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آغاز سخن یاد خدا باید کرد

خود را به امید او ،رها باید کرد

ای با تو شروع کارها زیبا تر

آغاز سخن تو را صدا باید کرد

بسم هللا الرحمن الرحیم
ُحضّار نهایت گران ارج،
ب محترم ،پوهنمل دکتور خسرو نظری ،رئیس دانشگاه بدخشان،
جنا ِ
هیئت علمی دانشگاه بدخشان،
استادان و دانش آموختگان فرهیخته،
دانشجویان،
مهمانان گرامی،
ِ
خانم ها و آقایان،
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السالم علیکم و رحمت هللا و برکاته.
همایش میموون کوه بوه مناسوبت
درقدم نُخست حضور با ِمهر شما عزیزان را در این
ِ
گرامیداشت از فراغت دانش آموختگان ولسوالی شغنان از دانشگاه بدخشان برگزار
گردیده است ،خیر مقدم و خوش آمدید میگویم.
ثانیاً ،این روز الهام آفرین را بورای دانوش آموختگوانی کوه بوی صوبرانه بورای چنوین
روزی لحظه شماری میکردند ،از خلوص نیّت برای آنها و به خانواده هوای شوری
شان و برای مردم نجیب بدخشان ،و کافۀ ملّوت افغانسوتان ،تبریو و تهنیوت عور
می نمایم.
من این همایش ُخجسته را بفا ِل نی گرفته ،و بوا اغتنوام ایون فرصوت ،دانشوجویان و
آموختگان عزیز را با چند سخن موجز و ناب ،مورد خطاب قرار میدهم.
دانش
ِ
سووخنرانی ام شووامل سووه بخووش میگوورددل اهمیووت ت،لوویم و تربیووه ،داشووتن پشووت کووار ،و
م،اصور موا ،و شوری سواختن راز و
جهان
ق
ِ
ِ
م،رفی سه شخص بسیار مؤثر و موف ِ
کلید موفقیت آنها برای دانش آموختگان عزیز ،می باشد.
میگویندل
عموور شووما از زمووانی شووروع مووی شووود ووه اختیووار سرنوشووت خووویش را در دسووت
میگیرید.
و برای شما ،دانشگاه بدخشان این امکان را فوراهم سواخته ،توا سرنوشوت آینودر توانرا
در دستان خود تان گیرید.
میگویندل
آفتاب به گیاهی حرارت می دهد ه سر از خاك بیرون آورده باشد.
ی دانشوگا ِه بدخشوان ،سور بور آورده
و شما ،به گیاهی می مانید کوه از نخلسوتان آرزو ِ
اید.
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میگویندل
تنهوووووووا راهوووووووی وووووووه بوووووووه ش سوووووووت موووووووی انجامووووووود ،توووووووالش ن وووووووردن اسوووووووت.
دشوارترین قدم ،همان قدم اول است.
ق س،ی می آرم بجا
من طری ِ

لیس لالنسان اال ما س،ی

1

میگویندل
بجای آن ه ،به تاری ی ل،نت فرستید ،یك شمع روشن نید.
و شووما ،ای اسووتادان دانشووگاه بدخشووان چنوودین چهوول چووراو را روشوون نموووده ایوود کووه
ی بدخشان را ،بیش از پیش فروزانتر خواهند ساخت.
فضای علمی ِ
می خواهم سخنم را بر یو پرسوش بنیوادین متمرکوز سوازم و آن اینکوهل دانوش مقودم
است و یا ثروت (دارایی)؟ در این خصوص ،میوان دانشومندان اخوتالظ نظور وجوود
ی خووود ،دارایووی اسووت ،و برخووی هووا
دارد ،ب،ضووی هووا میگوینوود کووه دانووش ،بخووودی ِ
میگویند ،کهل دانش را اهل خرد عزیز میدارند ،و دارایوی و پوول را موادی پرسوتان.
قط،ه شو،ری را بورای شوما از ابوو الحسون شوهید بلخوی موی خووانم ،کوه در ایون بواره
سروده استل
کووه بووه ی و جووای ،نشووکفند بووه هووم
دانووش و خواسووته اسووت ،نوورگس و گوول
وآن که را خواسته ست ،دانش کم
هر که را دانش است ،خواسته نیست
ما باید ی متن ) (textرا مطوابق بوه زمینوه ) (contextآن بررسوی و تحلیول کنویم.
این هور دو تویثیر متقابول بور یکودیگر میگنارنود .در یو سورودر دیگور ،شوهید بلخوی
اندیشه اش را در مورد دانش اندوزی چنین بیان نمووده ،و گفتوه قبلوی اش را جبوران
کرده است.
1
سعَى (اشاره است به آیه  ،39سورۀ ( 53سورۀ النجم) .ترجمه :و اینكه براى انسان جز حاصل تالش او نیست.
ان إِ اَّل َما َ
ِْل ْن َ
ْس ل ْ ِ
َوأ َ ْن لَی َ
س ِ
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دانشا چون دریغم آیی از آن

