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امروز ما شاهد   !  خسنه نباشيد . سالم و درود بر شما    ان عزيز   تگآموخ  والدين محترم، ميهمانان و دانش     ،استادان ارجمند 
آگـاهم كـه در چنـين روز پـر          كـامالً     .  خواهشمندم كه اخم نكنيد    .ها تالش شما بزرگواران هستيم      به ثمر نشستن سال   

   . نداريد رااي  كننده ي و خستههيجاني، انتظار هيچ سخنراني طوالن
هـم  را     جملـه آن    ۵  جمله در سخنراني بنده اسـت كـه         ۵۵ خط و    ۶۵   دقيقاً. نخواهم كرد ميد  ارو شما را نا     از اين 

كـه در سـال اصـالح الگـوي مـصرف هـستيم از جمـالت                  با توجه به وقـت داده شـده از آنجـايي          .  شنيديد اكنون  
عان كـنم كـه بـراي مـا اسـاتيد           ذ بايد ا  .كشيدطول خواهد       به  ام  قيقه سخنراني  د 12تكراري پرهيز كرده، و حدوداً      

هـايم    در ارائه گفته  زماني   دقيقه سخنراني داريم، رعايت چنين محدوديت        ۶۰كه معموالً در كالس درس حداقل       
       .ه استبسيار دشوار بود

 يـا  ريـز ، متوسـط  خـوب يـا   .هـستيد دانـشگاهمان  پر تالش اسـتادان و مربيـان    هاي دستان     ميوهآموختگان عزيز     دانششما  
داريم و بـه تـك تـك شـما            را دوست مي  عزيزان  ، ما همه شما     13 و   12 يا   19 و   18هاي    ، با معدل  ترششيرين يا   درشت،  

هاي الزم را براي خدمت بـه جامعـه و كـشور              همه شما حداقل   ،در شريف كه  توانم بگويم      با اطمينان مي   .كنيم  افتخار مي 
  .بود و تك تك شما در آينده نزديك منشاء افتخارات بزرگي در جامعه خواهيد ايد يران كسب نمودهعزيزمان ا

نـوع   هاي علمي گوناگون، ايمان، پشتكار، تواضع، و عشق به خدمت به وطن و هـم              اميدوارم توانسته باشيم در كنار آموزه     
 .را نيز به شما بياموزيم

  ي يعني چه؟التحصيل آموختگي يا فارغ راستي دانش به
  .ستودانشجيك   پايان رسيدن بهترين دوران زندگي گويند كه به برخي مي -
 .  پذيرفت را مهمتريهاي  بعد بايد مسئوليت اجباري است كه منبه يك بلوغ گويند كه رسيدن  ميديگر برخي 

بـا  ذر    زودگـ شـادماني   يـك   گونه تفـاوتي جـز       هيچگويند روزي است مثل روزهاي ديگر، بدون          برخي هم مي   -
 .آموختگي  دانشهاي رنگارنگ لباس

ن اتفـاق نظـر   دارد، اما تنها يـك چيـز اسـت كـه همـه مـا بـر آ           التحصيلي    و نظر متفاوتي درخصوص فارغ    هر كس عقيده    
 و نگـران آن     كنـد   ميال است كه مغز همگي ما را به خود مشغول           ؤتنها يك س   ،كنيم  وقتي به چنين روزي فكر مي     . داريم
  :  است كه و آن اين،هستيم

  
ش چي؟؟؟بعد  

  ايم؟ آيا به مقصد رسيده



 سـال   5 كارشناسـي ارشـد و       ه سـال دور   2 كارشناسي،   ه سال دور  4 دبيرستان،    و  دوران ابتدايي   در  سال تحصيل  12بعد از   
پرسـيم و     فرسـا و طـوالني مـدت، هنـوز از خـود مـي                طاقـت   سال تحصيلِ  20حداقل   بعد از    !  خداي من  ...... دكتري هدور
  :هيم بدانيم كهخوا مي

  ايم؟ آيا به مقصد رسيده
هـاي    كـه چـه راه  دشـوي  متوجـه مـي  ......... د، با دقت بنگريداي ها طي كرده   و به مسيري كه در طول اين سال        داگر برگردي 

التحـصيلي پايـان يـك مـسير و راه اسـت و               بله فـارغ  .  تا به جايي كه امروز هستيد، برسيد       داي  دشواري را پيموده  و  متفاوت  
پـژوه    انشجو و دانـش   داين راه پاياني ندارد و بنده خيال شما را راحت كنم كه هميشه              ....... بته شروع و آغاز راهي ديگر       ال

مـا آغـاز    كـه   آنچـه    ”:گفـت    خردمنـدي مـي    ! از تحـصيل نـشويد      التحصيل شديد ولي هرگز فارغ      بلي فارغ . خواهيد بود 
  .“ هر پاياني هم آغازي دوباره الزم استه و براي رسيدن باست،راهي دگر ، در اغلب موارد همان پايان كنيم مي

   زنـدگي بـه كننـد در نحـوه نگـرش آنهـا         ها در زندگي اختيار مـي       رسد كه آموزش، حرفه و شغلي كه انسان         به نظر مي  
  . مؤثر است

  :گويند يد كه ميا همثالً حتماً شنيد
 و هـم قـسمت      (Real) يكنند كه هم قـسمت حقيقـ        تشبيه مي  (Complex) پيچيده   داددانها زندگي را به اع      رياضي

  .  دارد(Imaginary)موهومي 
  . نگرم عنوان يك مهندس مكانيك، به ناچار گاهي اوقات به برخي رويدادهاي زندگي از منظر علم مكانيك مي بهمن نيز 

