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  .براي آنان كه مي انديشند
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  گفته هاي نوشتني
  گفته اگر نوشته نشود؛

   –چند جور در مي آيد 
  هر كسي 

  بنابر برداشت خود،
  بنابر حافظه اش،

  بنابر عقيده و سليقه اش؛
  آن را نقل مي كند؛

  .يا تفسير و تعبير مي كند
   –گفته بايد 

   –بنابر پيامي كه دارد 
  توسط خود گوينده

  .نوشته شود
  ده شده ها انواع داردينش

  .ي نوشته شده ها، نهول
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  اما، نوشته هم بايد
  .ارزش خوانده شدن داشته باشد

  بايد مباني
  علمي، فلسفي، ادبي، هنري يا تاريخي

  داشته باشد،
  .تا به برخورد عقايد و آراء كشيده شود

  نوشته بايد انديشه را برانگيزد
  بايد احساس را زالل و روان

  و اثرگذار كند
  و خواننده را ببرد

  .آن جا كه بايد
  

  20/27/2/91  
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  پيش سخن
  

  آدم وقتي با احساس و انديشه راه مي رود؛
  پيدا مي شودخيلي چيزها سر راهش 

  لطيف مي كندكه احساس او را 
  و انديشه اش را تحريك

  در برخورد با هر چيز تازه
  انديشه اش به تكاپو مي افتد

  كه آن را بشناسد،
   مي زنديو احساسش چتر

  .آن را خوشايند كندكه 
  

   –  كند مي“رشد”آدمي كه 
  در انديشه و احساس و بيان و ارتباط 
  هميشه به پشت سرش نگاه مي كند

  .و از آن درس مي گيرد
  تازهاو با پديده اي 

   –برخورد تازه مي كند 
  و از تكرار مكرر مي پرهيزد

   به نظر همان آيد كه بودولو محرك
  

  احساس را انديشه بر مي انگيزد
  .و انديشه را احساس راه مي برد
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   باشد“رشد”اگر انديشه در مسير 
  و احساس در مسير لطيف تر شدن؛

  – هيچ برخوردي
   –ولو محرك شبيه نمايد 

  .ه باشدتشنبايد مثل گذ
  .توقف رشد استكه اگر باشد، 

  

  آن چه در اين كوچك كتاب آمده است
  نوشته نشده؛به قصد كتاب شدن، يا منتشر شدن، 

  كه دست داده  –احساسي بوده 
   –ي كه راه يافته ه اشيدانيا 
  همه پيش آمده است؛

  خنرانيقبل از س
  در گفتگو

  در ديدن
  در ديدار

    كهو در پاسخ به آن چه
  .پاسخ مي خواسته است

  21/26/2/91  
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  يادداشت
  قبل از امتحان ورودي

  

  ما ايستادن است؛اول  درس 
   – خردمندانه ايستادنِ

  نگاه كردن به همه طرف؛
  .از همة زاويه ها

  خواندن،
  پرسيدن،

  مشورت كردن،
  .دوباره نگري

  دايم هدف و برنامه و روش و سازمان و ابزار را
  بازنگري كردن،

  .به روز رساندن
  ايستادن 

  ادنِ راه و روش نيست؛به معناي تغيير ند
  .به معناي غنا بخشيدن به آن است

  
9/31/3/84  
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  يادداشت
  پيش از مراسم تجليل

  
   بگيرد؛“ لوح سپاس”اين، من نيستم كه بايد 
  اين، آن جرياني است كه

   تالشنيم قرنپس از 
   –جاري شده است 

  به پاخاستن جوانان
  در برپا داشتنِ محافلِ

  ادبي - هنري-علمي
  

  وق انديشه است اين، تف
  بر تكنيك

  .در راه بردن زندگي
  

  اين، بها دادن
  به تربيت نيروي انساني است

  با دو بال پرقدرتِ
  .“عشق و انديشه”

  اين، بها دادن به آموزش كودكان است؛
  به دور از ميل و سليقه و خواستِ

  .آنان كه رو به رفتن دارند
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  يادداشت
  پيش از سخنراني

  براي چه ياد مي گيريم؟
  

  براي آن كه قوي تر باشيم،
  .براي آن كه مسلط تر باشيم

  چه طور مي توان قوي تر بود؟
  با شناخت بهتر

  .و با برخورد مسلط تر
  شناخت كدام است؟

   –آگاهي است 
  ديدن هر چه هست،

  .همان گونه كه هست
  اما اين شرط الزم است،

  .شرط كافي نيست
  شرايط پيدايش،

  رشد و نمو و تبديل آن را هم
ب  .ايد دانست

   آن رااثرپذيري و اثرگذاريِ
  .بايد دانست

   هست كهرابطة آن را، با آن چه
  بايد دانست

  .“ كشف رابطه ها”
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   و درست ديدن؛اگر ديدن 
  به تو آگاهي مي دهد،

  كشف رابطه ها
  .دانش تو را باال مي برد

  تو،
  آگاهي مي خواهي،

  .دانش مي خواهي
  ولي،

  اين كه چه طور 
  نش خود بهره جويياز آگاهي و دا

  انديشه مي خواهد،
  .خرد مي خواهد
  .خردِ بهره برداري از آن دانش و آگاهي

  

  حاال،
  آگاهي داري،

  دانش تو قابل اعتماد است،
  خرد راه بردن آن را داري،

  مهارت مي خواهي،
  چابكي مي خواهي 

  و شهامت
…  
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  يادداشت
  پيش از مصاحبه

  بستگي دارد به اين كه 
  بان و ادبيات نگاه كنيم؛به چه چشمي به ز

   – نگاه كنيم  “ انديشه و بيان”اگر به چشم 
  به چشم چشمه سار احساس، 

  آن وقت انديشه و بيان مي شود 
  هويت آدمي، 

  اواقتدار   شخصيت و اعتبار ومي شود
  

  ؛ را در كنار امور جاري زندگي ببينيم“زبان”اگر 
  .در سايه مي افتد، پژمرده مي شود، مي ميرد

  

  اي آن كه مردمان بتوانند بر
  شفاف ببينند،

  بزرگ بينديشند، 
   –انديشه و احساس خود را 

  –همان گونه كه به آن ها دست مي دهد 
  بيان كنند،

  واژگاني غني مي خواهند،
  ساختارهايي موسيقايي،

  .و دقت و استحكام كالم
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  يادداشت
  پيش از سخنراني

”   كه داشته باشيم“ آگاهي
  .اهيمها را مي خو“رابطه”

  آگاهي و دانش كه داشته باشيم،
  دانشِ بهره برداري از دانسته ها را مي خواهيم
  آگاهي و دانش و شيوة بهره برداري از دانسته ها را

  كه داشته باشيم،
  . راه بردن زندگي را مي خواهيم“خرد”

  آگاهي و دانش و بينش و خرد راه بردن زندگي را
  كه داشته باشيم،

  . توش و توان را مي خواهيم به كار گرفتن“دلِ”
  دلِ به كار گرفتن داشته ها و دانسته ها را 

  كه داشته باشيم،
“عشق”   به هستي،

  شور زندگي،
  سرِ پر سودا،َ

   پر اميددلِ
  .مي خواهيم
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  يادداشت
پيش   از امتحان ورودي

   را از اول تعريف كنيد،“زندگي”
  تحصيل را از اول تعريف كنيد،

  كنيد،كار را از اول تعريف 
  محصل را،

  معلم را،
  كارمند را،

  دانشمند را،
   را از اول تعريف كنيد“توانمندي”

  مدرسه را،
  دانشگاه را،

  وسيله ارتباطي را،
  وسيله يادگيري را،

”   را از اول تعريف كنيد،“سواد
  خوب را،

  پسنديده را
  ستودني را

   – را از روي زبان تان برداريد “بد”
  .از ذهن تان هم

ببينيد چه ب  وده است،
  پيدا كنيد كه چه هست،

   –و بينديشيد كه چه بايد باشد 
“چه”   را
   را،“چه گونه”و 

  .از نو بيافرينيد
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   –آدم ها را دو دسته كنيم  
  آن دسته كه مي شناسند و مي دانند

