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  پيش سخن

 –بعضي نوشتــه ها به يـك دور خوانـــدن نمـي ارزد    
  .وقت مان نمي رسد

  . و برخي را بايد چند دور خواند و يا همراه داشت
و من نوشته هايي را بـراي شـما مـي آورم كـه موجـب      

نوشته هايي كه تغييـــر از شـما    –فـكر كــردن مي شوند 
ردن، در مي خواهند؛ در فكر كردن، بـاور داشـتن و آرزو كـ   

  .روش و منش و رفتار شما
چيزي را كه خيلي ها قبول دارند، بـاور دارنـد، و عمـل    

حـاال يـا   . مي كنند زير سؤال بردم و تغيير آن را خواسته ام
درست مي گويم يا خواننده متفاوت با من باور دارد و عمـل  

  .مي كند
برخـورد   –اين خود يك نوع به گفتگـو كشـيدن اسـت    

  .عقايد و آراء است
  .من مي گويم، انتظار دارم او هم بگويد

اگر زور داري به آن معني نيست كه حرفت هم درسـت  
باشد، اگر همه مي گويند به آن معنـي نيسـت كـه درسـت     

اگر از بچگي شنيده ايم به آن معني نيست كه درست . باشد
  . باشد
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اگر فكر كرديم و به گفتگو گذاشتيم و در عمل امتحـان 
درآمد تا اندازه اي حرف مـان درسـت    كرديم همــه درست

است يا شايد بهتـر اسـت بگـويم پايـه آن درسـت اسـت و       
بناست به آن فكر كنيم و باز هم به بحث گذاريم و در كاري 
بهتر به كار گيريم و نتيجه آن را بـا فكـر ديگـر و بـا شـكل      
كاري ديگر و اجرايي ديگر مقايسه كنيم و به تئوري بهتـر و  

  .رسيمراه و رسم بهتر ب
يك چيز ممكن است در حال حاضر جواب دهد اين بـه  
آن معني نيست كه در آينده نيـز مـي توانـد خـوب جـواب      

  . دهد
بايد هميشه اگر يك چشم به حال داريم چشم ديگر به 

  .آينده باشد
خواهيم كرد و همه چيز ” زندگي“آينده است كه در آن 

از تغيير مي پذيرد، تبديل مي شود؛ متحـول مـي شـود يـا     
ميدان زندگي خارج مي شود و جاي خود را به چيـز ديگـر   

يـا مـوقعش نرسـيده     –كه هنوز نمي دانيم و نمي شناسيم 
زي است كه در اعتقـاد مـا،   اين همان چي. مي دهد –است 
ا، و در ـداشت مـا، در عملكـرد مـا، در ابـــزارهاي مـ     در باور

و مـا بايـد خيلـي هوشـيار     . هدف گيري مان روي مي دهد
، پرتوان باشيم كه بدانيم در آينده چه روي مي دهـد  باشيم

  .و چه گونه بايد با آن رفتار كرد
15/1/89  
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  ”تحــول“
  ”تحول“

  هميشه 
  با حركت قدرت هاي ذهني

   –آغاز مي گردد 
  با دانش و انديشه و هنر،

  با فلسفه،
  با دگرانديشي،

  .با دگرآوري
  دانش تازه،

  انديشة تازه،
  برداشت تازه،

  ،تعريف تازه
  ابزار تازه،

  .وضعيت تازه
  اگر قدرت هاي ذهني

  نيروهاي عيني را به حركت درآورند،
  نيروهاي عيني

  پاسخ هاي جديدي 
   –براي وضعيت تازه 
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  براي محرك هاي تازه رسيده
  دارند؛

  .اين، زمينه تحول است
   –اگر نيروهاي عيني 

   –زير فشار يا تحريك هاي احساسي 
  به حركت درآيند

  .است” تخريب“رشان باالترين كا
  

  پايه هاي تحول روي هم مي ايستد؛
  .پايه هاي تخريب نه

  اگر انديشه و دانش و نياز
  حركتي را نطلبد،

  به ابزاري نو نيازش نيفتد،
  .ابزار عاريتي روي دستت مي ماند

  و گاه،
  به ضد كاربرد خود،

  به ضد نياز،
  .تبديل مي شود
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  تحولي كه از درون مي جوشد؛
  سان،از درون ان

  او را
  نيرومند مي كند،

  بلندپرواز 
  و 

  .خالق
  خالق آن چه نبوده است و 

  .بايد باشد
  بزك كردن عجوزه نيست،” تحول“

  پوشاندن لباس شسته
   –به تن حمام نديده نيست 

  تحول
  پوشاندن لباسي برازنده است

   –به تن بالنده 
  به تن جامعه اي بالنده كه متولد مي شود،

  رشد مي كند،
   –د مي شود برومن

   –و مي خواهد وضعيت را 
   –آن گونه كه رشد او مي طلبد 

  .تغيير دهد
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   –هر تغييري تحول نيست 
  تحول، 

  همواره،
  پاسخ هاي بيشتر و بهتري

  براي پديده هاي تازه، براي تركيب هاي تازه 
  .براي وضعيت تازه دارد

  ”تحول“در 
  ،وضعيت آن گونه مي چرخد و مي گردد

  ،ود و رنگ به رنگگونه گون مي ش
  كه در هيچ تصويري نمي گنجد،
  .در هيچ قابي جا نمي گيرد

  تحول
   –از درون انسان ها آغاز مي گردد 

  آدم ها
  عاشق مي شوند؛

  عاشق زندگي،
  .عاشق انسان
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  دانش و فلسفه و هنر را
  .در هم مي آميزند

  براي زندگي
  جان تازه مي خواهند،

  .نفس تازه
  در تحول

  فلسفه و عشق و انديشه و تالشدانش و هنر و 
  .درهم مي آميزند

  آدم ها
  عاشق يادگيري و نوآوري مي شوند،

  آدم ها
  آرزوهاي در دل مانده شان را

   –به دست و دل و زبان شان مي دهند 
  به شعر،

  به نقاشي،
  به موسيقي،
  به تأتر،

  به معماري
  .به زندگي اي كه تبلور آرزوهاي شان است

  

  1387ارديبهشت  18
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  پيش از امتحان ورودي” يادداشت“
  

  .تمام نيروهاي انسان دروني اوست
  بيروني ها را دروني كنيد، 

  و دروني ها را 
  .اهرم سترگ تحول، راهگشايي، و راه بردن زندگي

  آن كه ديد درستي داشته باشيد،   براي
  .بايد بدانيد چه، چه گونه است

  .شما بايد وقتي نگاه مي كنيد، ببينيد
  ه ببينيد براي آن ك

  بايد اطالعات درستي، از قبل، 
  .درباره آن چه مي بينيد داشته باشيد

  .اطالعات دروازه ورودي شماست
  اگر درِ ورودي را نداشتـه باشيد 

  راه به درون نمي بريد، 
  نيست؛ ” در“ولي، هدف 

  .هدف شناخت و درك فضاهاي درون است
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وييد، شما وقتي مي بينيد، مي شنويد، مي چشيد، مي ب
  لمس مي كنيد،

