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  پيش سخن
  

   –آدم را روان راه مي برد 
  .است“ ذهن”جسم، قالب 

  آدمي مي شناسم 
  كه از زندگي اش راضي بود؛

  به آن مي باليد
  .و به آن چسبيده بود

  روزگار، آن را از او گرفت؛
  غمگين شد،

  احساس كمبود مي كرد
  داشت به راهِ نااميدي مي رفت

  روزگار
  يگريآدم هاي ديگري و راه ديگري و زندگي د

  سر راه او گذاشت
  باور نمي كرد،

  با نااميدي
  دست به آنان داد و 

  پاي در آن راه نهاد
  .روشي ديگر پيش گرفت
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   –يافت “ تحول”نه از درون 
  كه خود مي ديد

  بلكه ديگران
  از دور و از نزديك

  به او مي گفتند
  .روز به روز جوان تر مي شود
   بود؛او صفحه سن شناسنامه اي را به پشت گذاشته

  تولد مي گرفت
  كاري نداشت؛“ گذشته” اما به آن طرفِ 

  باقي مانده را
  مي كشيد تا درازتر شود؛

  با لذت بردن از آنچه دارد
  با بهره برداري از آنچه هست

  با بدرقه آنچه بايد برود
  و استقبال از آنچه بايد بيايد

  مي بخشد“ زندگي”با روياندن آنچه 
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   –ب  در اين كوچك كتا–و ما 
  مي كوشيم

  كودكان كودكي كنند
   –نوجوانان نوجواني را 

   داشته باشند،خود را“ تحول”دورة 
  

  جوانان بلندپروازي كنند
  ميانساالن تجربه هاي خود را بپرورند

  و كهنساالن كودكي و نوجواني و جواني را
  به جا آورند

  
  جوان شدن با كوشش خود ماست،

  با زدودن رنگ باخته ها
  با پيدا كردن ناديده ها

  با آوردن نيامده ها
  جوان بودن

   –در نلميدن روي دستاوردهاست 
  در نو به نو شدن لباس هاست؛

  لباس هايي كه ديده مي شوند
  و ديده نمي شوند؛

   استدر دانش، انديشه و رفتار به انديشه
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  در جوان ماندن
   –راه جوانان را رفتن است 
  رمان بيايندراهي برويم كه جوانان پشت س

  فرهنگي عرضه كنيم
  كه جوانان دوست داشته باشند 

  و بتوانند
  .كنند“ جواني”در آن فرهنگ 

  

  ما نمي خواهيم سن و سال دارها
  به آنچه رفته است، 

  از دست داده اند 
  تكيه كنند

  مي خواهيم به آنچه نيامده است 
  و بايد بيايد 

  .فكر كنند
   بگذارند،نمي خواهيم آنان جوانان را جاي خود

  مي خواهيم خود را جاي جوانان بگذارند
  و دانش و تجربه و انديشه خود را 

  به روياندن نهال هاي تازه
  در باغ پرصفاي آينده كشند؛

  .دنياي جوانان
  

12/2/3/92  
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  جواناننوبخشي از سخنراني براي 
1/9/84  

  

  شايد از آن دور دورها ما را بهتر مي ديدند 
  .  خودمان را تا از درون،

  يكي از پر درخشش ترين مردم روي زمين 
  . مردم ايران اند

  مردمي كه طي هزاران سال توانستند 
  پرچم دوست داشتن و انديشيدن را 

باال  .  نگه دارند
   ايران ديدند آسيب هايي كه مردم

  بيش از كشورها شايد 
   –و سرزمين هاي ديگر بوده 

  . ولي نيرومندي شان امروز مثال زدني است
  .نيرومندي درون، نه نيرومندي بيرون

  ؛داشته هاي شما، قدرت واقعي شما نمي شود
  آن گونه كه در درون شما مي گذرد، 

  باورداشت خودتان از نيروي خودتان، 
  . قبولداشت خودتان

   وجودت همان انديشه و احساست است، اصل
    –كه مي بايست اول درست ببيني 

  تشخيص بدهي، 
   داشته هايت درست بينديشي،  ديده ها وبر اساس
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  ؛اگر كسي با فيزيك هستي آشنا نباشد
   – پديده هاست  با رابطه هايي كه بين همة

  تفكرش نمي تواند تفكر علمي باشد، 
  .ستمغز انسان خيلي پرتوان ا

  اين توانمندي را ما چه قدر به كار مي گيريم؟ 
  چه قدر از آن بهره برداري مي كنيم؟ 

  
  : اگر حيوان هاي ديگر هر كدام يك نوع هستند

  نوع سگ، نوع گوزن، نوع سوسمار، نوع كرم، 
   انسان انواع است

  
  به دليل مغز پرتوانش 

   –مي تواند از پايين ترين تا باالترين باشد 
  غز استفاده نكند پايين ترين است اگر از م

  .و اگر از مغز خوب استفاده كند باالترين
  .داشته هاي مان بيروني. نيرومندي ما دروني است

  داشته هاي ما بيروني است، ابزار كار است 
  هر چه داشته باشيم،

  ؛ راقدرت و ثروت و زيبايي
  مي شود گرفت 
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  ولي، نيرو وقتي از درون مي آيد 
  .  ها معنا مي دهدبه همه اين

  نيرومند واقعي كسي است كه 
  بداند 

  از آن چه دارد 
   چه گونه بهره برداري كند

  .كه براي شكوفايي و باروري زندگي باشد
  

  ما براي همين در محضر استاد حاضر مي شويم، 
  براي همين پژوهش مي كنيم، 

  براي همين رصد مي كنيم، 
  براي همين سفر مي رويم 

  . بشناسيم و بفهميمببينيم و كه 
   هست “ كه” و  “چه”بفهميم كه 

  و تصميم بگيريم 
  . چه گونه از آن چه هست بهره برداري كنيم

  

  ، ما بايد رشادت فكر كردن داشته باشيم
  .رشادت گفتن نيز

  . آن چه را كه داريم زير سؤال بريم
   –اگر جواب داد 

     با باورداشت ما، اگر با منطق ما، با دل ما،
   مطابقت كرد ،با قدرت ذهني ما اگر

  . قبولش كنيم
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  اگر كسي رشادت فكر كردن داشته باشد 
  . بايد رشادت بيان فكرش را داشته باشد

  اگر تو بتواني درست ببيني، درست بينديشي 
  و شهامت بيان احساس و انديشه ات را داشته باشي 

  آن وقت تو داري نزديك مي شوي 
  . بنشيندبه جايگاهي كه انسان بايد 

  اگر رشادت فكر كردن داشته باشيم، 
  رشادت بيان انديشه داشته باشيم، 

  بايد رشادت اجراي 
  .انديشه و بيان مان را داشته باشيم

  نمي شود آدم حرف هاي خوبِ تر و تميزي بزند 
   ديگري باشد سويولي انگشتش به 

  من بايد 
  با رفتارم آن باشم كه معتقدم، 

  كه مي گويم، 
  كه از ديگران انتظار دارم

  چرا بايد حق را براي خود قائل شويم 
  وظيفه را براي ديگري؟ 
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  آن باش كه از ديگري انتظار داري،
    به شرط اين كه انتظارت مباني علمي داشته باشد،

    انتظارت صداقت و پاكي داشته باشد،
  .انتظارت پاسخگوي نيازي در آينده باشد

   انسان مي بينيم، ما نيرومندي را دروني
   انسان تعيين كننده سرنوشت انسان است

  و آن چه بيروني است 
    با انديشه هاي پرتوان شما،

  با احساس پاك شما 
  به خدمت آن در مي آيد 

  كه سال ها و قرن ها آرزو داشته ايم
  براي همين سعي مي كنيم 

  . كه انديشه مان را پرتوان كنيم
  

  شود؟ انديشه چه گونه پرتوان مي 
  . بايد غذاي خوب انديشيدن به آن برسد

  غذاي خوب انديشيدن از كجا مي رسد؟ 
  . از طريق زبان

  اگر فيلسوفي چيزي از آن سوي دنيا بگويد 
  . براي من گفته كه بتوانم زندگي ام را بسازم
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  من بايد زبان دركم طوري باشد كه 
  اگر فيلسوفي، خردمندي، دانشمندي، بنيانگذاري 

  ماق تاريخ يا از آن سوي دنيا در اع
  چيزي گفته يا مي گويد 

  من بفهمم او چه گفته
 گفته او را شكوفا كنم، و 

  اگر من بتوانم خوب بينديشم 
  و احساسم زيبا و لطيف باشد 

  و توان اين را داشته باشم كه 
  هم انديشه ام را بيان كنم و هم احساسم را، 

  يك آدم دوست داشتني مي شوم، 
 .قابل قبوليك آدم 

   انديشه اي پرتوان دارم زيرا
  و توان آن را هم دارم 

  . كه انديشه ام را بيان كنم
  رد راه بردن زندگي را داشته باشيم ما اگر خِ

  دست به سالح نمي بريم 
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  آن كسي كه خرد دارد و عاطفه دارد 
  اصالً نمي تواند سالح به دست گيرد، 