  .آن دسته كه نه مي شناسند و نه مي دانند
  آن دسته كه مي شناسند و مي دانند 

  ه چيز را مي دانند؟چه چيز را مي شناسند و چ
  محيط دور و برشان را مي شناسند، 

  پديده هاي جهان هستي را مي شناسند، 
  و بر روابط حاكم بر آن ها آگاهند 

  و مي دانند چه گونه آن روابط و قوانين را 
  .به خدمت تعالي زندگي كشند

  
  برداشت شان از محيط اطراف با چيست؟
  شناخت شان از جهان هستي با چيست؟

با   ؛ با زبان– كالم، با عبارت
  زباني كه الفاظش، كلماتش، عباراتش 

  . واقعيت ها باشدرمنطبق ب
  بايد زباني 

  براي دريافت اين واقعيت ها 
  داشته باشد 

  .اين را مي گوييم زبان درك
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  همه آنان كه زبان درك دارند 
  در يك گروه نيستند 

   –حداقل در دو گروه اند 
  آنان كه زبان درك دارند 

   – زبان توليد ندارند ،اما
  ؛نمي توانند

  دانسته هاي خود را، 
   را، دوردهاي خوادست

   را دانديشه هاي خو
  بيان كنند

  و آنان كه به وسعت زبانِ درك، 
   –  دارندتوليدزبان 

  .زبان بيان احساس و انديشه
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   چيزي كه غير قابل تحقيق باشد
   –براي انسان وجود ندارد 

پس غيرقابل  . درك هم وجود ندارد
  كه دانش، تحقيق و تسلط تو

  .راه فهميدن آن را پيدا مي كند
  راه هاي رسيدن به هر چيز

  به تعداد شعاع هايي است
  .كه به مركز يك دايره مي رسند

  
  اگر چيزي قابل تحقيق باشد،

  قابل درك است،
  و اگر قابل درك باشد،

  .قابل دسترسي است
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  انطباق انسان  
با   محيط،

  با شرايط،
  با وضعيت
  فقط انطباق بيروني نيست،

  انطباق فيزيكي نيست؛
  ،هست ذهني هم - رواني-انطباقِ روحي

  .و دروني
  ما،

  براي تغيير دادن بيرون
  .بايد اول خودمان را تغيير دهيم

  ؛ذهن و روان ما
  كه دروني است

  بسيار سريع تر از بيرون
  كه فيزيكي است

  .تغيير مي پذيرد
  

5/2/8/87  
  
  

 18



  پدرم، مادرم، 
   شدي؛“عاقبت به خير”تو، 

   –به پا خاستن فرزندانت را مي بيني 
  تو، طليعة صبح زندگي را،

  زندگي در خور انسان را،
  .به چشم خود ديدي

  
  سرت را باال بگير،
  بازوانت را

  در بازوان هموطنان زنجير كن،
   –و آوازت را بخوان 

  آواز عشق و سازندگي را،
   شدن انسان ها را؛آواز بيدار
  آوازي كه غريوش
   و شادي راپايداريشهامت و 

  به دل هاي آرزو كشيده
  .مي نشاند
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  تاريخ همواره  
“تكامل”   را در بر داشته است،

   – را آبستن است “تحول”اين بار، 
   آن چه هستتحولِ

  در گرو دگرگوني آن است؛
  وقتي وسيله عوض مي شود

  بايد روش هم عوض شود،
  مي شودروش عوض وقتي 

  .بايد برنامه هم عوض شود
  مي شودوقتي وسيله و روش و برنامه عوض 

  ؛بايد سازمان هم عوض شود
  دهي است فقط سازمان

  يلهكه به برنامه و روش و وس
   –معنا مي بخشد 

  و اين سازمان دهي است
  كه مي تواند هدف گيري كند

  و در تعيين و اعتالي هدف
   –نقش داشته باشد 
  .ل را بزندحرف او
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  پاسخ يك پاسخ
  

  تجديد نظر منوط به مشخص شدن تكليف نيست؛
  . تجديد نظر، خود، تكليف را روشن مي كند

  .تكليف آفرين مي شود
  اگر تجديد نظر نباشد، 

  اگر تغيير و تحول و نوآوري
  بر اساس مطالعه و تحقيق 
  و مشورت و مقايسه 

  نباشد،
   –زندگي از حركت مي ماند 

  نوع و تكامل خود را از دست مي دهد؛ پويايي و ت
”  . مي شود“ آبِ راكد

    شما ضعف را مي بينيد،
  چاره را چي؟

  فقط تخريب كه نيست؛ 
  .ساختن هم هست

  و ساختن 
  هدف و برنامه و روش و ابزار و سازماندهي

  .مي خواهد
  آينده نگري مي خواهد

  تشخيصِ نياز و زمانبندي مي خواهد
  . و ارزشيابي،تو سيستم هاي كنترل كيفي
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   را پيدا كني“ضعف”هم بايد موجبات 
  بخشي را؛“توان”هم عناصر 

  .عوامل جذب را و عوامل دفع را
    با پربار كردن عوامل جذب،

  .دنعوامل دفع در سايه مي افت
  

   است “مشخص” موقعي “نقطه نظرها”
  كه تشخيص داده شود، 

   كني “بيان”وقتي نتواني آن ها را 
  يده نشوند،  هم د“عمل”و در 

  .مي ميرند، خودشان خودشان را مي خورند
  دچار نوعي تصور و اوهام مي شوي كه

  بيرون را تيره مي بيني 
  .و نظرات خود را ناتوان

  نظر در عمل بايد استحكام و كارسازي 
  .و برتري خود را نشان دهد

  ،  “مي پنداريد”شما ممكن است، آن چه را درست 
    .انجام دهيد

  . باشد“درست” معلوم كه اما از كجا
  وانگهي، درست از نظر كي؟
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  فكر آدمي اگر كار كند 
  چ امري گير نمي كند؛يدر ه

  به شرط آن كه 
  از راه هاي مختلف برود، 

  شيوه هاي متفاوت به كار گيرد،
  انعطاف داشته باشد،

  نخواهد كه با يك سيم، 
  و فقط يك سيم، 

  .آهنگ دلخواهش را بنوازد
  

  ض نشود،  عو“ديد”اگر 
   عوض نشود، “شيوه”اگر 

   عوض نشود،“وسيله” و “مصالح ”اگر 
  خوب، معلوم است كه 

“مدير ”  . خوبي از كار درنخواهد آمد
  در پيدا كردن راه حلِ درست مدير، 

  در بيرون آمدن از بن بست، 
  در آفريدن تحول، 
  فكر مخالف بيشتر به درد تو مي خورد 

  تا حرف كسي كه
  . چيزي نمي گويد“چه چه” و “به به”جز 

  مجيزگويان و بادنجان دور قاب چين ها 
  بيشتر آدم را گمراه مي كنند، 

  .يا در گمراهي نگه مي دارند
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  زنگِ بدنة فكر و بيان و عملكرد 
  با چكش انتقاد فرو مي ريزد،

  اما هم آن كس كه چكش به دست مي گيرد 
  بايد از درك و شعور و دانش 
  ر باشد و درايتي باال برخوردا

  هم او كه چكش مي خورد 
  بايد قابليت چكش خوري را 

  .داشته باشد “تغيير”تا حد 
  ؛فكرت را به نظرخواهي بگذار

  . انديشه ها و دستاوردها نسيمِدر فضاي بازِ
  اما اگر كسي 

  در برابر انديشه و اراده و اميد و پايداري تو 
  ساز منفي مي زند، 

  موج منفي مي فرستد، 
   برداشته اند“نه”سقش را با 

  به دايره وجودت راه نده
   –ها را بپذير “ردست پ”فقط 

  آنان را كه از درون شعله ورند؛
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  كه برق نگاهشان،
  زنگ كالمشان،

