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بـه لطـف پـروردگار و تـالش همـکاران عزیز موجبـات 

ــز  ــی نیـ ــریه فرهنگ ــارم نشـ ــامره ی چه ــه ی شـ تهی

فراهـم شـد. در ایـن شـامره سـعی مـا در بخـش ارائـه 

محتـــوا بیشـرت بـــر ایـن بـود کـــه اطالعاتـی کاربـردی 

و مفیـــد را در اختیـــار شـــام عزیـــزان قـرار دهیـم. 

کـه ترجیحـا کمتـر بـه آن پرداختـه شـده و یـا 

حتـی یـادآوری آن هـا نیـز مفیـد و مهـم 

باشـد.

سـردبیـر
سـخـن
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روز 12 اردیبهشــت در تقویــم جمهــوری اســامی ایــران، روز 
ــامی  ــروزی انقاب اس ــت.پس از پی ــده اس ــذاری ش ــم نامگ معل
ــاه  و شــهادت اســتاد مرتضــی مطهــری در روز 12 اردیبهشــت م
ســال 1358 توســط گــروه فرقــان، ایــن روز بــه عنــوان روز معلــم 

ــذاری شــد. نامگ
ــر  ــژه قش ــه وی ــواد ب ــار باس ــنگری اقش ــری در روش ــتاد مطه اس
فرهنگــی جامعــه قدم هــای اساســی برداشــته بــود و آثــار عمیــق 
شــهید در احیــای فکــر دینــی اصیــل و بــی پیرایــه و منطبــق بــا 

ــوده  اســت. نیــاز روز جامعــه در حــال گــذار مــا بســیار مؤثــر ب
ــه عنــوان مجریــان آمــوزش عمومــی و  نقــش کلیــدی معلمــان ب
الگوهــای اولیــه دانــش آمــوزان بســیار مهــم جلــوه می کنــد. چــرا 
کــه معلمــان جامعــه، انســان ســازان نســل بعدی انــد، لــذا نقــش 
آنــان بــه گفتــه حضــرت امــام خمینــی )ره( همچــون نقــش انبیــا 

اســت بــرای مــردم.
از ســوی یونســکو، نهــاد فرهنگــی ســازمان ملــل متحــد، 5 
ــت.بیش از 100  ــده اس ــذاری ش ــم نامگ ــی معل ــر روز جهان اکتب
ــرای  ــری ب ــان تصمیم گی ــران، در جری ــه ای ــان، از جمل کشــور جه
نامگــذاری روز جهانــی معلــم حضــور داشــته و هــدف از آن توجــه 
بیشــتر نســبت بــه وضعیــت معــاش معلمــان و کیفیــت تدریــس 

اســت.
ــان  ــف جه ــورهای مختل ــن روزی در کش ــاله و در چنی ــه س هم
ــود.جوامع  ــل می ش ــه تجلی ــان در جامع ــش معلم ــام و نق از مق
ــوان یکــی  ــه عن ــی را ب ــوزش عموم ــت آم ــان اهمی پیشــرفته جه
اجتماعــی  توســعه  عامــل  تنهاتریــن  شــاید  و  مهم تریــن  از 
ــی را روی  ــم و درازمدت ــای عظی ــرمایه گذاری ه ــد و س دریافته ان

ــد. ــام داده ان آن انج

ارزش و مقام معلم
ــان  ــد ش ــه بتوان ــت دارد ک ــی اهمی ــم زمان ــت معل ــرافت و مرتب ش
ــد  ــازد و پیون ــق س ــود محق ــود خ ــران را در وج ــد و پیامب خداون
انســان بــه هــدف متعالــی خلقــت یعنــی عبــادت را برقــرار ســازد. 
لــذا در ایــن تعریــف شــهید مرتضــی مطهــری یکــی از آن معلمــان 
راســتین اســت کــه اوالً بــا نــگاه ترکیبــی بــه همــه معــارف بشــری 
ــی را  ــای علمــی و عمل ــاش ه ــی ت ــا تمام ــد و ثانی ــی کن نظــر م
مقدمــه ای بــرای عبــادت مــی دانــد و در ایــن راه بــه مرحلــه ســوم 
ــی  ــی و علم ــادت عمل ــهادت، عب ــا ش ــد و ب ــی یاب ــداری راه م دین
ــا  ــه او راب ــم ک ــی خوانی ــد را م ــازد. خداون ــی س ــل م خــود را کام

ســاالر و ســرور شــهیدان امــام حســین )ع( محشــور ســازد.

