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یری  متن امالی تقر

شناسی و از خود بیگانگی را خواهی تویی که بر فّر و فروغ ایران خواهی افزود و چشم جهانیان را به خیرگی خواهی کشاند و تیرگی ناخویشتن       

 زدود. خود را بشناس و پروردگار پاک را سپاس بگزار.

       

یک ابزاری های جّد یکی از آسیب  ی جامعۀ آراسته به علم و فن، استفادۀ نابجا و نسنجیده از امکاناتی است که فراهم آمده است. گویی هر

رنگ شدن آداب و اخالق، رهاورد تمدن ماشینی و اند تا ما را از هوّیت اصلی خویش دور سازند. شکستن شکوه و حرمت انسانی و کمشده

 زدۀ غرب است.علم

      

ه از این جواب به وجد آمده بودند، بی اختیار دست زدند و هلهله و شادی کردند. محمدتقی سرانجام توانست با تالش و پشتکار جمعیت ک  

 فراوان به مقام صدر اعظمی برسد و منشأ خدمات فراوانی برای کشورش ایران باشد.

    

یور و که مایۀ عزت و افتخار نسل آیین همانند قلل، استوار و پایدارندامروز نوجوانان سرزنده و پاک    های امروز و فردایند و سیمای وطن را به ز

ها پرچم ایران اسالمی را با سرود سرافرازی و آزادمنشی ها و میدانآرایند و به لطف خداوند بزرگ در همۀ عرصهشکوه خالقیت و نوآوری می

 برخواهند افراشت.

      

ین راه برای آشنایی با اندیشهای، نمایندزبان هر جامعه در هر دوره  ها و باورهای هر جامعه، روی آوردن به ادبیات آن ۀ فکر همان روزگار است. بهتر

ادبیات، بیان حال یک »جامعه است و مقصود از ادبیات، همۀ آثار نظم و نثری است که آیینۀ فرهنگ و اندیشۀ یک جامعه است؛ به عبارت دیگر 

 «جامعه است.

   

یم، پاس نمی این یکی از     یم و همین که از دست رفت، متوجه خطای خود میعادات ماست که هرچه را دار شویم. انگشت ندامت به دندان دار

یز و گرانگزیم و سودی نمیمی یم. بنابراین، همیشه باید به خاطر داشته باشیم که وقت، عز بهاست. از تلف کردن آن جز حسرت و ندامت ثمری بر

 نخواهیم برد.
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