خرافه و نااميدي و خودكم بيني را
  از روي تابلوهاي زندگي آفرينان

  بر مي گيريد و به آتش مي كشيد،
  شما داريد

  دانش و هنر و فلسفه را
  اسب و موزوندر تركيبي متن

  به دست و دل و مغز و زبان انسان ها 
  مي سپاريد،

  شما داريد
  نشدها را شد مي كنيد
  آرزوها را برآورده

  انسان ها را نيرومند
  .زندگي را زيباتر
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  روز كارگر
  1385يازدهم اديبهشت 

  
 ،سال هاست كه ما روز اول ماه مه، يـازدهم ارديبهـشت           

 ار و كـ ار، تعريـف    كـ كارگر را به نـام روز كـار، سـتايش           روز  
  .د مي شناسيمتجليل از كسي كه كار مي كن

م در حـال تغييـر      يـ زندگي ما خيلي پرتحـول اسـت، دا       
  . است، تغيير رو به بهتري

  ي رود اگر باال و پايين م
  از اين پايين رفتن نترسيد، 

  . پايين مي رود تا به باالتر خيز بردارد
  زندگي از اول كه بوده است 

  رو به تكامل بوده است، 
   .رو به بهتري بوده است

  آدم هايي قرباني اين راه شدند 
  يعني جان شان، وجودشان را داده اند 

   .ند تا زندگي كمي جلو روده افكرشان را داد
  .زندگي يكسره به پيش مي رودولي 

فكر نكنيد هر چيزي جلو مي رود حتماً بايد روي خـط            
  . راست باشد
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  آب اگر به صخره برخورد كمي مي پيچد 
  ودش را مي رود، خمي رود ولي راه تر و از آن طرف 

  مي رود تا به دريا برسد، 
  .مي رود تا به اقيانوس برسد

كل ـبه مـش  دگي وقتي   ـ زن ؛زندگي هم همين طور است    
  بر مي خورد، 

  . مشكل را دور مي زند، از روي مشكل مي پرد
  ما نمي مانيم تا آن صخره بزرگ خراب شود 

ما راهي باز مي كنيم كـه از ايـن طـرف يـا از آن                
  طرف رد شويم 

  . و به سوي كمال، به سوي اليتناهي برويم
   . پيش مي رود، به سمت بهتري مي روديمزندگي كه دا

كـه در ايـن زنـدگي هـست بايـد از اول             پس هر چيزي    
  . تعريف شود

  زندگي تغيير كرده است، 
  تعريف از كار بايد عوض شود، 

  .  بايد عوض شودگرتعريف از كار
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  يك وقتي انسان اصالً بلد نبود از ابزار استفاده كند 
   .و فقط از بدنش استفاده مي كرد

   بعد كشف كرد كه اگر اين سنگ را به يك حيوان بزند
  . فرو مي رودش تدر گوش – پاره اش مي كند

بعد از آن كشف كرد كه اگر اين چوب تيز را بزنـد فـرو               
  مي رود 

  را تيز كرد و استخوان پس سنگ و چوب 
  .تا بتواند بزند به حيواني كه مي خواهد بكشد

  . و كم كم دست ها شروع كرد به كار كردن
  اين دستي كه امروز با ظرافت كار مي كند، 

   دستي كه مي تواند نقاشي هايي بكشد آن
  كه مردم طي صدها سال از آن لذت برند، 

اين دستي كه مي تواند در جـسمي بـه قطـر يـك اتـم                
  سوراخي ايجاد كند 

  شودكه يك الكترون از آن سوراخ رد 
  .روز اول نمي دانست سنگ را چه گونه بگيرد
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  پس ما نمانديم سر آن ابزار سنگي،
    ابزار استخواني،نمانديم سر آن 

  . آمديم آمديم آمديم
اگر اين درست است كه از ابزار سنگي و چوبي بـه ابـزار       

  امروزي رسيده ايم 
درست هم هست كه امروز داريم به جاي ديگـري          

   .مي رويم
كه بعد   ما ابزارهاي ما را مي گذارند در موزه  از

  .  كار مي كردندها ما با اين ابزاردرانپو مي گويند 
   – نبايد روي ابزارهاي موجودمان بمانيمما 

  كشاورزي روزي با دست آدم ها بود،
  زمين را با همان ابزارهاي اوليه مي كندند 
   . آمدو بعد گاو آهن