    نمي تواند اهانت كند،
  د پرخاش كند نمي توان

  براي اين كه درونش آن قدر زيباست 
  و آن قدر به خود

  از نظر انديشه اطمينان دارد 
    كه نيازي ندارد دورويي كند،

  . پرخاش كند و كسي را آزار دهد
  زبان براي اين است كه 

  آن چه را كه ديگري مي گويد من بفهمم 
  .و آن چه را من مي گويم او

  . ن است و رهبر آنذهن مخلوق فعاليت هاي بد
  بر اثر كار و زندگي، ذهن انسان پرورده شده است، 
  .ذهن هر چه پرورده تر باشد بدن را بهتر راه مي برد

  آدم هايي كه ذهن قوي دارند 
 . پربار است زندگي شان

  زندگي تان را با ذهن پرتوان راه ببريد
  راه عشق و انديشه،

 .انديشه و بيان
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  سخنراني
30/5/83  

  

   و نوجوانان امروز انخيلي دلم مي خواهد كه جوان
  فرصت را به ما بدهند اين 

  تا آن چه را آموخته ايم، 
  آن چه را تجربه كرده ايم، 

  آن چه را باور داريم 
  و در عمل، درست آن را پيدا كرده ايم 

  و عمل، موجه و موفقيت آميز بوده است 
   .با آن ها در ميان گذاريم

  رو در رو 
  با لذت بردن از چهره هاي شفاف 

بـه  –با آدم هايي كه به بزرگ ترين امر زنـدگي           
   روي مي آورند حرف زنيم گرفتن ياد

  

  ما هرگز انتظار اين را نداريم 
  كه جوان ها و نوجوان ها 

  از ما پيروي كنند، 
  از ما تقليد كنند 

  ما چيزهايي را مي گوييم 
  د، كه آن ها به صرافت بيفتن

  فكر كنند، 
  .ما انگيزه فكر كردن را مي دهيم
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  گاهي از نوجوانان و جوانان تقاضا كرده ايم كه 
  يك چيز را از ما بپذيرند، 

  بپذيرند كه هيچ چيز را از ما نپذيرند
  نسل هاي گذشته،

  آن هايي كه تاريخ را ساختند، 
  آن هايي كه تمدن را ساختند، 

  ه اند، آن هايي كه موجب سربلندي ما بود
  . قهرمانان دوره خودشان بوده اند

  ما نمي توانيم به شكل آن ها رفتار كنيم 
   ولي به آن ها مي باليم،

  آن ها اگر نبودند ما االن در جنگل ها و غارها بوديم 
  ولي آن ها آمدند مرحله اي از تاريخ را 

  با فكر نو، 
  با شجاعت و با قهرماني 

  جلو بردند 
  . مانان دوران خودمان باشيمو ما مي خواهيم قهر

  ما اگر پدران مان را ستايش مي كنيم، 
  اگر در مقابل استاد زانو مي زنيم، 

  اگر همواره 
  مهر آنان را در قلب مان نگه مي داريم، 

  .به آن معنا نيست كه ما هم مثل آنان درآييم
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  اگر چيزي را مي خواني، اول برو به جنگش 
  ، ببين مي تواني آن را رد كني

  اگر نتوانستي و باورش كردي و قبولش كردي، 
   كردارتبشود رفتار و 

  آن وقت تو يك مرحله جلو آمده اي 
  چون داشته هاي او را گرفته اي 

  . و به داشته هاي خود افزوده اي
  

  با مطالعه و جمع آوري اطالعات ضروري
  آن چه را كه ما از دست داده ايم 

  . از دست ندهيدشما 
   اي از زندگي مان را، حرام كرده ايمما بخش عمده

   براي دريافت چيز مطلوبدرصد بااليي را
  سازمان دهي ها و شيوه هاي راه بردن

  آن جور نبوده است 
  آن چه به ما مي دهند % 100كه 

  قابل استفاده باشد 
  ما مجبور بوديم تالش كنيم 

  از ميان آن چه در اختيارمان هست 
مردانه هايش را انتخاب كنيد.  
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  انسان بدون اين كه با چيزي رو در رو بشود 
   با زبان، اطالعات مربوط به آن را مي گيرد،

  زبان آمد و 
  مرزهاي جغرافيايي را برداشت، 

  . فاصله زماني را برداشت
  ما اطالعات بيروني را دروني مي كنيم 

  و با دروني كردن اطالعات 
  . قدرتمندتر مي شويم
  به اين دليل ذهن محصول بدن است 

  دروازه هاي ورودي بدن 
  اطالعات را به آن مي رسانند، 

  آن اطالعات را مي برد پيش اطالعاتي 
  كه قبالً داشته؛ با آن ها مي سنجد، 

  كه درست و غلط آن را پيدا كند 
  و وقتي آن را درست ديد هشيارتر از گذشته 

  .مي تواند زندگي اش را راه ببرد
  براين ما محتاج هستيم بنا

  اطالعات واقعي را دريافت كنيم، 
  مباني علمي داشته باشد 

  تصور و گمان و خرافه و اوهام 
  . به اسم واقعيت نباشد

  اطالعات بايد از كانال هاي مختلف 
  .و در مواقع و مراحل مختلف گرفته شود
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   اطالعات بايد انتخاب شود،
  . بهره برداري از اطالعات مهم است

  ناي تو در اين نيست غ
  كه بيش ترين اطالعات را داشته باشي، 

  قدرت تو در اين است كه 
  از آن چه مي گيري درست بهره برداري كني 

   –ذهن محصول بدن است 
  بدن اطالعات را به او مي رساند تا تحليل گري كند، 

  ياد مي گيرد چه گونه اين بدن را راه ببرد 
  كه سالم و پرنشاط باشد 

  نيروهاي بدني را تقويت مي كند، ذهن 
  چيزي درون تو وجود دارد كه 

  قدرت هايي را كه به حكم فيزيك بدن 
  دارند تحليل مي روند تقويت مي كند

  آدمي كه ذهنش پرتوان است 
  ترس در زندگي اش نيست، 

  ترديد و نااميدي نيست 
  و چون ترس نيست 

  دشمني نيست 
  و چون دشمني نيست

  . ي كشيدن نيستسالح به روي ديگر
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   تالش ما اين است كه بفهميم
  .و شما بايد دانش را امر رفتاري تان كنيد

  آدم سرشار از استعداد است 
  بايد فقط به او امكان رشد بدهيم، 

  ما وقت نداريم همه چيز را ياد بگيريم 
  .بايد انتخاب كنيم

  و وقتي كه پيدا كرديم چه مي خواهيم 
  بايد ياد بگيريم چه طوري؟

  براي ما خيلي با ارزش است “ چه”
  اگر نباشد “ چطوري ”ولي

“ چه”   . مي ماند مانروي دست
  اگر انتخاب كردي كه چه مي خواهي 

  آن را به دست مي آوري“ چطوري”بايد بگويي 
  

  بايد آن گونه توانمند باشيد كه 
  چيزي را كه مي انديشيد 

  آن گونه كه مي انديشيد 
  عرضه كنيد، 

  نبريد، دست به سالح 
  . اهانت نكنيد

  زيبا، شيرين و دوست داشتني 
  انديشه تان را بيان كنيد 
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  است “ انتقال احساس” و مهم ترين آن 
  .بايد زبانت، زبان بيان احساست باشد
  دنبال اين باشيد كه با تقويت انديشه و بيان، 

  اعتبارتان را، شخصيت تان را، توانمندي تان را 
  . باال بريد

   وسيله است كه انديشه تنها
  مي شود با آن يك نفره 

  .دنيا را و تاريخ را فتح كرد
  انديشه اي كه زمان را مي شناسد

 .و با آن راه مي رود
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  سخنراني براي جوانان
2/8/80  

  

  خيلي غرورانگيز و باليدني است كه 
  جوان ها اين طور با اعتقاد، با درايت و با توان باال 

  دارند كاري را كه ما، بيش از نيم قرن 
  روي آن تالش كرديم، فكر كرديم، 

  سازمان دهي كرديم 
  و مورد نياز و قبول مردم بوده، 

  بر عهده مي گيرند 
  چيزي مي افزايند كه و بر آن 

  آن غرورانگيز است 
ـ           ـود روال اين طور بوده است كه چيزي كه به وج

ـ        ـ    مي آيد تـا وقتـي كه تـازه و ن ردم ـو است براي م
دل انگيز است، وقتي كه زمان از روي آن مـي گـذرد             

  . مردم رهايش مي كنند مي روند سراغ چيز تازه
  مي دانيم كه 

  گيرد،تولد در تولد جلوي مرگ را مي 
  در اين نيم قرن 

  ورت، با جهان بيني ـبا مطالعه، با تالش، با مش
  كارمان را جلو برده ايم، 

  اين تجربه را، اين دستاورد را مي دهيم 
  .به جوان هايي كه تشنه يك قطره آب هستند
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  يك قطره آبي كه ما اسمش را مي گذاريم 
  تجربه، دانش، دستاورد 

