
 
  
  
  

  
  زندگي صحنه يكتاي هنرمندي ماست
  صحنه پيوسته به جاست

  هر كسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
خرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد

 
  

  .و ميهمانان ارجمند! سالم؛ سالم بر دانشجويان جديدالوورد
: فقط يك چيز را يادتـان نـرود  . خدا كنه هميشه، مثل حاال، شاد و خوش و سالمت باشيد! صفا آورديد! مديد؟ خوش آمديدباالخره آ

                                                                                   )همه با هم(
  ”اله الرحمن الرحيم بسم“

  
و   ... ها، پشتكار خودتـان،   مادر، تالش معلم ياري خداوند، زحمت پدر و. اوطلب شما آمديد؟ بلهراستي چطور شد كه از بين آن همه د

  ...پس همه با هم  ”بر هر نعمتي شكري است واجب“و . همه و همه كنار هم جمع شدند تا به اين نعمت بزرگ برسيد
  

  ”الحمداهللا رب العالمين“
  

اطمينان داشته باشيد اگر شما كـار خودتـان را درسـت انجـام     . خوب هم بخوانيد! انيدايد كه چه؟ درس بخوانيد؟ خب بخو حاال آمده
 :پس همه با هم. مرز نداردو بدهيد، لطف و مهرباني او حد 

  
  ”الرحمن الرحيم“

  
مسـئولين كشـور،    خود نيست بسياري از بي! دانشگاه شما واقعاً شريفه !!اونم از نوع شريفش! دانيد كه كجا آمديد؟ بله، دانشگاه آمديد مي

  .شان در اين دانشگاه تحصيل كنند ها و نمايندگان مجلس نيز تمايل دارند فرزندان شان، رؤساي دانشگاه وزرا، معاونين
كـرد كـه    طـور تـداعي مـي    گفتند فالني انسان شريفي است؛ در ذهن ايـن  بوديم، وقتي مي تر ما جوان كه  هنگاميآيد  ترها، يادم مي قديم
  الهي، حزب : ها ، و به تعبير امروزيست، درستكاره، راستگوهحرام خوار نيست، قابل اعتماد امين، خداترس و عادل است،  مذهبي،: ايشان

  .اند هايي شريف، با ارزش و ارزشي شان پيداست، همگي انسان طور كه از لقب ها، همان شريفي... الحمدا. و ارزشيه 
هـاي   هم از ماليات المال  بيت. شود تأمين ميالمال  يتدانشگاه يعني خرج تحصيل شما از ب هاي اين دانيد كه هزينه اين را هم مي راستي

واب جفقط حواستان جمع باشد كه فردا روزي، . كه متعلق به همه ملت است... آن كشاورز و آن كارگر و آن كارمند و منابع زيرزميني و 
 :همپس همه با ! ها هم ساده نيستاين همه آدم را دادن آنقدر

  
  ”الدين مالك يوم“

  
ها كـه بايـد    كارها كه بايد بكنيد، چه شب ها كه بايد بخوانيد، چه چه درس! ميدانم كه با سختي آمديد؟  بعد از اينش هم سخت است

نشان كه اين راه رو به شما  نآ. اما خيالي نيست دوستان من! هايي كه بايد تحمل كنيد  يدانشجويان شهرستاني چه دور! بمايند ربيدا
 :پس همه با هم. كند داده، خودش هم كمك مي

  
  ”اياك نعبد و اياك نستعين“
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توانيد به درد جامعـه   همين كه از حاال به فكر مردم و مشكالتشان هستيد، فردا هم مي! دمتان گرم. ايد دانم كه براي خدمت آمده مي
  :پس همه با هم. ايد راه درستي را انتخاب كرده. برسيد

  
  ”لصراط المستقيماهدنا ا“

  
. كنـد  هم براي شما و هم براي ملت بزرگ ايران همراه با نعمت خواهد بود، خداوند هم كمـك مـي  ... ايد، انشاءا راهي كه انتخاب كرده

  : پس هم با هم
  “الذين انعمت عليهم صراط”

  
  

با هم آرزومنديم كه هميشه مثل حاال خـوش   همهها، اساتيد و كاركنان،  ما شريفي. صفا آورديد. آمديد، باز هم خوش آمديدحاال كه 
و از . نكنيم كه مورد غضب و خشم خداوند قرار بگيريمايم، كاري  مسير و راهي كه انتخاب كردهاميدوارم كه در اين  . و خندان باشيد

  :بنابراين براي آخرين بار همه با هم. مان كند تا گمراه نشويم ايشان ميخواهيم كه ياري
  