  .مي گيريد” اطالع“ از طريق حسگرهاي خود 
  مي خواهد، ” تحليل“اما اين اطالع 

  .به جا آوردن مي خواهد
  . اطالع تازه رسيده را بايد برد پيش داشته ها

  .با آن داشته ها به جا آورد و تحليل كرد
  آن را با اطالع هاي ديگر 

  .تركيب كرد  برخورد داد، مقايسه كرد،
  ، ”همه جانبه“آن وقت مي شود اطالع 

  مي شود نگاه از زاويه هاي متفاوت، 
  .مي شود شناخت درون و بيرون يك واقعيت

  برساند؛  ” علم“اطالع بايد ما را به 
   –رابطه ها را پيدا كند 

  رابطه هاي علت و معـلولي را، 
  كنش ها و واكنش ها را، 

  . عناصر تركيب شونده و سازنده را
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  ايد ياد بگيريم كه و ب
  خود چه گونه آن را باز و بسته كنيم، 

  چه گونه آن را بسازيم، 
  ،چه گونه آن را به كار بريم

  و چه گونه تكاملش دهيم؛ 
  .به روز و به لحظه برسانيم

  دانش و خرد و مهارت و سرعت عمل 
  نه تنها در به دست آوردن، 

  كه در نـگه داشتن، 
  به روز رساندن، 

  .داري از داشته هاستو بهره بر
   –دارند ” جان“داشته ها همه 

  .تولد و رشد و برومندي و كهولت و مرگي دارند
  از داشته ها بايد 

  ، ”شان رسيدگي“در اوج برومندي، در لحظه 
  .بهره برداري كرد
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  تن تو داشته توست؛ 
   –همه اعضاي تشكيل دهنده آن داشته هاي توست 

  دل و مغز و دست و زبان تو 
  .داشته توست

دانش تو، خرد تو، گنجينـة لغـــوي تـو، تجـــربه تـو،      
  زيبايي تو، 

  و در كالم آخر، محيط و طبيعت و جهان هستي 
  .داشته توست

  بايد ياد بگيري ” تو“
  چه گونه با آن داشته ها برخورد كني 

  .كه براي تو باشد
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  يادداشت پيش از سخنراني
  

   –ركانم از خوشحالي دارم پوست مي ت
  چشمانم ديگر جايي را درست نمي بينند؛

  همه اش گل مي بينم و زيبايي
   –اين همه محبت، اين همه انسانيت و بزرگواري 

  براي آدمي كه هنوز مي تواند روي دو پاي خود راه برود 
  بزرگداشت بگيرند  –گراميداشت بگيرند 

  .هورا بكشند –برايش كف بزنند 
   ار است، اين از چيزهاي نادر روزگ

  .شايد هم طليعه يك تحول بزرگ باشد
از زنـده اي كه هنوز حرف ها را مي شنود   كـه از زنـده،

  .كنند” قدرداني“و مي فهمد، 
  مردمي هستند 

  كه صبر مي كنند آدمي از ميان شان برود 
  بعد نسبت هايي را كه به متوفاي قبلي داده بودند

  به او هم مي دهند 
  كنند آن قدر گنده اش مي 

  كه ديگر توي قبر جايش نمي شود 
  هر آن چه مي بايست داشته باشد و نداشته است 
  .به او نسبت مي دهند
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  يا يك جور ديگر بگوييم
   –هر چه را خود دوست دارند و مي پسندند 

   –و گاه هر چه را عوام بهتر مي پسنـدند 
  .به او نسبت مي دهند

  حرف هايش را نشينده اند، 
  ه اند و نفهميده اند يا گاه شنيد

  و شايد هم قبول نداشته اند
   –بي آن كه بازگو كنند، مي ستايند 

  رفتارش را، 
  اوالدش را، 

  ؟!خدمات قبل و بعد از مرگش را
   –براي شان فرق نمي كند كي مرده باشد 

  .را بايد ستايش كرد” مرده“
  كار خوبي هم هست، 

  .كنند زنده ها ياد مي گيرند كه مثل مرده ها رفتار
  .تعريف از آن ها هم برسد” روز“يا منتظرند 

  من از بزرگواراني كه آن قدر به من بها داده اند 
  كه قبل از آگهي ترحيم 

  در آگهي تحسين نامم را بياورند 
  .متشكرم
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  يادداشت
  از مطلق گويي بپرهيز،

  بيش از دو رنگ سياه و سفيد
  .براي تصويرگري داشته باش

  مفاهيم و واژگانت را
  در طيف آرايش بده،

  سعي نكن هر چيزي را
  .در دو تعريف خوب يا بد بگنجاني

  سعي كن آن چه را هست
  آن گونه كه هست ببيني و 

  آن گونه كه مي بيني
  .به تصوير كشي

  آن را كه مي بيني،
  آن را كه مي فهمي،

  آن را كه باور داري
  .از سر قلم جاري كن
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  بپرهيز از آن كه
  نوشتة ديگري را گفته و باورداشت و

  .رنگ و لعاب دهي
  تو، بايد، نوشتة ديگري را بخواني،

  بايد، به گفتة ديگري با دل و جان گوش دهي،
  ولي بنا نيست

  .همان را بگويي كه ديگري گفته است
  تو بايد گفتة ديگري را بفهمي

  .ولي فهميدة خودت را بنويس
  به واژگانت وسعت ده

  .به ساختارهايت تنوع
  مي گوييو آن چه را 

  .شاعرانه بگو
  شاعرانه گفتن به آن معنا نيست

  كه براي حرف هاي بي پيام و تكراري
  .دنبال سجع و قافيه بگردي
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  شاعرانه گفتن به آن معناست كه
  حرف هاي تازه را،

  حرف هاي شنيده نشده را
  حرف هايي را كه گفتنش نياز روز است

  خوش آهنگ،
  ساده و دل نشين

  .بيان كني
  ت اين حرف دلنشينممكن اس

   –با همان قلم زني اول بيايد 
  .كه بسيار چنين است

  و ممكن است مجبور شوي،
  مثل يك پيكرتراش،

  روي آن كار كني،
…  
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  سمينار زنجان
1373  

  
  از وقتي شنيدم ديداري با شما خواهم داشت 

  .به شوق ديدارتان لحظه شماري كرده ام
  چرا؟

، بـودن بـا جـــوان هـا،     از يك طرف ديــدار جــوان ها
  فشردن دست آن ها 

  حيات بخش ماست 
  و از طرف ديگر 

  .در خدمت گسترش و تعالي دانش بشري درآمدن
  زندگي من وقف اين دو بوده است؛

   –آيندگان 
در خدمت كسي كه يك روز بيش از مـن فرصـت   

  زندگي كردن دارد،
و خوب ديدن، خوب شناختن، خوب انديشيدن،  خـوب  

  ايستادن 
  ساختن پرشكوه زندگي  و

  .آن گونه كه در خور ماست
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  ما مي خواهيم پيشروترين مردم روي زمين باشيم، 
  . كه طليعه آن را مي بينيد

  ولي چه طوري؟
  ما مي خواهيم پرتوان ترين مردم روي زمين باشيم،

  ولي چه طوري؟
  ما مي خواهيم محبوب ترين مردم روي زمين باشيم،

   –زندگي را  ما مي خواهيم زيباترين
آن گونه كه معتقـديم، دوسـت داريـم، نيـاز داريـم      

  بسازيم
  ما مي خواهيم 

  ساقدوش پيوند پايدار عشق و انديشه باشيم،
  ما مي خواهيم 

آرزوهــاي در دل مانــده انســان هــا را جامــه عمــل  
  پوشانيم،

  مي خواهيم 
  روي پاي خود بايستيم 

  ميلياردي مردم روي زمين يكي شويم، 6و با جمع 
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  مي خواهيم 
  نشانيم،” شر“را به جاي ” خير“همه جا 
  مي خواهيم 