  ه ولعي اصراري، با چ و ببينيد با چه
  . اين دستاورد را دارند مي گيرند

  كي دارد مي گيرد؟ 
  كسي كه تمام وجودش شوق است، 

  تمام سلول هاي بدنش به وجد آمده است 
  .و مي خواهد يك كاري كند كه ما نكرده ايم

  ما افول نمي كنيم 
   –چون تولد در تولد جلوي آن را مي گيرد 

  فكر تازه، روش تازه، 
  هايي ديگر، انساني با ويژگي 

  . با خواست ها و صالحيت هاي ديگر نمي گذارد
  اين تبريك دارد، 

  اين باليدني است كه در اين وضعيت 
  آدم هايي كه هر كار ديگري مي توانند بكنند 

  آمده اند لباس تدريس بپوشند، 
  آمده اند زندگي، جواني، بينايي، 

  درت و خردشان را ق
  .گذاشته اند روي فرهنگ مردم
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  ني كه مي خواهند بيشترين اثر را داشته باشند كسا
  . بايد بيشترين كار را روي فكر بكنند

  
  ما براي اين كه ابزار كار كس ديگري نباشيم 

  بايد خردمند باشيم، 
  بايد انديشة پرتوان داشته باشيم، 

  بايد فكرمان راهبر باشد 
  . وگرنه ابزارها را از دست ما مي گيرند

   –اگر انسان از اين بزرگترين موهبتش بگذرد 
  از انديشه بگذرد

  . دست ساخت بشرابزار از او جلوتر است؛ ابزارِ
  

   –مغز تو خيلي پرتوان است 
  اگر درست از آن بهره برداري كني، 

  اگر از مغز براي انديشيدن بهره برداري كني 
  شما بايد توان انديشيدن بسيار بااليي داشته باشيد 

  رتريِ خودتان را نشان دهيد، و ب
  براي اين كه اين انديشه، انديشه علمي باشد 

  و شما را درست هدايت كند به حل مسائل، 
  .بايد تغذيه علمي داشته باشيد

  
  

24
  
 



  نمي تواند آدمي چشم هايش را ببندد، 
  گوش هايش را بگيرد، 

  ، پژوهش نكند،و نخواند، نشنود، مشورت نكند
  . رد فكر مي كندو بعد مدعي باشد كه دا

  .  خودش استاو دچار تصورهاي
  .اگر قله را مي خواهي بايد دامنه را بپيمايي

  

  ما دنبال مديريتي هستيم كه 
  رد آدم ها، كارها را راه ببرد، خِ

  . تعداد زياد آدم ها معناي منفي مي دهد
  اگر تعداد زيادي آدم در كاري باشند 

  ي شود برداشتم اين است كه كار كوچكي انجام م
   اگر يك خردمند، ،ولي

  آدمي كه ذهنش باز است، 
  تجربه دارد، 

  هشيار است، 
  امور را اداره كند 

  مي شود فهميد كه اين جا را 
  .انساني خردمند دارد اداره مي كند

  اگر آدمي بخواهد كار بزرگي بكند 
   .نمي تواند مثل ديگران رفتار كند

  “هيچ بزرگي چون ديگري زندگي نكرده است”
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  هيچ فرد پيشگام، و هيچ فرد نوآوري 
  عين ديگري رفتار نكرده است 

  اگر عين ديگري رفتار مي كرد 
  . پس رو بود، دنباله رو بود
  همين طور كه در تاريخ ديده ايد، 

  حرف نو زدن، كار نو كردن، چيز نو آوردن 
  صفاتي دارد 

  چون مردم با آن انس و الفت ندارند، 
  عادت نكرده اند 

 .قابلش در مي آينددر م
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   حال ببينيم
  چه را ياد بگيريم، 

  چرا ياد بگيريم 
  چه طور ياد بگيريم؟ 

  چه طور از آن استفاده كنيم؟ 
  شايد مهم ترين امر زندگي ما، 

  ما مردم به پا خاسته ايران، 
  كودكان، نوجوانان و جواناني 

كه مي خواهند سرنوشـت خودشـان را خودشـان          
  بسازند، 

  مين باشند مي خواهند راهبر و مقتداي روي ز
  اين باشد كه چه ياد بگيرند

  و چه گونه از آن بهره جويند 
  غلط با هر چيزي برخورد 

  .  مي سازداز آن شر
   –گونه برخورد كني ه اگر با وقتت بلد نباشي چ

  .بيهوده كاري مي آوردو پريشاني، ندانم كاري 
  اصل عدالت اين است كه 

  ه به همة ما فرصت هاي تقريباً برابر داده شد
  گونه از آن استفاده كند، ه كسي كه مي داند چ
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  از زندگي اش راضي است، 
    از كارش لذت مي برد،

  سرفراز و قدكشيده است، 
   – در آسمان ها پرواز مي كند

  هنرمند مي شود، نويسنده مي شود، معمار مي شود 
  دانشمند مي شود

   –زندگي را نه فقط آن گونه كه هست 
  يند با همان زيبايي مي ب

  . بلكه زيباترش مي كند
  اگر آدم ها علم و فكرشان چيزي را نشناسد 

  .دچار خرافات مي شوند
  ، خوانيماگر ما كتاب مي 

  اگر در محضر استاد حاضر مي شويم، 
  اگر پژوهش مي كنيم، 

    اگر پرسشگري داريم،
  ياد بگيريم  كهبراي آن است 

  با آن چه هست چه گونه برخورد كنيم 
  د بودن ي، مفكه زيبايي

  .ازندگي اش را نشان بدهدسو 
  خودتان را به چشم ابزار نبينيد، 

  . ياد بگيريد چه گونه رفتار كنيد تاشما مي خوانيد
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  ما مي خواهيم رفتارمان را به روز برسانيم،
   برسيمما اگر به روز 

  . رسيدخواهد ارتباط مان هم به روز 
  

  به جاي اين كه معلم پرسش گري كند، 
   باشد شاگرد بايد پرسش گر

  ولي پرسش نه از روي جهالت و تنبلي 
    .كه از روي تفكر

  منابع مطالعه حتماً كتاب نيست، 
  .  غني ترين مطالعه است،مشاهده

  آدميزاد به جاي اين كه به طور فطري، غريزي، 
  از درون و برون پاسخ دهد 

  . مي گويد بگذار با انديشه ام پاسخ دهم
   انديشه و بيان كار كرده ايم ما هميشه روي

  . انديشه پرتوان نيست اگر زبان غني نباشد
  .انديشه پرتوان نياز به زبان غني دارد

  مدفون شود، –براي اين كه سالح ها بريزد زمين 
  براي اين كه دشمني ها 

  از فرهنگ لغت ما محو شود،
  براي اين كه آدم ها راحت، پرتوان، سرحال باشند، 

  هر كسي به زندگي براي اين كه 
  آن گونه نگاه كند كه هست
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  بايد زبان درك طوري باشد كه 
  آن چه را كه هست 

   آن گونه كه هست
   بفهميم

  زبان توليد طوري باشد كه و 
   نبريمدست به سالح 

   دست داده است مااحساس خود را آن گونه كه به 
   يمراحت، زيبا، شيرين به ديگري ابراز كن

   صلح با يمو بتوان
  به جاي جنگيدن 

 .يمدنيا را بگير
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  انسان از هنگام تولد آمادگي يادگيري دارد، 
  ما داريم سنگين كار مي كنيم 

  كه قبل تولد چه ياد بگيرد 
  و شما اين كار را ادامه خواهيد داد

  كه طفل قبل از به دنيا آمدن 
  احساسش تغيير كند 

  
  همين جا با هم پيمان ببنديم 

   –كه يك كوه نوردي جالب 
  .ته باشيمداش –فتح قلل پاي نخورده را 

  مردم ايران، مردم جهان 
  چشم به شما دوخته اند 

   ببينند چه مي كنيد،
  

   –ما مي خواهيم خودمان تصميم بگيريم 
   .داشته باشيم“ چه”باشيم و “ كه” 

  ما خيلي چيزها را بايد داشته باشيم، 
  . اما داشته ها را مي توانند از ما بگيرند
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   تن و وجودمان؛اگر آن چه را كه داريم بدهيم به
  اگر بدهيم به نيروهاي دروني مان، 

  اگر بدهيم به انديشه و احساس مان، 
  اگر بدهيم به مهارت مان، 

  اگر بدهيم به خردمان، 
  .ديگر آن ها را از ما نمي توانند بگيرند

  
  ما دنبال هر چه كه مي رويم براي اين است كه 

  . بدهيم به تن و وجودمان
  يد داشته باشيم حتماً آن چيزها را با

  . كه تن و وجود تقويت شود
  غذا را مي توانند از ما بگيرند، 

  ولي غذا را كه دادي به تن و شد انرژي و حيات، 
  . ديگر نمي توانند بگيرند

  ما مي خواهيم ببينيم 
   .باشيم“ كه” داشته باشيم و “ چه”

