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 ۱۳۸۳سخنرانی مراسم فارغ التحصيلی سال 
 

  ايام شادي به مناسبت دهه مبارك فجر بر شما مبارك باد –ها و آقايان سالم و درود بر شما   خانم
 

امروز ما شاهد به ثمـر نشـستن سـالها تـالش            . دانش آموختگان عزيز، والدين محترم، استادان ارجمند خسته نباشيد        
 . تيمشما بزرگواران هس

كنند در نحوه نگرش و تـشبيهات اونهـا       رسه كه آموزش، حرفه و شغلي كه انسانها در زندگي اختيار مي            به نظر مي  
 . از زندگي هم تأثيرگذار است

كنند كه هـم قـسمت حقيقـي      تشبيه مي ) Complex(رياضيدانها زندگي رو به اعداد پيچيده       : مثًال شنيدم كه ميگن   
)Real (و هم قسمت موهومي)  Imaginary ( ،داره 

هـا هـم گـاهي اوقـات، ناخودآگـاه برخـي رويـدادهاي زنـدگي رو بـا                    و مـا مكـانيكي    . من يك مهندس مكانيكم   
 .ديم تشبيهات مكانيكي مورد بررسي قرار مي

 
 : خوام سخنانمو با اين سؤال از شما شروع كنم مي

 كرديد؟ چه تعدادي از شما عزيزان امروز براي آمدن به دانشگاه رانندگي 
نگاه كرديد كه ببينيد چه چيـزي پـشت         . هاي كوچك بغل و عقب هم نگاه كرديد        در حين رانندگي حتمًا به آيينه     

 . ايد سر شماست و يا اينكه چه چيزهايي را پشت سر گذاشته
، بـا  كنيـد و از شيـشه جلـو غافـل ميـشيد      ها نگـاه مـي   افته كه وقتي خيلي زياد توي اين آيينه  گاهي اوقات اتفاق مي   

خواسـتيد   چرا؟ چون به مسير و بـه جـايي كـه مـي       . كنيد  خودرو يا هر چيز ديگري كه جلوي شماست تصادف مي         
 !كرديد بريد نگاه نمي

صـورت يـك آيينـه     خوام توجه شما رو به اين نكته جلب كنم كه به دوره تحصيلي كه امروز تمام كرديـد، بـه        مي
 .  گذاشتيد و حاال ديگه جزو گذشته شماستشما اين دوره رو پشت سر. عقب يا بغل بنگريد

هـاي   شـه و آتـش جـشن    التحـصيلي شـما كاسـته مـي       در چند روز و چند هفته آينده كه بـه تـدريج از شـوق فـارغ                
 بايـد    كنه، شما بايد افكارتونو متمركز كنيد كه چه چيزهايي پيش روي شماسـت؟             تون فروكش مي   التحصيلي فارغ

آينـده رو از اونجاسـت كـه        . كنيد  براي رفتن به جلو به شيشه اتومبيل خود نگاه مي          همانطور كه ! به جلو نگاه كنيد   
 . شند  در آنجا  ظاهر مي…هاي شغلي شما به عنوان مهندس، محقق، دانشمند، كارشناس و  پتانسيل. ميتونيد ببينيد

 محاسباتي كه تا شش رقـم       بر طبق . كنم توجه شما رو به تفاوت اندازه شيشه اتومبيل و آيينه عقب يا بغل جلب مي              
البته به هيچوجـه قـصد نـدارم دسـتاوردي رو كـه امـروز بهـش        ! رسند ها صحيح به نظر مي     اعشار كردم، اين نسبت   



خوام به اين نكته اشاره كـنم كـه نـسبت مـدرك تحـصيلي شـما از نظـر                     و فقط مي  . رسيديد كم اهميت جلوه بدم    
كه آموزش ديديد مثل نسبت آيينه عقب به شيشه جلوي خودروي           اي   اندازه به پنجره يا شيشه شغلي شما در حرفه        

 . شماست
اگر سه آيينه بغل و عقب اتومبيل رو از نظر اطالعاتي كه در اختيار شما مي گذاره مشابه ليسانس و فـوق ليـسانس                    

حتـي بـا    . داريـد  يك آيينه، برخي دو آيينه و برخي سـه آيينـه يـا بيـشتر                    و دكتري ببينيم، امروز برخي از شما فعالً       
 . ها هنوز به شيشه جلو براي به اينكه به پيش بريد، نيازمنديد داشتن تمامي اين آيينه

اي شـما   اي كه مي خوام بگم اينه كه اگر چه تحصيالت دانشگاهي قطعًا براي پيشرفت شـغلي و آينـده حرفـه          نكته
هـاي شـغلي شـما     تونند بر موفقيت د كه مي هنوز فاكتورها و  عوامل ديگري وجود دارن     !ضروريه،  اما كافي نيست    