  سالم، چابك، پرنشاط، پرتوان و پراميد 
  .به هم پيونديم و يكي شويم

  ولي چه طوري؟
  هر چه در اين جهان هستي هست، 

  با هر چه هست در رابطه است 
  .اثر مي گذارد و اثر مي پذيرد

  آن را،  قانونمندي –اگر آن رابطه را بداني 
  است،” خير“و اگر بداني چه گونه با آن ارتباط بزني 

  .خواهد شد” شر“و گرنه 
  هر چه هست، زيباست، 

  مثبت است، نعمت است،
  .موهبت است

  در راه تو، براي تو، به كام تو
  .اگر بداني چه گونه با آن برخورد كني
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  پس اگر ما درس مي خوانيم، 
  مدرسه مي رويم، 

   پژوهش مي كنيم،
  مشورت مي كنيم، 

  مي انديشيم 
  براي آن است كه ياد بگيريم 

   –چه گونه با آن چه هست برخورد كنيم 
  .برخوردي درست

  تاريخ ريشه است، 
  تجربه ريشه است، 

  .پدر، مادر، معلم، نويسنده، فيلسوف ريشه است
ساقه بر ريشه مي رويـد و شـاخه بـر سـاقه و ميـوه بـر       

  شاخه، 
  .هستيد” ميوه“شما 

  رخت بـدون ريشــه و سـاقه و شـاخه د
محصـــــول  ” ميـــوه “بـه گــل نمـي نشينـــد و   

  .نمي دهد
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  يادداشت پيش از سخنراني
  

  براي آن كه 
  نيرومندترين آدم هاي روي زمين باشيم؛

  زمان و مكان را فتح كنيم،
  براي آن كه 

  حرف اول را روي زمين بزنيم،
  براي آن كه 

  مقتدا و پيشوا باشيم،
  براي آن كه 

  باورمان كنند
  دوست مان داشته باشند

  و از ما پيروي كنند،
  راه هايي بايد برويم،

  .كارهايي بايد بكنيم
  

  بايد به درستي بدانيم
  بايد داشته باشيم چه

  .باشيم كه
  براي آن كه داشته هاي مان

  جوابگوي نياز ما و زمان باشد
  بايد آن ها را با گذشته خودشان مقايسه كنيم،

  با مشابه خودشان مقايسه كنيم،
  .و با آن چه بايد باشند
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  بايد بهتر از گذشتة خودشان باشند،
  بايد كم از مشابه شان نداشته باشند،

  و بايد به سوي آن چه بايد باشند 
  .سير كنند

  اين مقايسه ها
  شناخت علمي مي خواهد،

  برخورد آماري مي خواهد،
  .سنجش هاي كمي و كيفي مي خواهد

  
  بال به دردنخورها نرويم،به دن

  آن چه را هست نخواهيم،
  .اداي رفتارِ تاريخ منقضي ها را در نياوريم

  .آن چه را بايد باشد بخواهيم
  ما بايد آينده را

  با همة شرايطش،
  عملكردش،

  نيازش
  و دگرگوني اش

  .بشناسيم
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  نه تنها آن را آن گونه كه مي آيد،
  به تصوير كشيم

  كه در ساختن آن
  كه دوست داريم،آن گونه 

  نياز داريم
  و مي توانيم

  .سهم بسيار عمده اي داشته باشيم
  ما نبايد بنشينيم ديگران بسازند و 

  .ما خود را با آن تطبيق دهيم
  بايد در طراحي و ساخت آن

  .تعيين كننده باشيم
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  يادداشت پيش از سخنراني
  

  بزرگترين امر بشر،
  امر زندگي،

  .است” خواستن“
    استن، خود،اما خو

  علم مي خواهد،
  آگاهي مي خواهد،

  مقايسه مي خواهد،
  سنجش مي خواهد،

  مشورت مي خواهد
  و آينده نگري

  بيدار بودن،
  به روز بودن،

  متحول بودن،
  .و نوجويي

  –وقتي خواستي بايد بتواني 
  بخش اول آن دانش است،

  فن است،
  تكنيك است،

  .شناخت ابزار و وسايل است



 
 هرمز انصاری_ انگيزه انديشه                                                          

27  
  

  اما، اين همه، 
  در گرو انديشه است،

  .در گرو خرد بهره برداري از دانش
  و در گرو مهارتي كردنِ

  .دانش و انديشه و تصميم و اجرا
  دانش شما بايد

  به نوك پنجه هاي تان بيايد،
  به سر زبان تان بيايد،

  به نيش قلم تان بيايد؛
  امر مهارتي شما شود،بايد 

  .امر رفتاري تان
  شما بايد وضعيت را بشناسيد،

  شناخت وضعيت 
  .توان درك مي خواهد

  بايد ديدتان را درست كنيد،
  بايد توان بيرون كشيدن پيام را

  از دل گفته ها و نوشته ها
  .داشته باشيد

  بايد بر واژگان مسلط باشيد؛
  .كاربرد آن ها را بدانيد
  ساختارها بايد با شما حرف بزنند

  .كل و كلي را دريافت كنيد
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  پدران و مادران: از
  

  خاطر فرزندان مان، به 
بــه خــاطر پــرورش درسـت جســم و جـان و     

  روان شان؛ 
  فكرهاي مان را، 

  تجربه هاي مان را، 
  وقت مان را، 

  .و تالش مان را روي هم مي ريزيم
  .مدرسه را” خانه“بايد خانه را بشناسد و ” مدرسه“

ما جستجوگراني هستيم، و خواهيم بود، كه هر نوي 
  .اي مان كهنه استبه دست آمده اي بر

جستجوگري كار اصلي و اساسي ما و آن هايي است كه 
فرهنگي، در خدمت اين  –مي خواهند، در محيط آموزشي 

  .مردم و در خدمت آموزش و پرورش باشند
  به كودك كمك مي كنيم 

  روي زندگي خود احاطه داشته باشد، 
  راهبر زندگي خود باشد، 

  .ي و مردم كشدو دانسته هاي خود را به خدمت زندگ
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  اگر بخواهيم نيازهاي كودك را جواب دهيم، 
  بايد انسان را بشناسيم،

  كودك را بشناسيم، 
  .و نيازهاي او را

  بايد مراحل رشد كودك را بشناسيم؛ 
  كه مي دانيم رشد انسان در تفكر و خالقيت اوست

  .شوق يادگيري كه آمد، استعداد را مي سازد
  بايستيم ما حق نداريم جلوي تخيل بچه

  اگر بر آن هستيم كه جواب نيازهاي مملكت را بدهيم؛ 
  با هم همصدا شويم، 

  همگام شويم، 
  همفكر شويم، 

  .و تصميم بگيريم
 –ايــن شــكوفه هــاي تــازه شــكفته مــا  –” نوجوانــان“

  .ندارند؛ ويژگي دارند” مسئله“
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اين مسئـله مـــا پـــدر و مـــادرهاست، مسئـــله مـا      
   –معلم هاست 

ما ايــن ويــژگي ها را نمي شنــاسيم و نمـي دانيـــم   
   –چه گونه با آن ها برخورد كنيم 

  .ما مسئله آفرين شده ايم
  ما اين ويژگي ها را نمي شناسيم، 

مــا دنيــاي پرتحــول و تغييـــر فرزنـــدان مـــان را    
  نمي شناسيم، 

. ما نمي دانيم چه گونــه با آنان ارتبــاط برقـرار كنـيم  
  .شويم” خودي“ا نتوانسته ايم با آنان م

