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1 هحفص

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

هقباس

 تلم ياپمهبالقنا رد ساسح ياه شقن يافيا

نتفرگ رارق نانمشد هئطوت فده

تيمها

هقطنم رد يتوغاط ميژر زا يياه تيصخش روضح

يا هقطنم صاخ تيعقوم

قادصم

قادصمتلع
فلتخم لئابق روضح

هقطنم رد يخيرات و يبهذم تافالتخا

 ساسح ياه ههرب رددوخ لمع اب دوخ تابثا

تيمها

داعبا

طيارش

دهاش

فرح و اعدا اب يلم رخافم تابثا مدع

 تلم كي عيفر هاگياج ندش اديپ بجوم ،لمع

دوخ تيوه

دوخ تقيقح

دوخ ندوب هريخذ

يسايس و ييايفارغج تيعقوم

خيرات لوط رد بيشن و زارف رپ ياه تيساسح

رياشع هتشذگ دركلمع

دنبالقنا رياخذ رياشع :)هر( ماما هدومرفدهاش

قيداصم

يرادزرم

يراد تنس

يموب تيثيح و تيوه زا تظافح

فده

تلع

هجيتن

بالقنا ي هرهچ هب نديشك هجنپ

ام نمؤم و رويغ رياشع تيامح هب ديما

جياتناه هئطوت نيا لباقم رد نداتسيا راوتسا و مكحم
ماظن و بالقنا ،تلم ي هظفاح رد تبث

نانمشد ندش سويأم و ماكان

دُرك رياشع

 روز ياهرازبا همه هب ندوب زهجمتلع
 بيرف و ريوزت و

يمالسا بالقنامالسا مچرپ نتشارفارب رد مهم رايسب مهس ءاشنم

مالساهاگتساخ

رشب يركف تكرح رد لوحت ءادبمتيمها

تيرشب تداعس يارب همانرب نتشاديگژيو

تيرشب ياهدرد نامردرثا

قيداصم

ملظ و ييوگروز لباقم رد يگداتسيا

مولظم زا عافد

وگروز نادنمتردقراشف زا نديسارهن

رشب يگدنزِ نزهار نادايش لباقم رد يرايشوه

ناسنا ترطف هب تشگزاب

قح زا يرادفرط

لدع زا يرادفرط

اه بهلوبا و اه لهجوبانايوگروز هنومنخيرات نايوگروز ضيعبت ،ملظ زا تيرشب جنرترورض

اه نرواق و اه نوعرف

خيرات نارگمتس همه زا رتكانرطخيگژيوام نامز يوگروز نادنمتردق

لاعتم يادخ تسد هب ام نيمزرس رد بالقنا هبيط هرجش سرغ هب راختفاام هفيظو

قيداصممالسا مچرپ ندش هتشارفاربهجيتن

تلادع مچرپ

فاصنا مچرپ

يزرودرخ مچرپ

يلم تفرشيپ مچرپ

داد و لدع و ناسحا مچرپ

هفيظو
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:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

هفيظو

2هحفص

دُرك رياشع

هقباس

ماظن و تلم نايك و تينما ظفح

تامازلا

دوخ ناوت تيوقت

هقطنم نيا رد تينما ي هلئسم تيمهاترورض

نيگنس تيلوئسم نيا هب تبسن تيلوئسم ساسحا

ناناوج و نادنزرف هب تيلوئسم ساسحا لاقتنا

بالقنا ميظع تكرح همادا

يگدامآ و يرايشوه زور هب زور شيازفا

اه ينمشد رارمتساترورض

 نمشد تيقفوم مدعهجيتن

تسين نمشد ندوب باوخ يانعم هب امش ندوب باوخينعمهنع منيمل مان نم وتياورنمشد زا ندروخ هبرض لامتحاهجيتنهرمزور و كچوك لئاسم هب ندش مرگرسو تلفغلباقم ي هطقن

اهزرم تشپ رد نانمشد هئطوتترورض

فده
فالتخا داجيا

ام هب ندز هبرض

اه هنيمز

يگنهرف

يسايس

يتينما

يرورپ سوساج

نمؤم نانز و نادرم خسار تاداقتعا رد هنخر

ام تينما ديدهتهجيتن

راك ياه تصرف نداد تسد زاهجيتن
روشك برغ لامش و برغ ياه ناتساهنومن

يماظن عافد يارب ينارمع يورين  فرصتلع

هقطنم ي هتسياش و رتشيب تامدخ هئاراهجيتنرتشيب تينما داجياام ي هفيظو

اه هنيمز
ديلوت و راك

تفرشيپ و نارمع

اه تصرف
ينغ يعيبط عبانم

يناسنا عبانم

ترورض
يماظن يگدامآ

يحور يگدامآ

 رياشع دادعتسا اب ناناوجقادصم

اه هنيمز
يژولونكت و ملع

يسايس و يعامتجا ياه تفرشيپ

قيداصم

يثعب و يقلَفا مادص
ام ماظن ينك هشيرفده

بالقنا زا ندروخ ينهد وتهجيتنيليمحت گنج زاغآمادقا

بالقنا يراد هشير و تفرشيپ ،يرادياپهجيتنمادص زا رتگرزب نانمشد ينمشد

قيداصم
اكيرمآ هب هتسباو ياه تلود
 ناملسم رهاظ هب ياه تلود
ربكتسم و دبتسم ياه تلود

قيداصم
يشزومآ ياهراك ي هعسوت

تامولعم و داوس ي هعسوت

اه نآ ياه تلم لد رد ام ماظن ياج ندش زابتلع

نيلوئسم باختناقيداصميمالسا يروهمج تايصوصختلع

ينيد يرالاس مدرم

مدرم و نالوئسم سنا
دهاش

 ام هب يبرع ياهروشك مدرم تبحم راهظا

ام روشك نيلوئسم هب اه تلم تاساسحا

فلتخم راشقا و تاقبطهرتسگاه تلم لد رد بالقنا ذوفنينعم

دنوادخ لضف و فطليلصا لماع


