


 

انسان درك نمی شود. اندیشۀعظمت خلقت او با چشم و ونه آن بنگر که چگ ۀثجبه مورچه و کوچکی   

دیگر بار شکل و رنگ زیبای  پرهای طاووس،چونان برگ خزان دیده،می ریزد و دوباره می روید تا

خود را باز یابد. گذشتۀ  

می کشد؛آن است که کشور ما ،جدا می دارد و  برآنچه ایران ما را از دیگر کشورهای نیرومند جهان

و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است. فّر ِ همواره سرزمین سپند  

ن رایان، این کانون روشنی و راستی، این خردان و دانایان و روشآری،میهن شکوهمند ما، این خاستگاه ِب

بدان می نازیم و ردل، دلیران و شیران، پهلوانانی نامدار، سرزمینی است که ما ُپکشور مردان گرد، یالنِ 

می افرازیم.سر از همگنان   بر  

  گرامی ترینی جهان،روزگار، چشم و چراغ ایرانی؛ ودرمدار! زیرا در این هان وهان! خویشتن را خوار

شتابان عمر را مسخره بگیرید یا به حرف بزرگ ترهایتان گوش نکنید و از تجربه های آنان،  بادا گذِرم

 بهره نگیرید.

 خواندن چند گام دارد:

درست ظ آن، خوانِشظ واژه، مطابقت دادن شکل کلمه با تلّفشناخت نشانه ها و کلمات، باز خوانی یا تلّف  

و حال متن و رعایت آن، تشخیص معنا و درک پیام متن. ه به حّس، توّجمتن  

تو دعوی دانایی می کردی، اکنون که « بهلول خواست برخیزد.جنید بغدادی دامنش بگرفت.بهلول گفت:

»به نادانی خود معترف شدی، تو را بیاموزم.  

اجتماعی نقش رالب در جامعه و محیط زندگی سُطروزگاری چرتکه، چاپار، پیک، پرنده نامه رسان و ُا

ط دستاوردهای علمی و داشته اند.اکنون عصر چیرگی ماشین و رایانه و به طور کل، روزگار تسّل

اوری بر تار و پود زندگی بشر است.فّن  
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