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  پيش سخن
  

  ساعت از نيمه شب گذشته،
  بيرون شهر هستيم،

  .در يك اتاق ييالقي
  اندازيم كه بخوابيم، بستر خواب مي

   –برد  نسيم ماليمي خواب را مي
  .نسيم يك انديشه

  كند حركت كه مي
  شود، بهمن مي

  شود، آبشار مي
  شود، رود خروشان مي

  شود دريا مي
…  

  پرم با سرعت از بستر بيرون مي
  را تا آن

  آيد آن گونه كه مي
  به تصوير كشم
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   –نشينم  پشت ميز كه مي
  رنگ و آهنگ و رقصِ

  ها ها و ساختارها و پيام واژه
  .در فوران و سرريز، درهم ريخته است

  اي كاغذ روي صفحه
  با نيش قلم

  شان براي راه رفتن
  :كنم  راه باز مي

  وجود ندارد؛‘ تضاد”’
   –هيچ چيز متضاد چيز ديگر نيست 

  “.است‘ مكمل’هر چه هست 
…  

  
  گردم به بستر بر مي

  ته ظرف مغزم
  مانده است؛“ فكر”هنوز 

  و ما هر چيزي را” 
  شناسيم؛ با غير خودش مي

  “.ها ها و تشابه با تفاوت
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  ها بافت هستي است تفاوت”
  همچنان كه

  “.حركت ذات آن
*     *     *  

  خوانم گاه چيزي مي
  شنوم يا مي

  يادداشتي كوتاه
  همة پاسخم به آن را بار

  :كشد به دوش مي
  “وقتي كسي را دوست داري”
  “چرا انسان ديناميك است؟”
  “همين كه هستم” 
  “همسري”

*     *     *  
   –راني كنم  بناست در محفلي سخن

  ؟“ چه”درباره  –“ كه” براي 
  ها را نبينم، تا آن

  شان نيفتد، هاي تا چشمم در چشم
  تا پرتو حضورشان گرمم نكند

  .گيرد غازي براي سخن، در ذهنم، شكل نميآ
   –ربايد  عنان اختيار از من مي كه وقتي گرفت، 
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  .شوم ها مي ها و ناشنفته گرفتار گردبادي از ناگفته
  كاري نيستم، سواركار تازه

  اما توسن سركش سخن
  .طلبد چابك سواري ديگر مي

  روم توي حال خود مي
  برم ارتباط با بيرون از خود را مي

  با نيش قلمو 
  شيارهايي

  براي جاري شدن سخن
  تراشم مي

  شود ناميده مي “يادداشت پيش از سخنراني”آن چه 
  شود شود، مچاله مي شود، لوله مي هايم تا مي در دست

  و گاه پاره،
  .ام ولي، فانوس دريايي

  و اميدوارم، 
  ها دارند  آنان كه صدا يا تصويري از اين سخنراني

  .كنيم“ شنوندگان” كمك كنند خوانندگان را
  

  هرمز انصاري
  

  1385دي  29
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بيش از نيـم قـرن اسـت كــه مـردم ايـران، و بسـياري       
فرهنــگي   -دانش پــژوهان جهــان، خـدمــات آمــوزشي    

  را – بنيان گذار انستيتو زبان سيمين –هرمز انصاري 
به دليل سازمان دهي ها، و حضور پرشور و پيوسـته در  

  تربيت و تدريستحقيق و تأليف و عرصه هاي 
  .ستوده اند و ارج نهاده اند

، پس از سي و چند سال رهبـري پيوسـته و   هرمز انصاري
به توصيه پسـر و دختـر    –همه جانبة انستيتو زبان سيمين 

كار سيمين را به آنان سپرد و خود بـر سـر نوشـتن     –خود 
  .آمد

  نوشتن حرف دل خود
  با كودكان و نوجوانان و جوانان،

  بيان و خانواده ها،با مدرسان و مر
  با نويسندگان و هنرمندان و سازمان دهندگان،
  .با همة آنان كه دوست شان دارد و دوستش دارند

به زبان طنز و شعر و داستان و نامه و تبريك و مقالـه و  
  .گفتگو

  نشر آنسه
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  اين كتاب ها از همين نويسنده توسط نشر آنسه

  :تمنتشر شده اس
  

  1382  تبريك هاي نوروزي 
  

  1383  كوتاه نويسي هاي هرمز انصاري 
  

  آن روزها 
…  

  1384  اين روزها 
  

  تو به من عشق ورزيدن 
  1384  ياد مي دهي 

  

  پرنده هاي عشق
  1385   آواز مرا بخوانيد

  

  چه بنويسيم 
…  

  1385  چه گونه بنويسيم؟
  

  نگوييم
…  

  1385  بگوييم
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  –وقتي كسي را دوست داري 
   –واقعاً دوست داري  و

  بايد شناختت از او 
  شناخت واقعيت ها باشد،

  بايد آرزوهايت براي او 
  آرزوهاي سازنده باشد، 

  بايد دستت در دست او 
  .دست دوستي و ايثار و اتحاد باشد

  و من، 
  دستم را در دست دوستي مي گذارم كه 

  آرزو دارم شناخت او از زندگي 
  .ها باشدشناخت درون و بيرون واقعيت 

  شناسايي او از واقعيت هاي جهان هستي 
  .به او تواضع علمي بخشد

  شناسايي او از واقعيت هاي جهان هستي 
  به او تفكر علمي و منطقي دهد،

  حرفش براي دوستان 
  سندي قابل اعتماد باشد 

  و دستش در دست دوست 
  .گرمابخش و اميدآفرين

  سفير دوستي باشد و 
  پيام آور انديشه اي واال
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  تنوع
  طول عمر را زياد مي كند، “ تنوع”

  .عرضش را هم
  به آن كيفيت مي دهد، 

  -به تو پاسخ فراوان 
  . براي محرك هاي بيشتر

  خاطرات گوناگون 
  .و تجربه هاي متفاوت

  ديدت را باز مي كند، 
  . نظرت را هم
  . شناختت را گسترش مي دهد

  تجربه ات را وسعت مي بخشد؛ 
  

  . شوي توي كارها خُرد به شرط آن كه
  با همة احساس و حواست با تـازه ها درآميزي، 

  بخواهي كه ببيني و بشناسي و بداني و بفهمي و 
  لذت ببري و برتري آفريني، 

  پيشي گزيني و دوست داشته باشي و 
  .دوستت داشته باشند

13/21/4/80  
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  وقتي
  وقتي بچه اي،

  با پرشورتر از خودت
  كن،“ بازي”

  ، وقتي نوجواني
  با پرسوادتر از خودت
  بخوان،“ درس”

  وقتي جواني، 
  با خردمندتر از خودت
  كن،“ مشورت”

  وقتي ميانسالي، 
  با جوانان

  باش،“ همراز”
  وقتي كهنسالي، 

  با كودكان
  .“دمساز”

18/22/5/81  
  

  مي كني“ مشورت”اگر 
  با داناتر از خودت،

  مي كني“ كار” اگر 
  با كارآمدتر از خودت

  مي كني اگر دست به جيب
  تر از خودت“ سخاوتمند”با 

18/22/5/81  
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  “لحظه ها” 
  ات برنامه داشته باش؛“ لحظه” براي هر 

  برنامه زمانبندي شده اي كه 
  مي رساند؛“ هدف”تو را به 

  شده اي كه “ تعريف”هدف 
  از آينده روشن خبر مي دهد؛

  بلندي كه “ آينده” 
  نگاهش به گذشته است، 

  – اما شباهتي به آن ندارد
  

  از ذره ذره داشته هايت 
  و از لحظه لحظه گذرانت 

  لذت ببر؛
  لذت از ياد گرفتن،

  لذت از ساختن؛
  ساختن فكر،

  ساختن بدن،
  -ساختن احساس 

  ساختن آن چه نيازي بر مي آورد،
  .دلي شاد مي كند
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  از نوشتن،
  از ساز زدن،

  از آواز خواندن،
  از به نمايش درآوردن،
  از به تصوير كشيدن 

…  
  ولي نه آن را كه بوده است،

  نه آن را كه دلت با آن نيست،
  .نه آن را كه پلكاني نيست

  
  زندگي تو جمع همين لحظه هاست،

  .و دنيايت جمع همين ذره ها
  -قدر هر لحظه و هر ذره را بدان 

  هيچ ذره اي را ناديده مگير و 
  .هيچ لحظه اي را فرو مگذار

  
11/16/8/81  
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  همسري
  داشته باشي  اگر انتظار

