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تالكشم و اه هرگ لح

يلصا بطاخم

تلود رارقتسا و تيبثت

هجيتن

يسايس ناگبخن

نالوئسم

تلود

 نآ اب اه فرح يضعب ندوبن قبطنم
تاراهظا

يسانش بيسآ

 مهد تاباختنا
يروهمج تساير

 تانايب
 راديد رد

 تئيه ياضعا
تلود

1 هحفص

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

مهد تلود

تيمها

 يارب ناريا تلم تيلوئسم ساسحا شيامن
دوخ تشونرس نييعت

تيمها

گرزب و مهم يليخ يتيعقوم و تصرف

ام روشك و تّلم رب دنوادخ ميظع فطل

بالقنا تيروهمج تابثا
اه مايپ

بالقنا تيمالسا تابثا

تيمها
بالقنا اب تّلم هرابود تعيب

روضح نيا ياه مايپ تسرد كرد و مهفهمزال
دهاش

دهاش

 ام اما و ءافج بهذيف دبّزلاامأف«
»ضرألا ىف ثكميف ساّنلا عفني

هيآ تقيقح

هجيتن

ام هفيظو

هيآ

تلع

انعم

هيآ

حيضوت
مهن تلود ياضعا كياكي زا ركشت

لبق تلود يگژيو

شالت دنمزاين و ساسح هرود اب فداصم

يربهر هفيظو

تيمها

شالت رپ و راك رپ رايسب

تيساسح تّلع

هراشا سانشن يگتسخ و يژرنا رپ

يربهر تابلاطم

مايپ
يندشن شومارف و روشرپ يتاباختنا يرازگرب

بالقنا و ماظن يارب مهم يتصرف بسك

روهمج سيئر و تلود يارب ديدج باصن بسك

تيمها

ىمر هَّللاّ نكلو تيمر ذا تيمر ام وهيآ

تّلع

ام هفيظو

رثا

هناشن

لباقم هطقن
هجيتن

أشنم

 يدازآ تيمها
رهشمرخ

قادصم

هجيتن
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يربهر تابلاطم

هجيتن

لبق تلود يگژيو

يطيحم و ينامسج ،يرهاظ ياهدوبمك رب ندمآ قئاف

داعبا

تلود يلبق يساسا ياهدركيور همادا

فده

اه يريگ عضوم و تاراهظا

اه يرواد و اه تواضق

ترورض

2 هحفص

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

44 لصا ياه تسايس لماك يارجا

هدنيآ هب ديماو لاعتم يادخ هب لكوت

دوخ لد و نطاب نتشادهگن يوق و ماكحتساترورض

هجيتن

تامازلا

 ام ياهديما و اه تصرف ندوب رتشيب هب هجوت
نامتالكشم زا

تلادع رد تيونعم هب هجوت

تلادع رد تينالقع هب هجوت

تامازلا

 زا ارقف رتمك يدنم هرهبترورض
اه هناراي

اه هناراي يدنمفدهراكهار
 لبق ياه تلود يريگيپ مدعركذت

يربهر تاركذت مغر يلع

قيداصم

يتسيز هداس

فيعض تاقبط زا تيامح

يزيتسداسف هلأسم

مورحم و تسدرود قطانم هب هاگن

مدرم نوگانوگ تالكشم هب هجوت

تلادع هلأسم

داصتقا

تلادع ندرك اديپ يلكش و يسايس ي هبنجهجيتنترورض

هجيتندهاشترورض

روشك رد يساسا نوناق زا دعب دنس نيرت مهم

قيداصم

 رد دنس فادها تمس هب اه تفرشيپ يبايزرا
لاس4نيا

تيمها

يلعف تيعضو

تامازلا

 حالصا يارب يداصتقا لوحت حرط ماجنا
روشك ياه تخاسريز

روشك و مدرم يداصتقا تالكشم لح

مروت

اه هنيمز

لاغتشا

تامازلا

قادصمراكهار

ترورض

 تساير مهد تاباختنا
يروهمج

 تانايب
 راديد رد

 تئيه ياضعا
تلود

مهد تلود

نآ هب نداد تيمها و نوناق تياعر

 هب هجوت اب اه همانرب يدنب نامز و تعرس ميظنت
ناريا نايفارطا ندنامن تباث

قيداصم

 ندش نشور نامز ات اه تسايس يارجا ندرب شيپ
يداصتقا لوحت

اه هشير
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تلود نيا يلبق يساسا ياهدركيور همادا

