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 نامه پایان تشکر و تقدیر متن

 

 شانوجود پربار درخت سایه در تا ساخته نسبیم فداکار مادری و پدر کرم، روی از که شاکرم بسی را خدای

 دینیوال. نمایم تالش دانش و علم کسب راه در وجودشان سایه از و گیرم برگ و شاخ آنها ریشه از و بیاسایم

 پروردگار از پس وجود، دو این که چرا بودنم، بر است دلیلی نامشان و سرم بر است افتخاری تاج بودنشان که

. ندآموخت نشیب و فراز از پر زندگی وادی این در را رفتن راه و گرفتند را دستم اند بوده ام هستی مایه ،

 .کردند معنا را بودن انسان و بودن زندگی، برایم که آموزگارانی

 …ارزشتان با وجود به تقدیم

 

 عزیزم همسر و مادر پدر، به تقدیم 

 تپیشرف و الهی رضای جز و نموده خود پیشه را منطق و عقل و اندیشند می نیک که مردانی آزاد تمام به و

 .ندارند هدفی جامعه، سعادت و

 و نموده فدا بوم و مرز این اعتالی و حفظ در را خود مال و جان که جوانمردانی و بزرگان، دانشمندان،

 .مینمایند

 

 این تامین ایشان راهنماییهای بدون که چرا سپاسگذارم بسیار******  دکتر آقای جناب گرامیم استاد از

 .مینمود مشکل بسیار نامه پایان

 

 هک ایشان چشمداشت بی راهنماییهای و یاریها دلیل به****  خانم سرکار ویژه به و****  خانم سرکار از

 نمودند، آسانتر برایم را سختیها از بسیاری

 

 دغدههای و راهنماییها با عزیزم، اساتید شیرین حضور با که فراوان راههای پیمودن از پس مدتها، از بعد و

 ورحض زیبایی و شوق، برق از پر چشمهای با مادرم، پدر نگاههای دوران، آن زیبای شیطنتهای و فراوانشان

 یآینده در بتوانم امیدوارم و کرده تبدیل راه روشنی و امید به را راه این خستگیهای که کنارم، در خواهرم

 … باشم آنها محبت همه این جوابگوی نزدیک
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 .… من موفقیت برای عزیزان این تالش همه این برای فراوان احترام با اکنون،

 میکنم تقدیم مهربانم خواهر و عزیز اساتید مادرم، و پدر به را نامه پایان این

 باشم وجودشان زیباییهای درک به قادر امیدوارم

 .… تشکر با
  

 :همسرم به تقدیم

 تسهیل رایمب را مسیر مشکالت و بوده تحمل و صبر اسوه که او باشد، می زندگیم سار سایه مهربانیش سایه که

 .نمود

 

 :خواهرم به تقدیم

 .است من آرامش مایه صفایش و بخش شادی وجودش که
 

 :برادرم به تقدیم

 مایه وجودش و مشکالت، با مواجهه در من گاه تکیه و بود زحماتم متحمل تحصیل طول در همواره که

 .باشد می من دلگرمی

 

 خودگذشتگان از و ایثار کلمه از شان انسانی و عظیم تعبیر پاس به 

 ستا پشتیبان بهترین روزگاران سردترین این در که وجودشان امیدبخش گرمای و سرشار عاطفه پاس به

 گراید می شجاعت به پناهشان در ترس و سرگردانی و است رس فریاد که بزرگشان های قلب پاس به

 کند نمی فروکش هرگز که دریغشان بی های محبت پاس به و

 کنم می تقدیم عزیزم مادر و پدر به را مجموعه این

 

 :مقدس وجود ازسه سپاس با 

 …برسیم توانایی به ما تا شدند ناتوان که آنان

 …شویم ماروسفید تا شد سپید موهایشان

 …باشند راهمان روشنگر و ما وجود گرمابخش تا سوختند عاشقانه و

 پدرانمان

 مادرانمان

 استادانمان
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 پدرم به تقدیم

 زندگی تمام طول در من حامی و استوار کوهی
 

 مادرم به تقدیم

 آموخت من به زندگی الفبای که صبوری سنگ
 

 همسرم به تقدیم

 .شدم نائل منظور این به او همدلی و همیاری سایه در که
 

 دلبندم به تقدیم

 .است من آرامش او آسایش که جانم بخش امید

  

 آقای جناب هفرزان و فرهیخته استاد از است شایسته بسی«  الخالق یشکر لم المخلوق یشکر لم من» مصداق به

 گلشن و بخشیدند روشنی را دل سرزمین ، خورشید چون کرامتی با که .…………………………… خانم سرکار/ 

 .نمایم تشکر و تقدیر ; ساختند بارور سازنده و ساز کار های راهنمایی با را دانش و علم سرای

 (.الحکمه و الکتاب یعلمهم و یزکیهم و)

 

 باد مظفر ات اندیشه توسن همیشه باد برتر عرش ز مقامت معلما

 باد پرور علم تو از سخن های صحیفه بلند های گفته و دالویز های نکته به

 حمایت با تا نمودند فراهم فکری آسایش و روحی آرامش که مهربانم و دلسوز ، عزیز مادر و پدر از همچنین

 ;رسانمب اتمام به احسن نحو به را درسی نامه پایان نیز و تحصیلی مراتب ، مطلوب محیطی در جانبه همه های

 .نمایم سپاسگزاری

 شدم کامران خود همت منتهای بر خدا از کردم طلب چه هر که خدا شکر

  