  .بين دنياهاي مان و رؤياهاي مان پرده اي افتاده است
يكـديگر را   –اما هنوز مادر و فرزنديم، پـدر و فرزنـديم   

  . دوست داريم و مي خواهيم براي هم بمانيم
ما چشــم اميـــدمان بـه آن هاسـت و آن هـا پشـت و      

  .”مادر“و ” پدر“شان پنـاه شان، تكيه گاه شان، امنيت خاطر
  .را برداريم” پرده“بياييد اين 

  ما با شناخت ويژگي هاي فرزندان مان، 
   –و آنان با اعتماد به ما 

  .يكي شويم
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  مادران و مربيان: از
  

  به خاطر بچه هاي مان بياييد به هم بپيونديم
  هم صدا، هم دل، هم جهت،

  ”رشــد“را در خدمت ” مدرسه“و ” خانه“
  .كشيم بچه هاي مان

   –را مكمل هم كنيم ” مربي“و ” مادر“
  ياد بگيريم كه چه گونه با فرزندمان برخورد كنيم، 

  چه گونه آموزشش دهيم، 
  . و چه گونه دوستش بداريم

ــار   ــتان پرب ــيم و از نهالس ــاي او را بشناس ــه“دني ” تجرب
گذشته مان در زمين هاي پهنـاور اسـتعداد و نيـاز او نهـال     

   – عشق و انديشه بكاريم
  .به او دوست داشتن را بياموزيم و انديشيدن را

و مــا در خدمت تان هستيــم تــا بينديشيـــم كـــه   
  چه گونه از آن مراقبت كنيم 

تا رشد و برومنـــدي اش، افســـردگي و نااميـــدي و    
  .ندانم كاري و ترديد را از زندگي مان بروبد
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  قبل از سخنراني” يادداشت“
  

  استن داشته باشي،تو بايد شهامت خو
  .علم خواستن نيز

  بايد مشورت كني،
  مقايسه كني،

  انديشه كني،
  .و خواست خود را ترسيم

  چشم به آينده داشته باشي،
  تحرك و چابكي،

  .و شهامت اجرا
  از ناكامي ها نهراسي،

   –ناكامي زمينه كاميابي است 
  .اگر از آن درس بگيري

  ست،تو بايد ببيني چه چيز موجب ناكامي شده ا
  همان را درست كني؛

  حواست را جمع كني،
  .نيرويت را متمركز

  .كامياب شدن پايداري مي خواهد و پايبندي
  نگهداري آن هم 

   –هشياري و بيداري و حواس جمع 
  مثل ماهي است؛ ” كاميابي“ 

  .ليز است
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  تو بايد 
  را كنار گذاري،” نه“

  را از دلت بيرون كني و ” ترديد“
  .رسانيرا به صفر ” تأخير“

  و دايم روي 
  خواست و هدف و برنامه و روش و ابزارت 

  .كار كني
  دوباره نگري داشته باشي 

  .برساني” روز“و آن ها را به 
  مسؤوليت بپذيري و، 

  در هماهنگي با جمع، 
  .روي پاي خود بايستي

  نپذيرفتن آن چه را ناپذيرفتني است 
  .آميزه دل و دست و مغز و زبان خود كني

رشـد همـه جانبـــه خـودت، بينـــديشي،       ،”رشد“به 
  هماره، آن چه را هستي، 

  با آن چه بوده اي 
  و آن چه بنا داري باشي 

  .مقايسه كني، بسنجي
   –خود را بيازمايي و از نو 

   –براي خيزهاي بلندتر 
  .توانت را بازسازي كني
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  چه بخواهيم؟
  هميشه كه نمي شود 

  باورداشت هاي خود را خواست،
  ميل من درست باشد،معلوم نيست 

  معلوم نيست باورداشت من درست باشد،
  معلوم نيست رفتار من درست باشد،
  .معلوم نيست داشته من درست باشد

  من به چيزي عادت كرده ام،
  من با چيزي خو گرفته ام،

  من چيزي را در اين حد مي دانم،
  من تا آن جا ديده ام،

  تا آن جا خوانده ام،
  .تا آن جا شنيده ام

  
  خالف آن چه را كه از آن رنج مي برم من

  .مي خواهم
  من عين آن چيزي را كه دوست دارم، خو كرده ام،

  .مي خواهم
  اگر فرزند من پا در جاي پاي من گذارد 

  هيچ كس 
  هيچ وقت 

  .راه تازه اي نخواهد رفت
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  تنها نيستم،” من“
  تنها نيستي؛” تو“

   –هستيم ” جمع“ما در 
  

  فقط سؤال اين است كه 
  مع مرا راه مي برد يا من جمع را؟ج
  

  كودكان تان را 
  آن گونه بار بياوريد كه 

  را راهبر باشند،” جمع“
   –انسان موجودي است اجتماعي 

  هر چه دارد از تاريخ دارد، 
  از گذشتگان دارد، 
    از اجتماع دارد،

  .از جامعه دارد
  اما، 

   –جامعه به صورت لوزي است 
  يكي در نوك مثبت آن 

  ان ها را بر مي افرازدبادب
  و ديگري در ته منفي آن 

  .لنگرها را مي اندازد
  گرايش كلي جامعه در وسط است؛
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  اين وسط تعيين كننده است؛ 
  به دنبال پيشگامان برود 

  .يا اسارت واپس گراها را بپذيرد
   –تقابل دو نسل هم در همين است 

  پدران و پسران
  آيندگان، به جلوست  گرايش جوانان،

  .رايش كلي پدران و مادران به سوي ديگرو گ
  اما، همواره، 

  كساني با سن كم 
  تسليم گذشته مي شوند و 

  نمايندگاني از نسل گذشته 
  .به آيندگان مي پيوندند

  سن گرفتار عادت است،
  عادت محافظه كاري مي آورد،

  .و محافظه كاري در مقابل تحول است
  .علم در خدمت تحول است

  ول است همه چيز در حال تح
  و علم به ما مي گويد 

  با آن چه هست، 
  با آن چه مي آيد، 

  .چه گونه برخورد كنيم
  هدف از آموزش هم همين است
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  ما ياد مي گيريم كه 
  از آن چه هست 

  چه گونه به خير و صالح بشر 
  .بهره برداري كنيم

   –پس تكليف روشن است 
  زير فشار خواندن،

  براي نمره خواندن،
  ستن خواندن،براي صرف دان

  براي درس دادن خواندن،
  براي نوشتن 
  …براي 

  .در طيف است
  

  باالترينش براي ساختن است، 
  .براي متحول شدن و متحول كردن است
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  پيش از سخنراني” يادداشت“

  
  چه چيزي را

  چرا ياد بگيريم،
  چه گونه ياد بگيريم،

  و از آن چه گونه بهره برداري كنيم
  تا

  درست بينديشيم، 
  رست بگوييم، د

  درست عمل كنيم
  پرتوان باشيم، پرنشاط باشيم، سالم باشيم

  و چابك سوار راهوار زندگي
  بتوانيم زندگي را

  آن طور كه دوست داريم،
  اعتقاد داريم،

  نياز داريم
  .بسازيم و راه ببريم

  به تو مي گويد” درد“
  چه چيزي را نمي خواهي

  مي گويد” درمان“
  .چه چيزي را بخواهي



 
 هرمز انصاری_ انگيزه انديشه                                                          

39  
  

   و تو،
  درس مي خواني

  .تا هم درد را بشناسي و هم درمان را
   –همه چيز تابع يك قانون است 

  محرك، پاسخ، تعادل
  لذت ها در پاسخ است،

  .نه در محرك
  محرك ها همه جا هست؛

  .پاسخ را ياد بگير
  محرك را انتخاب كن،

  .پاسخ را هدايت
  بهره برداري از محرك

  دانش توست،
  توان توست،

  .سرعت و قدرت توست
  .خود را باور كن
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  پيش از سخنراني” يادداشت“
  