 : دوست دارم چند تا از اين عوامل رو كه به تجربه كسب نمودم به شما هديه كنم. تأثيرگذار باشند
قـدرت خالقـه رو در      . كنيـد، غافـل نـشيد       از آموزش مستمر، خالقيـت و ابتكـار عمـل در هـر كـاري كـه مـي                   ـ۱

ها شما رو به يك پايه معيني از حرفه خود  ها و قابليت   معموًال اين مهارت  . هاي خود بكار ببنديد    ها و قابليت   مهارت
كنه، ابتكار عمـل در حرفـه و شـغلي      بقيه متمايز ميبره و از اما اون چيزي كه شما رو به پايه باالتري مي  . رسونه مي

 . است كه انتخاب كرديد
بـا  . كنـه  حتما شنيديد كه ميگن فالني با عشق و عالقه كار مـي           .  در رشته و حرفه خود با عشق و قلبي كار كنيد           ـ۲

ها، مهارتها و    بليتگيره، تمام قا   وقتي آدم عشق و عالقه رو در حرفه خود بكار نمي          . كنه حسن نيت و قلبي كار مي     
 . ابتكارها به هدر مي رند

شكست هـم   ! آره خواد بالفاصله بدست نمي    هميشه انسان هر چيزي رو كه مي      .  پشتكار و استقامت داشته باشيد     ـ۳
 : افته  شكست به دو صورت در زندگي اتفاق مي معموًال. جزوي از تجربيات زندگيه

ا تصميم نادرست ما بوده، و دوم بدليل شرايطي كه خارج از كنتـرل              اول با انجام كاري كه ناشي از يك انتخاب ي         
 .ما بوده

  شركت موفق آمريكايي رو  ٥٠٠خوندم كه شخصيت مديران  چند سال پيش گزارشي رو مي
Fortune Companies) (يكي از ويژگيهاي مشترك همه اين مديران كه اونهـا رو از  . داد مورد مطالعه قرار مي

 هـا رو تحمـل كننـد و پـشت سـر بزارنـد و بـر مـشكالت                    كرد اين بود كه قـادر بودنـد شكـست          يسايرين متمايز م  
 . غلبه كنند

متأسـفانه بعـضي وقتهـا در جامعـه بـا پديـده           .  با همكاران خود     تواضع و فروتني در روابط اجتماعي، مخصوصاً       ـ۴
 .كنند، ديديد ي رفتار مي آدمهايي رو كه اينطور حتمًا. بيني در برخي از افراد مواجهيم خود بزرگ

ده وقتي شخصي بـا شـما بـا          دونيد كه چه احساسي به آدم دست مي        خودتون مي . به نظر من اين يك بيماري است      
 . حتمًا احساس خوبي نيست. كنه تكبر و الف صحبت مي



و فروتنـي  يعنـي تواضـع   . پس توصيه من به شما عزيزان اينه كه در زندگي اكستريم يا حد ديگر رو انتخاب كنيـد             
در عـوض اجـازه بديـد كـه         . درضمن از مدرك شريف هم براي توسري زدن بـه ديگـران اسـتفاده نكنيـد               . كامل

 . هاي علمي و كم نظيرتون باشه ها و توانايي اعمال، رفتار و عملكرد شما گوينده قابليت
ه اعتبـار شـغلي و   ايـن هـم وجـه ديگريـه كـه متمـايز كننـد          .  صداقت و درستي رو در كارتون فرامـوش نكنيـد          ـ۵

 . هاي بعدي است شخصيتي شماست و تضمين كننده موفقيت
 

 خــوام توجــه همگــي شــما رو بــه متنــي كــه بــراي امــروز تحــت           حــاال اگــر اجــازه بديــد در پايــان مــي     
اين متن توسط يكي از فارغ التحصيالن ممتاز دانشگاه به نـام          . نوشته ام جلب كنم   ”  التحصيلي دعاي فارغ “عنوان    
 : هندس سيدحنيف محبوبي قرائت مي شودآقاي م

 
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 

 پرودگارا
 گويم كه به من قدرت يادگيري و كسب دانايي بخشيدي  تو را شكر مي

 راه استفاده خردمندانه از آن را نيز به من نشان ده 
  و كشورم باشم  تا در خدمت ملت، فرهنگ،

 نوعانم آسانتر كنم  و زندگي را بر هم
 

 بارالها 
 كمكم كن تا  بر مشكالت زندگي و جامعه غلبه يابم  

 به من ايمان و جرأت عطا فرما و روزهاي عمرم را هدفمند نما
 و به من راه خدمت مؤثر و خالصانه را نشان ده  تا 

 . مام به درستي و بطور كامل در خدمت جامعه قرار ده ام، دانش و مهارتي را كه اندوخته آموزشي را كه ديده
 علم و دانايي را با آموزش كسب نمودم، همانا كه 
 .فرزانگي، خردمندي و معرفت را از تو آرزومندم

 
 آمين يا رب العالمين

 
  علی مقداری  