  همه خوبي هاي عالم در يك نفر جمع باشد، 
  بايد از همه خوبان عالم 

  تن واحدي بسازيم؛
  كه او نيز 

  همه بدي هاي آن خوبان را 
  .يكجا خواهد داشت

  گوييم؛  ما بايد ببينيم چه چيزي را خوب مي
  براي ما مناسب است، 

  مساعد است؛ 
  .دنبال همان برويم

  -را مي شود در يك جا جمع كرد  نه زيبايي هاي بيرون
  پر طاووس را و گردن قو را و 

  .خراميدن كبك را و دويدن آهو را
  :و نه زيبايي هاي درون را 
  دالوري را و پايمردي را، 

  سخت كوشي را و تيزهوشي را، 
  زيبا بياني را و بلند پروازي را، 

  فداكاري را و دست و دل بازي را، 
  رامهرورزي را و آينده نگري 

  انديشه پرتوان را
  …و 
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  هر يك از اينان ستودني است، 
  غناي زندگي است، 

  مايه حيات است؛ 
  اما در مجموعه خود، 

  .ها“ مكمل”در تركيب 
  كه هر كه بتواند 

  سهم بيشتري از اين زيبايي ها 
  در تركيب خود هماهنگ كند، 
  .ماندگارتر است، اثرگذارتر است و دوست داشتني تر

  دارد؛ وجود ن“ بد”
  است، “ خوب”هر چه هست 

  …زيباست، كارساز است، و مورد نياز 
  اگر نياز را بشناسي، 

  اگر مصرف را بداني، 
  اگر شرايط را درك كني، 

  آن گونه كه هست؛  –را “ آن” و اگر 
  .به جا آوري –در اثر پذيري و اثرگذاري 

  
  را نشناسي، “ آن” كه اگر 

  شرايط را نفهمي، 
  ندهي، موقع را تشخيص 

  …شيوه برخورد را نداني 
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   –كه همواره خوب خواهد بود  –“ خوب”آن 
  . مي نمايد“ بد”در چشم تو 

  .و گناهش به گردن توست
  ما اگر ياد بگيريم 

  با آن چه هست چه گونه برخورد كنيم؛ 
  .مي نمايد و هم رفتار ما“ زيبا”هم آن 

  آورد، “ نشاط”آن گونه برخوردي كه 
  تندرستي دهد، 

  .پرتواني انديشه و شكوفايي زندگي
  بايد “ برخورد”هر 

  رضايت و بهره مندي سه گانه به وجود آورد؛ 
  هم تو را سرشار از غرور و لذت كند، 

  هم طرف مقابل را، 
  بزرگ را؛ “ جامعه”و هم 

  .جامعه آينده را
  براي آن كه طرف نيز لذت برد و خوشنود باشد، 
  –ي بايد بر اين االكلنگ هموزن نشين
  .زور داشته باشي، اما زور نگويي

  توان به زير كشيدن داشته باشي، 
  .اما طرف خود نكشي
  .حساب سرت شود، اما بي حساب نگويي

  عوض كني؛“ جا”و در ذهن خود، دايم 
  .به جاي طرف بنشيني و به جاي خودت
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  طرف مي نشيني “ جاي”كه وقتي 
  بايد ميل و نياز و سن و جنس و گذشته خود را 

  ز صفحه خيال پاك كني ا
  و ميل و نياز و سن و جنس و توان و 

  .تجربه و دانش و تشخيص او را بنويسي
  اين كار آساني نيست؛ 

  از خود به در آمدن مي خواهد،
  ممارست مي خواهد، 

  مهارت مي خواهد، 
  .و شناخت درستي از خود و از طرف

  و همه زيبايي كار تو در آن است كه بتواني؛ 
  .“او” بار خودت باشي و بار ديگر  بتواني يك

  بيش از هر چيز شناخت مي خواهد و فكر؛
  كني؛“ فكر”بشناسي و با شناخته شده ها 

  درست ببيني، درست بشناسي، 
  .فكر كني“ اميال” و خارج از دايره 

  بي پيش داوري؛ 
  با گوش و ذهن باز، 

  به گفتگو نشيني 
  ن خود راو باورداشت ها و قبولداشت ها و تصور و گما

  زير سؤال بري،
   –آماده دوباره نگري باشي 

  دوباره نگري اي كه راه تازه اي مي گشايد و 
  …فضاي تازه اي 
14/1/9/81  
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  چرا انسان استاتيك است؟
  

  اولين محركي كه مي آيد 
  پاسخ مي طلبد، 

   –ها مي آيد “حسگر”محرك از طريق يكي از 
  .در يك سيناپس عصبي

  براي اولين بار 
  خ بايد انتخاب شود، پاس

  .گيرد وقت مي
  

   –براي دومين بار 
   –براي همان محرك 

  كمتر ترديد مي شود، 
  .كمتر وقت مي گيرد

  براي سومين بار، كمتر
  براي چهارمين بار، كمتر

  .و براي بار پنجم ديگر وقت نمي گيرد
  سيستم عصبي خوش دارد 

   –از پاسخ هاي موجود خرج كند 
  اغب است به همان محرك هايي ر

  .كه بوده
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  تكرارِ پاسخ ها عادت مي آورد،
  عادت در مقابل تغيير است،

  تنوع تغيير مي طلبد،
  .تغيير، پاسخ تازه

  راحت طلبي، 
  ، “نوع ديگر”كم التفاتي به 

  …جريان عادي و جا افتادة محرك و پاسخ 
  دنبال تغيير و تنوع و تحول نمي رود،

   –مگر آن كه شرايط عوض شود 
  .از درون يا از بيرون به هم بخورد تعادل
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  چرا انسان ديناميك است؟
  

  براي آن كه 
  لذت و نشاط آدمي

  در تغيير است، 
  در تنوع است، 

  .در تحول است
  ذات هستي حركت است، 
  دگرگون شدن است 

  .و تكامل
  

  به كالمي ديگر، 
  اثرگذاري و اثر پذيري،

  و پاسخ بيشتر 
  تر،براي محرك هاي بيش

  .تجزيه شدن و تركيب تازه دادن
  .تولد و برومندي و كهولت و مرگ

  ما عوامل مرگ را 
  با پرهيز از نو كردن، 

  با فرسودن و خسته كردن و پوساندنِ 
  آن چه روزي نو بوده است، 

  .فراهم مي كنيم
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   –عوامل مرگ بيشتر دروني است تا بيروني 
  در حركت نكردن، 

  نو نكردن، 
  دن، جا به جا نكر

  دور نينداختن،
  !پذيرفتن …و 

2/3/1/2004  
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  نياز اصلي
  هر چه ما داريم؛ به نام تكامل و تمدن،

  اعم از دانش و هنر و فلسفه،
  در توانايي هاي دست و مغز و زبان،

  در ساختن و انديشيدن و سخن گفتن
  مرهون دو نياز اصلي است؛

  :در پاسخ به دو محرك پايه است
  و     هماغوشي    خوردن  

   –خوردن براي ماندن خود 
  هماغوشي براي ماندن نسل

    و هر كدام لذت بيشتري دارد،
  اول است 

  اگر خوراك و جنس مخالف نباشد، 
  .حيات نيست

  اما براي بهتر خوردن و 
  راحت تر زندگي كردن، 

  به ابزار و مسكن و پوشش و زندگيِ جمعي
  .نياز مي افتد

  شيوه هاي كاربرد آن كه تأمين ابزار و 
  تجربه مي آورد و دانش مي شود، 

  فلسفه مي سازد و هنر مي آفريند، و 
  .ابزار و شيوة به كار بردنِ ابزار اول مي شود
2/3/1/2004  
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  به طبيعت برگرديم
  :برخي خيال مي كنند وقتي مي گوييم

  ،“به طبيعت برگرديم” 
  يعني باز گرديم 

  !در غارها و جنگل ها زندگي كنيم
  نه، نه، نه

  وقتي مي گوييم 
  به طبيعت برگرديم 

  يعني 
  رابطه هاي قانونمند جهان را بشناسيم 

  و بنا بر آن قانونمندي 
  خود را “ ارتباط” 

