
 
 
 

گردد  بر  را ب عمل  اگر  علم  ا  ترا ميسر گردد                                        ب جهان   کام دو 
 ذر کن که ورق برگردد       زان روز ح                              مغرور مشو به خود که خواندی ورقی                    

 
 .و ميهمانان ارجمند! سالم؛ سالم بر دانشجويان جديدالوورد

: فقـط يـک چيـز را يادتـان نـرود     . خدا کنه هميشه، مثل حاال، شاد و خوش و سـالمت باشـيد  ! صفا آورديد! باالخره آمديد؟ خوش آمديد 
                                                                                  )همه با هم(

 “اله الرحمن الرحيم بسم”
و و ... ها، پـشتکار خودتـان،     مادر، تالش معلم   ياری خداوند، زحمت پدر و    . راستی چطور شد که از بين آن همه داوطلب شما آمديد؟ بله           

 ...  پس همه با هم“جببر هر نعمتی شکری است وا”و . و  همه و همه کنار هم جمع شدند تا به اين نعمت بزرگ برسيد
 

 “الحمداهللا رب العالمين”
اطمينان داشته باشيد اگر شما کار خودتان را درست انجام بدهيـد،  . خوب هم بخوانيد! ايد که چه؟ درس بخوانيد؟ خب بخوانيد حاال آمده 

 :پس همه با هم. مرز نداردو لطف و مهربانی او حد 
 “الرحمن الرحيم”

های اين دانـشگاه يعنـی خـرج تحـصيل      دانيد که هزينه حتمًا اين را هم می!! اونم از نوع شريفش! ه، دانشگاه آمديددانيد که کجا آمديد؟ بل     می
کـه متعلـق   ... های آن کشاورز و آن کارگر و آن کارمند و منـابع زيرزمينـی و              بودجه دولت هم از ماليات    . شود  شما از بودجه دولت تأمين می     

 :پس همه با هم! ها هم ساده نيستواب اين همه آدم را دادن آنقدرججمع باشد که فردا روزی، فقط حواستان . به همه ملت است
 

 “الدين مالک يوم”
 رها که بايد بيـدا  کارها که بايد بکنيد، چه شب  ها که بايد بخوانيد، چه      چه درس ! ميدانم که با سختی آمديد؟  بعد از اينش هم سخت است           

کـه ايـن راه رو بـه شـما نـشان داده،              نآ. اما خيـالی نيـست دوسـتان مـن        ! هايی که بايد تحمل کنيد       یدوردانشجويان شهرستانی چه    ! بمايند
 :پس همه با هم. کند خودش هم کمک می

 “اياک نعبد و اياک نستعين”
. د به درد جامعه برسيد    تواني  همين که از حاال به فکر مردم و مشکالتشان هستيد، فردا هم می            ! دمتان گرم . ايد  دانم که برای خدمت آمده      می

 :پس همه با هم. ايد راه درستی را انتخاب کرده
 “اهدنا الصراط المستقيم”

همه با هم آرزومنديم که هميشه مثل حـاال خـوش و            ها، اساتيد و کارکنان،       ما شريفی . صفا آورديد . آمديد، باز هم خوش آمديد    حاال که   
 :همه با همر ديگر با يکبنابراين . کنيم ما هم دعا می. خندان باشيد

 “صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الظالين”
 : نکته مهم ديگر را نيز متذکر شومسه پايان دوست دارم در 

 
 نحوه ارتباط دانشجو با استاد: اول

  ايـن روايـت بيـانگر آن اسـت          که حرفی را به من بياموزد مرا عبد خود ساخته است،          کسی  : فرمايند  نقل شده است که می    ) ع(از حضرت علی    
 

 ۱۳۸۷های جديد سال  سخنرانی دکتر مقداری در مراسم دانشجويان ورودی



 
البتـه عـالم و   . ها گنجايش بيان آن را ندارنـد  شوند، به قدری است که کتاب مند می که مقام و مرتبه استاد و عالمی که ديگران از دانش او بهره           