به مناسبت روز معلم و شهادت استاد مطهری



هنر معلمی:
معلمــی شــغل و حرفــه نیســت، بلکــه ذوق و هنــر توانمنــدی اســت 
ــی  ــزال اله ــدرت الی ــوه ای از ق ــوان جل ــه عن ــرآن ب ــی در ق معلم
ــت. در  ــی اس ــارک و تعال ــد تب ــدس خداون ــژه ذات مق ــت وی نخس
نخســتین آیــات قــرآن کــه بــر قلــب مبــارک پیغمبــر اکــرم )ص( 

نــازل شــد، بــه ایــن هنــر خداونــد اشــاره شــده اســت:
اقــرا باســم ربــک الــذی خلــق، خلــق االنســان مــن علــق، اقــرأ و 
ــم.  ــم یعل ــا ل ــم االنســان م ــم، عل ــم بالقل ــذی عل ــرم، ال ــک االک رب

ــق: 1ـ 5( )عل
ــد. انســان را از  ــان را آفری ــروردگارت کــه جهانی ــام پ ــه ن بخــوان ب
خــون بســته سرشــت بخــوان ! و پــروردگارت کریــم تریــن اســت 
همــان کــه آموخــت بــا قلــم، آموخــت بــه انســان آنچــه را کــه نمی 
ــد و  ــد، خــود را »معلــم« مــی خوان دانســت. در ایــن آیــات خداون
ــودن خــود را بعــد از آفرینــش پیچیــده  ــم ب ــب ایــن کــه معل جال
تریــن و بهتریــن شــاهکار خلقــت، یعنــی انســان آورده اســت. مقــام 
معلــم بــودن خــدا، بعــد از آفرینــش قــرارداد. نوعــی انســانی را کــه 
هیــچ نمــی دانســت، بــه وســیله قلــم آمــوزش داد کــه ایــن از اوج 
خاقیــت و هنــر شــگفت خداونــد در امــر آفرینــش حکایــت دارد:

چو قاف قدرتش َدم بر قلم زد هزاران نقش بر لوح عدم زد
ــی از آن  ــگفت معلم ــر ش ــه هن ــت ک ــوان گف ــی ت ــن رو، م از ای
ــر  ــاره هن ــت اهلل درب ــی رحم ــهید ثان ــت. ش ــم اس ــد عال خداون

ــد: ــی فرمای ــد م ــی خداون معلم
ــودن  ــدود ب ــت( و نامح ــف )اکرمی ــه وص ــت ب ــد از آن جه خداون
ــی  ــر ارزان ــه بش ــش را ب ــم و دان ــه عل ــد ک ــف ش ــش، توصی کرامت
داشــته اســت. اگــر هــر مزیــت دیگــری، جــز علــم و دانــش، معیــار 
ــا  ــت ب ــان مزی ــود هم ــت، شایســته ب ــی رف ــه شــمار م ــت ب فضیل
وصــف )اکرمیــت( در ضمــن ایــن آیــات همــراه و هــم پــا گــردد و 
آن مزیــت بــه عنــوان معیــار کرامــت نامحــدود خداونــد بــه شــمار 
آیــد. کرامــت الهــی در ایــن آیــات بــا تعبیــر »االکــرام« بیــان شــده 
اســت. چنیــن تعبیــری مــی فهمانــد کــه عالــی تریــن نــوع کرامــت 
پــروردگار نســبت بــه انســان بــا واالتریــن مقــام و جایــگاه او، یعنــی 

علــم و دانــش هــم تــراز اســت.