  با خود،
  با محيط خود،

  و با آن چه نياز داريم
  .برقرار كنيم

  ما خود جزئي از طبيعت هستيم 
   –و جزو همان قانونمندي ها 

  اثر مي گذاريم؛اثر مي پذيريم و 
  

  .اين اثرپذيري و اثرگذاري را راه بريم
13/13/1/2004  
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  بچه را
  

  بچه ها را بايد با كُل،
   –با كلي و با قانونمندي ها آشنا كنيم 

  با ريشه ها، با علل و عوامل، 
  .با عناصر تركيب شونده

  با توانايي در باز و بسته كردن؛ 
  از جزء به كل رسيدن 
  ناختن،و با كل جزء را ش

  با درك درستي از زمان، 
  با نيازمندي هاي آينده، 

  با بريدن از عادت ها و شيوه ها و باورداشت ها،
  با دور ريختن ابزارهاي كهنه، 

  با شم شناخت كاركرد ابزارها، 
  –با استعداد به كارگيري و اختراع ابزار 

  .در شيوه هاي تازة به كارگيري
  با تغيير، با تنوع، با نوآوري، 

  با هماهنگي با زمان، 
  با سرعت
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  بازدهي
  

  ايده كه داشتي،
  .شيوه مي خواهي

  شيوه كه داشتي،
  .مهارت مي خواهي

  مهارت كه داشتي،
  .ابــزار مي خواهي

  ابزار كه داشتي،
  .شهامت مي خواهي

  شهامت كه داشتي،
  پشتكار مي خواهي

…  
  “ داوري”كه 

  است؛“ بازده”روي 
  بازدهي اي كه 

  سياب تاريخ راپره هاي آ
  .مي چرخاند
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  پاسخ ما فرهنگ ماست
  سنت هم جزيي از فرهنگ است،
  .فرهنگ جزيي از حركت بزرگ

  ما از ايستگاه اول شروع كرده ايم، 
  .از مقابل نمي شود آمد

  هر چه بيشتر در معرض محرك ها باشيم، 
  .اثر بيشتري مي پذيريم

  مهم پاسخ به محرك است، 
  .تكامل همين است

  محركي نباشد  اگر
  .پاسخ نمي شود به وجود آورد
  علم و درك و درايت و واقع بيني ما 

  به ما كمك مي كند 
  هم محرك را انتخاب كنيم، 

  .هم پاسخ را بسازيم
 محرك و پاسخ  –هدايت–   

  بايد با جهان بيني باشد،
  جهان بيني بايد 

  .ريشه در شناخت علمي داشته باشد
  

  نمي شود، دو آدم با يك فرهنگ پيدا
  .“اثر انگشت” همان گونه كه دو نفر با يك 

  متأثر از طبقه هست، “ فرهنگ”
  .نيست“ طبقه”ولي تنها عامل هويت فرهنگي، 
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  موقعيت اقليمي هم 
  آغازگر شكل گرفتن فرهنگي است؛ 

  اما يك عامل است، 
  .نه تنها عامل

   –در جهان هستي 
   –به عنوان يك كل 

  هر چه هست، 
  ت با هر چه هس

   –در رابطه است 
  .اثر مي پذيرد و اثر مي گذارد

  كره زمين هم 
  .تابع همين اثرپذيري و اثرگذاري است

  موجودات روي آن هم همين طور،
  آدم ها هم همين طور،

  سنت ها هم همين طور،
  فرهنگ آدم ها هم همين طور

  تكامل تعادل  پاسخ  –محرك 
  هر چه ما در معرض محرك هاي بيشتري باشيم

  .پاسخ هاي بيشتري خواهيم داشت
  كار خردمندانه بشر روي زمين

  .انتخاب محرك و تنظيم پاسخ است
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  بزرگ ترين كار
  ما كار بزرگي در پيش داريم؛

  بزرگ ترين كاري كه 
   –بشر روي زمين مي تواند انجام دهد 

  .كار تربيت خودمان براي تربيت ديگران
  كار بزرگ به معناي كار سخت نيست؛

  
  را وقتي ياد گرفتي كار

  ساده مي شود،
  شيرين مي شود

  .و آسان
  آن وقت با آن خودي مي شوي،

  به آن عشق مي ورزي،
  .و از نتايج آن لذت مي بري
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  شناسنامه
  بچه اي در يك خانواده به دنيا مي آيد، 

  .“علي”اسم او را مي گذارند 
   –مي شود “ ثبت”علي در شناسنامه اش 

  مي شود؛“ ثابت”
  اما در بيرون حركت مي كند، 

  رشد مي كند، 
  نيازهايش تغيير مي كند، 

  .…توانايي هايش افزايش مي يابد، 
  و ما بايد اين را بفهميم

  آن كه اين را بفهميم   براي
  بايد دانش داشته باشيم، 

  بينديشيم، 
  …با او خودي شويم، يكي شويم 

  نيازها را پيدا كنيم 
  .ن نيازها راو راه هاي پاسخ دادن به آ

  پيدا كنيم چه چيزي را، 
  چه طوري، 

  با چه وسايلي، 
  .در چه مدتي به خورد او دهيم
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  دانش و خرد داشتن، 
  انديشيدن، 

  دوست داشتن، 
  …تالش كردن 

  هدف داشتن، 
  برنامه داشتن، 

  روش هاي علمي و سنجيـده داشتن، 
  وسـايل مدرن به كار بردن، 

  مهـارت كاربردي داشتن، 
  .رتباط را بلد بودنا
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  جا به جايي بزرگ
  
  به جاي آن كه *

  به كودكان و نوجوانان و جوانان
  ياد دهيم كه چه بكنند،

  مادرها، و مربيان -ما، پدر 
  ياد بگيريم كه

  .چه گونه با آن ها رفتار كنيم
  
  به جاي آن كه  *

   –نگاه مان به سوي گذشته باشد 
  ريم؛و آن را مالك و سرمشق بگي

  طراح آينده اي باشيم
  .كه آن را مي آفرينيم

  
  با مشايعت هر آن چه بوده است، *

  .به استقبال هر آن چه بايد باشد برويم
  
  به جاي روي ديگري كار كردن، *

  .روي خود كار كنيم
  
  
  
  



                           
 هرمز انصاري _وقتي كسي را دوست داري                          

32 

 

  از نو تعريف كنيم
  

  انسانيت را،
  موفقيت را،

  نقش پدري را،
  رسالت مادري را،
  كار معلمي را،

  كالمي ديگر،و به 
  را“ زندگي”

  .از نو تعريف كنيم
  نه با بي اطالعي و سر به هوايي 

  و از روي دست ديگري نوشتن؛
  .كه با شناخت درستي از درون و بيرون داشته ها

   –و با درك روشني از سهم و نقش داشته ها 
  در پرباري انديشه ها،

  در تلطيف احساس ها،
  در سالم داري بدن ها

  دهادر استواري امي
  در استحكام پيوندها

  و توان و مهارت گيراندنِ
  اين انديشه ها و احساس ها و اميدها

  .در چراغ زندگي انسان ها
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  نزنيد“ آرزو” از سر و ته 
  

 داشته باشيد؛“ خواستن”شهامت  
  –شهامت از روي دانايي را مي گويم 

  شهامتي كه ناشي از 
  شناخت است، 

  مطالعه است، 
  همفكري است، 

  –يسه است مقا
  درك وضعيت است، 

  .آينده نگري است
  

   –خواستن هم 
  -مثل هر چيز ديگر 

  .را مي دهد“ نياز”جواب 
  

  نياز تغيير مي كند، 
  خواست هم بايد تغيير كند؛

  تميز شود، 
  علمي شود، 

  به روز برسد 
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  قابل تعريف، 
  قابل ترسيم، 

  قابل دفاع 
  .و قابل اجرا

  عوامل رسيدن به خواست را 
  تقويت كنيد؛

  .از سروته خواست نزنيد
  عوامل 

  دانش است، 
  تمرين است، 

  مهارت است، 
  “ زمان”درك درستي است از 

  .و توان به كارگيري ابزارها
  شخصيت شماست، “ ابزار” 