 به تقدیم

 مهربانم و عزیز مادر و پدر

 برایم مطمئن و محکم پشتیبانی و فداکار و دلسوز یاوری همواره زندگی هاییدشوار و هاسختی در که

 .اندبوده
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 بیاموزم تا مرا آموخت که او به تقدیم 

 .…آقای جناب گرامی استاد

 نیست وجودشان هدیه جز وجودم که آنان به تقدیم

 عزیزم مادر و پدر

 مهربانم همسر به تقدیم

 بود راه رفیق لحظات تمامی در صبرش با وار مسیح که

 … نازم گل به تقدیم و

 .کردم پیدا معصومش چهره در را ام گمشده کودکی که

 

 داد نشان من به را راه که پدر به

 اموخت من به را رفتن چگونه که مادر به

 نوادهخا از خارج کسی) به (مثال) تشویق/دلگرمی( هست اینجا شما نظر) پاس به( اسم ذکر)برادر/خواهر هب

 نبود بیش رویایی مسیر این طی او وجود بدون که( هست عزیز خیلی

  

 درما همگامی و همراهی و همدلی بر بیکران سپاس و..…………بزرگوارم پدر فتوح پر روح به فراوان درود با

 مهربانی های لحظه گهربارش دامان و پروراند وجودم در را محبت گل ایثارش ی سجده که مهربانم و دلسوز

 .آموخت من به را

 

 گفته و دالویز های نکته با که. ………………دکتر سرکارخانم فرزانه و فرهیخته استاد از شایسته تشکر و تقدیر با 

 پایان واکمال اتمام در نگارنده گشای راه و راهنما همواره و نمود پرور علم  را سخن های صحیفه ، بلند های

 .است بوده نامه

 باد مظفر ات اندیشه توسن همیشه    باد برتر عرش ز مقامت معلما

 

 زندگی مختلف دوران در که ی آمیز محبت تالشهای ی همه خاطر به عزیزم مادر و پدر ارزشمند محضر –

 .اند آموخته من به را زیستن چگونه بامهربانی و اند داده انجام ام

 . است بوده من همگام و همراه تحصیل طول تمام در که مهربانم همسر به –

 . نمودند یاری مرا معرفت و علم کسب راه در که ای فرهیخته و فرزانه استادان به –
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 . بودند راهنمایم دانش کسب راه در که آنان به –

 .بود راهم ی بدرقه پرورشان روح دعای و خیرشان نفس که آنان به –

 . بپوشانم عمل ی جامه آنان ی خواسته به و کنم دین ادای بتوانم تا کن کمک من به الها –

 . نما مقدر آنان برای را سعادت و سالمت ، عاقبت حسن پروردگارا –

 و رشد جهت پژوهش و دانش و علم با همسو و همراه و نشاط و شور از سرشار خدمتی توفیق خدایا –

 .بفرما عنایت کهنسال ایران شکوفایی

 

 آفرید که خدایی

 را را،عشق را،معرفت را،عقل را،انسان جهان

 دمید وجودم در را عشقشان که کسانی به و

 بپرسیم را احوالشان و بیاییم گاهی

  

 :به تقدیم و

 شدند زاده الله چون که سرخی صنوبرهای آن

 مردند ایستاده شقایق چون و

 

 :پدرم دستان بر بوسه با تقدیم

 …و ،سخاوت،سکوت،مهربانیمردانگی یا بگویم اشبزرگی از دانمنمی که او به

 زندگیست تمام راه پدرم

 همیشگیست دلخوشی پدرم

 :جانم از مادرعزیزتر به تقدیم و 

 دوست دارمت هستی و هستم تا توست زهستی من هستی مادرم

 است مادر جاودانی غمگسار

 است مادر مهربانی سار چشم
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 (الحکمه و الکتاب یعلمهم و یزکیهم و) 

 خانم سرکار/آقای جناب ام مایه پر و دانشمند استاد از سپاس و تشکر با-

 .ام برده ها بهره ، تدریسشان فیض پر محضر از که

 ..…… خانم سرکار/ آقای جناب ی شائبه بی های مساعدت از بیکران امتنان با-

  

 های اخهش کند محکم و را نیرو بتاباند تا باید "آفتاب" و حیات آب از کند سیرابش تا باید، "باران" را نهال

 و "زاده محکی رضوان" دکتر خانم سرکار  امفرزانه و فرهیخته اساتید از است شایسته بسی را؛ روییده تازه

 معنا ار بودن انسان و بودن زندگی؛ برایم که آموزگارانی  "فرزاد اهلل ولی" دکتر آقای جناب بزگوارم استاد

 .نمایم تشکر و تقدیر کردند

 آموزگار دست بود یکیشان         روزگار این هایبوسیدنی ز

 

 زند می دست آن بر بوسه فرشته صدها

 کند وا بسته گره یک خلق کــــــــــــار کز

 مهربانی د،ورز شفقت بندگانش به تا بخشید دانایی و توانایی انسان به که مهربان خداوند مخصوص سپاس

 او با دارد، مقدم را نوعان هم آسایش و بگذرد خویش راحت از. نماید شان یاری مشکالتشان حل در و کند

 .است بصیر و سمیع پروردگار که باشد خوش و نگیرد انباز خلوص این در و کند معامله

 

 در و دنکر دریغ محبتی هیچ از و رسیده علم از مرحله این به تا داد را فرصت این من به که منان ایزد سپاس

 .بود قلب قوت مرا زندگیم مراحل تمام

 