بی بهایی و لی

با ادب را ادب ،سپا ِه بس است

بی ادب با هزار کس ،تنهاست

فردوسی بزرگ ،آنرا در ی
بود
بود ،هر که دانا ّ
توانا ّ

از تو بهاست

شاه بیت مشهورش ،چنین بیان نموده استل
بود
ز دانش ،د ِل پیر بُرنا ّ

و ایوون سووخن فردوسووی ،اشوواره اسووت بووه آیووه  269سوووره بقووره ،کووه آنجووا خداونوود (ج)
فرموده استل
یرا.
یُؤْ تِي ْال ِح ْ مة من یشا ُء ۚ ومن یُؤْ ت ْال ِح ْ مة فق ْد أُوتِي خی ًْرا ثِ ً
خدا دانش و ح مت را به هر س بخواهد (و شایسته بداند) میدهد؛ و به هر س کوه
دانش داده شود ،خیر فراوانى برایش داده شده است .و جز خردمندان (این حقایق را
درك نمى نند) و متن ر نمى گردند.
ی عوالم و آدم در حودیثی در موورد
حضرت محمد (ص) یگانۀ م،لوم صوادو و قو ُدوه ِ
فضوویلت آموووختن دانووش فرموووده اسووتل «م ون اراد الوودنیا فلیت َّ ِجوور و م ون اراد اآلخوور
فلیتزهد و اراد ُهما فلیت،لَّم» ی،نی شخصی کوه اراده دنیوا کنود بایود کوه تجوارت کنود ،و
شخصی که اراده آخرت کند ُزهد و تقوا پیشه کنود ،اموا شخصوی کوه اراده هور دو را
(ی،نی دنیا و آخرت را) کند ،پس باید دانش بیاموزد.
در اینجا ،من برای شوما قصوۀ موفقیوت سوه شوخص را بیوان موی کونم کوه هور سوه در
مقط،ی از تحصیل شان ،محصل در دانشوگاه هواروارد ،در ایواالت متحوده بووده انود.
دو نفوور از اینهووا ،توورل تحصوویل نموووده انوود ،و یکووی موفقانووه تحصوویل اش را بووه پایووۀ
اکمال رسانیده است؛ ولی هر سۀ آنها تیثیر بس ِشگ رظ و ِسترگی را بر انسان های
عصر خویش بجای مانده اند.
نوروزعلی ثابتی
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این سه نفر از سه دین ابراهیمی نمایندگی میکنندل
اولل بیل گیتس ،هیئت مدیره شرکت مایکروسافت ،او مسیحی است ،اولین سرمایه
دار سال  ،2017و سرمایه اش( ،به گزارش  86 ،)Forbesمیلیارد دالر اسوت .وی
همرای خانمش ملیندا ،تصمیم گرفته اسوت کوه ب،ود از آنهوا میراثوی بوه فرزنودان آنهوا
نماند و تمام دارایی شان را برای از بین بردن پولیو ،مالریا ،و تولید واکسین بورای
کودکان و دیگر کار های خیریه در جهان به مصرظ برسانند.
دومل مووارل زا ِکر ِبوورگ ،رئوویس عاموول شووبکه اجتموواعی فوویس بووول ،یهووودی اسووت،
پنجمووین سوورمایه دار سووال  ،2017و سوورمایه اش  56میلیووارد دالوور اسووت .او تصوومیم
گرفتووه اسووت کووه  99در صوود ثووروتش را در زن ودگی اش ،وق و