   –شناسنامه شماست 
  ابزار را دست كم نگيريد؛

  ولي،
  …اين تويي كه 
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  اسير داشته
  

  نه اين كه نداشته باشيد؛
  داشته باشيد؛ نه،

   –داشته هاي تان نشويد “ اسير” ولي 
  اسير سوادتان،

  اسير ذهن بازتان،
  اسير تن پرتوان تان،

  اسير باورداشت ها و دستاوردهاي تان،
  اسير پول تان، مقام تان،

  اسير همسر و فرزندتان،
  و بدتر از همه، 

  .اسير عادت هاي تان
  

  اسير داشته هاي تان نشويد؛
  باشيد كه  را داشته“ آن”

  بر داشته ها حكمراني كند،
  .نه بر شما

  بدون داشته ها هيچ نداريم،
  و با داشته ها دو شخصيت؛

  .معتبر است“ كه” در خدمت “ چه”
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  ها بهره برداري كنيد “ چه”از 
  .را درست كنيد“ كه” تا 

  آن است كه “ چه”
  مي شود از شما گرفت، 

  مي شود خريد، 
  مي شود اجاره كرد،

  اما، 
  خود شما هستيد،“ كه” 

   –معنا مي دهد “ چه”كه درست شد “ كه” 
  كارساز است،“ كه” 

  ارزش دارد،“ كه” 
  .عزيز است و ستودني“ كه” 
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  ؟!همين كه هستم
  

  هر روز كه مي گذشت 
  -با تو احساس نزديكي بيشتري مي كردم 

  كم كم سر حرف هايم با تو باز شد، 
  .حرف هاي دلم

  يات با تو شروع كردم، اول از كل
  از اعتقاداتم، 

  از باورداشت هايم، 
  .و از آنچه پاي بندم

  همه را تصديق مي كردي، 
  تأييد مي كردي، 

  .و قبول داشتي
  دلم قرص شد؛

  فكر كردم همان را كه پاي بندم، 
  كه درست مي دانم، 

  كه خود در پيش گرفته ام، 
  .پيش پاي تو نيز بگذارم

   – ناگهان مقابله كردي
  به مورد كه رسيد، 

  به عملكرد تو كه رسيد، 
  به حركات كوچك و جزيي تو كه رسيد، 
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  با يكي دو كالم، 
  و با يك جمله، 

  دهانم را بستي؛ 
  “.همين كه هستم”: گفتي

  
  هر چه به تو نزديك تر مي شدم، 

  . احساس يگانگي بيشتري مي كردم
  فاصله ام را كه كوتاه تر مي ديدم 

  ر مي شد صراحتم بيشت
  و صراحتم كه بيشتر مي شد 

  .فاصله ام را كوتاه تر مي ديدم
  و مرا راندي، 

  راندي به روزهايي كه 
  حرفم را در دلم نگه مي داشتم، 

  هر چه بيشتر نگه مي داشتم 
  قلبم سنگين تر مي شد 

  و با سنگين شدن قلبم، 
  .گام هايم كندتر به سوي تو مي آمد

  خدا نكند آن قدر پاهايم
  آمدن به سوي تو  در

  كند شود 
  ...كه ديگر تصوير درستي از هم نداشته باشيم 

  
  



                           
 هرمز انصاري _وقتي كسي را دوست داري                          

39 

 

  چابك سوار زندگي
  .به دنبال يك موفقيت هستيم

  كاش بدانيم آن چيست،
  .بدانيم چه مي خواهيم

  .و بدانيم چه گونه آن را به دست آوريم
  

  چشم هاي مان را كه باز كنيم،
  گوش هاي مان را كه تيز كنيم،

  ه دور و برمان نگاه كنيم،خوب كه ب
   –سرمان را كه از پنجره بيرون آوريم 

  افق هاي دور را نگاه كنيم،
  بخوانيم، بپرسيم، مقايسه كنيم، فكر كنيم،
  داشته هاي مان را از دور و برمان دور كنيم،
  باورداشت ها و قبولداشت ها و عادت ها را 

  كنار بگذاريم،
  و رسوب هاي دوران را بساييم و بشوييم

  از ديوارة ذهن مان بزداييم،
  مي بينيم همه چيز عوض شده،
  –عوض شده ها دارند با شدت عوض مي شوند 

  ساده ها به هم مي رسند 
  تركيب تازه مي دهند،
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  تركيب هاي تازه به هم مي آميزند و 
  …فرينند  تركيبي ديگر مي آ

  و فقط ذهن هاي باز، هوشيار، پرگيرنده و شفاف 
  همه چيز در حال حركت است،مي بينند كه 

  در حال تغيير است؛
  متحول مي شود،

  متكامل مي شود
  .و به سوي كمال پر مي كشد

  
  هدف از آموزش آن نيست كه ذهن ها را پر كند؛

  .ذهن ها را باز مي كند
هدف از پرورش آن نيست كـه عـادت هـايي، بـراي همـة      

  عمر، در وجود يادگيرنده بكارد و بپرورد و ماندگار كند
  هدف پرورش آن است كه 

  ما را چابك سوار زندگي كند،
  مهارت به كارگيري دانش مان را،

  انديشه هاي پربارمان را،
  خواست هاي به جاي مان را،
  آرزوهاي بلندباالي مان را،

  بكارد و بپرورد و هرس كند و 
  .پربازده
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  قبل از سخنراني“ يادداشت”
  كسي دلسوز ماست، 

  مدافع ماست، 
  ياور ماست دوست و 

  كه به ما كمك كند 
  در جاي باالتري قرار گيريم،

  ارزش بيشتري داشته باشيم، 
  .كارآيي بيشتري داشته باشيم
  آن كس كه حق را براي نا كارآمد مي خواهد 

  و وظيفه را براي كارآمد،
  آن كس كه بيكاري و بيعاري و از زير كار در رفتن را

  رشوه مي دهد، 
  .خيانت مي كند

  بد فرهنگ و بي بازده و سربار بار آوردن، لمپن و
  .جامعه را به تباهي مي كشد

*     *     *  
  باشيد “ حقوق زن”به جاي اين كه دنبال 

  ببينيد 
  چه كاري از او ساخته است، 

  طبيعتش چيست، 
  توانش چيست، 

  تمايلش چيست، 
  .انتظارش چيست
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  مرد از او چه انتظاري دارد، 
  .ي داردزندگي از او چه انتظار
  چه گونه بايد برخورد كند،

  .بودن به چه خصال و رفتاري نياز دارد“ زن”
  . اگر چه بكند، رفتار درستي داشته است

*     *     *  
  : آدم ها را با دو معيار بپذيريد

  .عقل و صداقت
  : روي آن ها با دو معيار قضاوت كنيد

  .روش و بازده
  اگر كسي شما را به كاري دعوت مي كند، 

  گر اندرز مي دهد، ا
  اگر جلو مي افتد 

  برويم …كه 
  ببينيد سابقه اش چيست، 
  چه قدر مقبول است، 

  …چه قدر موفق است 
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  قبل از سخنراني –“ يادداشت”
  .Alt.Fامتحان ورودي 

  
  چه مي خواهيم بكنيم؟

  .مي خواهيم يك چيز با ارزش به دست آوريم
  ارزش چيست؟

  .ياز را مي دهدارزش چيزي است كه پاسخ يك ن
  نياز چيست؟

  نياز آن است كه 
  عمرمان را بلندتر، 

  تن مان را سالم تر، 
  روح مان را شادان تر، 

  فكرمان را پرتوان تر، 
  دل مان را پرنورتر، 

  اندام هاي مان را چابك تر، 
  .و دست هاي مان را ماهرتر كند

   –دست و دل و مغز و زبان را يكي كند و برنا 
  .توانانديشه را پر

  
  كه چه بكنيم؟

  كه پرشورتر، زيباتر، موفق تر و آسوده خاطرتر 
  .زندگي كنيم
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   –شروع مي كنيم “ نياز”و ما با شناسايي 
  نياز امروز همان نياز ديروز نيست؛ 

  .و نياز فردا هيچ يك از آن دو
  پس 

  آينده نگري مي خواهد، 
  شناخت زندگي و محيط زيست مي خواهد، 

  …رويداد مي خواهد  دانش و خرد كشف
  و اين كه پيدا كنيم فردا روزگار چه خواهد بود، 

  وسايل زندگي و ارتباط چه خواهد بود، 
  .و ما كه خواهيم بود

  پس 
  بودن “ كه” خواستن و “ چه”