  با دست بذر مي پاشيدند، 
  با دست داس مي زدند، 

  با دست كود مي دادند، 
  …با دست درو مي كردند 
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  ولي يادتان باشد 
نسان را انسان كرد فكر بـوده       پشت آن دستي كه ا    

  .است
   .اگر نياز نبود كار به وجود نمي آمد

  . كار به وجود آمدكه نياز بود، 
  در ابتدا، مردها در كوه و كمر به دنبال شكار بودند 

 و يـاد    و زن ها از بچـه هـا مواظبـت مـي كردنـد             
   .گرفتند كشاورزي كنند

  خوراكي دم دهان آدم ها نبود 
  ست تالش مي كردند  مي باي كشاورزهاو

   .تا غذا به دست آورند
  شير، گرگ، مار و موش زياد تغيير نكرده اند 

همـان اسـت كـه از       تقريبـاً   و طرز شكار كردن شان      
  . قبل بوده است

   – آدم يك فرقي داشت
  .فكري پشت اين بود كه چه طوري

  پشت برآوردن نيازها، 
   كه الزم استپشت تالش براي رسيدن به چيزي

  . ده استفكر بو
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   .فكر كمك كرده است كه دست موفق باشد
  .فكر انسان را ناگزير كرده است كه پيامش را برساند

  ،  كه كار بكنمفكر پشت دستم بود
   …فكر پشت زبانم بود كه حرف بزنم، 

  آن چه نياز داشتيم، در دسترس مان نبود 
  . مجبور شديم كار كنيم

  پس كار مقدس شد 
  . ا نيازهاي مان را برآورده كنيمكار وسيله اي شد كه م

  كار موجب شد دست هاي ما 
  . اين طور با ظرافت كار كند

  . اصالً قرار نبود انگشتان مان اين گونه بشوند
  . االن حيوان هاي ديگر پنجه دارند

ولي ما به كمك شست چه كارهايي مـي تـوانيم انجـام             
  ؟دهيم

  . كار موجب شد تا ما تجربه هاي مان را مبادله كنيم
  فكر تقويت شد، 

   .فكر نياز داشت تا به گونه اي پيامش را برساند
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  زبان تقويت شد 
  و بعد زندگي اجتماعي، زندگي جمعي، 

   .پشت و پناه هم بودن باعث شد تا رشد كنيم
  .  كار مي كنيمان و زبز و دستـا دل و مغــو اكنون ما ب

    اگر از چيزي خوش مان نيايد،
  احساس خوبي به آن نداشته باشيم

  . به طرفش نمي رويم
  در ابتدا كه زندگي، ما را هم مثل حيوان ها راه مي برد، 
خوشايندها و بدآيندها را غرايز ما مي گفت و نـشان           

  .مي داد
  ، استحاال ما هر چه داريم مديون فكرمان 

    ،استقدرت فكر كردن مان مديون 
   .تمام توانايي هاي آدم ها امروز به دليل فكرشان است

له حـل كـن     ـد مسئ ـ درست كار بكن    كه فكرشان
  ،مي شوند

  . فكر كنند مثل انسان ها نمي توانندولي حيوان
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 شخصيت ما، توان ما در        ما،  اصلي  هويت كهاگر بپذيريم   
  فكرمان است 
  . فكر را جلو بيندازيمبايد پيشاپيش هر امريپس 

   .، فكر را بها دهيمر را تقويت كنيمفك
   فكري كار كند ةدستي كه بدون پشتوان

نه مثبت نيست  .  كه منفي است؛
  زباني كه فكر همراهش نيست 

  .زندگي را به باد مي دهد
  پس در اصل ما نمي توانيم ستايش كنيم 

  ، خوب بيل مي زند فقطكه كسي را
ستايش جواني و برومندي    به صِرف   نمي توانيم كسي را     

  . كنيم
  اين جواني و برومندي 

  همان طور كه از كودكي شروع شد، 
از برومندي سـرازير مـي رود و بـه پيـري و             

  . ناتواني مي رسد
ـ فكر كـه درسـت       ار بكنـد انـسان روز بـه روز         ك
  .نيرومندتر مي شود
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واني و سـستي    ـه ناتـ  ـــ ان عضالتي كه ناگزير رو ب     ــهم
    د،نمي رو

ون فكـر   ـــ  چ –د  نـ  كن از گذشته بهتر عمـل مـي      
  . پشت شان است

  . به اين ترتيب فكر جلوي پيري را مي گيرد
  حاال كه مي خواهيم روز كارگر را جشن بگيريم، 

