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؛ و )از گفتره هراث ثرابتی  نوشداوریی است که اثر زهِر فقرر را از برین میبررددانش، 

 یا بطور خالصه می گویم: دانش، کلید ثروت و موفقیت است

تنهرا بره گرسرنگی فقرر می آورد. بر فقر در ابعاد مختلف و به گونه هاث مختلف سر 

یی هرا چیر فقرر، در اصرطالع عراع، عردع دسترسری بره و برهنگی محدود نمی شرود. 

خرورا،، پوشرا،، نداشرتن که عبرارت از  ندکه ضرورت اولیه جامعه بشرث است ا

 و خانه است، و یا در مجموع فقر، در اختیار نداشتن ثروت است.

ولی در اصطالع خاص، فقر، یعنی نداشتن ِسواد است. فقیر کسی است که از دانش 

مختلرف مری توانرد برروز  امروزث بی بهره مانده باشد. بناًء، فقرر بره اشر ا  و امسراع

عوامرل فقرر تررین کره از جملرب بنیرادث کند. فقر فرهنگی، فقرر بهداشرتی، فقرر ِسرواد، 

فقرر را هرر روز بره چشرم سرر که یک جامعه را به هرج و مرج مری کشرانند.  هستند

 .معاینه می کنیم

 

، در یررک رسریدهافررروش نبررر براکث کتررا  هراث بهمران گرررد و خراکی اسررت کره  ،فقرر

 فروشی نشسته است؛کتا  

سرت، ترا چهرره محیطری کره در آن زنردگی می نریم، ا فقر، انداختن کثافات در جاده ها

، زنری، تا پیر مردث در جاده ها است، انداختن پوست میوه جات ،فقر کثیف تر کند؛

 فتد.بیآن مسیر بگذرد و پایش بر آن بلغ د و به زمین  از و یا کودکی

، شب را بی غذا بسر بردن نیست؛ بل ه فقِر حقیقی، فقربطور فشرده باید بگویم که: 

 گذرانیدن است.روز را بی اندیشه  
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 در د  صرخره هرااست که  گنجینه اث ندهمان دانش مقاع و من ت واکیی دارد. دانش

. زمینب ای ه که امروز د، و علم از آنجا استخراج گرددشگافته شونکه باید  ،جا دارد

براث نسل نو مساعد شده، وامعاً مابل افتخرار اسرت ترا جوانران در نهاد هاث آموزشی 

 از آِن خررررررررررررود کننررررررررررررد.  رابررررررررررررا اف ررررررررررررار نرررررررررررروین و دانررررررررررررش عصرررررررررررررث 

و   چی ث نیست که بر تامچب باک مانده شرونددانش و اندوخته هاث علمی و مسل ی، 

 ره مرا اکنرون برراث کسرب بیشرتر دانرش آمراده بلمرا، زدوده شروند؛  از یاد و خاطراتِ 

 . بخرچ دهیمبیشترث م و باید تالش شده ای

بایرد عبرور از جراده هراث پرر پریخ و خرم آن ، دبایرد زخیمره علم و معرفرت  راهِ  بر سرِ 

کره دریرایی اسرت  . آنشاخسار ایرن درخرت ابردث، میرور معرفرت بایرد چیرداز و ، کرد

 یافته است. رخنهما در اندیشب مطرر از آن اکنون 

 

در جهانی زندگی می کنیم که ارتباطات در آن نقش عمده و اساسی را برازث مری  ما

مررا انسررانها،  در یررک مطررار پرشررتا ، سرروار هسررتیم. ایررن مطررار همرران همرره ِث کننررد. 

امروز جهان ما به یک ده ده تبردیل  زیرا که ث است؛امروز ،جهانی شده ثِ  فضاثِ 

 شده است. 