  چه را ياد بگيريم؟
  چرا ياد بگيريم؟

  چه طور ياد بگيريم؟
  چه گونه از ياد گرفته هاي مان 

  بهره برداري كنيم؟
  .يك پاسخ براي همة پرسش ها

  هر چه در جهان هستي هست، 
  با هر چه هست، 

  در رابطه است، 
  .يد، پاسخ مي طلبدمحرك مي آ

  انسان، سنگ و گياه و حيوان و
  .هر كدام يك جور پاسخ محرك را مي دهد

  آهن پاسخ آب را مي دهد،
  درخت پاسخ نور را،

  سگ پاسخ گرسنگي را،
  .انسان پاسخ مسئله را

  پاسخ ها طي قرون عوض نمي شوند؛
  .مگر محرك ها عوض شوند

  .شرايط تغيير كند
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  .تطبيق دهندكه خود را با شرايط تازه 
   –را داشته باشيد ” تطبيق“كلمه 

  
  آدم موجـودي است 

  كـه شرايط را تغيير مي دهد،
   –وضعيت را تغيير مي دهد 

  از قانونمندي ها بهره مي جويد؛
  محرك ها را دروني مي كند،

  .بر آن ها مي انديشد
  فاصله زمان را بر مي دارد،

  فاصله مكان را بر مي دارد،
  .مي گذارد” اثر“ 

  اين اثرگذاري از چه نشأت مي گيرد؟
*   *   *   *   *  

  اثر گذاري شما، توليد شما، 
  شخصيت شما، اعتبار شما، 

  توان ايستادن و ساختن شما،
   –شماست ” زبان“در گرو 

  .زبانِ توليد شما
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  يادداشت پيش از امتحان ورودي
  

  چه قدر نياز را مي شناسيد؟
  چه قدر وضعيت را مي شناسيد؟

  قدر راه رسيدن به هدف راچه 
  راه برآوردن نياز را بلديد؟

  از خودتان چه مي دانيد
  چه قدر به توان خود دل بسته ايد؟

  امكانات و ابزارهاي تان چيست؟
  شيوه هاي برخوردي تان

  كدام است؟
  تلقي تان از زبان چيست؟

  تلقي تان از ياد گرفتن چيست؟
  چه مصرفي براي آن قائليد؟

  
  داشته باشيد،آرزوهاي بزرگي 

  .و به آرزوهاي خود برسيد
  چه گونه آرزو داشته باشيد،

  .و چه گونه برسيد
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  فردا را ببينيد،
  امروز را بشناسيد،

  توان خود را بشناسيد،
  دانش بگيريد

  .خرد و مهارت داشته باشيد
  خرد، مهارت  دانش،
  .قانونمندي –” كل“ پيدا كردن 
  فكر نكنيد

  هر چه آرزو كوچك تر باشد
  حت تر مي رسيد؛را

  نه،
  .آرزوي بزرگ هم راه و روش دارد

  به ابعاد آرزو ارتباطي ندارد،
  به توان شما،

  به دانش و خرد و پشتكار و پايداري شما
  .ارتباط دارد

  هم پايداري،  هم خرد مي خواهد،
  .و هم تالش و هم ابزار كار
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  .يكي، به جايي نمي رسد
  يكي تدبير منزل دارد،
  .ه مملكتيكي تدبير ادار

  بايد چند جنبه اي باشيد،
  بايد سكان زندگي خودتان را

  .خودتان به دست گيريد
  مسؤوليت از شما،

   –تجربه از ديگران 
  .راه هاي رفته شده را هم نرويد

  تجربه را بگيريد،
  از راه هاي رفته

  .به سرزمين هاي پا نخورده برويد
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  دو چيز همواره انسان را راه برده است؛
   –طول تاريخ و در عرصه زندگي  در

  ”عشق و انديشه“
  .و من اين دو را مي ستايم
   –انسان، همه، انديشه است 

  اما
  اگر عشق نبود،

  اگر احساس نبود،
  اگر عاطفه و دوست داشتن نبود

  .انديشه مي توانست خطرناك هم باشد
  .و مي بينيد كه گاه هست

  عشق است
  كه انديشه را تلطيف مي كند،

  عشق است
  كه انديشه را قابل اعتماد مي كند

  عشق است
  .كه انديشه را به سود زندگي راه مي برد

  عشق زندگي است 
  .و ديگر هيچ

  اما
  اگر انديشه نبود 

  عشق ما را به كجا مي برد؟
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  عشق هم ممكن است تو را
  به گمراهي كشد،

  .به تباهي كشد
  در كاري بيهوده باشد،

  .در راهي بي سرانجام
  دوست داشتن

  .در تمام طول تاريخ ستايش شده است
  ولي

  دوست داشتن كي؟
  دوست داشتن چي؟

  تو بايد دوست داشته باشي،
  ولي چه كسي را؟

  تو بايد دوست داشته باشي
  ولي چه چيزي را؟

  تو بايد عاشق باشي، 
  ولي عاشق كه يا چه؟

  را دوست داشتن ” كه“ 
  را دوست داشتن” چه“و 

  همه اعتبار زندگي توست، 
  گ توست، فرهن
  .و تعيين كننده ارزش اجتماعي ات
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  عشق از انديشه تغذيه مي كند
  .و انديشه از علم

  اگر، تو، زندگي را نشناسي،
  اگر ارزش ها را پيدا نكرده باشي،

  نديده باشي، –آن چنان كه مي آيد  –اگر آينده را 
  اگر ارزش هاي سازنده آينده را نپذيرفته باشي،

  ي، اگر قد راست نكرده باش
  اگر خود ضامن اجراي حرف هايت نشده باشي،

  …اگر نبيني و نشناسي و نينديشي 
  .نمي تواني عشق بورزي

  عشق هم پروردني است،
  .عشق را هم بايد، مثل گل، پرورش داد

  .بايد به او غذاي خوب رساند
  بايد به او آب داد، 

  آفتاب داد،
  .هواي تازه

  به تو تصوير دقيق و روشني ” آگاهي“ 
   –واقعيت مي دهد  از

  و تو بايد آگاه باشي،
  بايد واقعيت ها را 

  .بشناسي –آن چنان كه هست 
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  .دانش به تو رابطه پديده هاي هستي را مي دهد
  و تو بايد بر اين رابطه ها مسلط باشي

  كه آن ها را به خير و صالح زندگي به كار گيري
  و انديشه به تو جمعبندي مي دهد،

  جهت مي دهد،
  .ه بردن زندگيخرد را

  انديشه به تو كمك مي كند كه
  آن چه را مي داني و مي شناسي

  .به خدمت تعالي زندگي كشي
  اين، فقط   اما،

  عشق است،
  محبت است،

  انسانيت است
  كه تو را، و انديشه هاي تو را،

  به خدمت سازندگي زندگي در مي آورد،
  به خدمت تعالي زندگي

  و به خدمت زيبايي و شكوفايي آن
…  
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  ”يادداشت“
  در راه

