
هاگشناد و هزوح تدحو

1388يلا1368 لاس زا نايوجشناد عمج ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب يلصا ياهروحم

يبرغ ياه ماظن رد تسرد يريگ تهج و تيونعم ندوبن

بيسآ

يگدنز و ايند زا اوزنا درمالسا عضوم

ترخآ و ايند عمج

دهاش

قادصم

روج و ملظ زا ايند ندش رپ
دهاش

 هب هك يسك رب هغالبلا جهن رد )مالسلا هيلع(يلع ترضح دايرف
هدرك تسرد ار شترخآ و هدرك اهر ار ايند شدوخ لايخ

هزوح فياظو

فلتخم مولع هليسو هب مدرم يگدنز ندرك رتهب هاگشناد هفيظو

 هجيتن

تخبشوخ ناسنا يارب دنمتداعس يگدنز كي داجيا هجيتن

قادصم)مالسلا مهيلع(يهلا ءايبنا و ربمايپ يگدنز قادصم

برغ يايند رد تيونعم زا تلفغ و ييايند و يملع تفرشيپ

لباقم هطقن

يدام و يملع  تفرشيپ زا تلفغ و تيونعم هب فرص نتخادرپ

تايدام بلج رد يناوتان و برغ عبات عماوج رد تيونعم فذح

ً اترشابم ،مدرم تسدب ملع نداد

شنيب بسك و يزومآ ملع هب رما

مالسا ردص عماوج طسوت يرشب شناد هّلق بسك هجيتن

نيد ماكحا زا اه يصلاخان و اه هرسان ندرب نيب زا

نيد غيلبت و مهف هب طوبرم مولع بسك

اه يتسردان و اه يتشز زا هعماج حور و ركف ندش كاپ

هعماج يگدنز يريگ تهج حيحصت

هعماج يايند و نيد ندش دابآ

هرمث

 ناريا تالكشم جالع
ايند يملع ياه تفرشيپ و ديدج لئاسم اب نويناحور ييانشآ

تامازلا
يبهذم ناميا و نيد اب ديدج ناگدرك ليصحت و ناركفنشور يگتخيمآ

انعم

حارط

تدحؤاشنم

)هر(ينيمخ ماما فراع و ميكح بلق

ديحوت

لباقم هطقن

تيمها

قيداصم

ام عامتجا و يلمع يانبم

هجيتنكرش
نيد و ملع ييادج

نينمؤم نيب فالتخا

يتاقبط فالتخا

قيداصم

فالتخا

هرتسگ

تارمث

روحم

هعماج يعامتجا و يدرف نوئش مامت

ضراعم يازجا عفد

نوريب زا دوخ اب دعاسم يازجا بذج

مهنيب ءامحر ،رافكلا يلع ءادشا

يلو

سكعلاب و هزوح رد هاگشناد ياه صصخت ندش لابند

طلغ تشادرب

ملاع يازجا رياس اب اه ناسنا طابترا

لباقم هطقن

نيد زا ديدج ملع ييادج

هشير

هاگشناد و هزوح فالتخا

تامازلا

رگيدكي زا يريگ هرهب و يراكمه

مه  هب تبسن ينيب شوخ

لباقتم طابترا

قيداصم
نايوزوح طسوت اه هاگشناد رد نيد ميلعت

نايهاگشناد طسوت اه هزوح زاين دروم مولع ميلعت

نايهاگشناد هب نيد ملاع لماك هنومن شيامن اه هنومنبالط هفيظو

يرهطم ديهش

حتفم ديهش

دوخ دصاقم و اه شور زا يملع زكارم نيا زا كي ره يرادروخربسكعلاب و هاگشناد رد هزوح ياه همانرب يارجا نالطب تّلع