رفوواء جام،ووه بشووری

نماید.
و سووومل شووهزاده کووریم آقووا خووان ،رئویس شووبکه انکشووافی آقووا خووان ،مسوولمان اسووت ،و
پیشوای مسلمانان شی،ی اسماعیلی است.
ی خیلوی
شاید صد ها بلکه هزار ها شخص وجود داشته باشند ،که در آمد و سرمایه ِ
زیاد داشته باشند ،پس چرا آنها در محراو توجه من نیستند و فقط این سه شخص را
مثال آورده ام؟ پاسخ اینست که ،این سه نفر از جهات بشر دوستی ،خدمات به جهان
بشریت ،و مسئولیت داشتن برای بلند بردن کیفیت زندگی نوع بشر ،با هوم مشوابهت
ی ما ،سخت تالش می کنند.
هایی دارند و بدون تب،یض در سیارر ِ
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بیل گیتس رئیس عامل مایکروسافت ،در دانشگاه هاروارد دسوت از تحصویل کشوید،
ولی وی ف،الً یکی از سرشناس ترین افراد در جهان است .او تجربۀ و خاطره خوود
را چنین بیان نموده استل
« سوی سوال پویش ،زموانی کوه پواول آلو ِن ) (Paul Allenو مون ،شورکت نورم افوزار
وای بزرگووی دربووارر
سووازی مایکروسووافت ) (Microsoftرا تیسوویس کووردیم ،آروز هو ِ
نرم افزار ها در سر داشتیم .ما آرزوهایی از تیثیراتی که کمپیوتر هوا موی تواننود در
زندگی داشته باشند ،داشتیم .ما رؤیای وجود کوامپیوتر بور روی هور میوز ،و در هور
خانه را در سر می پروراندیم .این خیلی ش ِگ ِفت انگیز است که می بینیم بسویاری از
آن آرزو ها به واق،یت بدل شده اند و ما می توانیم آنها را ،احساس کنیم .من هیچگاه
ت ما بتواند بر پایۀ آن رؤیاها ،چنین پیشرفتی کند ».
تصور نمی کردم که شرک ِ
ّ
(کنفوووورانس خبووووری دربووووارر کووووار تمووووام در زمینووووه خیریووووه و کووووار نیمووووه وقووووت در
مایکروسافت – .) 2006
گیتس در سال  1973شامل دانشگاه هاروارد شد ،ولی دو سال ب،د ،در سوال 1375
ترل تحصیل کرد .وی مدرل تحصیلی اش را سی سال ب،د دریافت کرد .در سال
 ،2007اورا به عنوان سخنران در مراسم فارو التحصیلی دانشگاه هاروارد دعوت
کردند تا برای محصالن فارو التحصیل سخنرانی کند .وی در خطاب بوه محصوالن
چنین گفتل من برای مدت سی سال منتظر مانده ام تا بگویمل
« پدر ،من همیشه برای شما گفتم که من پس می آیم ،و امتیاز و مدرل تحصویلی ام
را می گیرم» .از دانشگاه هواروارد سپاسوگنارم کوه بموقوع ایون افتخوار را بورای مون
نوروزعلی ثابتی
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بخشیدند .من سال آینده ،وظیفه ام را تغییر میدهم  ....و این خوب است که سورانجام
در خلووص سوووان ام ) (CVنشووان خووواهم داد کووه موون هووم موودرل و درجووه تحصوویل
دانشگاه را دارم.
مارل زا ِکر ِبرگ ) (Mark Zuckerbergبنیانگونار شوبکۀ اجتمواعی فیسوبول ،کوه
تحصیل خویش را در سال  2004در دانشگاه هاروارد ترل کرد ،او عاشق برناموه
نویسی بود و به همکاری دو تن از دوستان دانشگاهی اش بوه برناموۀ نویسوی شوبکۀ
اجتماعی مجوازی شود کوه بتواننود موردم را بوه یکودیگر نزدیو کننود و ارتباطوات را
توس،ه دهند .وی برای فوارو التحصویالن کوالس هشوتم در منلوو پوارل ،کالیفرنیوا از
نقش سخت کوشی و دوستی ها در ی زندگی موفقیت آمیز سخن گفت.
او گفتل « خالقیت چیزی نیست که فقط در ی

لحظه بدرخشد و اتفاو بیافتد».