  گرماي دست شان،
  قامت راست شان

  شور و اميد و توان و نشاطي مي بخشد
  .كه خود تبلور آن خواهي شد

  
13/10/83  
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  يادداشت
  ركت ساختمانيدر يك ش

  

   است كه “مصرف”اين 
  تكليف توليد را معلوم مي كند،

  اما توليدي كه 
  بناي خود را بر فرهنگِ مصرف موجود بگذارد،

  .رفتني است
  توليد، خود، بايد فرهنگ مصرف بياورد، 

  دانش و خردِ مصرف را افزايش دهد،
  كهآن را توليد كند 

   –مردم نديده اند، نمي شناسند، نمي طلبند 
  اما بايد ببينند و بشناسند و بطلبند

  ياد بگيرند كه چه گونه مصرف كنند،و 
  و آثار ناشي از آن مصرف را 

  –در شكوفايي بيشتر زندگي شان ببينند 
  .المتي و چابكي و اميدواريسواني و ت و پرشادابيدر 

   نه فقط “توليد”
  دانش توليد، 

  عقل توليد، 
  آينده توليد، 

  سرمايه توليد 
  خواهد، مي 

  . توليد را نيز“شهامت”كه 
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“توليد”   بايد فرزندِ
  آينده نگري، 

  نيازشناسي، 
  فن آوري، 

  انسان دوستي، 
  جامعه شناسي، 

  .و شهامت نوآوري باشد
  ،كه نام آوري و جهانگيري

  توانمندي و ماندگاري 
  و استحكام سازماني، 

  در گرو چنين 
  آينده نگري 

  نيازشناسي 
  خردورزي 

  .ي استو فن آور
  

  1381فروردين 
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  “يادداشت”
  “تكنولوژي آموزشي”در شوراي

  
   دايمي است،“تحول”جهان در حال 

  كند، مي تغيير دايم ،مفهوم زبان و كاربرد آن
  كشور ما در حال تحول دايمي است،

  نيازها و مفاهيم، پيوسته عوض مي شوند،
  در اين تحول ها

  گروه ها و صنف ها و طبقات
  .ت دارندنيازهاي متفاو

  جنس و سن نيز
  .تفاوت نياز ايجاد مي كند

  زمينه هاي قبليِ تربيت و يادگيري
  تفاوت ايجاد مي كند

  خود زبان نيز،
  با پديده هاي تازه و مصرفي ديگر،
  .تغيير و تحول و جا به جايي را مي طلبد

  دانش و تكنيك روز نيز
  ابزارها و شيوه هاي يادگيري را

  .تحت تأثير مي گيرد
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  بدن و سيستم عصبيخود 
  و آن چه ژن ها با توارث مي آورند،
  ذهن و آمادگي ذهني و شور يادگيري را

  .تغيير مي دهد
  هدف در پايان نيست؛
  در كل مسير است،

  -در تغييرهاي دايمي و تصاعدي است 
  .در حركت و تغيير شيپوري است

  
  ونبه اعتبار دستاوردهاي 

  بايد پيوسته و تكامل يابنده
  هندگان بنويسيم،براي يادد

   –دوره بگذاريم 
  وظيفة پژوهش و بررسي و برآورد دهيم
  تا آنان نيز، فراگيرنده را بهتر بشناسند،

  نياز را بهتر دريابند،
  دانش خود را 

  تازه تر، 
  و قابل اعتمادتر كنند
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  و شيوه هاي خود را 
  پربارتر،

  متنوع تر،
  شيرين تر،

  .و اثرگذارتر
  ما اگر بخواهيم 

”  – بنگاريم ، يا ياددهي، يادگيري“ آيين
  چارچوب براي روش ها قايل شويم،

  شيوه ها را قالب بندي كنيم،
  ي ما،از نوشته ها و به قالب ريخته ها

  در چارچوب گرفته هاي ماو 
  . برخاسته است“ كپك”بوي 

   –هدف از يادگيري چيزي نيست 
  –كه در پايان راه به آن برسيم 

  مانبايد در تمام مسير حركتي 
  ؛يمتحول بيافرين

  تحول فكري، بياني، حركتي، احساسي 
  .و استحكام بخش
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  مواد آموزشي
  نبايد صرفاً براي ياد دادن باشد

  مواد و شيوه هاي يادگيري بايد
  ذهن را متحول كند،
  لطيفاحساس را 
  باورداشت هاي كپك گرفته را
  با آب زالل انديشه هاي نو؛

   روز،انديشه هاي ريشه دوانده در دانش
  .    بشويد

  و نشاهاي تازة
  عشق و اميد و پايداري و بلندپروازي
  .بكارد

  ما بايد جا به جايي محورها را داشته باشيم؛
  محور يادگيري 

  گردانندة چرخِ
  گردآوري و سر و سامان دادن

  و فهميدن و تحليلِ 
  .تازه هاي علوم بشري گردد

  

18/2/3/84  
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  چه فرق است 
  دبين آن كس كه نمي دان

  
  و او كه مي داند و نمي تواند بگويد

  
  ؛ تحليل گر است،مغز انسان

  قضايا را مي گيرد،
  بررسي مي كند،

  تحليل مي كند،
  پرورده و قابل درك و قابل رؤيت مي كند،

  .و بعد تصميم مي گيرد
  اگر بخواهيم تصميم درست بگيريم،
  ،انيمبايد مواد و خوراك الزم به مغز برس

  دهايي استوراكه اين مواد دست
   اندكه براي ما گذاشته

  .و در اختيار ماست
  

  16/9/67  
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  “يادداشت”
  25/3/82  وروديامتحانپيش از 

  
  چه قدر مي توانيد آن طرف را ببينيد؟

  آينده را مي گويم
  همه چيز عوض مي شود؛

  رابطه ها عوض مي شود،
  .ارتباط ها را عوض كنيم

  نگاهي ديگر،
  تعريفي ديگر،

  .برخوردي ديگر
  

  ابزار بايد عوض شود،
شيو   برخورد بايد عوض شود،ة

  .مصرف بايد عوض شود
  

  . بايد به كمترين برسد“وقت”
  مالك

  صرف وقت است،
  شيوة برخورد است،

  .بازدة مفيد است
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  يادداشت
پيش   ورودي از امتحان

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

  شما چه گونه مي بينيد؟
  

   را آن گونه مي بينم كه من، خود، دنيا
  هر كاري بخواهي مي تواني بكني، 

  هر تغييري كه نياز داشته باشي 
  .مي تواني بدهي

  
  ما بنا نداريم دنيا را فقط بشناسيم

  ما برآنيم كه آن را تغيير دهيم 
  مي خواهيم آن را آن گونه كه 

  نياز داريم، 
  دوست داريم، 

  صالح مي دانيم 
  بسازيم

  ن، اما، براي ساخت
   –شرط اول شناختن است 

  ، مبايد عناصر ساده را بشناسي
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  ، مشيوه هاي تركيب را بداني
  .متركيبِ تركيب را پيش بيني كني

  
  مگر ما مي توانيم 

  همه چيز دنيا را بشناسيم؟ 
  مگر مي توانيم 

  در هر امري مداخله كنيم؟
  ما بايد معلوم كنيم 

   بسازيم–چه چيز را مي خواهيم تغيير دهيم 
   –آن را بشناسيم 

  .روي همان كار كنيم
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  يادداشت
  پيش از سخنراني

  شما عزيزترين عزيزان ما هستيد،
  شما اميد مردم به پاخاسته ايران هستيد،

  شما چشم و چراغ مردم روي زمين هستيد؛
  پيشاپيش همه داريد ياد مي گيريد

  كه چه گونه زندگي كنيد،
  ريد،چه گونه اين زندگي را برپا دا

  چه گونه زيبايي ها را بيافرينيد،
  .و از آن ها پاسداري كنيد

  شما بايد چشم هاي تيزي داشته باشيد؛
  هر آن چه را كه هست،

  آن گونه كه هست
  .ببينيد

  شما بايد رابطه بين هر چه را هست
  با آن چه كه هست،

  آن گونه كه هست 
  .ببينيد

  شما بايد خوب ببينيد، 
  خوب بشناسيد، 

  .ديشيدخوب بين
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  در ستايش دانشجويان ممتاز
  