  انسان تفاوتش با ساير موجودهاي زنده اين بوده 
  رده است، كه ابزارسازي ك

  . وسيله زندگي كردن ساخته است
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  پس ما بايد در ابزارسازي پيشرو باشيم 
  براي همين دانش مي گيريم، 

  دانشگاه مي رويم، 
  براي همين پژوهشگاه داريم، 

  .تحقيق و مطالعه مي كنيم
  بدين ترتيب شما اول 

  .به دنبال فيزيك هستي مي رويد
  ا بشناسيد مي رويد به دنبال اين كه رابطه ها ر

  ببينيد اين با آن چه رابطه اي دارد 
  كه آن رابطه را به خدمت بگيريد 

  .و پرتوان بر محيط خودتان مسلط شويد
   .ويژگي بسيار مهم انسان انديشه و بيان است

  انديشه است كه زندگي را راه مي برد 
  شما با فكر كردن 

  هر مسئله اي را كه پيش بيايد حل مي كنيد 
   –دن، ابزار مي خواهد ولي فكر كر

   ابزار فكر كردن دانش است
   دانش ندارد آدمي كه

   –فكرش فكر علمي نيست 
   خرافات دارد؛تصور مي كند
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   به جاي مال اندوزي، علم اندوزي كنيمما بايد 
  .و علم را بدهيم به تن و وجودمان

  اگر بخواهيم توانمند و قوي باشيم 
  بايد ياد بگيريم با آن چه كه هست 

  .چه گونه برخورد كنيم
  برخورد اشتباه با چيزي 

  . آن را به ضد ما در مي آورد
  اگر درس مي خوانيم، 
  اگر مدرسه مي رويم، 

  اگر در محضر استاد حاضر مي شويم، 
  براي اين است كه 

  ياد بگيريم 
  . با آن چه كه هست چه گونه برخورد كنيم

  

   –د از قبول مسئله پرهيز نكني
  .خودتان سعي كنيد مسئله را حل كنيد

  ولي حواس تان باشد كه 
  باتجربه ترها هستند، 

  باسوادترها هم هستند، 
  از آن ها بپرسيد، 

  با آن ها مشورت كنيد 
  . ولي خودتان تصميم بگيريد

  خودتان روي پاي خودتان بايستيد 
  .تا نيرومندتر باشيد
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   را داشته باشد اگر كسي زيباترين احساس
  ولي نتواند بيان كند، 

  .افسردگي و ناكامي سراغش مي آيد
  دلش مي خواهد به كسي بگويد دوستت دارم 

  نمي داند چه جوري
  بدين ترتيب اصل وجود شما مي شود 

   .انديشه و بيان
   قوي شود  كهانديشه تان

  .توانيد پيام ها را دريافت كنيدمي 
  بايد آن قدر تمرين كنيد كه 

  .دانش شما بشود مال شما
  انسان هايي كه خوب مي انديشند 

  و خوب بيان مي كنند 
  دروغ نمي گويند 

  آن قدر به خودشان اعتقاد دارند كه 
  با برتري انديشه، 

  به زور متوسل نمي شوند، 
  .دست به سالح نمي برند

  
  
  

35
  
 



  آن چه ما به شما عرضه مي كنيم پيام هاست، 
  از شود، كمك تان مي كنيم ذهن تان ب
   –دنيا را كوچك و محقر نبينيد 

  دنيا را آن گونه كه هست؛
  .باز، گسترده و روشن ببينيد

   –به آن چه به دست مي آوريد بهايي ندهيد 
  بدهيد به تن و وجودتان، 

  بدهيد به نوك پنجه هاي تان، 
  مهارت را بدهيد به زبان تان، 

  بدهيد به مغزتان، 
  مهارت انديشيدن، 
   كردن مهارت بيان

  .و مهارت اجرا كردن
  

  زندگي لحظه به لحظه متحول مي شود 
  شما هم بايد ياد بگيريد 

  لحظه به لحظه 
  .با آن چه گونه برخورد كنيد

  فكرتان اين باشد كه 
  با آن چه نيامده و خواهد آمد 
  چه گونه برخورد كنيم 

  . كه زيبا باشد، به كام ما باشد، و براي ما
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  شما جوان ها بهتر از ما مي دانيد كه 
  .  لطمه مي زند،ترديد و تأخير، بيش از اشتباه

  از اشتباه آدم درس مي گيرد 
  تصحيحش مي كند 

  ولي، تأخير، عمر را هدر مي دهد 
  

  شما بايد چابك سواري باشيد كه 
  موقعيت را آن گونه كه هست 

  درك كنيد و بشناسيد
  . ماده كنيدو خود را براي ساختن آينده آ

  آن چه كه هست كارش را انجام داده، 
  رسالتش تمام شده 

  

  تحول به گونه اي است كه 
  ما نمي توانيم طوالني مدت 

  آينده را پيش بيني كنيم 
  ولي مي توانيم خود را آماده كنيم 

  . كه سوار اين راهوار پرقدرت شويم
  . بي مطالعه دست به هيچ كاري نزنيد

  . دانش و خردتان را به كار اندازيد
  .با آدم هاي صاحب نظر، مشورت كنيد
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  سخنراني براي جوانان
2/11/83  

  

  توانايي هاي تان را بشناسيد، 
  انسان نيرومندترين موجود روي زمين است، 

  . تكامل يافته ترين است
  انسان مسيري را آمده است كه 

  به تكامل و نيرومندي امروزش رسيده است 
  و شما ادامه دهندگان راهي هستيد كه 

  اين نيرومندي را شكوفاتر كنيد 
  زي فيزيك بدن تعيين كننده بود يك رو

  . زيرا انسان مجبور بود شكار كند
  نيرومندي فيزيكي موجب شد 

  . كساني را به اسارت و بردگي بگيرد
  ولي امروز چه تعيين كننده نيرومندي است؟ 

  
  اطالعات درِ ورودي به فضاهاي ناشناخته 

  . و فضاهايي است كه بايد مال تو بشود
  هدف در نيست 

  . ون در نمي توانيم وارد شويمولي بد
  بايد اول تصويرهاي روشن و سالمي داشته باشيم،

  مي بريم پيش داشته ها، 
  با آن ها برخورد مي دهيم، 

  ! تركيب مي كنيم، آن اطالع مي شود مال ما
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   .دانستن زمينه ضروري درك است
  اگر درك نباشد 

  . دانستن به توانستن نمي رسد
  آگاهي بگيريد؛ 

   شرط اول است، آگاهي
  . آگاهي بايد بيايد كه رابطه ها را بفهمي

  اگر آن قانونمندي را بفهمي 
  مي تواني در آن دخالت كني، 

   –دانش براي اين است كه انديشه ام علمي باشد 
   رابطه هاي قانونمند را پيدا كنم

  رابطه ها خارج از ذهن ما هست 
  . ولي ارتباط ها را ما مي زنيم

  ه هاي علمي دارم وقتي كه رابط
  آن را هدايت مي كنم؛ آن گونه كه بايد، 

  بدانيم چه داريم؛ 
  . بدانيم چه گونه از داشته هاي مان برداشت كنيم

  به دست آوردن 
  علم مي خواهد، 

  خرد مي خواهد، 
  سرعت انتقال مي خواهد، 

  مهارت مي خواهد، 
  .ذهن باز و اميد پرتوان و بلند پايه
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  ا، بهتر كردن داشته ه
  بهره برداري از داشته ها 

  اصل مطلب است 
  و ما براي اين كه بتوانيم 

  هميشه در اوج برومندي و قدرت
  بهره برداري كنيم 
  . بايد بدانيم چه گونه آن را تازه نگه داريم

  اگر پژوهش مي كنيد، 
  اگر در محضر استاد حاضر مي شويد، 

  اگر مطالعه مي كنيد، 
  اگر مشورت مي كنيد 

  . اين است كه بفهميد چه به چه استبراي 
  .چه گونه با هم ارتباط دارند
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  ؛بخوريد بچشيد، “ديگران” زندگي نتيجهاز 
   –آن را وارسي كنيد 

  گوشت و هسته اش را
  بذر و دانه اش را

  زمانه اش را،
  شرايط آمدنش را

  كيفيت بودنش را
  اثرگذاري اش را

  خوب كه بررسي كرديد
  خوب كه مسلط شديد

  آن را كه مي پسنديد
  انتخاب كنيد،

   –رويش كار كنيد 
  نژادش را اصالح كنيد،

  شرايط آمدن و بودن و رفتنش را
  بهتر كنيد،

  و بذر و نشا و نهال اصالح شده را
  براي ميوه دادن در باغ هاي زندگي آينده

  با دل و دست و مغز و زبان خود
  .بارور كنيد

  
21/22/1/91  
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  سخنراني
31/4/83  

  

  شما افتخار مي كنيم ما به وجود 
  و مي باليم به اين كه 

  سال هاي سال توانسته ايم 
   خدمت كودكان، نوجوانان و جوانانِدر

  اين كشور باشيم 
  انِ محافل كه امروز ستارگان درخش

   هنري جهان هستند - ادبي-علمي
  . آن هايي كه همه جا مي درخشند

  خار ما هستيد شما نه فقط مايه افت
  كه چشم و چراغ مردم ايران هستيد، 

  همه به شما چشم دوخته اند، 
  دل در مشت گرفته اند 

  و آرزوهاي در دل مانده شان را 
  اميد دارند شما جامه عمل پوشانيد، 

  نه مردم ايران، كه مردم جهان نياز دارند 
كه  .  و حركت ديگر نگاهي ديگر به زندگي بشود