  از كارگر تجليل كنيم 
   .به جاي دست، مغز را مي ستاييم

  بايد به او كمك كنيم ياد بگيرد 
   .چه گونه زندگي اش را راه ببرد

  ني مي خواهي به كسي خدمت كاگر 
  .فكر كندكمكش كن پرتوان تر 

  كار اگر نبود دل و مغز و دست و زبان ما رشد نمي كرد 
  . متمدن نمي شديم

  اما كار با چه چيزي مقدس است؟ 
   چيست“كار ”اين ة  نتيجمببيني

   – محصول كار مي تواند فكر باشد
  .كار مي كند فكر مي دهد به مردم
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  . نيستشتن محصول كار فقط آجر و سنگ روي هم گذا
زنـدگي را رهبـري      –محصول كار مي تواند فكـر باشـد         

  . كند
  مي تواند گفته باشد، 

  مي تواند موسيقي باشد، 
   – مي تواند نوشته باشد

  چيزي كه اين زندگي را عوض كند، 
    مردم را اميدوار و خوشبين كند،

مردم را پر احساس كند و ببـرد بـه زنـدگي            
  . دلخواه شان

  ار فكر مي كنيم، اول به محصول ك
ة به نتيج   – كار

  . نتيجه كار چه قدر به درد مي خوردببينيم 
   .كار را از روي محصولش قضاوت مي كنيم

  دو چيز در دست مان مي گيريم، 
  يكي كميت 
  يكي كيفيت
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    – ما اگر بخواهيم كارمان درجه يك درآيد
  كه ستايش شود 

بايد     بخوانيم، فكر كنيم، تمرين كنيمدايم
  .تا ببينيم چه گونه آن كار را انجام دهيم

  .ما محتاج هستيم كه اطالعات بگيريم
   – اگر ما چيزي را توليد مي كنيم

ه، چـه   ـچه فكر باشد، چه موسيقي، چـه نوشتـ        
   … ،نقاشي

   ظرافـت داشـته باشـد،       بايد زيبايي داشته باشد،   
  دوام داشته باشد 

  . و اقتصادي باشد
    ت، دوام و استحكام،و به دليل زيبايي، ظراف

  .آن قدر هزينه باال نرود كه مورد قبول واقع نشود
   براي ما تعيين كننده است دستاورداگر 

   معتبر استبسيار روش هم 
    و اگر محصول خوب است،

  اگر روش درست است، 
  . دنلذت مي برچه قدر  اين كار  انجامازسازندگان 
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  اگر كسي از كارش لذت ببرد، 
  اشق كارش بشود، اگر كسي ع

  اگر در خواب و بيداري به كارش فكر كند 
  . اين حساب است

  د كه از آن لذت ببرييدكاري را پيدا كن
   شما محول مي شوديا كاري را كه به 

  د دوستش داشته باشييدسعي كن
  .د، با آن عشق كنيدبا آن خودي شويبكوشيد 

 باشـيد در     هـم   بسازيد و متوجـه     به دلخواه  فضاها را هم  
 .كار و زندگي مي كنيدچه فضايي 

  
11/2/85 
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  هشيار باشيد؛ 
  .را نمي گيريد“ واقعيت”بي هوشياري 

  كار را دوست داشته باشيد؛
  .بي عالقه به كار، از آن دلزده مي شويد

  آگاهي داشته باشيد؛
  .هم كار را بشناسيد، هم ابزار را

  بهترين ابزار را برگزينيد؛
  .دايم ابزار خود را با بهتر از آن مقايسه كنيد

   –شيد چشم و گوش باز داشته با
  .براي پيدا كردن نارسايي ها، و نقص ها

  به كيفيتِ توليد بهاي اول دهيد؛
  .كميت روي كيفيت را نپوشاند

  ذهن تان هميشه بيدار و فعال باشد؛
  . باز راه ببريدكارها را با فكرِ

  نيروي عيني را به قواي ذهني سپاريد؛
  سالمي و چابكي را

  .به رهبري انديشه دهيد
  زي كارتان بهاي بسيار دهيد؛به زيبايي و تمي

  .زيبايي و تميزي و طراوتِ كار نشاني از شماست
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  از نردبام كيفيت باال رويد؛
  .روي يك پله نايستيد، جا خوش نكنيد

  با دوست داشتنِ همكاران؛
  .به تن و روان و كار خود توان دهيد

  همواره سؤال داشته باشيد؛
  .از خود، و از واردتر از خود

  ارزشيابي از كار و از محصول تان
  .ريشه در فرهنگي بهتر داشته باشد

  توقع تان را از خود و از نتيجه كارتان باال بريد؛
  با نو شدن كار و روشِ كار كردن، جوان شويد،