  .مهم ترين امرمان مي شود
  

  ضرورت هر چيز را، 
  قدر هر چيز را، 

  اهميت هر چيز را 
  كه خواستي بداني، 

از زنـــدگي ات حـذف    –ذهن يـا در عمـل   در  –آن را 
  . كن
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  قبل از سخنراني“ يادداشت”
  

  زن بودن انحرافي است؛“ حقوق”دنبال 
  او بودن درست است، “ رشد”دنبال 

  .دنبال درك او بودن درست است
  ببينيد توانش چيست، 

  استعدادش در چيست، 
  تمايلش چيست، 

  .انتظارش چيست
  انتظار مرد از او چيست، 

  انتظار جامعه، 
  …انتظار فرزند 

  
  صف بندي ها موقوف، 

  .خط كشي ها را پاك كنيد
   –زن بودن به چه خصال و رفتاري نياز دارد 

  همان را كه طبيعت مي گويد 
  .عالمانه و آگاهانه پرورش دهيد

  طبيعت، زندگي، هماهنگي با مرد، پرورش فرزند 
  .و سربلندي خودش چه مي طلبد

  پيدا شود، هم فصل مشترك ها 
  .هم ويژگي ها
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  كسي دلسوز ماست، دوست و ياور ماست، 
  كه به ما كمك كند در جايگاه باالتري قرار گيريم، 

  كه پرتـوان تر، 
  پرنشاط تر، 

  .پر بازده تر باشيم
  به تعبيري

   –مرد همان زن است   زن همان مرد است،
  . در وجود هم رفت و آمد دارند

  ماهنگي زن و مرد، يك روز را بگذاريد براي ه
  .براي يكي شدن زن و مرد

  .برتري، برتري انديشه هاست
  اما نبايد انتظار داشت 

  كه خصال، كه رفتار، كه تمناها، تقاضاها، نگاه ها 
  .يكي شود

   –باشد “ زن”زن بايد با تمام وجود 
  .در آن چه از او زن مي سازد

   –باشد “ مرد”و مرد بايد با تمام وجود 
  .ز او مرد مي سازددر آن چه ا

  .اما اين دو مكمل هم هستند؛ مقابل هم نيستند
  .ويژگي زن ويژگي جنس ماده است
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  غرايز را سركوب نكنيد، 
  حبس نكنيد، 

  .منحرف نكنيد
  تمايالت را بفهميد، 

  دنياها را درك كنيد؛ 
  …سن را، جنس را، موقعيت را، گذشته را 

  زن به تعبيري بزرگ تر از مرد است؛ 
    تر بگوييم،به

  .اثر گذارتر از مرد است
  .است با اوست“ اثرپذير” چون وقتي كودك 

  و وقتي اثر گذار مي شود 
  پستان را رها كرده، دامان مادر را ترك گفته، 
  .از خانواده جدا شده است

*     *     *  
  كردن است؛ “ زندگي”همه اين ها به خاطر 

  وقتي زندگي را تلخ كنيم، 
  كنيم،“ كار” رق بريزيم و با بي ميلي وقتي با زجر ع

  وقتي همواره پرخاشجو و مؤاخذه گر باشيم،
  اين چه زندگي است؟

  
  
  
  



                           
 هرمز انصاري _وقتي كسي را دوست داري                          

48 

 

همه اين چيزهـا بـراي آن اسـت كـه آن، كـه زنـدگي،       
  .شيرين شود

ما زندگي را تبـاه مي كنـيم كـه بــه عوامـل ســازنده      
   –زندگي 

  آن ها كه مي توانست فرح بخش باشد، 
  د،استحكام بخش باش

  توان بخش باشد، 
  .دست پيدا كنيم

  ؟…ولي دست براي چه 
*     *     *  

  آن كس كه حق را براي من مي خواهد و 
  وظيفه را براي ديگري؛

  .مرا تنبل، بي عار، غير كارآمد و سربار بار مي آورد
  

  هر كاري هم احساس مي خواهد، 
  ميل مي خواهد، 

  تقاضا مي خواهد؛ 
  .شههم دانش و مهارت و اندي

  را از زندگي برداريد،“ گله” 
  اما ميل خود را نشان دهيد؛

  …، تمناي خود را بگوييد “پرسش”با 
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  2/4/69از جلسه مادر و مربي 
  
  .قابل اعتماد است ، امتحان داده است“ غريزه”

  غريزه طي هزاران، ميليون ها، و ميلياردها سال 
  .شكل گرفته است

خطـا   -د ، آزمـون زير سوال اسـت، تـازگي دار  “ تربيت”
  .دارد

  .ما با تربيت مي خواهيم زمان و مكان را فتح كنيم
  ما مي خواهيم از جبر فاصله گيريم؛

  به اختيار نزديك شويم
  حلزوني حركت مي كنيم  -ما روي قوس شيپوري

  .و تكامل داريم
  ما بايد نيازهاي جامعه بشري را بشناسيم
  ما بايد نيازهاي مملكت مان را بشناسيم

  را ببينيم“ آينده” ايد ما ب
  را بشناسيم“ انسان” ما بايد 

  ما بايد به انسان و آينده فكر كنيم
  انسان سرشار از استعداد است

  ها را باال بريم“قابليت” ما بايد 
  رشد انسان را فراهم كنيم“ شرايط”ما بايد 
  ها را پيدا كنيم“ارزش” ما بايد 
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  كنيم“ كار” ما بايد براي ارزش ها 
  .بياوريم“ آرامش” ايد ما ب

  را دامن زنيم“ دوستي”ما بايد 
  را حاكم كنيم“ عشق و انديشه”ما بايد 
  .را پيوند دهيم“ دانش و انديشه”ما بايد 

  ما بايد خودمان تبلور حرف هاي مان باشيم ، 
  .اسطوره حرف هاي مان باشيم

  ما بايد ببينيم 
  را چه آدم كرده ، “ آدم” 

  همان را دامن زنيم
  سعي مي كنيم ما 

  چيزهايي براي فرزندان مان باقي گذاريم ؛ 
  “ارثيه اي” 

  بايد سعي كنيم 
  در او استعداد بهره مندي از ارثيه را فراهم كنيم

  كمكش كنيم 
  ميلياردي مردم روي زمين،  5در جمع 

  روي پاي خود بايستيد،
  ما بدون اجتماع هويتي نداريم ، 

  .او را اجتماعي بار آوريم
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  حان آكسفوردامت
9/3/77  

  
  كي دارد به شما ياد مي دهد؟

  .نسل گذشته
  به كي مي خواهيد برسانيد؟

  .به نسل آينده
  –پس شما پلي هستيد بين گذشته و آينده 

  “پل تحول”
  بايد آن چه را ما داريم بگيريد؛
  .دستاوردهاي به روز رسيده را

  بايد روي آن ها كار كنيد،
  كار علمي،

  كار هنري،
  .يكار فلسف

  زيباترش كنيد،
  پربارترش كنيد،

  كارآترش كنيد،
  .و پر زورتر
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  “يادداشت”
  .Alt. Fامتحان ورودي 

  
  –ببينيم هدف از زبان چيست 

  درست بينديشيم، 
  .انديشه هاي ديگران را بگيريم

  .ياد بگيريم كه چه گونه زندگي كنيم
  ، زيبا، پر استحكام، كوتاه
  رياضي، –و با منطق فيزيك 
  .و بنويسيم بگوييم

  پس اگر مي خوانيم، 
  اول ببينيم چه قـدر درست مي گويد،

  چه قدر با درك و فهم و تجربه ما هماهنگي دارد،
  ببينيم پيام آن چيست؛ 

  .چه مي خواهد بگويد
  آن چه را مي پذيريم 

  ببريم جزو داشته هاي مان؛ 
  دانسته هاي مان،

  و با آن، 
  ندانسته ها را پيدا كنيم، 

  .ا را به دست آوريمنداشته ه
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   –و بعد، آن را بياوريم در اجرا 
  با اجراي آن 