  م ايران و جهان، مي رويد كهشما اميدهاي مرد
  .نه جنگيدن را به جاي جنگيدن بنشانيد
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  همواره روي انديشه و بيان كار كرده ايم، 
  ما مي توانيم پرتوان بينديشيم، 

   –ه هست ما مي توانيم آن چه را ك
  آن گونه كه هست بشناسيم، 

  ما مي توانيم رابطه ها را كشف كنيم 
  و با كشف اين رابطه ها 

  عالمانه بزنيم، هاي  ارتباط
  ما مي توانيم 

   احساس لطيف و زيباي خودمان را ابراز كنيم،
  ما اگر انديشه پرتواني داشته باشيم 

  و زباني بيان گر آن انديشه، 
  ، نيازي نداريم دست به سالح ببريم

  به تاريخ نگاه مي كنيم، 
  به اطراف مان نگاه مي كنيم؛ 

  آنان كه صاحب انديشه ژرف؛ 
  اعتماد گسترده اي هستند قابل 

  . هرگز دشمني در زندگي شان ديده نمي شود
   –هرگز بدگويي و غيبت نداشته اند 

  ترس نداشته اند؛ 
  كسي كه مي بيند، مي داند، و مي فهمد، 

  از چه مي ترسد؟ 
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  جهان هستي قانونمند است؛ 
   ؛جهل است كه جبر مي آورد

  جهل است كه خشونت 
  .فرو نشستن مي آوردو بدبيني و نااميدي و 

  

  خِرد زندگي را راه مي برد 
  انديشه ما فروغش نشان مي دهد چه به چه است 

  

  قرار دهيد “ چرا”در مقابل هر چيزي 
  اما قبل از خراب كردن، 

  . ساخته اش را بگذاريد
  اگر هدفي را نمي پسنديد و قبول نداريد، 

  هدفي را به جايش توجيه كنيد 
  . و به نمايش بگذاريد

  . تخريب كار هر كسي مي تواند باشد
  

  ما نبايد از روي دست ديگري بنويسيم 
  او نيازش چيز ديگري بوده است 
  .و االن هم چيز ديگري است
  ما به مفاخر فرهنگي مان مي باليم 

  اگر آن ها نبودند، 
  فرهنگي نبود، 

  علمي نبود، 
  تمدني نبود 

  . ولي هرگز نبايد اداي آن ها را دربياوريم
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  ايد دانش اولت اين باشد كه چه مي خواهي، ب
  و بعد دومي مي آيد 

   –در گوشت و پوست و استخوان تو 
  .مي شود رفتارت

  قدرتمندي شما در اين است كه 
  . چه گونه از اطالعات بهره برداري كنيد

  سرعت بهره برداري از اطالعات، 
  شيوه بهره برداري از اطالعات

  مهارت بهره برداري، 
  .شخصيت شماستقدرت و 

  

  ! هرمي برويد باال
   وقتي هرمي برويد باال، بينش علمي داريد،

  . نگرش علمي روي وضعيت داريد، مي فهميد چرا
   چراها را

  در مقابل رفتار و باورداشت مان بگذاريم 
  آن وقت است كه 

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

  يي و شكوه زندگي شما اين است كه زيبا
  با فلسفه غني، با دانش گسترده، تبحر در زندگي، 

  كار روزانه تان را 
  . عالمانه و خردمندانه راه ببريد
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  . كار روزانه بايد تابلو شود
  اگر رفتار روزانه ات زيبا بود، 

  اگر چهره ات باز بود، 
  اگر هر كه از كنارت رد شد انرژي گرفت 

  . استاين درست 
  از چشم هايت محبت را بگيرد، 

  از دست هايت سخاوت را، 
  . و از حرف هايت شجاعت را

  بايد دست كودك و نوجوان را گرفت 
  و برد در فضاهاي ناديدة ناشناخته 

  
   –كار ما مثل دوي امدادي است 
  تا اين جا مشعل را رسانده ايم، 

  . بگيريد و بدويد
  توجه داشته باشيد 

  دويده ايم ما در سنگالخ 
 .تا جاده را براي شما صاف كنيم
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  با جوانان داوطلب تدريس
21/4/84  

  

  نگاه تان به زندگي چه است؟ 
  چه طور آن را مي بينيد؟ 

  خودتان را چه طور مي بينيد؟ 
  توانمندي انسان را چه مي بينيد؟ 

  فضاي طبيعت را چه مي بينيد؟
  محيط كارتان را چه مي بينيد؟

  دنيا براي هر كس 
   .همان گونه است كه او مي بيند

  مي بينيد؟ شما چه جور 
  . برخورد غلط با هر چيز از آن شر مي سازد

  . ما شر را خلق مي كنيم
  گاهي حتي با عزيزترين عزيزان مان؛ 

  با فرزندان مان 
  نمي دانيم چه طور برخورد كنيم، 

    اگر مدرسه مي رويم،
  اگر در محضر استاد حاضر مي شويم، 

  اگر پژوهش مي كنيم، 
  اگر پرسشگري داريم، 

  داريم مقايسه 
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  براي اين است كه 
  آن چه را كه هست 

  آن گونه كه هست بشناسيم 
  .و پيدا كنيم چه گونه با آن برخورد كنيم

  ياد مي گيريم ارتباط عالمانه برقرار كنيم
  

   – انددروني هم رنج ها 
  از بيرون چيزهايي به ما مي خورد 

   با آن ها برخورد كنيم، كه اگر غلط
  . رنج مي كشيم

  ه درست تحليل مي كند ديگري ك
  ياد مي گيرد كه چه طور با آن ها برخورد كند 

  و از اين كه درست برخورد مي كند 
  . لذت مي برد

   –خوشبختي هم دروني است 
  م؟ يچه گونه به زندگي نگاه مي كن

  با آن چه از راه حواس وارد مي شود 
  م؟يچه گونه برخورد مي كن
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  انسان بزرگ كسي است كه 
   –خصيتي بزرگي داشته باشد ابعاد ش

  م؛يآدم ها را به دليل كارشان بزرگ نمي دان
  آدم ها را به دليل بزرگي شخصيت شان، 

  ظرفيت شان، 
  .ميو اعتبار درون شان بزرگ مي دان

  كسي كه از درون اعتبار دارد 
  كسي كه درونش نيرومند است 

  اگر آن چه را كه بيروني است، از او بگيرند 
  .رومندي اش نمي دهدتغييري در ني

  اعتبار و هويت و توانمندي انسان 
  . روي انديشه و بيانش است

  باالترين و تعيين كنندة ثروت روي زمين 
  . نيروي انساني است

  نيروي انساني نه به آن تعبيري كه 
  . برخي كشورهاي صنعتي عنوان مي كنند

  آن ها از آدميزاد ابزار خوب مي سازند 
  مي گويند كارگر ماهر، 

  آدم ماهر توليد مي كنند 
  .كه بلد باشد چه گونه كار كند و توليد
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  . ولي ما به گونه اي ديگر تعبير مي كنيم
   –ما انسان انديشمند را 

  انساني كه عشق و انديشه را پيوند داده است 
  انساني كه با دو بال پرقدرت عشق و انديشه 

  پرواز مي كند 
  روني ها را، اگر از او بگيرند انساني كه بي

   –از توانمندي اش كم نمي شود 
  زيادتر هم مي شود

  .نيروي انساني مي دانيم
  انسان هايي ما را متمدن كردند، و به امروز رساندند 

  كه توانستند درست بينديشند 
  .  كنند يا اجراو درست هم انديشه شان را بيان

  بايد خردمندي را، 
  احساس لطيف را، 

    رباني را،مه
  انسان بودن را 

  دريافت كنيم 
  آن گونه خود را آماده كنيم 

  . كه چند سال ديگر مي طلبد
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  نه آن كه
  زندگي را، 

  آن گونه كه هست بشناسيد، 
  بلكه دنيا را

  آن گونه كه 
و مـي توانيـد      نيـاز داريـد       دوست داريد، 

  بسازيد، 
  اما براي اين كه بتوانيد بسازيد، 
  .ناسيدبايد آن را بش

   –و ما نمي توانيم همه چيز و همه جا را بشناسيم 
  ما بايد متمركز باشيم روي چيزي كه

  . مي خواهيم تغيير دهيم، يا بسازيم
  آن را آن گونه بشناسيم كه 

    راحتِ دست و پنجه مان باشد،
  مغز ما روي آن مسلط باشد، 

  .ان تعريف درستي از آن داشته باشدزبان م
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  7/6/83سخنراني 
  