ــن  ــت، آموخت ــن اس ــر آموخت ــی هن ــت. معلم ــق اس ــی عش معلم
ــم  ــن کشــور. معل ــدان ای ــه فرزن ــش و مهــارت هــای زندگــی ب دان
ســازنده نســل هــای آینــده هــر کشــوری مــی باشــد. ایــن 
ــا  ــاغل در دنی ــن مش ــمند تری ــن و ارزش ــم تری ــی از مه ــغل یک ش
ــت خــود را  ــادی از وق ــان زی ــد زم ــم بای ــه حســاب مــی آید.معل ب
ــوزش داشــته و از  ــه آم ــادی ب ــده، اشــتیاق زی ــا گذران ــا بچــه ه ب
ــور  ــد صب ــد. او بای ــوردار باش ــی برخ ــی خوب ــای ارتباط ــارت ه مه
ــا  ــه ه ــا بچ ــی ب ــوب و نزدیک ــط خ ــوده و رواب ــاق ب ــوش اخ و خ
ــرار کند.شــغل معلمــی یکــی از ســخت تریــن  و والدیــن آنهــا برق
کارهــا مــی باشــد. معلــم بــا دانــش آمــوزان مختلــف کــه هــر کــدام 
فرهنــگ، رفتــار، اســتعداد و تــوان یادگیــری متفاوتــی دارنــد، ســر 
ــد. او  ــل کن ــد تحم ــادی را بای ــای زی ــترس ه ــته و اس و کار داش
همزمــان کارهــای زیــادی را بایــد انجــام  دهــد: تدریــس، کنتــرل 
و حفــظ آرامــش دانــش آمــوزان ، مشــاوره، ایجــاد ارتبــاط نزدیــک 
ــوزان کــم  ــش آم ــه خصــوص دان ــوزان ب ــش آم ــا دان و دوســتانه ب
ــا روح،  ــرا ب ــغل نیســت زی ــک ش ــط ی ــی فق ــزه و.... کار معلم انگی
ــائل  ــد مس ــم بای ــاط اســت. معل ــا در ارتب ــن انســان ه ــر و ذه فک
ــی، خانوادگــی، عاطفــی و ... خــود را کامــا کنــار  و مشــکات مال
گذاشــته و بــا ظاهــر و روحیــه ای مناســب وارد کاس درس شــود. 
ــن مــوارد، ذره ای روی کیفیــت کار او در  ــد اجــازه دهــد ای او نبای
ــادی در  ــم و بنی ــی مه ــک ویژگ ــذارد. ی ــی بگ ــر منف کاس تاثی
ــوژی،  ــرات تکنول ــا تغیی ــودن و همگامــی ب ــه روز ب هــر معلمــی، ب
فرهنگــی، اجتماعــی و ... مــی باشــد. معلــم بایــد بــا آخریــن روش 
ــکار  ــا را ب ــوان آنه ــوده  و در حــد ت ــنا ب ــا آش ــای آموزشــی دنی ه
گیــرد. او بایــد ســعی کنــد دروس مختلــف را بــه صــورت کاربــردی 
ــن  ــا ای ــوزان آمــوزش دهــد. متاســفانه در کشــور م ــش آم ــه دان ب

امــر بســیار ضعیــف اســت. 
ــن دارد و  ــر بنیادی ــک تغیی ــه ی ــاز ب ــور نی ــی کش ــتم آموزش سیس
بایــد خــود را از روش هــای ســنتی موجــود جــدا کنــد تــا بتوانــد 
ــرای نســل امــروزی باشــد. دانــش آمــوزان  پاســخگوی مناســبی ب
فعلــی کشــور نســبت بــه چندیــن ســال قبــل تغییــرات زیــادی از 
لحــاظ بهــره هوشــی، اســتعداد و توانایــی، رفتــار و... کــرده انــد امــا 
متاســفانه بخــش آمــوزش متناســب بــا آنهــا تغییــر نکــرده اســت.
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عملیـات مرصـاد یـا عملیـات فـروغ جاویـدان )ارتـش ایران بـه این 
عملیـات مرصـاد و مجاهدین خلق آن را فروغ جاویـدان می گویند( 
نـام نبـردی اسـت که توسـط سـازمان مجاهدیـن خلـق طرح ریزی 
شـد و میـان جمهوری اسـامی ایـران و سـازمان مجاهدین خلق در 
اواخـر جنـگ ایـران و عـراق، در سـال 1367 درگرفـت. فرماندهـی 
و  شـیرازی  صیـاد  عهـده  بـر  عملیـات  ایـن  در  ایرانـی  نیروهـای 
فرماندهـی مجاهدیـن خلـق در این ماجرا مسـعود رجـوی بود. پس 
از چنـد روز درگیـری در نهایـت نیروهـای ارتـش ایـران بر سـازمان 
مجاهدیـن خلـق پیـروز شـدند. تعـداد زیـادی در ایـن نبرد کشـته 

شدند.