  مگردان،” حال“روي از 
   –با حال قهر مكن 

  .آينده از حال ساخته شود
  عزيز بدار –چون فرزند  –زندگي را 

  .به آن فضاي رشد بده
  .برايش تسهيالت رشد فراهم كن

  تو كه به زندگي پشت كني
  مي خشكد، مي ميرد،

  تو مسؤول اين زندگي هستي
  به آن بال و پر بده،
  .نه بدهآب و دا

  اگر زندگي به مراد تو نيست
  .به مرادت كن

  بمان،
  بخوان،

  بينديش
  
  

  و با دانش و انديشه و اميد و پايداري
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  .تالش كن
  آينده از حال ساخته مي شود

  غم دست و بال زندگي را مي بندد،
  .ناله ميزبان درد مي شود

  گلدان جاي رشد ندارد،
  گلدان ديري نمي پايد

  .مكنگل را از گلستان جدا 
  آفتاب را به گلستان بخوان

   –تن به باران بشوي 
  آب آبپاش دوامي ندارد

  ريشة گُل در گلدان
  تا عمق خاك گلدان مي رود

  .و در باغچه كف و مرز ندارد
  تو كه زندگي را بخواهي

  زندگي تو را مي طلبد
  تو كه طالب مطلوب شدي
  .مطلوب طالب مي شوي

  
9/23/11/86  
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  گوييقبل از سخن ” يادداشت“
  

  سابقه چنين بوده است كه
  بناميم” بزرگ“آدم هايي را 

  :كه كاري بزرگ كرده باشند
  فاتحان سرزمين ها را

  پايگان دانش و فلسفه و هنر را،بلند
  سازمان دهندگان موفق جماعت ها را،

  ثروتمندان افسانه اي را،
  شاعران را،

  نويسندگان را،
  نقاشان را،

  آهنگ سازان را،
  …معماران را 

  من دلم مي خواهد  و
  انسان هايي را بزرگ بدانيم 

   –كه ابعادي بزرگ دارند 
  عاشقان خردمند را،

  قدرتمندان فروتن را،
  عالمان افتاده را،

  .ثروتمندان بلندنظر را
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  سخنوران انديشمند را،
  ورزشكاران دانشور را،

  خردمندان شجاع را،
  دولتمردان فيلسوف را،
  …سرداران مهربان را 

  
  ز چشم گيتي كه هنو

  به خوبي به ديدن فرزنداني با اين ابعاد و اركان
  .روشن نشده است

  اما بوده اند انسان هايي كه
  پايبندي شان به اين خصال

  .كرده است” بزرگ“نام آنان را 
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  يادداشت
  پيش از امتحان ورودي

  

  شما كه تغيير كنيد
   –همه چيز تغيير مي كند 

  

  بايد بشويد
  .ر و حاليك پارچه شو

  آن وقت
  بيماري ها سراغ شما نمي آيند،
  .كه اگر بيايند نمي مانند

  آن وقت
  .آفتاب براي تان معنا دارد

  .سايه هم
  آن وقت

  باران نعمت است،
  .لذت است

  آن وقت 
  هر چه هست 

  براي تان 
  بديهي است،

  طبيعي است،
  ضروري است

  .و به دردخور
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  آن وقت
  شوق يادگيري

  شور زندگي
  ره وجودتاندر ذره ذ

  در تمام سلول هاي تان
  .فريند زندگي مي آ

  
  .دوست داشتن دست خود شماست

  
  ”اطالعات“ انباشتن 

   –غير از تغيير است 
  شرط اول تغيير خواستن است،

  بعد دانستن
  و بعد تمرين و تمرين و تمرين

  و پي گيري
  .براي توانستن

  كه همواره 
  بايد

  خواستن و دانستن و توانستن
  .ودنوسازي ش
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   –افزايشِ كمي تغيير نيست 
  

  تغيير 
  .تبديل كمي به كيفي است

  .تغييرِ كمي بايد منجر به تغيير كيفي شود
  

  تغيير،
  دانش مي خواهد،

  بينش مي خواهد،
  خصال واال مي طلبد،

…  
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  قبل از امتحان” يادداشت“
  

  ما بايد چابك سوارِ هشياري باشيم كه 
  موقعيت را خوب مي شناسد،

  آينده را مي بيند،
  و خود را براي ساختن آن آماده مي كند،

  خود آينده نگري داشته باشيم،
  .دانش راه بردن كار

  .و شناخت درستي از آن چه با آن سروكار داريم
  شناخت با مقايسه دست مي دهد و

   –مقايسه با ارزيابي و ارزشيابي 
   –ارزيابيِ نتايج و بازده 

  گشايد،بازدهي كه راهي تازه مي 
  .محصولي تازه مي دهد

  دانش و خرد و توان راه رفتن را،
  را،” حل مسئله“توان 

  .باال مي برد
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هميشه بايد به نتايج ناشي از آن چه ياد مي گيريم، بـه  
  كاري كه مي كنيم،

  .بينديشيم
  ببينيم چه قدر تسهيالت ايجاد كرده است، 

  چه قدر ما را نيرومندتر كرده است،
  استوارتر،

  يدوارتر،ام
  .و سازنده تر

  اگر بنا باشد چيزي ياد بگيريم كه 
در توانمندي و پايداري و عشــق ورزي و ورزيـدگي  

  ما مؤثر نيفتد،
  پس، اين چه كاري است؟

  وقت و سرمايه و جواني و طراوت مان را داده ايم،
  .چيزي گرفته ايم كه ما را تكيده مي كند

  
  ،اول آن چه ياد مي گيريم زير سؤال است

  دوم آن گونه كه ياد مي گيريم،
  سوم مصرف آن،

  .چهارم شيوه هاي تر و تازه نگه داشتن آن
  



 
 هرمز انصاری_ انگيزه انديشه                                                          

58  
  

  ياد گرفتن، بدون فهميدن، 
  .بار گراني است به دوش

  در عمل و در اجرا ” فهميدن“
  .قوت مي گيرد، و تصحيح مي شود

  !، جاي فهميدن را نگيرد”عوضي گرفتن“يك وقت 
   –ست باور داشتن غير از فهميدن ا

  باورداشت را ديگري به تو مي دهد،
  اما فهميدن را پرسشگري، انديشيدن، 

باز و بستــه كردن عنــاصري كــه با هــم تركيب 
  .شده اند

  شما نبايد مصرف كننده صرف باشيد،
  شما بايد توليدگر باشيد؛
  .”فكر“توليد 

  زبان را اصالح كنيد،
  فكر را هدايت كنيد،

  حرف تازه بزنيد،
  .ازه برويدراه ت
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  قبل از امتحان ورودي” يادداشت“
  

   –ما، به وجود شما، افتخار مي كنيم 
  .بر خود مي باليم

  شما را كه مي بينيم جان تازه مي گيريم، 
  .احساس مسؤوليت سنگين تري مي كنيم

   –اما شما بيش از ما مسؤوليت داريد 
  .چشم و چراغ مردم ايران شماييد

  .ته شده استچشم جهانيان به شما دوخ
  شما مي رويد 

  كه آرزوهاي در دل مانده مردم ايران را 
  .جامه عمل پوشانيد

  نه مردم ايران؛ 
  .كه مردم خسته جهان را

  شما مي رويد 
  را، به جاي جنگيدن، ” نه جنگيدن “

  .رفتار مردم روي زمين كنيد
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  .شما مي رويد كه به زندگي طراوتي ديگر بخشيد
  شاط و غرور و توان تازه تازگي و سرزندگي و ن