  محيط را و خودمان را تغيير دهيم؛ 
  .متحول كنيم

  و بعد، 
  با برداشت از محيط تغييـر كرده، 

  و با توانايي هاي جديدمان، 
  .چيزهاي تازه تري به دست آوريم
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  “يادداشت”
  .Alt. Fامتحان ورودي 

  
   –شايد بهتر باشد كتاب را از آخر بخوانيم 

  اگر آدم همه كارهايش درست باشد؛
  بداند چه مي خواهد، 

  بداند آن را چه گونه به دست آورد، 
  بداند نتيجه به دست آوردن آن چيست،

  فردا كند،  -ولي امروز 
  دو چيز را از دست داده است؛

  هم آن چه را مي توانست به دست آورد، 
   –حتي و آرامش را و هم را

  .راحتي اعصاب را
  من اميدوار هستم 

  شما پيوسته و به طور علمي تالش كنيد 
   –تا پيدا كنيد چه مي خواهيد 

  بخوانيد، پژوهش كنيد، مشورت كنيد، تجربه كنيد،
  و وقتي پيدا كرديد چه مي خواهيد 

  .بالفاصله تدابير به دست آوردن آن را اتخاذ كنيد
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  امه بريزيد؛آن وقت برن
  برنامه درجه بندي شده، 

  زمانبندي شده، 
  علمي، 

  .قابل ارزيابي و قابل ارزشيابي
   –و پيوسته آن اجرا را 

   –و در مقاطع از پيش تعيين شده 
  زير سؤال بريد؛ 

  .ارزيابي و ارزشيابي كنيد
   –و به طور علمي  –همواره 

  وسايل دستيابي به آن هدف را تازه كنيد؛ 
  .ار خود را علمي تر و سنجيده تر كنيدروش و رفت

  .و با داشته ها نداشته ها را به دست آوريد
  .از دانسته ها كمك بگيريد؛ ندانسته ها را پيدا كنيد

  پيشرفت شما، شما را تغيير مي دهد 
   –با تغييري كه مي كنيد  –و شما 

  بايد همواره 
  .هدف و برنامه و روش و ابزار را تغيير دهيد

  .تح كنيدزمان را ف
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  يادداشت براي سخنراني پيش از امتحان            

  .كه هر روزت، چو نوروزت، مبارك باد
  وقتي انسان پيوسته رشد كند، 

  پيوسته نوآفريني كند، 
  پيوسته محيط زندگي خود را عوض كند، 

  و خود عوض شود؛
  .هر روزش نوروز است

  و هر چه اين تحول و نوآوري سريع تر باشد، 
  امل يافته تر باشد، تك

  زيبايي آفرين تر باشد، 
  .تبريك بيشتري مي طلبد

  ما همواره 
   –به مردم به پا خاسته ميهن مان تبريك مي گوييم 

  و در صدر همه، 
  به جوانان و نوجوانان و كودكان؛

  را آن طور كه دوست دارند،  زندگيكه مي روند 
  كه نياز دارند، 

  كه اعتقاد دارند، 
  .بسازند

   –بايد هر چه را داريم زير سؤال بريم  ما
  . اما به طريق علمي
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   –و براي آن پاسخ پيدا كنيم 
  .آن هم پاسخ علمي

   –پرسش ما بايد حاكي از درك درست ما باشد 
  .درك روشن واقعيت هاي هستي
  تو بايد تغيير يافته ها را بشناسي،

  بايد تحوالت آينده را بشناسي؛
  و ارتباط خود را، 

  ، دايم
  .متناسب با اين رشد و آن تغيير كني

  بايد پژوهشگرانه پيدا كني 
  داري؛“ چه”هستي، “ كه” 

  .و عالمانه تصميم بگيري كه باشي و چه داشته باشي
  .داشتن در خدمت بودن معتبر است

   –يك تركيب پرشكوه با عظمت 
  تركيب تجربه ها و توان ها و دانش ها و بلندپروازي ها؛

  .شه و ساقه و شاخه و ميوههماهنگ كردن ري
  .به خدمت كشيدن ريشه براي ميوه

  .تركيب دانشجويان و استادان و مديران و برنامه ريزان
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  پيش از امتحان“ يادداشت”
  

   انسان
  اگر بداند چه كار دارد مي كند،

  اگر بداند براي چه آن كار را مي كند،
  اگر براي آن كار هدفي مشخص داشته باشد،

  ن هدف دل ببندد،اگر به آ
  اگر هدف برايش قابل تعريف باشد؛

  آن كار را دوست دارد،
  توان كار كردن دارد،
  شوق كار كردن دارد،

  .و اميد بسيار
  اگر بداند چه گونه آن كار را انجام دهد،

  كار برايش شيرين مي شود،
  پر زور مي شود،

  .و پر نتيجه
  اگر برنامه ريزي كند 

  ند؛كه زمان را چه گونه صرف ك
  انضباط كاري پيدا مي كند؛

  .زمان را فتح مي كند
  اگر در جريان كار و در پايان كار

  ارزيابي و ارزشيابي داشته باشد،
  …دايم كارش را تصحيح كند 
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بــراي ســخنراني پــيش از “يادداشــت”
  امتحان

7/9/80  
  

  به گذشته خودتان چه طور نگاه مي كنيد؟
  .، نكنيدكه آن كارهايي را كه در گذشته كرده ايد

  اول اين كه شعورتان بيشتر شده است،
  دوم اين كه آن كارها پاسخ به نيازهاي ديروز بود، 

  .امروز نيازها عوض شده است
روش ها و شيوه هاي برخـوردي عـوض شـده     …سوم 

  است،
  داشته ها بيشتر شده،

  .فضاها و امكان ها عوض شده
  

  پس چه بايد بكنيد؟
  زير سؤال بريد،اول، پيوسته خواست هاي تان را 

  داشته هاي تان را زير سؤال بريد،
  شيوه هاي تان را زير سؤال بريد،

  نتايج به دست آمده را،
  نحوه بهره برداري از آن ها را،

  براي همه آن چه هست 
  …تازه كنيد “ تعريف”
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  براي سخنراني پيش از امتحان ورودي“ يادداشت” 
   –نقطه نظرهاي مان را يكي كنيم 

  ا، به چه دليل، چه طور ياد بگيريمچه چيزي ر
  .و از آن چه گونه بهره برداري كنيم

  اين كه چه چيزي را ياد بگيريم؛ 
  دانش مي خواهد، 

  آگاهي مي خواهد، 
   –بينش مي خواهد 

  .در مشاوره و در آينده نگري
  .آن وقت معلوم مي شود كه چرا ياد مي گيريم

  چه طور ياد بگيريم هم دانش مي خواهد،
  .ور مصرف كنيم هم دانش مي خواهدچه ط

  ما هر چـه داريم از گذشته داريم؛ 
   –از گذشتگان داريم 

  قلمرو، قلمرو گذشته است؛ 
  .حاكميت، حاكميت گذشته است

  .ولي آينده غير از گذشته است
  ما خود را براي گذشته آماده نمي كنيم؛ 

  .ما گذشته را براي ساختن آينده مي خواهيم
  بي هويت است،انسان بي گذشته 

  ولي انساني 
  كه براي آينده خود را آماده نكرده باشد، 

  .حق زندگي ندارد
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  پيش از سخنراني“ يادداشت”
  وقتي قطار آهسته مي رود، يا ايستاده است، 

  سوار و پياده شدن از آن كار مشكلي نيست؛
  .شايد كار هر كسي هم باشد

  اما وقتي قطار سرعت گرفت، 
  بسيار مشكل است، 

  شايد ديگر كار هر كسي نباشد؛  و
يا الاقل با شـيوه سـوار و پيـاده شـدن از قطـار كنـد و       

  .ايستاده توفير مي كند
تعليم و تربيت هم حكم همـان سـوار و پيـاده شـدن از     

  –قطار را دارد 
  وقتي جامعه كند حركت مي كند، يا ايستاده است؛

  وقتي تغيير و تحول و نوآوري نيست،
   –ربيت آسان مي شود خوب، كار تعليم و ت

هر مادري مي تواند دخترش را مثل خودش بار بيـاورد،  
و هر پدري پسرش را براي جانشيني در حرفه خـود تربيـت   