  بهتر كار كردن خود را به رخ ديگران نكشيد؛
  .به آن ها كمك كنيد كارشان را بهتر كنند

  اشيد؛رازدار اسرار محيط كار ب
  .با رازداري، قابل اعتماد شويد و با شخصيت

  
21/21/6/91  
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   بهتر از آدم ها دارند،تشخيص حيوان ها 
   – بهتر از حيوان ها تحليلآدم ها 

  

   ها را؛ بيرونيحيوان ها 
  زودتر و بهتر تشخيص مي دهند؛
  و آدم ها بيروني ها را دروني مي كنند،

  .و بر آن ها مي انديشند
  

  حيوان ها با قوي ترين احساس خود 
  زندگي شان را راه مي برند؛

  پيشرفته ترين و آدم ها با 
  .وسايل دست ساخت خود
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  برخي براي 
  گرفتن يا باال رفتن

  پنجه هاي تيز دارند
  برخي براي دفاع يا دويدن

  .سم هاي ستبر
  برخي دورترها و ريزترها را مي بينند

  برخي امواج صوتي اي را 
  كه ما نمي شنويم مي شنوند

  برخي عرض اقيانوس را، با شنا،
  ت ياب طي مي كنندبي راهنما و جه

  برخي، با امواجي كه مي فرستند
معمحل مانع يا ط  ه را

  دقيقاً پيدا مي كنند،
  برخي با بويايي خود

  براي هر كس و هر چيز
  شناسنامه صادر مي كنند

  برخي بوي جفت را 
  از چند كيلومتر آن طرف تر 

  دريافت مي كنند
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  ه و فاصله آن را معبرخي گرماي ط
  .اي خود مي گيرندبا منافذ يا شاخك ه

  برخي مي توانند
  تغييرهاي زمين يا هوا را،

  در درون يا در بيرون
  پيش بيني كنند

  برخي، در آب،
  فلس هاي لزج دارند

  .برخي در خشكي فلس هاي خشن
  برخي در سرماهاي شديد

  زير برف يا يخ
  خواب زمستاني مي روند

  برخي در بيابان هاي بي آب و علف
  چند روزي

  بي خوردن و نوشيدن مي زيند
  برخي براي پريدن بدني سبك دارند
  برخي براي دريدن دندان هاي تيز

  برخي براي خيس نشدن
  پر يا خز چرب دارند
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  برخي براي شنا كردن
  پنجه هاي پره دار

  برخي براي دويدن
  عضالت و استخوانبندي 

  مناسب
  برخي در تاريكي مي بينند،

  برخي، براي ديدن 
  ت چشم را عوض مي كنندجا يا حال

  حيوان ها
  از دور

  مي بينند، مي شنوند، مي بويند
  موقع حركت را،

  شكل حركت را
  شيوه حركت را

  بدون اشتباه
  و نظام يافته

  سازمان مي دهند
  آن ها، به بهترين حالت شناخته شده،

  خود را با طبيعت و شرايط
  تطبيق داده و مي دهند

  .شان مي برد و غرايز راه
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   كه بايد و انسان،
  طبيعت و زندگي زندگان را بشناسد،