در تیــر مــاه 67 صــدام حســین طی یــک ســخنرانی تلویزیونی اعام 
کــرد: » بعــد از مدتــی خواهیــد دیــد کــه چگونــه مجاهدیــن خلــق 
ــور  ــرد و همین ط ــد ک ــوذ خواهن ــان نف ــاک خودش ــاق خ ــه اعم ب
ــه  ــد.« ب ــد دی ــا را خواهی ــه صفــوف آن ه ــران ب ــردم ای پیوســتن م
ــورای  ــه 5۹8 ش ــول قطعنام ــس از قب ــش روز پ ــب ش ــن ترتی ای
ــن قطعنامــه  ــران، نیروهــای عراقــی توافقــات ای امنیــت توســط ای

را زیــر پــا گذاشــته، دوبــاره در جنــوب و حوالــی خرمشــهر حملــه 
ــاز شــود و  ــق ب ــن خل ــش مجاهدی ــرای ارت ــوذ ب ــا راه نف ــد ت کردن

حتــی توانســتند تــا آســتانه تصــرف آن پیــش رونــد.
ــه ایــن ترتیــب نیروهــای دفاعــی ایــران در جبهه هــای جنوبــی   ب
ــا  ــی ب ــن عملیات ــازمان مجاهدی ــان س ــن زم مســتقر شــدند. در ای

ــام فــروغ جاویــدان را از مرزهــای غــرب ایــران آغــاز کــرد. ن
عملیــات مرصــاد در پاســخ بــه عملیاتــی بــه نــام فــروغ جاویــدان 
انجــام گردیــد. عملیــات فــروغ جاویــدان توســط نیرو هــای 
مجاهدیــن خلــق مســتقر در عــراق طراحــی و اجــرا و از پشــتیبانی 
ــح  ــدف فت ــا ه ــه ب ــود ک ــوردار ب ــراق برخ ــت ع ــت وق ــل دول کام
ــی  ــاعته طراح ــده 33 س ــدی ش ــه زمانبن ــک برنام ــی ی ــران ط ته
و تــدارک یافتــه بــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه پیــش از عملیــات 
فــروغ جاویــدان نیرو هــای ارتــش آزادی بخــش دو عملیــات دیگــر 
ــز انجــام  ــاب و چلچــراغ نی ــای آفت ــه نام ه ــران ب ــای ای را در مرز ه
ــن  ــم فروردی ــب هفت ــه ش ــاب در نیم ــات آفت ــد. عملی داده بودن
ــری شــهر  ــل کیلومت ــی کشــور و در چه ــای جنوب 1367 در مرز ه
شــوش و عملیــات چلچــراغ نیــز در ســاعت 12 شــب 28 خــرداد 
1367 و در غــرب کشــور انجــام شــد کــه ایــن دو عملیــات بــرای 

ــی نداشــت. ــی را در پ ــه موفقیت ــن هیچگون منافقی
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــات رزم ــن عملی ــاد آخری ــات مرص عملی
ایــران در جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله اســت، بــا ایــن تفــاوت این 
ــی  ــد، بلکــه ایرانیان ــی نبودن ــار نیرو هــای دشــمن از جنــس عراق ب
ــه ارتــش  ــب نیرو هــای شــبه نظامــی موســوم ب ــد کــه در قال بودن
آزادی بخــش ملــی، تحــت رهبــری مجاهدیــن خلــق، بــا حمایــت 
صــدام بــه مرز هــای ایــران حملــه کــرده بودنــد. عملیــات مرصــاد 

در پاســخ بــه عملیاتــی بــه نامفــروغ جاویــدان انجــام گردیــد.