  .به جسم و جان مردم دهيد
  .انديشه را پربار كنيد، زبان را شكوفا

  تعريف ها را تازه كنيد، 
  .رفتارها را زيبا

   –دانش را ببريد به اعماق زندگي مردم 
  .در آن ها نگرش علمي پديد آوريد

  اميدها را زنده كنيد، 
  .راستوا –بر آن چه علم مي گويد  –باورها را 

  بخوانيد،
  بپرسيد،

  مقايسه كنيد،
  بكوشيد

  و بسازيد،
  آن طور كه شايسته انسان است؛ –زندگي را 

  .انسان عصر ما
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  در گردهمايي محصالن و معلمان و خانواده ها
  يادداشت

  
  مي خواهيم،” تغيير“ما 

  تغيير را چه كساني مي توانند به وجود آورند،
  چه طوري؟

   –تغيير را تعريف كنيم 
  .نيست” تخريب“ير تغي

  تغيير تحول است،
  تحول تكامل،

  .تكامل بهتر شدن
  وقتي آدمي مي خواهد تغيير دهد

  .بايد ببيند از چه، چه مي خواهد بسازد
  پس بايد

  هم آن چه را هست بشناسد،
  هم آن چه را بوده،

  .و هم آن چه را بايد باشد
  بايد بتواند آن چه را مي خواهد بسازد
  ر كشدتعريف كند، به تصوي

  و از آن چه هست
  .تعريف دقيق و تصوير درست بدهد
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ريشه ها و عوامل و موجبات  
  .آن چه را هست بداند

  خواستن به توانستن مي رسد؛
  اما،

  توانستن دانش مي خواهد،
  مشاهده و مقايسه و تجربه مي خواهد

  مهارت به اجرا درآوردن و 
  .پشتكار به نتيجه رساندن

  و مقايسهآگاهي و دانش و مشاهده 
   –زبان درك مي خواهد 

  درك حرف هاي ديگران؛
  .از هر قوم و نژادي

  غني كردن انديشه ها
  برخورد عقايد و آراء را مي خواهد،

  .مقايسه و مبـادلة گوناگون ها و متفاوت ها را
  در چنين وضعيتي است كه

  زبانِ توليد بايد
  به پهناي انديشه هاي بزرگ

  .پاسخگوي نياز باشد
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  مانيم و اين كهما مي 
  چه چيزي را 

  چه گونه
  به چه قصدي

   –ياد بگيريم 
  كدام زبان را

  چه گونه؟
  تاريخ منقضي شده ها را،

  زبان مردم كوچه و خيابان را،
  يا زبان درك انديشه ها را؟

  دربارة زبان بدانيم
  يا

   –بر كشتي اقيانوس پيماي آن 
   –براي ديدن دنيا و زندگي 

  ندگاندنياي آينده و زندگي ز
  بنشينيم؟
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  پيش از سخنراني

  ما مي خواهيم 
  قدرتمندترين آدم هاي روي زمين باشيم،

  مي خواهيم 
  زيبا باشيم، 

   –پرشكوه باشيم 
  از زندگي مان لذت ببريم،

  .لذت برسانيم
  سالم باشيم 

  و زندگي را
  آن گونه كه آرزو داريم،

  كه طي هزاران سال 
  بشر آرزو داشته است،

  .بسازيم
  گونه؟چه 

  بايد خود را بشناسيم،
  توان مان را بشناسيم،

  كرد تن و روان را بدانيم،كار
  و ياد بگيريم چه گونه با آن برخورد كنيم؛

  .چه گونه آن را بسازيم
  بايد طبيعت را بشناسيم،
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  انسان و طبيعت را بشناسيم،
  و ياد بگيريم 

  .كه چه گونه با آن ارتباط بزنيم
  ست،انسان سرشار از استعداد ا

  
  ياد بگيريم كه 

  چه گونه آن را بشناسيم،
  پرورش دهيم

  .و از آن بهره جوييم
  ”پرورش“و ” آموزش“ 

   –بايد اين دو را به ما بياموزاند 
  هم ياد بگيريم،

  .و هم ياد گرفته هاي مان را به كار بنديم
  ما آگاهي مي خواهيم،

  دانش مي خواهيم،
  انديشه مي خواهيم

  .نديشهبستان آرا و ا -و بده 
  گونه انديشه مان را تقويت كنيم، -چه 

  .چه گونه بيان مان را
  ما بايد محور تغييرات باشيم؛
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  .كه هستيم
  ما از لحاظ انديشه جلو هستيم؛

  از نظر علمي بايد جلو بيفتيم،
  .و در آوردنِ علم توي زندگي

  ما نبايد منتظر بمانيم براي مان تغيير دهند،
  بيرون از خودمان باشيم؛نبايد به اميد فكر و تالشِ 

  .بايد مسؤوالنه برخورد كنيم
   –نپذيريم آن چه را كه هست 

  .اين عناد نيست
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  قبل از امتحان استاد” ياداشت“
  

  و جهان به خود ديد
  پرچم انسان پيشرو را

  بر فراز بلندترين قله هاي
  .عشق و زندگي

  كننده استغرورانگيز است، اميدوار
  .روي مي آورند” آموزش“ به  كه ارزش هاي واال
  .روي مي آورند” مدرسه“مردم ايران به 

  
  نگاهي ديگر به انسان،

  به كار،
  به توليد

  ”زندگي“به 
  

  اتومبيل 
   –آخرين روزهاي موجوديت خود را طي مي كند 

  .انسان مي ماند
  .جاده ها، پل ها، همه تاريخ منقضي هستند
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  روي سيستم اتومبيل كار مي شود؛
  آن را به روز مي رسانند،  بقه و در رقابت،در مسا

  اما، روي انسان،
  انساني كه بايد پيشاپيش هر چيز ديگر

  به روز برسد؟
  روي انديشه او،

  روي بيان او،
  روي رفتار او،

  او چه كاري مي شود؟” بودن“روي 
  

  داشته ها بايد باشد،
  .داشته ها بايد دايم دستكاري و نوسازي شود

  .دست خالي نمي توانيم اگر نداشته باشيم؛
  .خود داشته ها به نوعي بودن را تغيير مي دهد

  هر چه داشته ها پيشرفته تر باشد،
  علمي تر باشد،

  فني تر باشد و پيچيده تر
  مغز انسان هم، رفتار انسان هم  روح انسان هم،

  پيشرفته تر و علمي تر و تكنيكي تر و پيشرو تر
  .خواهد بود

  اين كه خيال كنيم 
  گي جدا از ما راه خود را مي رود،زند

  .خيال خيالبافانه اي است
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  يادداشت
  امتحان ورودي داوطلبان تحصيل

16/26/6/87  
  

  يكي از موهبت هاي بزرگ اين سرزمين
  اين است كه

  پرچم همة به پاخاستگان آن
  .پرچم دانش است

  پرچم دانش و هنر و انديشه؛
  و اين باليدني است،

  ستودني است
  .سربلندي اين مردمو اعتبار و 

  اما،
  بزرگترين سؤال زندگي همين به پاخاستگان؛

  مردمي كه مي خواهند
  نه تنها سرزمين خود،

  كه جامعة بشري را بسازند
  اين است كه 

  .چه بخواهند
  ما،

  نه مي توانيم
  و نه بايد

  آن چه را هست 
  آن گونه كه هست

  .بخواهيم
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  آن چه هست
   –تاريخ منقضي است 

  دورانِ
  و اعتبار و اثرگذاري اشرسالت 

  .يا به پايان رسيده، يا رو به اتمام است
  پس همة علم و درايت و تيزبيني و آينده نگري ما
  .بايد در خدمت آن باشد كه چه بخواهيم