  نوبت ماست كه 
  . ذهني جهان شويم-قهرمان فكري
  قهرمان بدني داريم،

  خيلي خوب است و ستايش مي كنيم
  ولي رسيديم به جايي كه 
  در حقيقت و به حق 

  رهبري مردم روي زمين را بگيريم
  

  شايد شما خودتان را نمي شناسيد،
  شايد شما داشته هاي تان را نمي دانيد،

   اين مردم به پاخاستهنمي دانيد
  چه قدرتي در وجودشان است
  چه قدرتي در درون شان 
  .به جوشش آمده است

  صداي شان نرم است، لطيف است 
  مردم عصر ما بايد صداي شان

  نرم و لطيف باشد
  ديگر دوران عربده كشي گذشته است،

  .ديگر دوران قمه كشي ها و قلدري ها گذشته
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  شما درست است،لطيف صداي 
   مهرباني هاي شما درست استصداي

  .درست دنبال مي كنيد خردمندي راو بعد 
  براي اين كه اگر ما
   تاريخةمثل تمام دور

  فقط دل پرفروغي داشتيم،
  فقط مهرباني ها

  داشتلؤ تألدر تمام خانه ها تشعشع و 
  ممكن بود زير آوارها برويم،

   دست اين و آن شويم،ةممكن بود ملعب
  .زداست پايه اي بلغممكن 

  ولي وقتي خردورز شديم،
  وقتي شروع كرديم به فكر كردن
  فكر كرديم به كجا داريم مي رويم،

  .ببين چه كار دارند مي كنند اين مردم
  چرا بايد تمام فكر و ذهن مردم ايران

  اين بشود كه از لحاظ فكري قدرتمند بشوند؟
  .براي اين كه نياز را پيدا كرده اند
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   ساييم ما سر بر آستان كسي مي
  وزنه ها را بر مي دارد،سنگين كه آن 

  يا پشت حريف را به خاك مي آورد،
عزيز ما   هست،

  . مي كنيم روي قلب مان شانقاب
  ولي آن چيزي كه تكليف شما را 

  در سطح جهان مشخص مي كند 
  ذهن شماست 

  
  يك روز نيروهاي عيني تعيين كننده بود،

  هر كس فيزيك قوي تري داشت
  .  رهبري مي كردپيشروتر بود،

  .براي اين كه آن روز به او احتياج داشتند
  همان آدمي كه از نظر قدرت برتر بود

  بردگاني را به خدمت گرفت،
  هر كس برده بيش تري داشت 

  زمين ها را تصاحب كرد،
  هر كس زمين بيش تري داشت

…  
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  نياز را آن گونه كه هست شما 
  درك كرده ايد، لمس كرده ايد

  نياز چيست؟
  اگر ما وضعيت را بشناسيم 

  و آن قدر خردمند باشيم كه 
  چه گونه مي شود 

  اين وضعيت را به وضعيت دلخواه درآورد 
  

  آن وقت پيدا مي كنيم كه 
  خردورزي ما، 

  انديشه ورزي ما، 
  پرتواني ذهني مان 

  .نياز به زبان دارد
  .مي گوييم انديشه و بيان

  ما از زبان مي خواهيم 
  ره ها را باز كند، پنج

  آفتابي بتاباند 
   دارد انديشه ايكه هر كس هر 

  همان گونه كه او داد
  بتوانيم دريافت كنيم 
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  دانش اول ما، خردمندي اول ما
  اين است كه چه بخوانيم

  براي چه بخوانيم 
  و مصرفش چيست

  در تقاطع تاريخ و جغرافيا، 
  ما نياز داريم كه 

  انديشه هاي ديگران را 
  اي دنيا كه هستند هر ج

  . بكشيم و بياوريم در كانون فكري خودمان
  ما نياز داريم كه گفته هاي پيشينيان را، 

  فكر غني شان را 
بمكيم  . مصرف روز براي آن داشته باشيم ؛

  . كه تمدن ساز شده راآن انديشه غني
  انديشه هاي روز را ما بايد 

  هر جاي دنيا كه هست 
  بگيريم و بياوريم اين جا 

  و از اعماق تاريخ بكشيم و به روز بياوريم
  
  
  
  

56
  
 



  تا برپا كنيم
  زندگي اي كه 

  غناي معنوي آن، 
  غناي مادي آن را بسازد و 

  غناي مادي اش 
  .در خدمت غناي معنوي اش باشد

  
   مادي زندگي ما ةتمام جلو

  .نشأت گرفته از فكر ما است
  هر جا فكر غني تر است،

  .زندگي  شكوفاتر و غني تر است
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   كنيد،“رد”هر وقت مي خواهيد چيزي را 
   از آن را عرضه كنيد؛“بهتر”بايد 

  جانشين مي تواند
  هدف باشد

  برنامه باشد،
  روش باشد

  ابزار باشد
  .سازمان باشد

  اگر داشته و رفتار را
  ،نمي پسنديد

  آن را كه مي پسنديد
  كه قبول داريد

  كه مطالعه و مقايسه كرده ايد
  از آن لذت مي بريد

   به كار مي گيريدآن را
  پرورش مي دهيد

  اشاعه مي دهيد،
  .عرضه كنيد
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  آن ممكن است 
  هنر باشد،

  فلسفه باشد، 
   –دانش باشد 

  محصول ذهن شما باشد
  .يا ذهن تان آن را پذيرفته باشد

   –براي خودتان هم خوب است 
  يا مي قبوالنيد

  .يا قبول مي كنيد
  كه به هر حال

   تانمحصول ذهن
  .پرورده تر مي شود

  
12/7/4/90 
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  سخنراني براي داوطلبان تدريس
24/6/83  

  

  گل هاي اين مملكت 
  به اين باغ رو مي آورند

  به خودمان تبريك مي گوييم 
  .  بنا داريم انتظارهاي شما را برآورده كنيمما

  انتظارهايي كه به حق است 
  . و بايد برآورده شود

  به شوق ديدارتان آمدم 
  تا در يك هماهنگي بگوييم 

  .  شما چه خواهيد كردما چه مي كنيم،
  مهم ترين امر ما اين است كه 

  . شما را با توانايي هاي خودتان آشنا كنيم
  انسان خيلي نيرومند است 

  خيلي نيرومندتر از آن است كه
  . زيست شناس ها ترسيم مي كنند

  انسان را درونش راه مي برد، 
  انسان را اعصابش راه مي برد، 

  برد انسان را مغز و تفكرش راه مي 
  شما بايد اين توانمندي ها را باور كنيد 

  و به كار گيريد 
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  اين ها را اهرم تغيير كنيد 
    داشته هاي تان را اهرم كنيد،

  .عصاي دست نكنيد
  . اهرم كنيد براي تغييرهاي سترگ

  . مي خواهيد بكنيد كههر كاريبراي 
  در شما هست كه استعدادي 

   –در ساير موجودهاي زنده نيست 
  ن تكامل يافته ترين موجود زنده است انسا

  .و تكامل هم روي سيستم عصبي اوست
    تمام وجودتان،

  تمام سلول ها و ژن هاي بدن تان 
  همان كاري را مي كنند كه 

  از مغزتان توقع داريد 
  و از يك بدن كامل

  

  اگر اين ها را به حركت درآوريد، 
  اگر اين ها را درست هدايت كنيد

  رورش دهيد اگر اين ها را پ
  آن وقت آن چه كه ديگران را مي ترساند 

  . از وجود شما دور مي شود
  .اصالً ترس در زندگي تان راه پيدا نمي كند

  
  

61
  
 



  براي اين كه 
  كار جدي مغز، حل مسئله است 

    و شما وقتي توان حل هر مسئله اي را داريد،
    توهمي نداريد،

  . ترسي نداريد
  ريكي ممكن است كسي از دويدن در تا

  ترس داشته باشد 
  ولي كسي كه تاريكي را مثل روشنايي مي شناسد 
  ترسي ندارد 

  

  وقتي كسي نمي داند چه انتخاب بكند 
  . ترديد مي كند

   –ترديد بالي جان آدم هاست 
  . ترديد كار را به عقب مي اندازد

  وقتي كه به غلط انجام دهي 
  عقلت تصحيحش مي كند، 

  . درس مي گيري
  . ينه كاميابي استناكامي هز

  زمين خوردن طبيعي توست 
  . برنخاستن خفت دارد
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  زمين مي خورد آدم، خوب بخورد، 
  تازه ياد مي گيرد 

  . چه گونه بدود كه زمين نخورد
  ، اشتباه مي كند

  .اگر اشتباه نكني كه درستش را پيدا نمي كني
  . درست پيش غلط معني دارد

  اما اگر تكرار كردي اشتباه را، 
   زمين خوردناگر استمرار پيدا كرد 

   حركتي ات را راه و راه رفتنآن وقت بايد 
  . زير سؤال بري

  زير فشار تسليم نشويد، 
   عقل تان چه مي گويد؟ خردتان،

  بردگان با فرمان حركت مي كنند 
  . آزادگان با حكم عقل

  هم خوراك خوب فكر كردن به او بدهيم، 
  ذاريم، هم مسئله حل كردن را به او واگ

  شناختن را بر عهده او گذاريم، 
  مشاهده و كاوشگري را امر رفتاري اش كنيم 

  .و كمك كنيم كه درست بينديشد
  هيچ كس اجازه ندارد 

  . آراي خودش را به كسي تحميل كند
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   –نبايد بگويند اين است و جز اين نيست 
  بايد آن چه را كه هست 