او همچنان گفته استل
« تحقق یو ماموریوت و سواختن یو کسوب و کوار ،هور دو بوا هوم اتفواو موی افتنود.
ت بیشتر به من میدهود توا پیشوروی کونم؛ اموا ،از هموان
درست است که تحقق ماموری ِ
ابتدا دریافتم که باید هر دو با هم عملی شوند»
(سپتمبر.)2012 ،
ب،د از قصۀ موفقیت این دو شخص ،می خوواهم سوخنان شوخص سووم را بوا شوما در
میان بگنارم .شخصی که با کارنامه هایش ،به جهان بشوریت خودمت کورده اسوت ،و
مووا بدخشووانی هووا هووم از خوودمات ارزنووده اش ،بووی بهووره نمانووده ایووم .آن شووخص ،واال
حضوورت کووریم آقووا خووان ،رهبوور اسووماعلیان جهووان اسووت .بوور عووالور رهبووری جام،ووۀ
اسماعیلی ،وی تجربه بیشوتر از نویم قورن ( 57سوال) در دنیوای صون،تی و دنیوای در
حال توس،ه در بیشتر از  25کشور در جهان دارد.
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واال حضوورت آقووا خووان در  23جنوووری  1958در دومووین سووالروز بووه تخووت نشووینی
امامت اش ،در کراچی پاکستان در مورد پیشرفت دانش چنین بیان داشتندل
ی جدیوود ،اِسووپوتنی هووا (موواهواره هووا) ،و
«  ...پایگوواه هووای بووزرگِ انوور ی اتمووی ِ
صن،تی م،اصور ،2نمونوه هوایی از یو فصول
زندگی
ماشین آالت ضرباندار بزرگ
ِ
ِ
تازه در پیشرفت مادّی هستند .من م،تقدم که ما نباید از پیشرفت مادّی هراس داشوته
باشیم و نه ما آنرا کنار می گناریم .خطر اینست که آن می تواند در زندگی برای ما
ی مشغلۀ فکری شود و آن می تواند شیور تفکر مارا زیر سلطه خوود بگیورد .هوی
زموان
دلیلی وجود ندارد که چرا سنت های ما و عقیدر ما ،مارا از حرکوت کوردن بوا
ِ
ما ،باز نمی دارند ،در واقع چورا موا نبایود انسوان هوای همنووع موان را هوم در حووزه
های جدید دانوش و آمووزش راهنموایی نکنویم .سونت هوای موا و دیون موا بورای همویش
3
بخش آفریده های دست ها و ذهن های ما خواهند بود».
الهام ِ
واال حضوورت آقووا خووان ،همچنووان در سووخنرانی اش در چهوول و نهمووین جلسووه سوواالنه
بکلوریووای بووین الملل وی ،در شووهر اتالنتووای ایالووت جورجیووا ،در اپریوول  2008چنووین
فرمودندل
«  ...دو بُ،د دیگر ت،لیم و تربیه برای جهان م،اصر وجود دارد که در مورد آن من
میل دارم چند سخن بگویم .نخستین آن مربووط بوه کنجکواوی ،تفکور انتقوادی ،و حول
مسووئله اسووت .آنچووه کووه شوواگردان میداننوود آن دیگوور مهمتوورین پیمووایش کیفیووت ت،لوویم و
تربیه نیست .آزمون حقیقی قابلیتی است در دخیل ساختن آنها در آنچه آنها نمی دانند
و برای آن ی راه حل پیدا نمایند .بُ،د دوم مستلزم قابلیتی است که به نتایجی برسند
که آن شالوده برای قضاوت های آگاهانه تشکیل می دهند .قابلیت ارائوه قضواوت هوا
که آنها بر شالودر م،لومات درست و حسوابی اسوتوار باشوند و کوار گورفتن از تحلیول
دقیووق بایوود یکووی از مهووم توورین اهووداظ بوورای هوور تووالش آموزشووی باشوود .طوووری کووه
شاگردان این ظرفیت را انکشاظ میدهند ،آنها می توانند آغاز به نرم کردن دسوت و
پنجه با مهم ترین و مشکل ترین قدم شوندل آنها می آموزند تا اینگونه قضاوت ها را

