حرف اول

از نو آغاز کن!

سنگ لوحی باش ،عاری از هر تعصبی آنگاه شاید دریابی حقیقت چیست!
داًشجَیاى عشیش ،اکٌَى کِ با پشت سز گذاردى سالّاا الا و ٍ الاٌم ،هزسّاان داًاایگ را گشاَدُایاذ ٍ باِ

اکتشافگ ًَ رسیذُایذ ،ایي پیزٍسن بز شوا هبارک باد! شوا آغاسگز سفزن ّستیذ پز اس فزاس ٍ ًشیب ٍ سزشار اس
الاسُّا.

چِ بسیار دٍستگّا کِ بٌا خَاّیذ کزد چِ بسیار درسّا کِ خَاّیذ آهَخت ٍ چِ بسیار حقایق کاِ خَاّیاذ
یافت .ایي سفز بزان آًْایگ کِ اس پیم خَد را آهادُ کزدُاًذ ٍ الٌْا در اًتظار خَشگّان غیزٍاقعاگ ًیساتٌذ ٍ

ّذفوٌذ ٍ قاطع بِ سَن هقصذ راُ هگپیوایٌذ دلپذیزالز ٍ پزهعٌاالز است ٍ البتاِ آًْاایگ کاِ ًیااّگ غیزٍاقاع
گزایاًِ بِ سًذگگ دارًذ ٍ هقصذشاى ًاهلعَم است سفزن پز هشغلِ در پیم رٍ خَاٌّذ داشت .داشتي الصاَیزن
رٍشي اس دالیل حضَر در داًشیاُ ٍ اّاذا

دراس هاذت الیصایلگ ًقشاِ شازٍی خاَبگ بازان کساب اًییاشُ در

شواست.

شوا آغاسگز سفزن ّستیذ کِ باا پیواَدى فازاس ٍ ًشایب ّاان آى باِ بالٌاذگگ بیشاتز رسایذُ ٍ عقال ٍ دل

هگپزٍراًیذ .بِ خاطز بسپاریذ دستاٍردّان هفیذ ایي سفز ،آیٌذُ جاهعِ ٍ هلتگ را ضواًت خَاّذ کزد .هشتاقاًِ
بِ شکَفایگ ٍ سزبلٌذن شوا چشن دٍختِاین .آغاس ٍ پایاى ایي سفز بز شوا خَو باد.

ٍرٍد بِ داًشیاُ هستلشم یادگیزن هْارتّایگ است کِ الَاًوٌذن ٍ ساسگارن شوا را در بزخَرد با هسائل خاص

خَدالاى افشایم دّذ .ساسگارن با هییط ٍ شزایط جذیذ بِ ٍیژُ بزان داًشجَیاى غیز باَهگ ٍ سااکي خَابیااُ،

هسائلگ چَى سًذگگ با ّناالاقگ ،سًذگگ هستقل اس ٍالذیي ،هذیزیت اهَر شخصگ ،هذیزیت اهَر هاالگ ٍ  ...را باِ
دًبال دارد ٍ در ایي هیاى هسائل ارالباطگ ،هسائل الیصیلگ ٍ اًییششگ اس دییز هسائل هشتزک داًشجَیاى الااسُ
ٍارد است.

چٌاًچِ در خصَص هباحث هشزح شذُ ع قوٌذ بِ هشالعِ بیشتز ّستیذ ،بِ هزکش هشاٍرُ داًشجَیگ داًشایاُ

خَد هزاجعِ کٌیذ الا اس ایي هٌابع بیشتز بْزُهٌذ گزدیذ.
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