”شما    شناخته شده ايد“ممتاز
  در آن چه مي كنيد

  بسيار شائقيم كه شما را 
  . ببينيم“نمونه”

  شما، بايد، با نام تان 
  نام ميهن مان را پرآوازه كنيد،

  ميهن ما استعداد فراوان دارد،
  .و شما نيز سرشار از استعداديد

  راهي برويم
  دهاي مان برخوردار شويم،كه از همة استعدا

  و همة استعدادهاي بالقوة سرزمين مان را
  .بالفعل كنيم

  
  خود را بشناسيم و 

  .بر فيزيك هستي مسلط شويم
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  ما  
   –بايد فضاها را عوض كنيم 

  .فضاهاي ذهني را
  فضاهاي بيرون را

  براي تغيير دادنِ فضاهاي ذهني
   –عوض كنيم 

  رابطه ها را،
  ابزارها را،

  . ها راروش
  

 بايدما   تجربه كردن را ياد دهيم،
  مسؤوالنه پذيرفتن را

  .آگاهانه رد كردن را
  آزمودن دانسته هاي خود را

  .افزودن آزموده ها به دانسته ها راو 
  

  دوست داشتن زندگي را،
  آدميان را،

  .تن و جان خود را
  ارزش نهادن

  بر آن چه ارزش نهادني است
  .و ستودن آن چه ستودني است
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  “ادداشتي”
  پيش از سخنراني

  

  ما مي خواهيم 
  پرقدرت ترين مردم روي زمين باشيم،

  مي خواهيم زندگي اي پرشكوه و زيبا؛
  در خور انسان امروز 

  .داشته باشيم
  زيبايي هاي زندگي امروز

   –در درك واقعيت هاست 
  .آن گونه كه هست

  در بيان حقيقت است؛
  .آن گونه كه واقعيت دارد

  است،در دوست داشتن 
  در ساختن است

  ما مي خواهيم 
  پرشكوه ترين زندگي روي زمين را داشته باشيم

  زيباترين زندگي را،
  پرتوان ترين زندگي را،

   ترين زندگي را،پرتحرك
  .و قابل دفاع ترين آن ها را

 39



  نگاهي ديگر به انجمن صنفي؛
  

  .انجمن صنفي آموزشگاه هاي زبان
  ما متشكل نمي شويم 
   يا جايي بايستيم؛ كه در برابر كسي

ما متشكل مي شويم كه بـا هـم باشـيم، كـه نيروهـا و                
نيرويـي   –رد و كالن مان را روي هم بريزيم         استعدادهاي خُ 

  .سترگ و تعيين كننده از آن بسازيم
ما متشكل مي شويم تا امور مشترك مان را در اشتراك           

  .مساعي راه ببريم
مات دخـ  مي شويم تا با بـاال بـردن كيفيـت            ما متشكل 

 آمـوزش زبـان     ، كـشورمان   و برآوردن نيازهـاي مـردمِ      ،خود
ــش ــست –ور را ـك ــيش از دب ــطوح  ـ از پ ــاالترين س ــا ب ان ت

  . به عهده گيريم–دانشگاهي 
ـ           - آموزشـي  -دگي علمـي  ـما متشكل مـي شـويم تـا زن
  .تربيتي مان را خودمان راه ببريم

با نوشتن آيين نامه ها و اساسنامه هـا و روش هـاي راه              
، خودمان را در مقابل آن چه درست است و هنـوز            بردن كار 

  نيامده است؛
در مقابل آيين هـا و روش هـايي كـه پاسـخگوي آينـده               

  . متعهد كنيم،تابناك زندگي بشر است
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ما با برپا كردن مراكز تربيت معلم، با انتشار نشريه هاي           
آموزش دهنده، با آموزش دايمي كادر سـتادي و آموزشـي،           

  . ه گفتاري و نوشتاري با خانواده هابا ارتباط هاي گسترد
با قبول نمايندگي دانشگاه ها و مراكز فرهنگي داخـل و           
خارج از كشور، با ايجاد نمايشگاه هاي دايمي و فصلي عرضة  

  .خدمات براي مردم ميهن مان
ما مي خواهيم نه تنها مركز قابل اعتماد آموزش زبــان           

 آمـوزان   براي كشـورمان باشيم كه قطب جذب كننده زبـان        
  .ساير كشورها
 – يادگيري و ياددهي      لوازم و وسايل جديدِ    دةتوليد كنن 

  .نرم افزارهاي آموزشي
كل ما بايد كـودك شناسـان و جامعـه شناسـان و             ــتش

ـ          ان را در   ـزبان شناسان و اديبـان و نويـسنـدگان و حقوقدان
  . نيزهنرمندان و و ورزشكاران را– بر گيرد 
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 اداره كنندة امـور مملكـت بايـد از      سازمان هاي مسؤول و   
پيدايش و برپايي چنين انجمن هايي خوشنود باشند و آن ها           

ان را آسـان    ـرا قوياً حمايت كنند؛ چون كار ارتبـاطي خودشـ         
  .مي كنند

ؤوالن برداشـته   ـمسؤوليت هاي ادارة امـور از دوش مـس        
مي شـود و بر شــانه هاي پركفايت انجمن ها و اتحاديه ها            

  .ي شودگذارده م
   امور اداري نيست ،كارهاي فرهنگي

”كه    آن را اداره كند “ه ادار
 دست  –فرهنگ و آموزش در تار و پود زندگي ما دويده           

  . استند دادهو دل و مغز و زبان مان را به هم پيو
 خـود زنـدگي اسـت       –معيارهاي ما ديگر مـالي نيـست        

  .عشق به زندگي است
اي كـه آرزوهـاي     ده  ـسهم ماست در ساختن آينده؛ آين     
  .در دل مانده بشر را برآورده مي كند

 انديشة پرتوان، عشق بي سقف و مـرز         –عشق و انديشه    
 نه فقط براي فرزندان مان كـه بـراي          –بهترين ارثيه ماست    

  .مردم ميهن مان، براي جامعه بشري
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  خالصه يك سخنراني
24/12/82  

   ،مردم به پاخاسته ايران
  خيلي خوب مي دانند 

  كهكه چه جوري آن زندگي را 
  .دوست دارند، اعتقاد دارند، نياز دارند، بسازند

  طليعه اش جوانان هستند 
  . و كودكان اين مملكت

  خانواده هاي ما عاشقانه گرد يادگيري مي گردند
  يادگيريِ اين كه 
  دگي كنيم،چه گونه زن

  تالش مي كنند وارد دانشگاه شوند، 
  ، كنند “دانشگاه”دانشگاه ها را 

  دانشگاه هايي كه جذب كنندة 
  همة دستاوردهاي جديد و مورد نياز باشند، 

  دانشگاه هايي كه، 
  . مثل خورشيد، گرما و انرژي بدهند

  

  .  خواهيد كرددانشگاهدانشگاه ها را شما 
   شما آدم هاي آگاهي هستيد،

   . تقابل هم مي آورد تحول كه هست،
  پيدايش تمدن ها، و زمان تمدن ها 

  چنين بوده است 
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  تمدن در جايي پيدا شد كه 
  مردم در سختي چيزي آفريدند 

  ؛ براي همه؛كه چراغ و خورشيد شد
  و بعد چنان به آن خو كردند 

  و ايستادند روي آن 
  . تا خودش پوسيد و از پايه فرو ريخت

  