3 هحفص

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

قادصم
 مدرم يرادنيد يارب يريگ تهج
داشرا ترازو هب طوبرم لئاسمرد

يمسجت ياهرنهقيداصم

قيداصم
تاوارك

روشك و مدرم يداصتقا تالكشم لح

گنهرف هلأسم رد يراذگ فده ندرك صخشم

ناگناگيب تمالم ربارب رد يگداتسيا

ام يارب هعماج يگنهرف تياده ندوب هفيظوتيمها

هنيمز

شرورپ و شزومآ ترازو

مولع ترازو

داشرا ترازو

اميس و ادص

باتك

يريوصت و يتوص نوگانوگ ياهرنه

بيسآ

هلباقم هار

نآ هب نداد تيمها و نوناق تياعر

ركذت

 رد نارگيد ينكش نوناق يارب يهار ندش زاب
تلود طسوت نوناق ضقن تروص

دقن عاونا

يحالصا هن ،يبيرخت ياهدقن

هناهاوخريخ و هناحلصم ياهدقن

ناگبخن هناضرغمريغ ياهدقن ندرمش منتغمقادصم

دهاش

يلخاد تاعوبطم يضعب

قيداصم

كچوك زيچ كي نداد ناشن گرزب

هدوبن هك يزيچ نداد ناشن تقيقح

قيداصم

ناتسود ياهدقن

 نمشد هن و دنرادفرط هن هك يناسك ياهدقن

لاس دنچ نيا رد اه يزوت هنيك و اه تناها لمحتتلود هقباس

دوش يم هداد ناسنا هب هك يا هيدهتيمها

قيداصم

ديلقت عجارم و نيد ياملع ياه تحيصن

يهاگشناد ناگبخن ياهدقن

أشنم ماظن هب يزوسلد و هقالع

عاونا
تسه يبوخ فرح و نشور هتكن كي دقن رد يهاگ

ام هفيظو

دروخب ام درد هب هك يياه فرح دوجو

راك اب هداوناخ نيب تلادع تياعر

دهد ماجنا ار راك نيا دناوت يم هك يياج اهنتتلود هاگياج

ركفتم دارفا زا هدافتساهمزال

تلادع و تفرشيپ ههد رد نتشاد رارقترورض

أشنم

ترورض

تيمها

تلادع اب تفرشيپ ندوب هارمه
 تفرشيپ زا دعب هب تلادع ندرك لوكوم

يناربج ياه هار هليسوب

»ةراجحلا و ساّنلا اهدوقو اران مكيلها و مكسفنااوق«

نومضمتايآ

دينك ظفح ار ناتلها و ناتدوخ نومضم

طيرفت و طارفا زا زيهرپ و روما همه رد يور هنايم نومضم

 تساير مهد تاباختنا
يروهمج

 تانايب
 راديد رد

 تئيه ياضعا
تلود

مهد تلود

يربهر تابلاطم

لبق تلود يگژيو

فده

هبرشا و همعطا

نز هلأسم و اه مناخ باجح

شير

نز هيضققادصم

يدقن ره ندركن ينمشد رب لمح همزال
تلع

بالقنا ربهر هب ناگبخن يضعب ياه همان

دايز تالكشم داجيا هجيتن

 ادخ و نيد تمس هب مدرم نداد تكرح

هدياف

دهاش