  .كند
كار استاد و فرادهنده مي شود ساختن آدم هايي به قـد  

  .و قواره و منش و روش خود
و تاريخ تحوالت اجتماعي، تاريخ تمدن، ناظر بـر چنـين   

ركتي و يا تكراري، در دوره هـايي بـه درازاي   سكون و بي ح
  .چند صد سال بوده است
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پس هدف از تعليم و تربيت مي شود توجيـه همـه آن   
  چه هست، 

فلسفه تعليم و تربيت هم مي شـود اسـطقس دادن بـه    
   –آن چه باورداشت و عملكرد جامعه است 

  .روش ها نيز نبايد مويي تفاوت بپذيرد
  شود؛مي “ ساده”كارِ يك طرف 

  كتاب هاي كتابخانه را امانت نمي دهند، 
  !مبادا گم شود

   –اعم از والـدين و مربيـان و حاكمان  –همه بزرگان 
  “آن چه كه هست” مي شوند پاسداران 

  و به كسي اجازه نمي دهند 
  .به آن چه بايد باشد فكر كند

  فراگيرنده مهم نيست، 
   –فرادهنده هـم فرقي نمي كند 

  .ياد گرفتن مي شودمحور “ موضوع”
  هر كه بخواهد چيزي ياد بگيرد، 

  .شده است“ محور”بايد آن را ياد بگيرد كه 
  و هر كه بخواهد ياد بدهد 

   –محور است “ موضوع”بايد آن را ياد بدهد كه 
  با همان هدف ها و برنامه ها و روش ها و وسايل و
  .فضاها و تمهيدات

  اما وقتي قطار سرعت مي گيرد، 
   –ونه ديگري است وضع به گ

  …حاال هر لحظه در جايي است و هر آن در فضايي 
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  يادداشت پيش از سخنراني
   –ما داريم تمرين دموكراسي مي كنيم  *

  .ظرفيت هاي خود را افزايش مي دهيم
  ما آگاهي هاي خود را

  نسبت به آن چه هست
  .افزايش مي دهيم

  ما باورداشت ها و قبول داشت هاي خود را
   –مي بريم زير سؤال 

  .“به دندان مي زنيم”
  ما تمرين مي كنيم

  .كه چه گونه رفتار كنيم
  ما تفاوت ها را نمي توانيم از بين ببريم؛

  اما، 
  زيبايي و اعتبار و عظمت يك فرهنگ

   –در هماهنگي اين تفاوت هاست 
  تفاوت سن،

  تفاوت استعداد و قابليت،
  تفاوت محيط و حرفه،

  تفاوت محل و شرايط زندگي
  فاوت تحصيل و درك،ت

  .و بازده“ اثر”تفاوت 
  …تفاوت 

  .نمي تواند وجود داشته باشد“ طبقه”جامعة بي
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ــيش از   ــت پــ يادداشــ
  سخنراني

  در مراسم يادبود
  

  آدم هايي مي آيند و مي روند
  بعضي ها نه از خودشان توقع دارند

  .نه از زندگي
  .برخي فقط از زندگي توقع دارند

  تغيير دهند؛گروهي سعي مي كنند آن را 
   –به دلخواه درآورند 

  .تالش مي كنند، كار مي كنند
  برخي ياد مي گيرند كه چه گونه تالش كنند؛

  .چه چيزي را، چه گونه، تغيير دهند
   –اثرپذير مي شوند و اثرگذار 

  به نسبت استعدادشان اثر مي پذيرند،
  .و متناسب با توان شان اثر مي گذارند

  اين ها دو دسته مي شوند؛
  آنان كه روي طبيعت كار مي كنند

  .و آنان كه روي انسان
  آنان كه روي طبيعت كار مي كنند

  گاه آن چه را ياد مي گيرند و كشف مي كنند
  .مي دهند“ درس”به ديگران 

  و يك دسته دانسته هاي خود را به كار مي بندند؛
  .خود كمر به اجراي دانسته هاي شان مي بندند
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  و به كار مي بندند و مي خوانند و مي پرسنـد 

  .تجربه مي كنند
  و با هر تجربه اي تئوري هاي شان را پربارتر مي كنند؛ 
  غني تر مي كنند

  ايـن ها طبيعت را مي فهمنـد، 
  قوانين آن را كشف مي كنند،

  و با درك درستي از آن دانسته ها
  طبيعت را،

  و بهتر بگوييم محيط را،
  .به سود انسان تغيير مي دهند

  موجب مي شوند آدم ها  اين ها
  كنند“ كوچ” به جاي آن كه 

  بمانند و محيط را به دلخواه خود،
  .پاسخگوي نيازهاي شان كنند

  گروهي هم هستند
   –كه از اول زندگي بشر بوده اند  –

   –كه روي آدم ها كار مي كنند 
   –مي خواهند از آن ها آدم هاي خوبي بسازند 

  .ددر آن ها خصال مورد نظر را بكارن
   –اين ها خوب و بدشان توي خودشان است 

  .توي ذهن و باورداشت هاي شان
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  زياد فكر مي كنند،
  پاي بندي هم دارند،

  وقت هم روي اشاعة باورداشت هاي خود مي گذارند
  .ولي از طبيعت و قانونمندي و بازدهي آن غافلند

  .اين ها، گاه، تصورات خود را جاي واقعيت ها مي گذارند
  

  ي هم هستند كه جهان را، طبيعت را، محيط را،آدم هاي
  .آن گونه كه هست مي شناسند

  انسان را هم جزيي از طبيعت مي بينند و 
  .تابع همان قانونمندي ها

  وقتي خود با طبيعت يكي مي شوند،
  آن را دوست دارند،

  ستايش مي كنند،
  انسان را هم

  كه همة تغييرات طبيعت به خاطر او داده مي شود
  .ارند، مي ستاينددوست د

  و در انديشه و تالش خود
  همة زيبايي هاي طبيعت را

  در وجود او نشا مي زنند
  مهرورزي شان از روي طبيعت

  .به اعماق وجود آدم ها مي رود
  زيبايي را دروني مي بينند

  .و دروني مي كنند
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  سخنرانيپيش ا“ اشتيادد”                                                                   
  مي خواهيم چه بكنيم؟

  مي خواهيم آدم ها را عوض كنيم،
  بسازيم،

  .بپروريم
  بايد خصالي در آن ها

  .بكاريم و پرورش دهيم
  .بايد انديشه آن ها را پرتوان كنيم

  براي پرتواني انديشه
  .بايد دانش آن ها را بارور كنيم

  خصال و دانش و انديشه كه
  پربار و پرشكوه شد

  .رت اجرايي مي خواهندمها
  مهارت اجرايي كه درست شد

  .دوست داشتن مي خواهند
  مسؤوليت سنگين ما آن است كه

  .معلوم كنيم چه مي خواهيم بسازيم
  اگر بخواهيم معلوم كنيم

  چه مي خواهيم بسازيم
   –بايد پيدا كنيم چه داريم 

  ويژگي هاي آن را كه داريم،
  ويژگي هاي آن را

  …مكه بايد داشته باشي
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 Alt/Fيادداشت براي امتحان ورودي                                                                

15/16/12/84  
  

  هر كاري شما بخواهيد مي توانيد بكنيد،
  به هر جا بخواهيد مي توانيد برسيد

  توانيد به دست آوريد، هر چه بخواهيد مي
  .هر كه بخواهيد مي توانيد باشيد

   –اول خصالي مي خواهد 
   –دل كار كردن داشتن 

  شهامت و شجاعت برخورد
  .با آن چه هست

  اميدوار بودن،
   –قانع نبودن به آن چه هست 

  بلندپروازي،
  بيش خواهي،

  نوخواهي،
  .دوست داشتن انسان و طبيعت

  از بودن خود راضي بودن،
  .كار خود لذت بردناز 

  آن گاه دانش به دست آوردن آن،
  مهارت پياده كردن دانش خود،

  انديشيدن بر انديشه ها،
  بر رويدادها،

  .بر بودها و نمودها
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  پرتوان بينديشيد و 
  و اثرگذار  زيبا، پراستحكام،