  . آن گونه كه هست نشان دهند
  ند بعد كمك كن

  .كه رابطه هاي علت و معلولي را بفهميد
  . هر چه هست با هر چه هست در رابطه است

  . اين رابطه ها قانونمندند
  .  جبر مي آورد جهل،

  .فهم و دانش، اختيار
  اگر رابطه ها را، آن گونه كه هست، بگيريم 

  ارتباط هايي كه مي زنيم عاقالنه است، 
  اما اگر ندانيم 

  ه گونه برخورد كنيم، با آن چه كه هست چ
  . مي شوندنبالي جان ما

  اگر آن چه كه ياد مي گيريم 
  به چابكي مان، توان فكري مان، اميدمان 

  كمك كرد، خوشبين تر شديم، 
  .درست است
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   بايد تغيير كني، وت خود
  وقتي خوشبين شدي، اميدوار شدي 

  وقتي به خود اعتماد كردي 
  .  استمي بيني همه چيز درست و سر جايش

  اگر كسي بتواند درست بينديشد 
  و بتواند آن گونه كه مي انديشد بيان كند 
  به دليل اين كه پرقدرت و درست مي انديشد، 

  ترديد ندارد، نااميدي ندارد، ناكامي ندارد 
   مي تواند انديشه اش را چونو 

  همان گونه كه در ذهن پرورش داده است، 
  منتقل كند 

  ،همه به او مي گروند
  .و حرف هايش را مي نوشند

  اگر دل به تو داد و نوشيد حرف هايت را 
  . آن وقت اگر تو نباشي او هست

 .انديشه و احساس تو هست
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  دنباله يك سخنراني
  روي سخـن

…  
  با نوجـوانان

  

وي ـن را بـه سـ     ـــ رده، روي سخ  ـفرصت را غنيمـت شمـ     
آينده سازان، به سوي نوجواناني كه دانـش پژوهـي را پيـشـه             

  .كرده اند، مي گردانم
به سوي به پاخاستگاني كه مي رونـد سـرزمين شـان را          

  .سازندآن گونه كه دوست دارند، نياز دارند، اعتقاد دارند، ب
اني كـه به درستي دريافته اند      ـبه سوي نوجوانان و جوان    

 مـي كوشـند     انگيزد و با درايتي تحسين      ــه مي خواهن  ــچ
  .آن خواست ها را پيدا كنند راه هاي رسيدن به

ه ـــ وزند، و يـاد مـي گيرنـد چـه گون          ـآنان كه مـي آمـ     
 سـترگ آينـده      هـاي  آموخته هاي شان را به خدمت تحول      

  .كشند
وان شـان   ـــ  دانش روز را به خدمت انديشه پرت       آنان كه 

ان را بـه خـدمت   ـــ مي كشند و انديـشـه تحـول آفـرين ش         
  .دست هاي سحرانگيزشان

آنان كه مهـارت يـادگيري و مهـارت تـصميم گيـري و              
وا بـه هـم     ـان و چابكي و تقـ     ـق و ايم  ــمهارت اجرا را با عش    

  .مي آميزند
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هـايي   هـدف    - دارنـد    “هـدف ”آنان كه در زندگي شان      
روشن، قابل تعريف، قابل ترسيم، و باالتر از همـه، واالتـر از             

  .همه، قابل دفاع
آنان كـه هــدف هـاي شـان را برنامـــه هـاي علمـي،                

 قابل ارزيابي   – و باالتر از همه      –سنجيده، زمانبندي شــده    
  .و ارزشيابي، دست يافتني مي كند

رفته، ـان را روش هـاي پيـش   ـــ آنان كه برنامـه هـاي ش      
ش هاي متكي به دانش و فـن و ابزارهـاي نـوين، زيبـا و                رو

  .پرشتاب مي كند
د انديشه هاي شان،    و آفتاب بلن  د، در پرت  آنان كه مي رون   

و به اعتبـار دانش و مهارت و كارداني شان، راهگـشا و يـاور              
  .درماندگان اينجا و آنجاي تمدن بشري گردند

اين عزيزان مسووليت ها و رسالت هـاي خـود را خـوب             
  مي شناسند؛

از آن چــه روزي ارزش بــوده اســت و ديگــر پاســخگوي 
  نيازي نيست،

از روش هايي كه يـك روز كارسـاز بـوده اسـت و حـاال                
  گران جاني مي كند،

  از آن چه جاي به برتر از خود داده است، 
مي گذرند و به آن چه هنوز نيامده است و بايد بيايـد      در

  .دل مي بندند
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م، بـا   ـد چه داريـم و كـه هـستي        ـآنان براي آن كه بدانن    
  ژرف نگري و پرسش و كاوش، پيدا مي كنند كه 

  .چه داشته ايم و كه بوده ايم
ه باشـيم و كـه     ـبراي آن كه بدانند چه مي توانيم داشتـ        

مي توانيم باشـيم، بـا دانـش و پـژوهش و انـدازه گيــري و              
  آمارگيري 

  .مي كنند كه چه داريم و كه هستيمپيدا 
ان را رقم زنند،    د تا ديگران سرنوشت شـ    سته ان آنان ننش 

نمانده اند كه دانه برچين دانه پاشـان اينجـا و آنجـاي دنيـا            
  شوند، 

  نخوابيده اند تا تاريخ را تندباد حوادث ورق زند؛
كوه ـــ ار كـاخ پرش   ـــ ه انـد تـا خــود معم       ــبه پا خاست  

  .زندگي شان شوند
   پاي بندند،  هاارزش ها را خوب مي شناسند و به آن

د و كمر به برآوردن شـان       نيازها را خردمندانه مي جوين    
  بسته اند،

مي دانند كه اگر گل وجود خود را شكوفا بخواهند، بايد           
   – برسند “باغچه”به 

  به دنبال منافع تنگ نظرانه شخصي نيستند؛ 
ك را بــراي    چـ ، و جمـع كو    “عمــ ج”راي  ـــ ود را ب  ــخ

  .جمع هاي بزرگتر و بزرگتر مي خواهند
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سربلندي ميهن شان مي انديشند، به آينده بشر، بـه          به  
  .رسالت شان در اين آمدن و رفتن

 شروع كرده اند، از خانواده هـاي شـان، از           “خود”ولي از   
  .شهرشان، و از مملكت شان

ان را ـــ د كه با نـام خويش نـام مـيهن ش       ــبر آن هستن  
  .پر آوازه كنند و از زندگي در چنين سرزميني به خود ببالند

آنان سـربلندهاي تـاريخ خواهنـد بـود، و ديـرك چـادر              
  .تمدن بشري

 – در پهناي گيتي و در درازاي تـاريخ          – را   “حرف اول ”و  
  .از آنان خواهيم شنفت

  
4/1/7/76  
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  سخنراني براي نوجوانان
  

  بچه ها توانمندي هاي خودتان را باور كنيد؛ 
شما مي توانيد هر زندگي اي را كه دوست داريد، اعتقاد           

  داريد، نياز داريد بسازيد 
اگر بدانيد چه گونه با آن چه كـه هـست برخـورد             

  . كنيد
  مي سازد، “ شر”برخورد غلط با هر چيزي از آن 

   قانونمند است، هر چه در نظام هستي هست
  اگر ما اين قانونمندي را بگيريم و بدانيم، 

  .در اختيار ماست، در دست ماست
  هر چه بخواهيد مي توانيد بسازيد 

  ولي آن، عناصري دارد، موجباتي دارد 
  ! و طرز ساختني

  خيلي دلم مي خواهد يك لغت را 
  از فرهنگ لغت تان پاك كنيد؛
  .“دشمن”

ييم دشمني وجود نـدارد، اگـر       اگر بخواهيم واضح تر بگو    
  باشد درون ماست، با آن بجنگيد؛ 

  با ترس، با نااميدي، با تصوير غلط از خود گرفتن، 
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خواسـتن  ”اگر بخواهيم به آن شعار قديمي برسـيم كـه           
ــت  ــستن اس ــذاريم    “ توان ــين آن بگ ــد ب ــه باي ــك كلم  –ي

   “نخواستن، دانستن، توانست”
  است؛ مشكل ترين امر بشرِ امروز خواستنش 

دقيق ترين علم شما، خـرد و خردمنـدي تـان، وقـت و              
  .انديشيدن تان بايد صرف اين شود كه چه بخواهيد

  
اع و به دور از جريان هاي       آدمي نمي توانـد جدا از اجتم     

  . “من”، ما بايد بگوييم “من”اصلي و عمده، بگويد 
يعني من ايـن    “ به عقيده من  ”آن جايي كه بايد بگوييم      

   ام، من پروده ام، من كشف كرده ام را پيدا كرده
  و همين جور پا توي جاي پاي ديگري نگذاريم؛ 