  آن چه بايد بخواهيم
  هنوز نيامده است

  ولي،
  .يا مي آيد يا بايد بياوريمش

  ما،
  بايد، به اعتبار دانش روزمان،

  ه هاي پربارمان،به مدد انديش
  به دليل نيازها و خواست هاي مان

  پيدا كنيم
  بايد باشيم و ” كه“ كه 

  .داشته باشيم” چه“
  .معنا مي شود” كه“ در خدمت ” چه“آن 
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  پس،
  بايد، 

  بيش از همه
   –روي خودمان كار كنيم 

  روي اميد داشتن و دوست داشتن و دانستن و 
  اي مانمهارت به كار بستن دانسته ها و داشته ه

  .كار كنيم    
  روي خصال مان،

  روي رفتارمان،
  روي ديدگاه هاي مان

  و روي نميرا بودنِ،
  .شوق و اميد و نوخواهي مان

  ما نمي توانيم انشاي مان را
  .از روي دست ديگري بنويسيم

  ما، 
  بايد،

  آن چه را گذشتگان به ارث گذاشته اند
  و معاصران در اختيار

  .رد كنيمبفهميم و در زندگي مان وا
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  بدون ريشه
  نهالي پاي نمي گيرد؛

  اما،
  .ريشه ميوه نيست

  .ريشه تاريخ است و ميراث تمدن بشري
  ساقه تالش هاي ماست

  و ميوه،
  آن چه در رسيدن به آن

   –به ساقه و ريشه دل بسته ايم 
  ما،

  .ميوه مي خواهيم
  دلبندي و پاي بندي مان به ريشه و ساقه

  .بارور ماستبراي خوراك رساندن به نهال 
  آينده آن نيست

   –كه با چشم پيشاني مي بينيم 
  آينده آن است

  كه با چشم دل
  و به اعتبار انديشه و دانش

…  
  ” ارزش كار“ 
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  اشكال ما در آن است كه 
  را دست كم مي گيريم؛” آدم“ 

  آن جا هم كه مي خواهيم او را به حساب آوريم 
  .به او نگاه مي كنيم” شيء“به چشم 

  هم كه مي خواهيم بكنيم، تربيتش 
  .به قصد ساختن ابزار است

  منظورمان از نيروي ماهر هم 
  .ابزار پيشرفته است

  مهارت در انديشيدن، 
  مهارت در بيان انديشه، 

  و مهارت در تصميم گيري را 
  خالصه مي كنيم؛” مهارت اجرايي“ در 

  آن هم اجرايي كه از پيش طراحي شده، 
  تمرين شده،

  .قالب گيري شده است و حتي به نوعي
   –ما ظرفيت آدمي را نمي شناسيم 

  .ظرفيت درك و فهمش را
  .ظرفيت شناخت مسئله و توان حلش را

  
  



 
 هرمز انصاری_ انگيزه انديشه                                                          

74  
  

  مسئـله را انتخاب مي كنيم، 
  راه حلش را هم تروتميز شده، 

  پيش رو مي گذاريم 
  و از او مي خواهيم كه 

  .مسئله را آن گونه كه ما مي گوييم پاسخ دهد
  براي ما، 
  كه حرف ما را بهتر فهميد و  هر

  بهتر از عهده برآمد، 
  .تربيت شده تر است

  ما يادمان رفته كه 
  اگر طبيعت كسر آدم ها نمي گذاشت 

  .نمي شد” آدم  “آدم 
  اگر هر چه مي خواست دم دستش بود 

  …و هر چه ميل مي كرد در اختيارش 
   –دست ها ساخته نمي شد 

  .ساخته است” كار“ دست ها را 
  رت در ابزارسازي را مها

اگر تدبير و تالش بـراي  . كار به دست ها داده است
  .مغز ساخته نمي شد، به دست آوردن نبود
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  مغزي كه عامل عمدة 
  .شناخت مسئله و حل مسئله است

  اگر مغز محصول تالشش را به دست نمي داد 
  …و اگر دست مجري فرمان هاي مغز نبود 

  دا مي كرد نه مغز توان و مهارت حل مسئله پي
  .و نه دست مهارت ساختن ابزار و كاربرد آن را

  دست و مغز در هم تنيده شدند 
  و انسان ها توان و تجربه و خواست و اراده شان را 
   –درهم آميختند 

  انسان، 
  در زندگي اجتماعي

  .زبان تبادلِ احساس و تجربه پيدا كرد
  مغز، 

  پشتوانه كار دست شد و 
  زبان 

  .ي انديشهزمينه ساز بارور
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  آدم ها 
  در قوام بخشيدن به زندگي اجتماعي شان 
  .انديشمند و سخنور و ابزارساز شدند

  و به مدد نيروي انديشه و مهارت اجرا، 
  بستان تجربه و دستاورد،  –در بده 

  گروه گروه به هم پيوستند و 
  .سازمان يافتند

  و امروز، 
  ناميده مي شود ” تمدن“يا ” تكامل“آن چه 

  صول به هم پيوستن و هماهنگيِمح
  .دست و مغز و دل و زبان است
  هر گونه كم توجهي به رشد و شكوفاييِ

  هر يك از چهار ستون برپايي زندگي آدميان،
  فرو ريختن تمدن و تكامل و زيبايي و شكوفايي زندگي را

  .در بر دارد
  و آنان كه مي انديشند؛ 
  و بر انديشه ها مي انديشند، 

  دادهاي او را بي حد و مرز مي دانندانسان و استع
  .و انسان را تنها عامل قوام و دوام و شكوفايي زندگي

  



 
 هرمز انصاری_ انگيزه انديشه                                                          

77  
  

  
  زندگي اي كه در آن 

  انسان سكان دار است و 
  .طبيعت پهنه و صحنة گسترش و تعالي آن

  دانشمند انديشمند مي داند كه 
  هر چه پديد مي آيد، 

  يا هر چه پديد مي آوريم، 
  .وه و مرحلة توليدي داردعناصر و عوامل و شي

   –و انساِن دانشمند انديشمند 
  كه قوانين جهان هستي را مي شناسد و 

   –ماهيت عناصر را 
  مي تواند هر چه را بخواهد بسازد،

  .يا به دست آورد
  

  85تير  14
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  از
  همين نويسنده

  :منتشر شده است
  

    تبريك هاي نوروزي–   

  1382چاپ اول                                                 
  1386چاپ دوم                                        

   كوتاه نويسي ها  

  1383چاپ اول                                                  
  1386چاپ دوم                                        

    آن روزها  
…  

  1384  اين روزها 
    تو به من عشق ورزيدن 1384          ياد مي دهي  
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   پرنده هاي عشق  

  1385   آواز مرا بخوانيد

    چه بنويسيم  
…  
  1385  چه گونه بنويسيم؟




  نگوييم   
…  

  1385  بگوييم
  

   1386  وقتي كسي را دوست داري  
  

    ما داريم مي رويم  
   …  

  1386  او دارد مي آيد  
  

   1387  داستان هاي گفتني  
  

   1387  هزار نكته  
  

   1387  مي خواهم زنده بميرم  
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   1387  در رثاي آنان كه زنده اند  
  

    1388  ...نگاهي ديگر  
  

    1388  ...روي پاكت ها  
  

   نامه هاي پدر  
  به

  1389  )1(پسر 
  

   نامه هاي پدر  
  به

 1389  )2(پسر 
  