   – داريم از گذشتگان داريم ما هر چه
  ما محصول تاريخ هستيم 

  ولي خودتان مي دانيد كه تاريخ اليه اليه است 
  يك نياز پيدا مي شود، 

  نياز بسيار جدي است، 
  تالشي مي شود كه 

  به آن نياز پاسخ داده شود 
  ولي يك وقتي مي شود كه 

  آن نياز جايش را به نياز ديگري داده 
  . و پاسخ مانده است

  به دليل اين كه همه چيز در تحول است، 
  همه چيز در تغيير است 

  و چيزهاي ساده، تركيب تازه مي دهند، 
  يك تركيب تازه مي آيد، 

  يك نياز تازه مي آيد 
  و پاسخ تازه مي طلبد، 
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  پس اگر پاسخ هاي تاريخ منقضي دست ما باشد 
  ما شكست مي خوريم 

  . ما اميدمان به شماست
به نوخاستگان   – ي كه مي دانند چه مي خواهند

  .همان چيز را مي آورند كه نياز داريم
  در كشور ما 

  آن هايي كه موجب افتخار ما هستند 
  كه قلل پاي نخورده را فتح مي كنند 

  ندانسته ها را ياد مي گيرند، 
  نيامده ها را مي آورند، 

  . ناديده ها را پيدا مي كنند
  دارند 

  . ست مي آورندجديدترين علم ها را به د
  ، علم بايد بيايد در زندگي

  . در پنجه ها، در نفس ما
  . دانش شما بايد به زندگي روزانه لوال شود

  دانستن شرط اول است 
  ولي براي اين كه به توانستن لوال شود 
  از حلقه فهميدن بايد عبور كند، 

  ما اول مي بينيم، 
  مشاهده مي كنيم 

  تجربه مي كنيم، 
  درك مي كنيم، 

  كشف مي كنيم 
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  و بعد بايد بفهميم، 
  فهم ديگران را بفهميم، 

  ، بينديشيمبر انديشة ديگران 
   مال خودمان مي شود، ،وقتي كه فهميديم

  امر رفتاري مان مي شود، 
  .به قدرت و توانمندي ما تبديل مي شود

  ما نمي توانيم بي اعتنا به 
  .  و انديشه هاي ديگران باشيمهادستاورد

  . هيم حرف اول را بزنيمما مي خوا
  زبان بستر رودهاي پر آب معرفت است، 

  ما بسترسازي مي كنيم، 
   هدف بسترسازي نيست؛اما 

  .هدف آن رود پر آب است
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  به جاي يك مادر
9/17/2/83  

ا   –ز طرف مادري به دخترش 
  ه مناسبت موفقيت هاي چشمگير دانشگاهيب

  .دخترم، عزيز دلم
 فرزند خودش حرف مـي زنـد زبـانش          مادر وقتي دارد با   

  .بند مي آيد؛ نمي داند چه بگويد، از كجا بگويد
 بـا خـودش حـرف       –  تن خود حرف مي زند     ةدارد با پار  

  .مي زند
آرزوهايش را براي خودش مي گويد؛ خودش را در آينـه           

 مي كند و بـراي آينـده اش         اش نگاه  به گذشته    –مي بيند   
  .تصويرگري

 پارة تنـــم هـستي، عـشق و         –ولي تو خودِ من نيستي      
 بــه هــر حــال، بيــست ســال از مــن اميــــدم هــستي، امــا،

تري، جــوان تــري، و بــه همــين نــسبت هــشيارتر و كــوچك
  .پرشورتر و باسوادتر و چابك تر

پس من حـق دارم تو را تبلور آرزوهاي در دل مانــده ام   
  .ببينم

چشم كه توي چشمت مي انـدازم آن دور دور دورهـا را             
   – مي بينم

خودم را در شكل و شمايل يك جوان، يـك تـازه نفـس،           
  .يك بلندپرواز، و يك عاشق
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   –كه خود من هم همواره عاشق بوده ام 
  عاشق آن چه در ذهنم دوست داشتني بوده است،

عاشق آن چه دست يافتني نبوده اسـت، امـا خواسـتني            
  .چرا

ور مي گنجد   ه در تص  كعاشقِ ناديده ها و ناداشته هايي؛       
  .ؤياو در ر

   –من نـه فقط با واقعيت ها؛ كه بـا رؤياها زندگي كرده ام 
  . آن را كه بايد باشد آرزو كرده ام من از آن چه بوده است،

  .و تو، خود، بخشي از آن آرزوها و رؤياها هستي
  . در خاك نشستم–من نشستم كه ريشه شوم 

  دل در مشت گرفتم و چشم به قامت تو دوختم؛
  . و آوازت…شيدنت، پروازت به رشد كردنت، قد ك

و امروز اين قد و باالي تو است كه به جسم و جان مـن               
  توان مي بخشد،

 توان تـازه    – پس از سال ها رنج مادري        –كه به زانوانم    
  .مي بخشد و به قلبم اميد

اميدي كه همواره كورة گـداختن خواسـت هـايم بـوده            
  .است و گرمابخش درون و بيرون زندگي ام

  راغي سر راه من گرفتي؛ و امروز تو چ
  .، كه خورشيدي بر راهم تاباندي“چراغ”نه 
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به من گفتي مادر، مـن محـصول دسـت و پنجـه تـوام؛               
  .دستت درد نكند

ـ                رد به من نشان دادي كـه اگـر اميـد را در سـرزمين خِ
بكاري، اگر با تالش و پايداري آبش دهي، اگر مراقب رشد و            

ز دور و بـرش     قد كشيدنش باشي، اگر علـف هـاي هـرز را ا           
  …بكشي، شاخه هاي زيادي اش را بزني 

  .ميوه اي خواهد داد كه آب حيات شيره آن است
جواني و پر نشاطي و بلندپروازي و خنده هاي مستانه را        

   –به تو باز خواهد گرداند 
خنده هايي كه از ته دل است و آهنگش خوش نـواترين   

  .موسيقي جهان
  …من ريشه ام و تو همان ميوه 

  . اي كه هستة درون آن، نسل هاي آينده را بروياندميوه
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  خالصه يك سخنراني
28/4/85  

  

  شما دورتان را نگاه كنيد  
  ببينيد چه قدر گرفتار امور باسمه اي هستيم؛

  روز زن، روز حقوق بشر، روز علم 
  اگر علم هست كه بايد در وجود من باشد 

  نه روي پارچه توي خيابان 
  ن است، محبت كردن است اگر دوست داشت

  بايد توي پوست و گوشت و خون ما باشد 
  . نه روي كاغذ به ديوار

   نگاه مان بايد عوض شود؛
  . نه تعارف هاي مان

  چه قدر ارزش و اعتبار براي آدم قائل هستيم؟ 
  چه قدر توانايي هاي آدم را مي شناسيم؟ 

  چه قدر قابليت ها و قدرت هايش را مي دانيم؟ 
  ا هم فرق دارند آدم ها ب

  آدم را چون ذهن و فكرش راه مي برد 
  هر كسي با ديگري فرق دارد 

  آيا اين تفاوت ها را مي فهميم؛ 
  كه حقوقي در خور براي شان قائل شويم؟ 
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  اشتباه است 
  اگر زن و مرد را در مقابل هم قرار دهيم، 

  زن و مرد مكمل يكديگرند،
  طبيعت وجودشان ايجاب مي كند كه 

با هم تركيب شوند  . زندگي را راه ببرند؛
   –خطا هست كه فشار بياوريم روي زن 

  از زن بخواهيم مرد بسازيم 
  همان گونه كه خطا هست 

  اگر فشار بياوريم روي مرد 
  و بخواهيم رفتارش زنانه شود

  اين ها بايد متفاوت باشند 
  تا بتوانند مكمل باشند

  دست ها هم مكمل همند،
  .نگشتانهمان گونه كه ا
  دست و پا مكمل همند، 

  . بيني و دهان مكمل همند
  .همة اعضاي بدن مكمل هم هستند
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   –قدرت امروز اين است كه دو بال پرواز 
  ؛ را“عشق و انديشه”