 کوشد با تعليمـات      کند، به زمان نيز آگاه بوده و همواره می          استاد کسی است که گذشته از آن که خود شناخت دارد و به دانش خود عمل می                
 چنان است که بايد دانـشجو بـه   عادی برتر است، زيرا تکريم استاد های شک تکريم استاد قدری از احترام      بی. خود مانع گمراهی ديگران شود    

کـه   طـوری  بـه . دانـد   فرمان او باشد و مانند عبد در خدمت او حاضر شود، زيرا نورانيت درون، پرورش روح و کسب علمش را مـديون او مـی    
 :فرمايد شاعر می

 طلبی طاعت استاد ببر زد اگر می   م                    سعی ناکرده در اين راه به جايی نرسی  
از های او، آراستن و پيراستن برون و آمادگی درون به هنگـام ورود اسـتاد                  شناسی از استاد، تحمل جور و تندی        بنابراين سپاسگزاری و حق   

 .حداقل آدابی است که بر عهده دانشجوست
 

 ها و دوستان کالسی نحوه ارتباط دانشجو با هم: دوم
تواند سرنوشت انسان را  تا آنجا که يک دوست می. نيد دوست در ساختار فکری و پيشرفت علمی انسان نقش به سزايی دارد            دا  طور که می   همان

بنابراين بايد دوستانی را انتخاب کرد که کوشا، روشنفکر، کم حرف و از همه مهمتر               . های خود را به او تحميل کند        به کلی تغيير دهد و خواسته     
و بر عکس بايد از معاشرت با افرادی که ما را از مسير تحصيل و هدف                . های اخالقی خود را گم نکنيم       ا به خاطر او ارزش    مؤمن و صالح باشند ت    

صميمی برای خـود پيـدا   توصيه آن است که اگر دانشجو نتوانست دوست و رفيق . کنند خودداری کرد امان منحرف و به خود سرگرم می      اصلی
 :فرمايد که شاعر می طوری به. وار زندگی کردن را بر دوست و همدم نامناسب ترجيح دهد کند، بهتر است تنهايی و غريب
 دگريز از يار َب       تا توانی می                 د     بَ دتر بود از مارد َببَ يار 

 د بر جان و بر ايمان زندبَ         يار                  د تنها همی بر جان زند      بَ مار
 

 های آموزشی در دانشگاه  جدی گرفتن برنامه: مسو
امـا توصـيه بنـده آن اسـت کـه مـسئله             ! ايـد، بمانـد     ای وارد دانشگاه شـريف شـده        خيلی خالصه بگويم، به هر طريق و با استفاده هر سهميه          

مـورد ارزيـابی قـرار      چون در کـالس درس تنهـا کوشـش و تـالش و ميـزان دانـايی شـما                    . آموزش را در اين دانشگاه بسيار جدی بگيريد       
 . ها را در خود تقويت کنيد گيرد و بايد توانايی رقابت با همکالسی می

 
 سال ۳۰و آن اين است که پس ازگذشت        . و نکته آخر درخواستی است که از محضر مبارک رياست محترم مجلس شورای اسالمی دارم              

عـالی، مـا اسـاتيد در دانـشگاه       آمـوزش  ويـژه در زمينـه    نبه کـشور بـه     سال از پايان جنگ تحميلی، و توسعه همه جا         ۲۰از انقالب اسالمی و     
 مجلس محتـرم شـورای اسـالمی طـی قـانونی شايـستگی علمـی و رتبـه کـشوری را                  کنيم زمان آن رسيده باشد که         صنعتی شريف فکر می   

 در دسـتور کـار خـود        ،ی را دارنـد   رامّلـ ی و ف  های ملّ   های برتر کشور که مأموريت       در حداقل دانشگاه   ،عنوان تنها مالک پذيرش دانشجو      به
هـا در    ه  های مختلف بيش از اين به اعتبار علمـی ايـن دانـشگا              های جنسيتی، و سهميه     سازی، محدوديت   هايی نظير بومی    دهند تا با طرح    قرار

  .المللی صدمه وارد نشود ی و بينابعاد مّل
 .ی همه شما عزيزان خواهيم بودالتحصيل انشاءاله چهار سال ديگر در همين سالن شاهد جشن فارغ

 والسالم. موفق و پيروز باشيد
 لی مقداری ع            

 ۱۳۸۷ شهريور ۲۷          
 