ام يداقتعا و يركف يانبم

اه هزوح همه رد تدحو نايرجهرمث

يمالسا ي هعماج تدحو

نيد و ملع تدحو

يتسه بحاص و ءادبم هب تادوجوم ي همه نديد طبترمتلع

يجراخ ياه ناطيش

اه ناسنا ياه تينم
تلع

روشك و بالقنا يلصا لئاسم زاتيمها

وگلا و لقتسم ،هتفرشيپ ،يمالسا يا هعماج داجيا

مدرم  يهاگآ و دشر و بالقنا لئاسم هب تبسن وجشناد ناوج رشق تيلوئسم ساسحا

انعم

مالسا يارب اه تيريدم ندش  لئاق تلاصا و ،طباور و اه شور دصرددص ندش  يمالسا

شخب تزع مالسا هار رد وجشناد ناوج ندناوخ سرد

دهعتم و ناملسم ناصصختم هاگشرورپ هب هاگشناد ليدبتهجيتن

قيداصماه هاگشناد رد يمالسا دهعت و لمع ،اه شزرا جاورانعم

تناما

راتفگ قدص

يردارب و افص

يداهج لمع

هقالع يور زا ندناوخ سرد

يريگارف رد رگيدكي هب كمك

تامولعم رد قمعت يارب شالت

يمالسا ماظن رد روشك  هطقن و رشق ره زا يناريا ناناوج ليصحت يخيرات تصرفتصرف

اه تردقربا ياهديدهت هب ناريا مدرم ييانتعا يبدهاشمالسا نيا تكرب هب اه تّلم نايم رد ناريا تّلم زاتمم هاگياج بسكترورض هاگشناد ندش يمالسا

فده

هيملع هزوح ندش زور هب

قالخااه هنيمزنينيدتم هب هاگشناد يمومع ياضف كمك

تيونعم

يمالسا بالقنا اب داضت نيع رد نيدت يريذپان ناكماتيمهايبالقنا تاساسحا

نادقف هجيتن

دمآرد و كردم بسك يارب اهنت لاملا تيب زا هدافتسا و هاگشناد هب دورو

هتشذگ ميژر رد يناهج رابكتسا يركون تهج ناناوج يزاس هدامآ

 يسايس لئاسم رد گرزب ياه تردقربا زا  يوريپ

ايند يارب ام ياه تابثا و اه يفن ندش وگلاانعم

وگلا نيا هب زورما تيرشب يدنمزاينترورض

ادخ نيد هب تبسن مدرم قوش و تبغر  يارب شالت

تامازلا
تامازلا

يركف نشور

ديلقت عجارم يارب مالسا ياه يريگ تخسليلد

يروآون و قيقحت

ايند زا يهاگآ

قيداصم
هاوهلً افلاخم

هسفنل ًانئاص

هنيدل ًاظفاح

هالوم رمالً اعيطم

هتساوخ ادخ هك نانچ نآ مدرم هب نيد  هئارا

مدرم يگدنز ليمكت فده قادصم

اه طابترا يهدنامزاس و يزير همانربهمزال

يتشهب ديهش

ينيد ريغ ياه هياپ رب هاگشناد يراذگ ناينب

فده
يمالسا روشك رب نارگرامعتسا طلست

يمالسا ياهروشك رد ينيد نادجو و ركفت يدوبان

يمالسا ياهروشك رد توهش هعاشالمكم تسايس

قيداصم

درم و نز دودحم هطبار نتسكش

باجح فشك

يگراوخيم جيورت

نويزيولت و ويدار ،امنيس لثم يملع ديدج ياهرازبا رازبا

داوس يب دارفا زا يرايسب ندش دساف هجيتن
هزوح هب ديدج مولع نتفاين هار

تاعبت

هزوح ياملع زا هاگشناد و هاگشناد زا هزوح ياملع ينادرگيور

هجيتن

قيداصم

تموكح ليكشت

يتموكح هقف

داهج

يمالسا عماوج داصتقا

حلاصان دارفا ندش هاگشناد بحاص
قيداصم

نيد

يمالسا قالخا

يسايس قالخا

يّلم نادجو

يهاگشناد ناركفنشور تيبرت

دنتفاي شرورپ هاگشناد نيد يب طيحم رد هك يناسك طسوت هعماج ندناشك ينيد يب  هب

هاگشناد زا نيد فذح يارب ناربكتسم شالت

نيدتم داتسا و وجشناد اب هاگشناد كاكطصا و هضراعم

يلاباال و نيد يب ناراكردنا تسد و  داتسا ،وجشناد نتفاي ناديم

ناريا تّلم يگدنام بقع

 طلغ تاساسحا و اه هزيگنا ،راكفا  ريثأت زا يريگولج
 هاگشناد طيحم رب ناشيا

هاگشناد زا نيد فذح يارب ناربكتسم شالت هدهاشم حرط تلع
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