  .بيان كنيد
  بايد احساس كنيد كه

  هر چه نيرو در دنياست 
  .در اختيار شماست

  .ا بد دست شماستتلقي خوب ي
  

  رنج امر دروني انسان هاست
  .لذت نيز

  .هر چيزي را بايد اول به دوست داشتني تبديل كنيد
  هدف هاي بزرگ را،

  ايده هاي بزرگ را،
  آرزوهاي باالبلند را

  به قطعه هاي تعريف شدة زمان بندي شده، 
  قابل اجرا و دسترس 

  .تبديل كنيد
  بعد، پهلوي هم، يا روي هم، بچينيد؛

  .ولي هرگز ته، انتها، و پايان براي آن نگذاريد
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  پيش از سخنراني“ يادداشت”
   –مقدس است “ كار” 

  كار خود زندگي است؛
   –نمي شد “ انسان” اگر كار نبود انسان 

  .دست و مغز و زبان رشد نمي كرد
   –كار را با سه چيز ارزشيابي مي كنيم 

  با بازده؛ -1
  ادي بودناستحكام، زيبايي، دقت، اقتص

  .به درد خور بودن
  با روش هاي كار؛ -2

  با مهرباني،
  با پشت و پناه هم بودن،

  با ظرافت،
  .با ابزار

  .با سرعت، با هزينة پايين، با خطاي كم
  با لذت از كار؛ -3

  با خودي شدن با كار،
  .باليدن به نتايج آن
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   –نتيجه كار توليد است 
  توليد مي تواند فكر باشد،

  د،سخن باش
  آواز باشد،

  ابزار باشد 
  .و فضاهاي رشد و كاميابي

  
   –توليد مي تواند دروني باشد 

  دوست داشتن،
  پرصفا بودن،

  شجاع بودن
  اميدوار بودن،

  .مثبت بودن
   –و مي تواند بيروني باشد 

  .ابزارها و فضاها
  

  دروني كه بخواهد باشد
  .روي خود كار كردن مي خواهد
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  “يادداشت”
1/15/5/85  
  گلدره

  وجود ندارد؛“ تضاد”
   –هيچ چيز متضاد چيز ديگر نيست 

  است“ مكمل”هر چه هست 
  .هر چه هست هم خوب است، هم بد
  آن چه در اين مصرف، بد جواب مي دهد،

  .در مصرفي ديگر خوب خواهد بود
  

  هر چه با هر توصيفي توجيه شود
  در طيف و هرم است؛

  از پايين ترين درجه تاريكي
  درجه روشنايي تا باالترين

   –درجات بي شمار است 
   –متضاد روشنايي نيست “ تاريكي”

  اگر تاريكي نبود روشنايي نبود؛
  .روشنايي معنا نمي شد

   –“ خوب”است، نه شيرين “ بد”نه تلخ 
  آن چه به ذايقه تو تلخ است،

  .به دهان خورنده اي ديگر شيرين مي آيد
  آن چه تو را مي كشد،

  .مايه حيات اوست
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  چيزي را با غير خودش مي شناسيم، هر
  .خودش“ ضد”نه با 

  جنس نر مكمل جنس ماده است،
  بويايي مكمل چشايي

  .و چشايي مكمل كل نيازهاي بدن
  پايين ضد باال نيست

  وجود ندارد؛“ ضد”
  اما هر چه هست

  با هر چه هست
  .متفاوت است
  معيارها و مقياس هاي ما

  حواس و گيرنده هاي ما
  پيش ساخته هاپيش زمينه ها و 

  ما را در قالب هايي مي ريزد
  .كه خود آن قالب ها شكل نمي پذيرند

  خود“ خيال”و ما در 
  آن را كه در خيال هم نمي گنجد

  طبقه بندي و درجه بندي و عنوان بندي مي كنيم
  هيچ چيز نه در جاي خود مي ماند

  و نه با همة ويژگي اش ظاهر مي شود
  .د و اثر مي گذاردويژگي اي كه دايم اثر مي پذير

  .تصويرها و تعريف ها و آگاهي ها را به هم مي ريزد
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  هر چيز نويي كهنة چيز ديگري است
  .“نو”و هر كهنه اي سرآغاز يك 

  مرگ و زندگي هم چرخش و گردشي است،
  نويي كهنه شده است و 

  .كهنه اي نو مي شود
  و ما هر چيزي را با غير خودش مي شناسيم،

  شابه هابا تفاوت ها و ت
  تفاوت ها بافت هستي است

  .همچنان كه حركت ذات آن
  اگر تفاوت ها نبود،

  .هستي نبود
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   پيش از سخنراني“ يادداشت”
  دوست داشتن را دامن زنيد؛

  عشق ورزيدن را،
  تركيب شدن با جمع را،

  .قدرت رهبري جمع را
  خالقيت را،

  نوآوري را،
  تازه خوري را،

  .را بهره مندي از زمان
  حل شدن در طبيعت را،
  .راه بردن طبيعت را

  ديدن آينده را،
  .درك آيندگان را

  شناخت آن چه را بوده است،
  .طراحي آن چه را بايد باشد

  
  با دل و جان گوش دادن را،

  با همة حواس خواندن را،
  دريافت پيام را،

  .نوسازي پيام را
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   –فكر كنيد “ رشد”شما بايد به 

  ر،به طراوت بيشت
  به شادابي بيشتر؛

   –در مجموع 
  به رضايت خاطر بيشتر،
  .و به لذت بيشتر

  روي انديشه كار كنيد،
  روي ظرفيت ها،

  روي قابليت ها
  روي دانش و آگاهي آدم ها

  روي مهارت ها و بازده ها
  آن وقت 

  .باشد“ اثر” بايد پاسخگوي “ حقوق”
   –توليد، فقط توليد فيزيكي نيست 

  توليد انديشه،
  يد ذوق هنري،تول

   –توليد اميد و پايداري 
  تغيير دادن آدم ها،

  تغيير دادن شرايط زندگي،
  تغيير دادن بازده؛

  .مواد مصرفي و شيوه هاي مصرف
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  شيوه ها را تغيير دهيم،

  ايده ها را تغيير دهيم،
  .خواست ها را تغيير دهيم

  .نگاه به زندگي را تغيير دهيم
   –خودمان را تغيير دهيم 

  ايين آوريم؛نه پ
  .پربار و پربازده و خوشايند ديگران كنيم

  .بياييد جلوي انحراف را بگيريم
  .توانايي و اثرگذاري را دامن زنيم

  .باشيم حقوقِ برابرِ بازدهآن گاه دنبال 
   –جداسازي هاي امروز درست نيست 

  زن در مقابل مرد،
  غني در مقابل فقير،

  .باسواد در مقابل بي سواد
  درست
  .برابر اثرگذاري است “حقوق”

  .سهم هر آدمي در ساختن زندگي ايده آل است
  .در ساختن آينده اي كه بايد بيايد
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  پيش از سخنراني“ يادداشت”
  

  براي داوطلبان تدريس
  

  شما بايد از آموخته هاي تان بهره گيريد،
  به چيزي جز آن چه آموخته ايد فكر كنيد،

  به آن چه نيست، جايش خالي است؛
  .ه به مدد آن پا مي گيرد و جان تازهآيند

  شما بايد آن چه را هست،
  آن گونه كه هست؛

  در درون و بيرون،
  و با سير حركتي اش

  بشناسيد و به جا آوريد
  تا

  با دانش و درايت و انديشه و پرسشگري خود
  پيدا كنيد

  چه بايد از آن ساخت
  .و چه مي توان از آن ساخت

  كار شما
  دخانه نيست؛با دلو آب كشيدن از رو

  كار شما
  پيدا كردن چشمه هاي ناشناخته است،
  باز كردن سرچشمه هاي دربسته،

  الروبي مسيرها،
  .راه دادن به جريان پر شور چشمة زندگي
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  كار معلمي آفريدن است؛
  .نه بهره برداري از آن چه ديگري آفريده

  معلم توليدگر است،
  شاگرد خالق،

  و تودة بزرگ
  مصرف كنندة توليد معلم

  .و تازه يافته هاي محصل
  كار مي كنيد؛“ كه” شما روي 

  .“چه”با 
  اگر شفاف ببيني

و مهارت به تصوير كشيدن داشته 
  باشي،

  اگر درست بينديشي
و تـوان بيـان انديشـه را داشــته    

  باشي؛
  اگر با همة وجود دوست داشته باشي

و هنــرِ ابــرازِ احســاس را داشــته 
  باشي
  آدميان“ دل”كليد 

  .يت توستدر كف با كفا
 