عملیاتــ
مرصـاد
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کتاب هنر عشق ورزیدن:
آنچــه کــه در کتــاب هنــر عشــق ورزیــدن نشــان داده خواهدشــد، 
ایــن اســت کــه عشــق احساســی نیســت کــه هرکــس، صــرف نظــر 
ــود.  ــار ش ــدان گرفت ــانی ب ــه آس ــد ب ــود، بتوان ــوغ خ ــه بل از مرحل
اریــک فــروم در پیــش  گفتــار کتــاب هنــر عشــق ورزیــدن تأکیــد 
ــق  ــرای عش ــاده ای ب ــتورالعمل س ــاب دس ــن کت ــه ای ــد ک می کن
ورزیــدن نیســت و در خــال کتــاب، عشــق ورزیــدن را بــه عنــوان 
ــق  ــر عش ــاب هن ــروم در کت ــک ف ــی می کند.اری ــر معرف ــک هن ی
ورزیــدن تــاش می کنــد کــه خواننــده را متقاعــد کنــد کــه تمــام 
کوشــش  هــای او بــرای عشــق ورزیــدن محکــوم به شکســت اســت 
مگــر ایــن کــه: بــا جــد بــرای تکامــل همــه جانبــهٔ شــخصیت خــود 

بکوشــد تــا جایــی کــه بــه جهــت  بینــی ســازنده  ای برســد.
در قسمتی از پیش گفتار کتاب آمده است:

ایــن کتــاب می خواهــد اثبــات کنــد کــه اگــر آدمــی همســایه اش 
را دوســت نداشــته باشــد و از فروتنــی واقعــی، شــهامت، ایمــان و 
انضبــاط بی بهــره باشــد، از عشــق فــردی خرســند نخواهــد شــد. 
ــر  ــد، کســب اســتعداد مه ــات نادرن ــن صف ــه ای ــی ک در فرهنگهای

ورزیــدن نیــز بناچــار در حکــم موفقیتــی نــادر خواهــد بــود.
از  اجتنــاب  بــرای  می گویــد:  چنیــن  نویســنده  ادامــه  در 
ــائل را،  ــه مس ــرده ام ک ــعی ک ــن س ــر الزم، م ــای غی پیچیدگی ه
ــم؛ و  ــی غیرفنــی مطــرح کن ــا زبان ــا آنجــا کــه ممکــن اســت، ب ت
نیــز بــه همیــن دلیــل بــه آثــار و مآخــذ مربــوط بــه عشــق کمتــر 

ــده ام. ــاک ورزی ــن کار امس ــرده ام و در ای ــاره ک اش
اریــک فــروم در کتــاب ایــن موضــوع را مطــرح مــی کنــد کهعشــق 

بــا دو چیــز شــناخته می شــود:
عمق ارتباط متقابل و شادی

ــم  ــی را دیدی ــا حس ــه ی ــر گاه رابط ــه ه ــد ک ــه می گوی و در ادام
ــاز پــس  ــد از آن ب ــام عشــق را بای ــی اســت، ن ــن دو خال کــه از ای

ــم. بگیری

در ایــن کتــاب اریــک فــروم اشــاره می کنــد کــه بحــث بــر 
ــانی  ــوع انس ــای متن ــمردن رابطه  ه ــت ش ــذاری و بی اهمی ارزش  گ
ــرد را  ــک زن و م ــا ی ــات و کشــش  ه نیســت. گســتره ای از تمای
بــه هــم نزدیــک می کنــد، امــا تنهــا یکــی از آنهــا عشــق نــام دارد. 
ــه  هــای  ــی، جاذب دوســتی، محبــت، مهــرورزی، جاذبه هــای روحان
جســمانی و … هــزار جــور نــام دیگــر را می تــوان بــرای هــر یــک 
از ایــن کشــش  هــا پیــدا کــرد امــا یکــی و تنهــا یکــی عشــق نــام 

دارد.



اولین پاراگراف کتاب هنر عشق ورزیدن چنین است:
آیــا عشــق هنــر اســت؟ اگــر هنــر باشــد آیــا بــه دانــش و کوشــش 
ــه درک  ــت ک ــوع اس ــی مطب ــق احساس ــا عش ــت؟ آی ــد اس نیازمن
آن بســتگی بــه بخــت آدمــی دارد، یعنــی چیــزی اســت کــه اگــر 
ــث  ــود؟ مباح ــار« می ش ــدان »گرفت ــی ب ــد، آدم ــاری کن ــت ی بخ
ایــن کتــاب کوچــک مبتنــی بــر پرســش اول اســت، در صورتــی که 
امــروز بــدون شــک اکثــر مــردم بــه تعبیــر دوم بیشــتر معتقدنــد.