ترروان  بررا دو چیرر  مرریرا جهرران را و مررردع جهرران کرره دانشررمندان در سررابگ میگفتنررد 

 گفته است.ر کرد. مثالً دمیقی بلخی مسخ  

 ی ی پرنیانی  ی ی زعفرانی       چی  گیرند مرممل ت را         دوبه 
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 گر آهن آ  داده یمانیدِ              شتهک بر نبناع ملِ  ی ی زر  

سراده ترر  برا ثرروت و مردرت ، و زور ) و یا بطرور این دو چی  عبارت بودند از زر  

می توان جهان را تسخیر کرد. بعداً، یک مقولب دیگرر بره آن افر وده شرد کره عبرارت 

در مرری ترروان مهررار خلررگ جهرران را ، ، زور، و ت ویررراز ت ویررر اسررت. یعنرری، بررا زر  

 دست گرفت و بر آنها ح ومت کرد.

مروز باید گفت به دو ا تغییر کرده است. ، جهاِن ما و جهان بینی نوعِ بشراکنون اما

  امرور، و تدبیر در کار آمدث)کفایت، : ی ی چی  می توان بر دیگران ح ومت کرد

از طریرگ نهراد هراث علمری در اختیرار نیرت و آگراهی کره و دیگرث مشروعیت، عقال

، عقالنیررت، و روشررن ف رررث، مشررروعیتمؤلفرره هرراث جوانرران مرررار میگیرررد تررا از 

 آگاهی  برخوردار باشند.

 

خرویش را جشرن گرفتره ایرم، فراغرت  تحصریلی ش آموختگران، امرروز نره تنهرا ما دان

از یرافتن آگراهی از دانرش انردوزث و تجلیرل کرردن در اینجرا برراث ، مرا بل ه در وامع

ی کره  در ههرن مرا روشرن شرده انرد، شرمع هرایترا آمده ایرم اندیشه ها در اینجا گرِد هم 

می کنیم. تجلیل این روز ب رگ را  در اف ار ما،آنها براث ش رانب نور افروزث ِث 

خروبی خردمت مرا تقردیم شرده ایرم ترا مصردر  ثِ  ر و روشرن بره جامعرهبا اف رار منرو  ما 

 م لفی رت وجردانیبراث جامعه ما و الگوث خوبی براث جوانران و نرو جوانران باشریم. 

ما به عنوان مشر تحصیل کرده، مبارزه با هر گونه بری عردالتی هرا، تبعری   او ِ  ثِ 

 می دهیم که:سر رو، ما به بلنداث آسمان، شعار از همین ب است. و تعص  

  ف باید باید کرد، تالاث بردران و خواهران، ائ
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  ؛ب را غال ف باید کردتعص   شمشیر

 عد  را باید در نظر گرفت و انصا ف باید کرد؛

 ، خال ف باید کرد؛بتعص  ب زدوده شود؛ با متا تعص   

 د؛بوالفی روا نخواهد تخاهیخ  ،دیگر 

دِ فقط    .رفتار باید کرد  ،بتعص   بر ض 

 

 .دیشره سرازث سرالم و مثبرت داردنیراز بره انو ، ملت مرا نیراز بره فرهنرز سرازث دارد

وجود عرصه ِث ما و جامعب ما، از د  یک تاریخ پر نشیب و فراز به باید بدانیم که 

منفی نگر بار کج اندیش و را انسان هاث ما یخ بوده که  متأسفانه، این تارآمده ایم و 

، آن، ما به یک ماشین و یا موتورث نیراز داریرم کره محرور هراث محرر   .آورده است

مارا به انسان هاث وامعی، مثبت گررا و نروعِ دوسرت تبردیل کنرد، و آن ماشرین انسران 

اسرت کره ههرن، ف رر، بیرنش، و طررز دانش فقط م تب، درس و تعلیم است.  ،سازث

 تلقی انسانها را تغییر میدهد.

، اندیشره هراِث سرالم در برکرت شرمایُمرن و کره از براث شرما اسرتادان گرانقردر  مرحبا

را بره مثابرب انسرانهاث آمروزش دیرده، برا اندیشرب سرازگار بره شد و مرا ههن ما پرورده 

 جامعه تقدیم کردید.

یرا. خداوند )ج  اجررش را برراث شرما هرم در دنیرا و هرم در ین خ  ار  ی الد  هللا فِ  ج ا،  

 نی دارد.ارزاآخرت 