 قلـه هـاي     خودمان راه هـاي نرفتـه را بـرويم، خودمـان          
ان حرف هاي زده نشده را      كشف نشده را كشف كنيم، خودم     

  بزنيم، 
ا نيست كه ما خودمـان بـه تنهـايي          ــاما اين به آن معن    

امورمــان را از عهــده مــي تــوانيم در جنگــل بزرگــي همــه  
  .بربياييم
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  زندگي انسان زندگي اجتماعي است، 
آن چه كه ما داريم به نام تفكر، به نام سخنوري، به نـام              

ـ            ا هــم   ـابزارسازي، نتيجـه زنــدگي اجتمـاعي اسـت كـه ب
  .داشته ايم

 – كه بايـد برسـيم      –پس ما اگر بخواهيم به قله برسيم        
به ما اعتبار بدهد، مـا بـه      اين قدر منتظر نباشيم كه ديگري       

 مـا بـه   هيم، ما به خاك مان اعتبار بـدهيم، ديگري اعتبار بد 
  جهان بشريت اعتبار دهيم 

 – در سطح جهــان      –و اگر بخواهيم حرف اول را بزنيم        
بايد حرف هاي ديگران را شنيده باشيم، بايد انديـشه هـا را             

ريم بكنـيم امـر   ـه باشـيم، بايـد دانـش آن هـا را بگيـ      ـگرفت
  رفتاري مان 

اگر كسي بخواهد به قله برسد بايد تمـام دامنـه را طـي              
  . كند

  
  اگر پسر مثل پدر دربيايد، تاريخ مي ايستد؛

اين شتاب و سرعت زندگي است كـه وقـت نمـي دهـد،      
گان، مثـل مـادران و      ـازه نمي دهد كه مـا مثـل گذشتـ         ـاج

  .پدران مان زندگي كنيم
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  يم، ما هر چه داريم از گذشتگان مان دار
ر تالش آن هـا، دانـش       ـم، اگ ـخ هستي ـول تاري ـما محص 

  آن ها، انديشه آن ها نبود تمدني نبود 
  ولي اين به آن معنا نيست 

   . زندگي كنمآن هاكه من مثل 
. ريشه پرقدرت بايد باشد كه سـاقه پرقـدرت بيايـد بـاال            

  ساقه، شاخه بدهد، شاخه، برگ و ميوه بدهد 
  و ما ميوه مي خواهيم 

 ميـوه هـاي ايـن جامعـه     – بـه تعبيـر درسـت     –ا  و شم 
  .هستيد

 بعـضي هـا فقـط ريـشه را     –دو خطاي جـدي مي شود      
همه چيز مي دانند و بعـضي هـا ريـشه و سـاقه و شـاخه را               

  . حذف مي كنند و مي گويند ما ميوه اش را مي خواهيم
  هر كه بخواهد حرف اول را در هر امري بزند 

  بايد حرف هاي گفته شده را قبالً دريافت كند 
  و بر آن ها بينديشد 

  “ به نظر من، به عقيده من،”و بعد بگويد 
  .كه جاي اين حرف در اجتماع ما خالي است
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  بر انديشه ها بينديشيم كه ”
  “ بتوانيم حرف اول را بزنيم

اگر قرار باشد كه ما فقط از پژوهش آن ها تغذيه كنـيم،            
وليد آن ها مصرف كنيم، فقط انديشه و فكر آن هـا          فقط از ت  

  را به خاطر بسپاريم 
  .خوب ما فقط مصرف كننده ايم

مردم ايران دارند طوري صعود مي كنند، به طـرف قلـه
  مي روند كه مردم دنيا چشم به اين ها دارند 

            

اگر كسي بخواهد توانمندي هايش را باور كند بايـد بـه            
ه ازش ساخته است و ما چه       طور علمي بفهمد كه اين تن چ      

  .بهره برداري از آن مي كنيم
  توانايي هاي انسان بسيار زياد است 

  ن توانايي هايي كه ايو 
  القوه وجود دارد در ايران ب

  .شما بالفعل كنيد
نند كـه   آدم ها در ايران دارند ياد مي گيرند، پيدا مي ك          

   است، اهرم سترگ تحول كجاست و چه
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ه ثـروت هـا، كـه       ـم كـ  ـم بپذيريـ  ـوانيامروز ديگر نمي ت   
   –كه قلدري ها حرف اول را مي زنند سالح ها، 

  بقاياي آن هست، 
  ولي مي بينيد كه دارد خرد مي شود و مي ريزد، 

  . دارد زير پرتو آفتاب شما آب مي شود
  امروز انديشه ها حرف اول را مي زنند 

  ،انديشه اگر از دانش تغذيه نكند، تصور است و
 .تفكر علمي بايد به تفكـر فلـسفي برسـيم         ما از   

  توانمندترين موجود روي زمين انسان است 
  به دليل اين كه صاحب انديشه است، 

  انديشه رشد نمي كند مگر به كمك زبان 
  ما بايد توان درك انديشه هاي ديگران را داشته باشيم، 

  اين را بگير زبان درك، 
 متقاعـد   انديشه گل نمي كند، گسترش پيدا نمي كنـد،        

  نمي كند 
  .مگر به كمك زبان توليد

  . توليد از طريق گفتن و نوشتن
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  ذهنِ قوي مي تواند از اين بدن 
  بهترين بهره برداري را كند، 

  .عمر طوالني دهد، سالمتي دهد، نشاط و چابكي دهد
ن و روان خودشان، چه گونه      اگر آدم ها يـاد بگيـرند با ت      

  برخود كنند 
  است،براي شان مثبت 

  ذهن مي تواند 
  د، بردارد ي نهآن چه را كه تن فرو م

  
  شما خالق انديشه هاي نو باشيد، 

  .شما راهبر مردم روي زمين باشيد
  

وم ديگر دارنــد تجديــد نظـر        ـه در عل  ـه ك ـان گون ـهم
   –مي كنند 

  تر، چابك ترش مي كنند،  كوچك تر، سريع
. ودزبان هم بايد كوچك تر و سريع تـر و چابـك تـر شـ               

ات دهيم از مطلق گويي، ساختارهاي مـان        گان مان را نج   واژ
  . را از درازگويي نجات دهيم
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شما اگر دنبال اين هستيد كه چه درسـت اسـت و چـه              
  غلط 

براي استحـكام زبان تـان اسـت، بـراي ايـن اسـت كـه               
ساختارهاي تـان از اسـتحكام و زيبـايي و موسـيقي خـوب              

  . برخوردار باشد
  شته باشيد، هم دانشش را دا

  هم قدرت انديشيدنش را 
  .و هم زيبايي بيانش را

  اگر انديشه پرتوان كار كند 
  و اگر توان بيان انديشه داشته باشيم،

  . سالح ها مي ريزد، مصرف ندارد
  كسي دست به سالح مي برد كه منطق ندارد، 

  . كه نمي تواند حرفش را بزند
ذارنـد،  كه اگر مي توانستند قلـم را بـه جـاي تفنـگ بگ             

   تفنگ بر نمي داشتند،
  تفنگ را هر كسي مي تواند به دست بگيرد

  ولي قلم را چي؟ 
   برداردقلم را كسي مي تواند 

  حرفي براي گفتن داشته باشد كه 
   –اند چه گونه آن را بگويد و بد

 .دلنشين، زيبا و قابل قبول
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   –فرق دارد “ پيري”كهن سالي با 
  آدم كم سن و سالي 

  ممكن است زير چتر پيري نشسته باشد
  .و كهن سالي در آسمان هاي جواني پرواز كند

  درخت كهن سال 
  ممكن است جواني را به اطراف خود بپراكند،

  . افسردگي را،و نهال نحيف
  موسيقي و نوشته و نقاشي و معماري 

   و خواننده و بيننده اي ممكن است در هر شنونده
  روح جواني بدمد 

  يا
  نوشته و تصوير ممكن است 
  اميدي و افسردگي كشاند آدم را به بدبيني و نا

   –و انسان 
   –كه او را ذهن راه مي برد 

  مي تواند زير چتر ذهن بر يال جواني ها بياويزد 
و در دنياي شادي ها و چابكي ها و خوشايندي ها پرواز            

  كند،
  و شناسنامه اش را 

  هر روز صبح 
  .با مركب ماندگاري و لذت بنويسيد

  

21/25/5/92  
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  اگر نيروي عيني مان را
  به قدرت ذهني مان بسپاريم

  جوان شدن و جوان بودن و جوان ماندن

 

   –دست خود ماست 
  دست توان ذهني ماست

   –انديشه بايد جوان باشد 
  رفتار بايد جوان باشد

  بايد جواني را در آمدن ها و رفتن ها بشناسيم
  و با آن راه رويم

  هر چيز تولدي دارد و جواني و برومندي دارد
  و كهولت و مرگي

  ما با تولد در تولد به استقبال
   –نوجواني و برومندي و شادابي و كارآيي مي رويم 

  .در انديشه و اثرگذاري و ماندگاري مان
  

10/20/4/92  
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