  ”غير المغضوب عليهم وال الظالين“
  

  
  :نكته مهم ديگر را نيز متذكر شوم  چندپايان دوست دارم در 

  
  نحوه ارتباط دانشجو با استاد: اول

  كه حرفي را به من بياموزد مرا عبد خود ساخته اسـت، ايـن روايـت بيـانگر آن اسـت      كسي : اند ودهفرم كه   شدهنقل ) ع(از حضرت علي 
البتـه  . ها گنجـايش بيـان آن را ندارنـد    شوند، به قدري است كه كتاب مند مي استاد و عالمي كه ديگران از دانش او بهره كه مقام و مرتبه

كنـد، بـه زمـان نيـز آگـاه بـوده و همـواره         عالم و استاد كسي است كه گذشته از آن كه خود شناخت دارد و به دانش خـود عمـل مـي   
نورانيـت  دانشـجو  زيـرا  هاي عادي برتر اسـت،   شك تكريم استاد قدري از احترام بي. ديگران شودخود مانع گمراهي با تعليمات كوشد مي

  :فرمايد كه شاعر مي طوري به. داند درون، پرورش روح و كسب علمش را مديون او مي
  

  طلبي طاعت استاد ببر مزد اگر مي                       سعي ناكرده در اين راه به جايي نرسي  
  

هاي او، آراستن و پيراستن برون و آمادگي درون به هنگام ورود استاد  شناسي از استاد، تحمل جور و تندي اين سپاسگزاري و حقبنابر
  .از حداقل آدابي است كه بر عهده دانشجوست

   
  ها و دوستان كالسي نحوه ارتباط دانشجو با هم: دوم

توانـد سرنوشـت    تا آنجا كه يك دوسـت مـي  . لمي انسان نقش به سزايي دارددانيد دوست در ساختار فكري و پيشرفت ع طور كه مي همان
ر، كم حرف و از گبنابراين بايد دوستاني را انتخاب كرد كه كوشا، روشن. هاي خود را به او تحميل كند انسان را به كلي تغيير دهد و خواسته

  . گم نكنيم هاي اخالقي خود را همه مهمتر مؤمن و صالح باشند تا به خاطر او ارزش
  
  
 



 
وار زنـدگي كـردن را بـر     خود پيدا كند، بهتر است تنهـايي و غريـب   صميمي برايتوصيه آن است كه اگر دانشجو نتوانست دوست و رفيق 

  :فرمايد كه شاعر مي طوري به. دوست و همدم نامناسب ترجيح دهد
  

 يار  ب  دتر بود از مارد ب  يتا تواني م                       د     ب   دگريز از يار ب
  د بر جان و بر ايمان زندب يار                          د تنها همي بر جان زند      ب مار

  

  

  هاي آموزشي در دانشگاه  جدي گرفتن برنامه: سوم
  

  :عزيزان من
بـراي اولـين بـار مسـتقل     . نديـد پيو ها مي كنيد و به جمع خوابگاهي بسياري از شما ظرف امروز و فردا با خانواده خود خداحافظي مي

اگر بخواهيد بخوابيد و صبح سر كالس حاضر نشـويد، كسـي بـه شـما     . كنيد و بايد روي پاي خود بايستيد زندگي كردن را تجربه مي
د بـه  اي؟ اگر بيمار شويد، در درجه اول خـود بايـ   پرسد كه آيا تكاليف خود را انجام داده كس از شما نمي هيچ! گويد كه بيدار شو نمي

مواظب باشيد كه از هـدف و  . هاست قسمتي از يادگيري در زندگي دانشگاهي انتخاب و قبول همين مسئوليت. درمانگاه مراجعه كنيد
اطمينان دارم . به عنوان افرادي بالغ شما بايد مسئول اعمال خود باشيد. ايد منحرف نشويد ها براي آن زحمت كشيده مسيري كه سال

اند تا به تحصيل  بسياري از آنها زندگي خود را قرباني كرده. اند مربيان عزيز شما را براي چنين روزي آماده كرده محترم وهاي  خانواده
در دانشگاه نيز مسئوالنه زحمات و از خـود گذشـتگي آنهـا را    . نشود، و به بهترين دانشگاه صنعتي كشور وارد شويداي وارد  ما صدمه

  . ايد تحصيالت متوسطه عمل كرده ارج نهيد، همانطور كه در دوران
  .باشيمالتحصيلي همه شما عزيزان  فارغمراسم انشاءاله چهار سال ديگر در همين سالن شاهد بار ديگر به شريف خوش آمديد، 

  
  
  
  

  والسالم. موفق و پيروز باشيد
  لي مقداريع             
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