  ديده ها و شنيده هاي خود را
  دروني مي كند

  به مغز تحليل گر خود مي دهد
  و بر آن ها مي انديشد

”   “ انديشه
  .انسان را راه مي برد

  و كمبود غريزه ها و حس گرها را 
  با ساختن ابزار

  و كاربرد آن 
  .جبران مي كند

  
  22/6/6/91  
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  ارـك
  

  كار بايد لذت بخش باشد،
  بايد فرح بخش باشد،

   –بايد اميدبخش باشد 
  كار براي توليد است،

  براي تغيير است،
   هر چيز،توليد يا تغييرِ

  براي پاسخ دادن به يك نياز است
   –مصرفي شدن است  براي بهتر

   و خوش مزه شدن استبراي خوشرنگ و خوش بو
  شدن استو خوش رؤيت و خوش نام و خوشاهنگ 

  محصول كار بايد براي
   باشد كم تر وقت گذاشتن

  .بيش تر انرژي گرفتنو 
   ،بيشتر باشد رسيدن به تسهيالت براي

  . بهتر شرايطو
  براي توان بيشتر،

  امنيت بيشتر
  .باشدو رفاه بيشتر 

  كار، كارِ فكري است؛
  كارِ ذوقي است

   دلخواه استكارِ
  كه با حركت هاي ريز و درشت

  – پيش مي رود
 76



  نباشد “ حركت”اگر 
 .فكر و ذوق و اميد نخواهد بود

  كار فكري بايد
   –دسته اهرم كار بدني باشد 

  قدرت فكري بايد 
  .در خدمت كار بدني باشد

  اگر انديشه را
  از پشت حركتي برداريم؛

  آن حركت مي ميرد،
  .يا به ضد خود تبديل مي شود

***  
  را از روي كار “ رنج”بياييد 

  .برداريم
   –را از استثمار جدا كنيم “ كار” 

  ماست“ عشق”كار 
  ولي استثمار تحميل است

  .را به جاي كارگران به كار نبريم“ رنجبران”لفظ 
  ،ه تقويت قواي ذهني خود بپردازدكارگر اگر ب

  . كرده استخدمت“ آينده” به خود و به 
  بايد ما به هر كاري دست مي زنيم

تسلط فكر  . به آن داشته باشيمي
  

20/28/8/91 
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  انسان را ساخته است ، “ كار”  
  .انسان است“ هويت”كار 

  كار تغيير مي دهد، 
  تحول مي آفريند، 

  بهبود مي بخشد، 
  .افزايش مي دهد

  
 ”    بايد از اول تعريف شود؛  “كار

  همان گونه كه  
  .هر چيز ديگري بايد از اول تعريف شود

  
  .مي شودناگر ذهن قوي باشد آن آدم نگران  

  
  مي خواهي به كسي خدمت كني  اگر 

  .فكر كندكمكش كن پرتوان تر 
  

   براي ما تعيين كننده است دستاورداگر  
  .معتبر استبسيار روش هم 

  
  كار فكري بايد 

  .دسته اهرم كار بدني باشد
 

 78



  از
  همين نويسنده

  :منتشر شده است
  

  1382  تبريك هاي نوروزي       -1
  

  1383  كوتاه نويسي ها     -2
  

  1384  تو به من عشق ورزيدن ياد مي دهي            -3
  
  

  1384   اين روزها …آن روزها       -4
  

  پرنده هاي عشق   -5
  1385   آواز مرا بخوانيد 

  

  1385  بنويسيم؟  چه گونه  …چه بنويسيم      -6
  

  1385   بگوييم  …نگوييم      -7
  1386  وقتي كسي را دوست داري   -8
  …ما داريم مي رويم    -9

  1386  او دارد مي آيد
  

  1387  داستان هاي گفتني   -10
  

  1387  هزار نكته   -11
  

  1387  مي خواهم زنده بميرم   -12
  

 79



  1387  در رثاي آنان كه زنده اند   -13
  1388  نگاهي ديگر   -14
  1388  روي پاكت ها   -15
  1389  ) 1( نامه هاي پدر به پسر        -16
  1389  ) 2( نامه هاي پدر به پسر        -17
  1389  انگيزة انديشه     -18
  1389  “ ياد گرفتن را ياد مي دهد     ”معلم      -19
  1389  حسن جويي، حسن گويي     - حسن شناسي        -20
  1389  …ما را باش       -21
  1389  فاقد نيستيم؛ واقف نيستيم        -22
  1390  …  مي مانم، ولي        -23
  1390  “ سازمان دهي   ” –مدير و مديريت       -24
  1390  “ شدن”  به “ بودن” از    -25
  1391  كودك، خانواده، مدرسه      -26
  1391  سخناني كوتاه با مديران       -27
  1391  گفته هاي نوشتني       -28
  1391  گيري  ياد  شيوه هاي   ،ياد دهي   ويژگي هاي     -29
  پيام هاي نوروزي   -30

  1391  1391 تا  1357از نوروز    

 80



     
  
  
  
  
  
  

”   هويت توست؛ شخصيت توست “ كار
  .تو، بايد آن را دوست داشته باشي

  بايد دايم راه هاي بهترِ انجام دادن آن را بروي
  بايد بكوشي بهتر از ديگران آن را انجام دهي

  اگر كار را، شيوه كار را، محيط كار را
  دوست نداري

   را تغيير بده؛كارنوع كار يا شيوه كار يا محيط 
  كم كار كردن، بد كار كردن، 

  و احساس مسؤوليت نكردن
  به اعتبار تو،

  به اثرگذاري و ارزش وجودت
  .لطمه مي زند

  
  21/9/2/91  
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