
 

 هیچ نه معلوم شد آه که من کیستم  ساحل افتاده گفت، گرچه بسی زیستم
 روم، گر نروم نیستمهسـتم اگر می  ای تیز خرامید و گفتموج زخود رفته
گـی سـر وکـاری      باشـتا  زده  .  رسـد رسد و مـی   گمان می رود و بی رود و میو غالب می

دارد، جهان را و جامعۀ خویش را فراچـمم دارد، تـا         های استوار برمیشمرده شمرده گام.  ندارد
 .های فرازین را به دست آوردگاهبتواند از هر امکانی سود بهینه برگیرد و جای

هایـی  اگر مؤسسۀ تحصیالت عالی غالـب، ووهنتـون شـده اسـت از آن درد و دریافـت                
-خیزد که باید با حضیض وداع گفت و برتعالی درود فرستاد؛ اگر این تعالی در راه بالنـده   برمی

 .گی فرهنگ و شکوفایی دانش باشد که چه ستودنی است
ایـن افتاـار برآینـد      .  ووهنتون شدن غالب، چیزی نیست که رایگان به دسـت آمـده باشـد      

معیـارگرایی،  :  جویـان آن اسـت    تالش شبانه روزی همۀ دست اندرکاران و باز استادان و دانـش   
ها و قانون تحصیالت عالی، روزآمد ساختن مفردات و نـصا  تعلیمـی،      ها، مقررهرعایت الیحه

ها، ودیـد آوردن    تعهد برای فراگیری دانش نوین، کاربرد تکنالوژی امروزین در ویش برد درس
فضای بسیار مناسب آموزش و چندین این و آن دیگر ارمغان ووهنتـون شـدن غالـب را در وـی             

 .داشت

 غالب طالیه دار اندیشه های پویا



 

جویـی  ترین چـیزی کـه غالـب را بـه ایـن جایگـاه رسـانیده تعـالی                   اندیمیم، ارجناد می
خواهند و هر روز و هر آن چیزهـای نـو    هر روز و هر آن چیزهای نو می. گان آن استگرداننده

کنیـم،  گاهی که فراز آییم، درنگ نمـی   ما به هر وای.  خواستن توانستن است:  آورندبه دست می
نماییم و باور داریم که   خواهیم باال برویم؛ وویایی در سرشت ماست؛ حرکت میایستیم، مینمی

 .دهدخداوند دانای توانا به ما برکت می
اکنون که مزۀ شیرین و گوارای ووهنتون شدن را چمیده ایم، هرگز ایـستایی را ناواهیـم          

رفتی که جهـان    کار آیین مدرنیته است و این همه ویش  .  گی و تالش کار ماستوذیرفت ووینده
گـی دانـش، تفکـر و تکنـالوژی         جا که سـان از انباشـته    در دوران کنونی به دست آورده تا آن

کار ما آموزش و وروش و رنـگ و         .  درین سدۀ فرجامین است، در همین کار کردن نهفته است
هـم  .  کوشیم تا هر چـه داریـم در ایـن راه هزینـه کنیـم                روی دادن به دانش امروزی است و می
آیـد    داریم تا فردا چه ویـش   های اقتصاد و حقوق گام برمیاکنون در راه ایجاد ماستری در رشته

های روشن و ناروشنی، ویدا و ونهان سرنوشت فراروی ما بگذارد؛ مگر ما آماده ایـم تـا    و چه راه
گی فرهنگ سرزمین خویش کـاری بکنیـم       خدمت گزار جامعۀ اکادمیک باشیم و در شکوفنده

 .هایی داشته باشدکه اگر کارستان نباشد، سودبامی
شـود و بـاز بنیادگـذاری مرکـز         این همه رنجی کـه در راه تـضمین کیفیـت کـمیده مـی                

تحقیقـات علمـی، ایجـاد البراتوارهــا، مراکـز انترنیـتی و شــفاخانۀ کـادری و کلینـک دنــدان،                            
هـای  های غنی، چاپ و نمر دوازده شماره فصل نامۀ غالـب و آمـاده کـردن بـرا کتـا             کتا 

درسی و ممد درسی برای چاپ، ایجاد شوراهای فرهنگی محـصالن، برگـزاری هفتـۀ فرهنگـی         
ایـن    -توانند نظام تحصیالت عالی را بارورتر سازند و به برومندی ووهنتون غالـب  همه و همه می

 .بیفزایند -نهاد تحصیالت عالی خصوصی
کمال در حد خداونـد     .  یی در ما نیست خواهند بگویند که کمی و کاستیها، نمیهمۀ این
هـا  گـی هـای خـویش بیفـزاییم و از ناکـاره          کوشیم تا روز به روز چیزی بر خوبـی    است و ما می

 :بکاهیم
 ویش ازان کز تو نیاید هیچ کاری رسد کاری بکنای که دستت می

 تا همــــــه کامت برآرد روزگار کــــــام درویمان و مظلومان برآر
 به که زو مــــــاند سرایی زرنگار نام نیـــکو گـــــر بـــماند زآدمی
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