  كه بايد با آن ها بپري؛ 
  زندگي را تسخير كني 

   –داشته باشي 
  دانش، خرد، و تيزبيني كمكت مي كند

  كه پرتوان بينديشي
   مي شود عشق و انديشه ،احساسي لطيفو با 

  پيشاپيش هر حرفي كه مي خواهيم بزنيم، 
  بينديشيم، 

  پيشايش هر حركتي كه مي خواهيم بكنيم، 
  بينديشيم، 
  پيشاپيش هر داوري اي كه مي خواهيم بكنيم، 

  بينديشيم 
  وقتي فكر كني 

  و فكر نفوذ كند توي همه نسوج تو 
  كمتر به تأسف بر مي خوري 

   به عذرخواهي زبان مي گشايي كمتر
  كمتر زيان مي دهي 
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  براي اين كه بتواني فكر كني  
  و فكرت را پرقدرت جلو ببري 

   –ابزار فكر كردن مي خواهي 
  . و مشورت،بايد بخواني، بپرسي، مقايسه كني
  و وقتي مي خواهي مشورت كني 

  – به باالتر از خود متوسل شو
  .تا بتواني رشد كني

  
   ياد دهيد به بچه ها

  دوستي كه مي گيرند 
  در يك چيز از آن ها جلو باشد

  اگر بزرگاني در زندگي شان باشد 
  بزرگ فكر مي كنند 

  اگر بزرگاني در زندگي شان باشد 
   نمي پردازند به كارهاي خرد و ريز

  اگر بزرگاني در زندگي شان باشد 
هاييچيز   پيدا مي كنند كه بزرگ است

  بچه ها را كمك كنيد 
   –ه باالتر از خود را انتخاب كنند ك

  . براي معاشرت
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  خالصه يك سخنراني
  ما به خودمان مي باليم كه  

   –به پاخاستگان اين سرزمين 
  آنان كه مي خواهند با انديشه و بيان دنيا را بگيرند،

    آناني كه مي خواهند با عشق و انديشه،
    آفتاب بلندپروازي را،
  آفتاب پرتواني را 

  ن سرزمين بتابانند به اي
  . به معلمي رو مي آورند

   –  پرورش انديشه استحرفه ما، حرفه
  حرفة زندگي آفرين

  ما زبان را از آن جهت دنبال مي كنيم كه 
  بي زبان، انديشه پرورش پيدا نمي كند 

  . ولي زبان جدا از انديشه معنا ندارد
  شما از آن جهت زبان را دنبال مي كنيد كه 

  .  و زيبا احساس خود را بيان كنيدبتوانيد راحت
  بتوانيد آرزوها و باورداشت ها و دستاوردهاي خود را 

  آن گونه عرضه كنيد كه 
  گيرنده همان را دريافت كند 

  كه شما عرضه مي كنيد 
  و قدرت شما در اين باشد كه بتوانيد 

  انديشه ها را از اعماق تاريخ بيرون كشيد 
  و به روز رسانيد، 
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  ر اين باشد كه قدرت شما د
 هر كه هر جاي دنيا حرف زد بفهميد

  اگر كسي 
  آن گونه عاشق حرف هاي خودش 

  و اعتقادهاي خودش بشود 
  . كه بگويد اين است و جز اين نيست

   –اين را به جذم گرايي تعبير مي كنيم 
  او نمي گذارد پنجره ها باز شود 

  و نسيم تازه بيايد 
  مشورت كنيد،  خوب  خوب بپرسيد، خوب بخوانيد،

  خوب مقايسه كنيد 
  ولي وقتي رأي تان بر انجام كاري قرار گرفت 

  به فردايش نيندازيد
  اگر ترديدها باعث بشود كه آدم حركت نكند 

  آن وقت هر روز كه بگذرد 
  بر بار پشيماني اش اضافه مي شود 

  ولي 
  حركت بايد آگاهانه باشد، 

  حركت بايد هشيارانه باشد، 
    مندانه باشد،حركت بايد خرد

   – باشد ديدِ گسترده اي  در پرتوحركت بايد
 . نگاه مي كند را جهت6هر ديدي كه 
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  تو،  
  هم بايد راه را بداني 

   – و هم راه رفتن در راه را
  اگر راه را مي داني 

  .راه رفتن را ياد بگير

  اگر هدف را معلوم مي كنيد، 
  هدفي كه بسيار به آن فكر كرده ايد، 

  ش و خرد آبش داده ايد، با دان
  زير پرتو انديشه هاي بلند 

  راهش برده ايد، 
  و پيدا كرده ايد كه در آينده نياز را، 

    نياز جامعه را،
  نياز مردم روي زمين را 

  برآورده مي كند 
  ترسيمش كنيد، باالي سر بگيريد
  .مقصد و راه و روش و وسيله را عريان كنيد

  كند آدمي مي تواند هدفش را ترسيم 
  مي تواند تعريف كند، 

  .ولي نبايد منجمد كند
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  ياد مي گيريم  ما 
  چه طور با اين تن و روان برخورد كنيم 

  كه پرتوان ترين آدم روي زمين باشيم، 
  . كه پرتوان ترين آدم تاريخ باشيم

   –ما مي خواهيم زندگي مان را 
  زندگي بشر را تغيير دهيم، 

  قرار نيست 
  زگار ورق بزند،تاريخ را بادِ رو
  .  تاريخ را ورق بزنيم قرار است كه ما 

  يك آدم مي تواند سرنوشت بشر را تغيير دهد 
  د اگر آن آدم روي پايه اي بايست

  .كه دل مان مي خواهد شما بايستيد
  بگو 

  من بنا دارم چهره زمين را عوض كنم، 
  بنا دارم تمدن ديگري بيافرينم، 
  .  را عملي كنمبنا دارم آرزوهاي در دل مانده
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  اگر شما داريد مي آييد  
  فكر بايد تجليل شود، 

  اگر شما داريد مي آييد 
  ،ار عشق و انديشه بايد پرورده شودپيوند پايد

  اگر شما داريد مي آييد 
  فيزيك بدن بايد در خدمت ذهن باشد،

  ذهن، 
  با پرتو گسترده اش، 

    راه ها را نشان دهد،
  افق ها را باز كند، 

  

  ما جسم را براي سالمتي، 
  براي طوالني كردن عمر، 

  . براي درست كار كردن بدن الزم داريم
  

  ما جسم هستيم و ذهن 
  آيا مي شود به جسم پرداخت و ذهن را رها كرد؟

   –عكسش هم خطرناك است 
  كساني آن طور به جسم شان بي تفاوت مي شوند

  .كه به نحيفي و ناتواني مي افتند
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  ! و دو را هم معلوم كنيماما جاي يك 
  كدام مردم پيشروترند؟ 

  كدام سرزمين بلندپايه تر است؟ 
  شكوفاتر است؟ 

  زيباتر است؟ 
  

  گذشت روزگاري كه 
  شمشير زدن و گرز گرداندن و كشتي گرفتن
  . تعيين كننده بود

   ،امروز
  . انديشه هاست،ثروت واقعي

  . هاست ذوق،ثروت واقعي
  هنرمندي هاست، 

  . ي عرضه استپرتواني ها
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  فطري
…  

  اكتسابي؟
  

  مي گويند زنِ اللي، 
  كه بدون تشريفات زناشويي، 

  فرزندي به دنيا آورده بود، 
  .او را پنهان از نظر ديگران بزرگ كرد

  .كه پيدا شد دختر به سن بلوغ رسيده بود
  حرف زدن ياد نگرفته بود، 

  و بعد از آن هم ديگر نتوانست
  .مثل ديگران حرف بزند

  
   – ها در هر جاي دنيا و مي بينيم كه بچه

   –بين دو تا چهار سالگي 
  شروع به نوعي حرف زدن مي كنند 

  .كه ساختارهاي شان شبيه هم است
   –و مي بينيم دهان آن ها 

   – كامل ترين وسيله موسيقي است –كه 
  دقيقاً همان آواهايي را مي سازد 

  .كه اطرافيان آن ها
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  .هاستو اين جدا از واژگان و شيوه ساختِ ساختار
  و مي بينيم بچه اي كه به دنيا مي آيد، 