فهرست مطالب کتاب هنر عشق ورزیدن عبارت است از:
پیشگفتار

آیا عشق ورزیدن هنر است؟
نظریه عشق

عشق و انحطاط آن در جامعه معاصر غرب
تمرین عشق

سخنی درباره نویسنده
ــاب  ــاه از پاراسلســوس در کت ــی کوت ــی، متن ــب اصل ــل از مطال قب

آمــده اســت:
ــه از  ــزی عشــق نمــی ورزد. آن ک ــه چی ــد، ب ــچ نمی دان ــه هی آن ک
ــچ  ــه هی ــد. آن ک ــچ نمی فهم ــد، هی ــچ کاری برنمی آی ــده هی عه
ــی گمــان  ــی آن کــه می فهمــد؛ ب ــی ارزش اســت. ول نمی فهمــد، ب
ــتر  ــه بیش ــد… هرچ ــد، می بین ــاهده می کن ــد، مش ــق می ورزن عش
دانــش آدمــی در چیــزی ذاتــی باشــد، عشــق بــدان بزرگتر اســت… 
هــر کــه فکــر کنــد همــه میوه هــا در همــان وقــت می رســند کــه 

ــد. ــزی نمی دان ــور چی ــی، از انگ توت فرنگ
کتــاب هنــر عشــق ورزیــدن را بخوانیــد تــا مســئله ی وجــود انســان 
ــدان را  ــه فرزن ــبت ب ــادر نس ــدر و م ــق پ ــا عش ــد، ت را درک کنی
ــه خــود را  ــا عشــق ب ــد و ت ــا معشــوق را درک کنی ــد، ت درک کنی
در کنید.یکــی از موضوعــات مهــم و متفــاوت در مــورد کتــاب هنــر 

عشــق ورزیــدن ایــن اســت کــه پــس از بررســی مفصــل عشــق از 
جنبــه نظــری، بــه تمریــن عشــق پرداختــه شــده اســت. اما اشــتباه 
نکنیــد. اریــک فــروم فرمــول یــا راهنمایــی بــرای عشــق ورزیــدن 
ــی  ــود واقع ــق، خ ــن عش ــروم در تمری ــک ف ــد. اری ــه نمی کن ارائ

ــد. ــل او کمــک می کن ــه تکام ــد و ب ــرار ده ــدف ق انســان را ه

درباره کتاب هنر عشق ورزیدن
عشــق مــرز نــدارد عزیــِز مــن. هیــچ وقــت نداشــته اســت. عشــق 
ــا را  ــردم دنی ــام م ــم تم ــن می توان ــد. م ــن نمی کن ــدوده تعیی مح
ــک  ــا ی ــم ب ــم. می توان ــوت کن ــای دع ــوان چ ــک لی ــرف ی ــه ص ب
غریبــه ســاعت ها گفتگــو کنــم و حتــی عاشــق نحــوه پلــک 

ــش بشــوم.  زدن
می توانــم بــدون هیــچ دلیلــی دنبــال گربــه ای در خیابــان راه بــروم 

و لذیذتریــن غــذای دنیــا را بــه پایــش بریــزم. 
می توانــم عاشــق یــک ولگــرد کارتــن خــواب بشــوم و در وصفــش 
یــک غــزل بنویســم. بــرای آدمــی کــه در اتوبــوس کنــارم 
ــی  ــان ناراحت ــر انس ــیگار ه ــر س ــم. زی ــعری بخوان ــیند ش می نش
ــه ی  ــک نام ــه ای، ی ــر خان ــت در ه ــم پش ــرم. می توان ــدک بگی فن

ــم. ــرار کن ــذارم و ف ــا بگ ــکات ج ــه ش ــک جعب ــا ی ــقانه ب عاش
می توانــم یــک دســته گل بخــرم و در خیابــان بــه هرکــه برخــوردم 
ــه بچــه ای کــه از کنــارم  یکــی از آن گلهــا را تقدیمــش کنــم… ب
ــان پک هــای عمیــق  ــه آن مــردی کــه گوشــه ی خیاب می گــذرد، ب
بــه ســیگارش می زنــد، بــه آن از کــوره در رفتــه ای کــه دارد 

فحش هــای رکیــک مــی دهــد…
ــه یــک نفــر نیســت…  عشــق مــرز نــدارد عزیــز جــان، منحصــر ب
عشــق را بایــد نثــار همــه چیــز و همــه کــس کــرد. وگرنــه جهــان 

ــرد. ــد می گی ــوی گن ب
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