throbbing machines of modern industrial life

3

2

این گلچین از مجلۀ «علم» ) (Ilmماه های جوَّلی – نوامبر ،جلد هشتم ،شماره یکم ،که توسط بور ِد طریقه و تعلیمات مذهبی بریتانیای کبیر نشر
شده است ،گرفته شد.
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در ی چوکات اخالقی جای دهند .در آنجا م،لومات از نوع آگواهی اجتمواعی قورار
4
دارد که جهان ما به آن شدیدا ً نیاز دارد».
باید اِذعان نمود که آموزش ی روند مادام ال،مر اسوت ،پوس فوارو التحصویل بوودن
دیگر م،نای خود را از دست میدهد .بخاطری که کسی که چیزی آموخته باشد ،ب،ود
از مدت کوتاه آن کهنه خواهد بود .برای کسب م،لومات و مهوارت هوای بوروز شوده
و تازه ،مداومت کوردن بوه آمووزش همیشوگی ،الزموی اسوت .چنانچوه حضورت علوی
(ع) گفته استل
َم ْن اِداعی ِمن ْال ِع ْل ِم غایَتَهُ فَقَ ْد ا َ ْ
ظ َه َرر ِم ْ
رن َج ْه ِلر ِه نَهایَتَرهُ .یعنری ،کسری کره ادعرا کنرد بره
نهایررت دانررش دسررت یافترره اسررت ،بررا ایررن کررار نهایررت نررادانی دررود را آشررکار سررادته
5
است.
فراغت من با فراغت شما فقط یک دهره تاراوت دارد .در سرال  )2014( 1383در
کابل از تمام دانشگاه ها و دانشکده ها ،فقط شش محصل از ولسروالی شرغنان فرار
شده بودیم که چهار نار از دانشگاه طبی کابل (داکترر محبروش شراه رهگرذر ،داکترر
محراش شاه نعیمی ،داکتر سید شاه فقیرر ارامیری ،مرحروم داکترر عبردالرحیم ا َ ِوسرتا،
دداوند اورا ببدشاید که به ابدیت ایوست) ،عبدالقیوم بدتیاری از دانشرکدۀ زبران و
ادبیات دانشگاه کابل ،و من از دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه تعلریم و تربیره کابرل
فار شده بودیم.
نام ددا ،تعداد محصلین ما در هر سال ده برابرر شرده
بعد از گذشت یک دهه ،فعالً ِ
است .تنها امسال از دانشکده های مدتلف دانشرگاه بددشران ،بره تعرداد چهرل و چنرد
محصل فراغت شان را جشن گرفته اند ،که هات برابر افزایش را نشان میدهد.
من این موفقیت را برای ریاست دانشگاه بددشان و تمام دسرت انردر کراران ایشران،
تبریک و تهنیت عرض می نمایم .همچنران از والردین و بسرتگان دانشرجویان عمیقرا ً
سااسگزار هستم که به اشتوانه مادی و معنوی ،و تشروی و انگیرزه شران ،کره شرما
را حمایت نموده اند تا آنچه که مقدور بود ،به هدف تان نایل آیید.
4

Annual meeting of the International Baccalaureate
http://www.akdn.org/speech/his-highness-aga-khan/annual-meeting-international-baccalaureate
 5همانجا
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از اینکه به سدنان ُجسته و گریدتۀ من شما حاضرین گرامی بذل توجه داشرتید ،از
همۀ شما سااسگذارم.
س َال ُم َعلَى َم ِن اتابَ َع ْال ُه َدى 6
َوال ا

6
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