  پيام ها را 
  از روي حركات و آهنگ گفتارها مي گيرد؛ 

  بي آن كه 
   –مفهوم روشني از واژگان و ساختارها 

  .  داشته باشد–از صرف و نحو زبان 
  و همان برداشت ها 

  .پاية درك بعدي واژگان و ساختارها مي گردد
  ايين تر باشد و مي بينيم كه هر چه سن پ

  قابليت عضله زبان بيشتر است؛ 
  .و هر چه سن باالتر عادت آن

  كه و مي دانيم
  . است“تغيير”عادت مانع جدي 

  و مي بينيم كه بچه واژگان و ساختارها را 
  در عمل، و در مصرف، مي گيرد 

  .و از آن ها تجسم كاربردي دارد
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  و مي بينيم كه 
   –نه  در خا–بچه اگر زبان مادري اش 

   – در كودكستان –با زبان معاشرانش 
  تفاوت داشته باشد، 

  در خانه شيرين و راحت 
  به زبان مادري حرف مي زند 

  و در مدرسه با همان تسلط و راحتي،
  . ديگريبه زبان

  كه
  سن هر چه پايين تر باشد، 

  .آمادگي تقليد كودك بيشتر است
  و مي بينيم بزرگساالني كه 

  يگر مي پردازند، به يادگيري زباني د
  با تسلط و قدرت 

   –واژگان را و مفاهيم آن ها را 
  .  مي گيرند–زبان به زبان 

   –نحوه ساختن ساختارها را 
   از حفظ مي كنند؛ –از روي دستور آن زبان 

  به كالمي ديگر، 
   آن زبان تسلط مي يابند، “صرف و نحو”به 

 62



  اما در به كارگيري زبان دوم، 
  ي فكر مي كنند اول به زبان مادر

   –و بعد آن را به زبان دوم مي گردانند 
  ساختارهاي زبان مادري شان 

  روي ساختارهاي زبان دوم سايه مي اندازد؛ 
  تلفظ واژها و واژه ها 

  زنگي از صداي مادري دارد، 
  و آهنگ بيان شان نشان مي دهد 

”كه   . كجا هستند“ اهل
   –گو اين كه آدم هايي خاص و با استعداد 
   –با تمرين و دقتِ پيوسته و تكراري 

  تلفظ و آهنگ گفتارشان 
  به تلفظ و آهنگ اهل زبانِ دوم 

  بسيار شبيه مي شود؛ 
  .گرچه باز هم مشكل تأكيد و تقطيع داشته باشند

   –به اين ترتيب، بزرگساالن در خواندن و در نوشتن 
   –در درك و در توليد كتبي 

  از خردساالن پيشي مي گيرند 
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  خردساالني كه از سن بسيار پايين و 
  يادگيري زبان مادري، يا زبان دوم را 

  شروع كرده اند،
   –در بزرگسالي 

  به شرط آن كه تحصيالت آكادميك 
   –در زمينه هاي مرتبط داشته باشند 

  در گفتار و در نوشتار، 
  در درك و در توليد، 

  .به صاحبان اصلي آن زبان سرند
   – را اينان هم كار اصلي زبان
   –از ابتداي زندگي 

   در ياد گرفتن زبان داشته اند، 
  هم، همواره، 

  .دنبال چون و چراي آن زبان بوده اند
  

  زبان هم، مثل بسيار چيزهاي ديگر 
    كه در رفتار ما متجلي مي شود،

   –ارثي است 
  .در سيستم وراثتي ما ثبت شده است

  اين، بستگي دارد به آن كه 
  ين چه اهل زباني، در چه جاي دنيا، ب

  .روبي شود غبار
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   واژگان و آهنگ صداي آنان را ،درست
  .در خانه هاي خالي مي نشاند

   –به زبان نيز 
   –چون ساير استعدادهاي ارثي 

  اگر به موقع توجه نشود، دير مي شود؛ 
  .و ديگر رشد مناسب نخواهد داشت

  جوجه ها را هم، 
  وقتي از تخم بيرون مي آيند، 

  اريكي نگه داري اگر در ت
  شان ريزي،  و آب و دانه به حلق

  بعد از چند روز كه در فضاي باز آزادشان كني، 
  .ديگر دانه جمع نمي كنند

  مي دانيم
   –هر چه هست، با هر چه هست 

   –با واسطه يا بي واسطه 
  .در رابطه است

  كودك اگر اين رابطه ها را بشناسد 
  زبان درك او غني مي شود 

   اش و در انديشه
  . مي گردد“علت و معلولي”دنبال رابطه 
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  كه هر چه و هر كه 
  پاسخ بيشتر و بهتر داشته باشد، 

“تكامل”  . يافته تر است
  بچه اي كه به دنيا مي آيد، 

   – به ارث و در شكم مادر –از پيش 
  پاسخ هايي 

  براي محرك هاي درون و بيرون دارد؛ 
  .كه اصطالحاً غريزي مي گويند

   – لحظه تولد  از–كه اگر 
  محرك ها را حساب شده انتخاب كنيم 

  و پاسخ ها را خردمندانه هدايت، 
   – براي زندگي –كودك 

  .پر جنبه و پرتوان خواهد بود
  كه اين رشد و تكامل و پرتواني، 

   نيز “ذهن”نه در جسم، كه در 
  .بايد دامن زده شود

”  . عامل اصليِ تالش و تكاپوي ذهن است“زبان
  از هر حسگري كه وارد شود، هر محركي، 

   –بخش معيني از مغز را تحريك مي كند 
  …بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي 
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  . تمام مغز را“ كالم” ،ولي
  و اين به آن علت است كه 

  ها را مي گيرند “واقعيت”واژگان جاي 
  و به جاي آن ها منعكس مي شوند 

  و ساختارها 
  .را را به تصوير مي كشندچگونگي حركت و اج

    بي زبان غني،
  انديشه اي پرتوان نتوان داشت

   – اگر پر و گسترده باشد –زبانِ درك 
  هر چه را هست، 

  همان گونه كه هست 
  .مي گيرد

   – اگر پر واژه و خوش ساختار باشد –و زبان توليد 
  هر انديشه و احساسي را، 

  همان گونه كه هست، 
  .منتقل مي كند

   و انديشه يكديگر را مي سازند زبان
  .و گسترش مي دهند

  

8/23/1/83  
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  با فرهنگ
…  

  بي فرهنگ
  

  خانمي كه از رفتار مصاحبش رنجيده بود، 
  :رو به من كرد و گفت

”  “.بي فرهنگ است؛ فرهنگ ندارد
  پاسخ من، و گفتگوي مان، 
  چنان دامنه گرفت كه 

  .حاضرانِ ديگر نيز به آن پيوستند
  من گفتم 

  كه درست به آن معناست اين
   – دارد “فرهنگ”او 

  در فرهنگ خودش با شما برخورد كرده است؛ 
  .فرهنگ او با فرهنگ شما متفاوت است

  هيچ كس، در اين كره خاكي نيست 
  كه فرهنگ نداشته باشد، 

   –منتهي، هر كس 
  به مقتضاي كار و خانواده و محل زندگي 

   –و سابقه تاريخي و تحصيالت و معاشرانش 
  .فرهنگي متفاوت از ديگران دارد
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  همان طور كه اثر انگشتان مان يكي نيست،
   –تفاوت صداهاي مان 

   –از دور و از نزديك 
  تميز داده مي شود، 

  چشم هاي مان با هم فرق دارد؛
  .فرهنگ مان هم متفاوت است
  آن چه موجب شكل گرفتن 

  و رشد و تحولِ فرهنگ من است، 
   با آن چه فرهنگ شما را

   –شكل و هويت مي دهد 
   –اگر تماماً فرق نداشته باشد 

  . در جايي، متفاوت است باالخره،
  ، فرهنگ

   –بستر همة داشته هاي مادي و معنوي ماست 
  باورداشت هاي مان، 

  عملكردهاي مان، 
  برخوردها و واكنش هاي مان، 

  توليد و مصرف مان، 
  …زاد و ولدمان 
  اور است همه در آب مايه فرهنگي مان شن

  .و از آن تغذيه مي كند
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  آن روزها كه 
  سفرها محدود بود 