در حـين راننـدگي قطعـاً بـه     . د كـرد يـ ايـد و يـا خواه      حتماً هر كدام از شما در طول زندگي رانندگي كرده         : براي مثال 
كنيد تا ببينيد چه چيزهايي پشت سر شماست و اينكـه           به آنها نگاه مي   . كنيد  هاي كوچك بغل و عقب هم نگاه مي         آينه

  .ايد چه چيزهايي را پشت سر گذاشته
ل خـود غافـل گـشته، بـا         شويد، از شيشه جلوي اتومبيـ       ها خيره مي    افتد كه وقتي خيلي زياد به اين آينه         گاهي هم اتفاق مي   

  ! كرديد د برويد با دقت نگاه نمييخواست چرا؟ چون به مسير و راهي كه مي. كنيد خودرو يا هر چيز ديگري تصادف مي
ايد، فقط به صورت يك آينه        خواهم توجه شما را به اين نكته جلب كنم كه به دوره تحصيلي كه امروز تمام كرده                  مي

و از امروز به بعد بايـد       . ن دوره را پشت سر گذاشتيد و حاال ديگر جزو گذشته شماست           شما اي . عقب يا بغل نگاه كنيد    
دقيقـاً  . بايد به جلـو نگـاه كنيـد و بـه پـيش برويـد              . افكار خود را روي چيزهايي كه پيش روي شماست، متمركز كنيد          

توانيـد ببينيـد و       ر آنجـا مـي    آينـده را د   . كنيـد   طور كه براي پيمودن مسير به شيشه جلوي اتومبيل خـود نگـاه مـي                همان
  .شوند عنوان مهندس، محقق، دانشمند، و كارشناس در آنجا ظاهر مي اي شما به هاي شغلي و حرفه پتانسيل

نسبت  آنها را به هـم       . كنم  هاي عقب يا بغل جلب مي       توجه شما عزيزان را به تفاوت اندازه شيشه جلوي اتومبيل و آينه           
كـم اهميـت جلـوه دهـم و فقـط            ،دايـ   كه امـروز بـدان رسـيده      را  ه قصد ندارم دستاوردي     وج    البته به هيچ  ! مقايسه كنيد 



پنجره يا شيشه شغلي شـما در       قد و قواره به     لحاظ  اين نكته اشاره كنم كه نسبت مدرك تحصيلي شما از           خواهم به     مي
  . وي شماستهاي بغل يا عقب به شيشه جلوي خودر ايد، مثل نسبت اندازه آينه اي كه آموزش ديده حرفه

گذارند تا بـا موفقيـت بـه جلـو برويـد              را از نظر اطالعاتي كه در اختيار شما مي        خود  اگر سه آينه بغل و عقب اتومبيل        
 آينـه،  وليسانس، و دكتري در نظر بگيريم، امروز برخي از شما فعالً يك آينه، برخي هـم د   مشابه مدارج ليسانس، فوق   

  . و برخي سه آينه يا بيشتر داريد
  .به شيشه جلو نيازمنديدمچنان هبراي اينكه به پيش برويد،  ،ها لب اينجاست كه حتي با داشتن تمامي اين آينهجا

اگر چه تحـصيالت دانـشگاهي قطعـاً بـراي     : كنم آن است كهگيري  نتيجهخواهم  اين مثال ميآوردن  اي را كه از      نكته
وجـود دارنـد   بسياري نيز هنوز عوامل و فاكتورهاي ! تاي شما ضروريست، اما كافي نيس    پيشرفت شغلي و آينده حرفه    

روي زنـدگي خـود        پيش اين عوامل را بايد در پنجره وسيعترِ      . هاي شغلي شما تأثيرگذار باشند      توانند بر موفقيت    كه مي 
  :ام به شما هديه كنم مل را كه به تجربه كسب نمودهااز اين عوتعدادي دوست دارم  .جستجو كنيد

 
قـدرت خالقـه را در      . كنيـد، غافـل نـشويد       ، خالقيت و ابتكار عمل در هـر كـاري كـه مـي             از آموزش مستمر   -۱

وجه تمايز شما با ديگران ابتكار عمل در حرفه و شغلي اسـت كـه               . كار ببنديد   هاي خود به    تيها و قابل    مهارت
  . ايد انتخاب كرده

هاي شما محدود،  و       ها و مهارت    يتكنيد نباشد، قابل    اگر عشق همراه كاري كه مي     . با عشق و عالقه كار كنيد      -۲
 . قطعاً ابتكاري هم در كار نخواهد بود

. ايـد  پشتكار و استقامت الزمه دستيابي به هر موفقيتي است و اين را شما در حـين تحـصيل هـم تجربـه كـرده                   -۳
 . بنابراين از هر شكستي نااميد نشويد و به آن به عنوان تجربه زندگي بنگريد

پديــده . روابــط اجتمــاعي، و مخــصوصاً بــا دوســتان و همكــاران خــود پيــشه كنيــد تواضــع و فروتنــي را در  -۴
 .  ما همگي بايد از آن پرهيز كنيم.بيني و غرور بسيار خطرناك است خودبزرگ

اي اسـت كـه       ايـن نكتـه   . كنيد مد نظر داشته باشـيد       صداقت، درستي، و وجدان كاري را در هر كاري كه مي           -۵
 .هاي بعدي آن كننده موفقيت خصيتي شماست و تضمينمتمايز كننده اعتبار شغلي و ش

 
  . والسالم.برايتان آرزوي موفقيت دارم .خداوند يار و نگهدارتان باشد

  
  دكتر علي مقداري

 1388التحصيلي، ارديبهشت  مراسم فارغ