  و اقليم ها مسدود، 
  شيوه هاي معيشتي 

   –بنا بر موقعيت اقليمي پيش گرفته مي شد 
  در كوه، در جنگل، در كنار رود، در لب دريا، 
  …در گرما، در سرما، در فراواني، در كم آبي 

  آدم ها براي آن كه بمانند، 
  ط مي ساختند با شراي

  و بنا بر آن شرايط 
  .تغذيه و توليد مثل مي كردند

  تغذيه براي آن كه خود بمانند 
  .و توليد مثل براي آن كه نسل بماند

   عادت مي شود، – خود –اين 
  سنت مي شود، 

  .قانون مي شود و تاريخ
  حال، تاريخ و جغرافي به هم مي آميزند، 

  .“فرهنگ”: و فرزندشان مي شود
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  ز فرهنگ اين خطه با خطه اي ديگر فرق دارد و با
”   تجربه مي دهد، “ كار

  تجربه دانش مي شود، 
  دانش به مدد انديشه مي آيد و 

  تجربه و دانش و انديشه و تالش، 
  .فرهنگي ديگر مي سازد

  فرهنگي كه 
  با فرهنگ خطه هاي ديگر متفاوت است؛

  فرهنگي كه 
  اري، با دانش و خرد و انديشه و تالش و پايد

  .برتري مي آورد و تعالي زندگي
   –و فرهنگ ديگري 

   –بي آن همه عوامل سازندگي 
  .عقب ماندگي به بار مي آورد و درماندگي

  قومي در آن توانمنديِ 
  درك و شناخت و مهارتِ كاري، 

  سرزميني مي سازد كه 
  تجلي فرهنگ غني آن هاست،
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  و قومي در باورداشت هاي رنگ باخته 
   پوسيده خود، و از ريشه

  با عجز و ناتواني، 
  شاهد فرو رفتن كشتي تمدنِ سرزمين خود 

  در باتالق هاي تاريخ است،
  سفرها 

   سرزميني را “تمدن”ميوه هاي 
  به سرزمين هاي ديگر مي برند؛

  دستاوردها و تازه يافته ها را 
  .به ارمغان مي آورند

  اورهاي ديگر و نگاه هاي ديگر و ب
   – رفتارهاي ديگر را

  چون پروانه اي كه با بال و پاي خود 
   –گَرده هاي گُل را جا به جا مي كند 

  .به اينور و آنور مي برند
  و قوم ها، گاه با خشونت، 

  به سوزاندن ريشه هاي 
  تمدن و فرهنگ يكديگر مي پردازند، 

  و گاه با درايت و آينده نگري، 
  ميوه و بذر تمدن ديگري را 

  .به سرزمين خود مي كشند
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  و سفرها و ارتباط ها و درايت ها و آينده نگري ها، 
  پيوسته از روش هاي اول فاصله مي گيرند

  و به راه هاي در هم آميختن 
  و پيوند خوردن و ميوة مشترك آوردن

  .مي گروند
  و فرهنگ، با آهنگي ديگر، 

   را مي بازد “خطه”رنگِ 
   – ميل مي كند “طبقه”و به رنگ 

  ،“طبقاتي”لت  به حا“قومي”از حالت 
  فرهنگ استادان دانشگاه هاي همه دنيا 

  همرنگ و همگون مي شود 
  و فرهنگ بازرگانان اين جا و آن جاي دنيا 

  شبيه به هم 
  و فرهنگ كارگران سراسر جهان 

  .نزديك به هم
  ابزار و دانش و مهارت

  و شيوه هاي برخورداري از ابزارها، 
  .حرف اول را مي زند
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  ، ابزارهاي پيشرفته
  آدم ها را به دنبال خود به پيش مي كشند 

  .و شيوه هاي علمي به روز رسيده مي طلبند
  و ابزارهاي از دور خارج شدة تاريخ منقضي، 

  .آدم ها را در اليه هاي تاريخ مدفون مي كنند
   –تمدن ها 

   –در بستر فرهنگ ها 
  در جايي گل مي كنند 

  كه دانش و انديشه و تالش و پايداري 
  فرهنگ است ومقوم 

“عشق”  .، پرتو حيات
  

10/1/2/83  
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   دل مبنديد“داشتن” به 
  . است“بودن”داشتن براي 

  داشته هاي خود را تقويت كنيد
  مدرن كنيد

  به روز رسانيد
  .هدايت“ بودن”و به سوي 

  داشته ها 
  در روز و ساعت به درد شما نخورد؛اگر 

  اگر كارساز نباشد
  اگر تن و روان شما را تقويت نكند

  لطيف نكنداگر احساس شما را 
  ن را نپرورداگر انديشه تا

  اگر جسم تان را سالم، راه تان را هموار نكند
  اگر ديدتان را باز نكند

  به درد نگه داشتن نمي خورد
  

  داشته ها را به صِرف داشتن 
   –نگه نداريد 

  .كه زنجير گراني مي شود بر دست و پاي تان
“ كي”   چي دارد، مهم است؛

“چي”نه   . كي دارد
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   – دل مبنديد “بودن”به  
   خود را بشناسيد،بودن

  بسازيد،
  تقويت كنيد،

  . راه ببريد“شدن”براي 
  تا انديشه و احساس و حركت و بيان و ارتباط شما

  ساعت به ساعت، و روز به روز 
  پرتوان تر و لطيف تر و سريع تر شود

  تا بيان شما 
  شيرين تر و حساب شده تر و اثرگذارتر شود

  تا حلقة ارتباط شما
  بر گيرد،جمع وسيع تري را در 

  . برود“شدن” به راهِ “بودن”و دايم 
  شما بايد

   دل خوش كنيد بايد باشيدبه آن چه
  .هستيدنه به آن چه 

”ما   را“ بودن
”به خاطر   “ شدن

  .مي پسنديم، مي ستاييم و حمايت مي كنيم
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   به كميت آن چه داريد،
  .دل مبنديد

  هر توليدي كه داريد،
  .به كيفيتش فكر كنيد

  اگر مي خوانيد،
  اگر مي نويسيد،

  اگر حرف مي زنيد،
  اگر عشق مي ورزيد،

  اگر مي سازيد،
  اگر تغيير مي دهيد،

  اگر ديدار مي كنيد،
  اگر سفر مي كنيد،

  .همواره فكر كيفيت باشيد
  كيفيت توليد،

  .نشاني از كيفيت وجود شماست
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   باشد،جريانداوري شما روي  
  روي اثرگذاري باشد؛ 
  ،فردي نه رو

  خصال وااليي كه براي يك فرد برمي شمريد
   –به اثر يا آثار او فكر كنيد 

  برشمردن خصال اثرگذار روي زندگي
  چه ساخته است؟

  چه راهي رفته است؟
  

  بهترين چيزي كه زندگي از شما مي طلبد؛
  چهرة باز،

  لب خندان،
  حركت زيبا،

  و بيان شيرين است؛
  بياني كه انديشه مقوم آن است،

  .عمل مؤيد آنو 
  

  21/8/3/91  
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  اگر آدمي فكر كند؛

  و با فكر كردن مسائلش را حل
  اگر آدمي حرف بزند

  و با حرف زدن تفاهم ها را برقرار 
  اگر آدمي بنويسد

  و با نوشتن گفته ها را پايدار
  اگر واژه ها را جال دهد

  ساختارها را خوش آهنگ
  اگر گوهرهاي خوش تراش را

  بر انگشترهاي دلربا بنشاند
  گفته هايش سينه به سينه مي گردد

  .و نوشته هايش زينت لوح تاريخ
  

16/8/3/91  
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