
:امنهار

تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش

لیلد

قیداصمبالقنا زا لبق ،نارمچ دیهش یاه تیلاعف

اکیرما رد لیصحت لحم هاگشناد رد یملع یگتسجرب

هجیتن

بالقنا زا دعب ناشیا یاه تیلاعف

نانبل رد یداهج تیلاعف و ؛یملع ماقم و مان ندرک اهر
ردص  یسوم ماما رانک رد

ساسح یاه هصرع رد ی>اد روضحیگژیو

قیداصم

یریگ هجیتن

دهاش

تلع

نآ یاه گنج و ناتسدرک رد روضح

عافد ترازو و نارهت رد روضح

گنج عورش اب زاوها رد روضح

نارمچ یارب یگدنز یاه هولج و ایند ندوب شزرا یب
افص و یقوذ شوخ ،تفاطل نیع رد

درگنسوس و زاوها رد دیهش اب یربهر یهارمه تاظحل

تسا یجیسب نایرج و یجیسب تایصوصخ زا یکی ،روضح

دهاش

نارمچ دیهش طسوت سکع اهرازه یساکع

فاصنا

!میشاب رضاح دیاب هک ییاج رد روضحانعم

دوخ خیرات ههرب نیرت تخس رد نانبل Rشاد رارق تیمها

اه  یگدیچیپ

هتعاس ود راون رد نانبل یاه هنحص فیصوتدهاش
نارمچ دیهش یناXخس

اه تسینویهص هب نانبل لخاد زا یا هدع کمک

اه تسینویهص کیرحت

توریب یاه نابایخ رد یدنبرگنس

ندش هدعاق هب ام دیما
اه هاگشناد رد نارمچ دننام ییاه ناسنا شرورپ

یراودیما لئالد

 ملع و ن^یا نیغورد داضت نالطب تابثا

اهرتسبنارمچ دیهش دننام یدارفا شرورپ یاه هنیمز دوجو

طاشن رپ یاه هیحور دوجو

اهرکف ندوب ناوج

نشور یاه نهذ دوجو

فاص و کاپ یاهلد دوجو

يهش
 د

ارمچ
وگلا ،ن

يتاسا ي
ب د

يس
ج

ي

هناقشاع ن^یاتلع

هصرع مهف و نشور شنیب  یگژیو

تسا فرط یسک هچ اب یسک هچ
دراوم

دنراد ار راتشک همادا هزیگنا یناسک هچ

هنتف نارود نکش هم غارچ و تریصب زا نارمچ دیهش یرادروخرب یریگ هجیتن

انعم و تاجانم لها و وجادخ ،افص اب لد

ینیمخ ماما مایپ هب هواپ رصح رد یزوریپ ندرک دنتسم قادصم

قیداصم

 زاوها هب دورو ضحم هب ههبج رد تقو توف نودب روضح

نابهورگ کی دننام ناگدنمزر هب یج یپرآ شزومآ

درگنسوس یزاسدازآ تایلمع رد یماگشیپ

دارفا یخرب یارب تایرظن نیا یلمع دادتما تیمهاحرط تلع

یجیسب داتسا رازهدنچ دوجو ندوب رواب لباق ریغ
 دیتاسا جیسب لیکشت یادتبا رد

اه یگژیوفقوت لباقریغ نایرج کی هب دیتاسا جیسب لیدبت

یبالقنا و نموم دیتاسا نایرج

یملع یالاب یاه هبتر یاراد دیتاسا دوجو

یملع فلتخم یاه هتشر زا دیتاسا دوجو

جيسب

هملك داحتا  و ماجسناداجيا

العا حطس رد یللملا نیب تابلاطم اب یماظن هب ندیسرهجیتن

اه هاگشناد یجیسب دیتاسا رادید رد تانایب
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العا حطس رد یللملا نیب تابلاطم اب یماظن هب ندیسر

شلاچ

تابلاطم هنیمز

تابلاطم یگژیو

ناسنا

تموکح

نز

قالخا

ملع

mدنلب تمه و عیسو دید قفا نادقفاه یتاعوبطم ریغ و اه یتاعوبطم یخرب رخس

یناسنا هاگن رب یانتبا

هطلس ماظن وحم

تلادع یرارقربتابلاطم قادصم

وا دیدهت یاج هب رشب شمارآ و شیاسآ یارب ملع زا هدافتسا

ریذپ هطلس و رگ هطلس هطبار یفنینعم

قیداصمسناسنر زا سپ هدش دیلوت ملع هلیسو هب رشب دیدهتترورض

نارگلواپچ بیج ندرکرپ و ییارگ فرصم هب قیوشت

هداوناخ دیدهت

قالخا دیدهت

ناج دیدهت

نالطب هناشنتلع
دنلب تمه هب گرزب ناکلاس هیصوت

نمؤم یتمه دنلب هب ام تایاور هیصوت

»قلخلا ىف كل |ظن وا نيّدلا ىف كل خا اّمإ« دیؤم

نید رد اه ناسنا یخرب اب ام کارتشا
انعم

تقلخ رد اه ناسنا همه اب ام کارتشا

هناشن

ین^یا تمه

نینموم ترصن ینآرق یاه هدعو زا هدافتسامزاول

یبلط تداهش و گرم زا ندیسرتن

يهش
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وگلا ،ن
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هملك داحتا  و ماجسناداجيا
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یگژیو

هرتسگ

مدرم هب روما یراذگاو

راثآ
هاپس شیور

یگدنزاس داهج شیور

ءاشنم

راثآ

 داهج یاه هصرع همه

یلمع هجیتن

داهج ینعم

اه هنیمز

ینعم

یماظن داهن کی ناونع هب جیسب ندرواین باسح هب

ن^یا و فده ،شالت ،تدهاجم اب نادیم رد روضح

سفن اب داهج

لام اب داهج

صاخ رشق کی هب ندوبن صتخم

صاخ ناکم کی هب ندوبن صتخم

صاخ نامز کی هب ندوبن صتخم

ییایفارغج شخب کی هب ندوبن صتخم

یملع تفرشیپ یارب شالت

نارمچ دیهش زارت رد ییاه ناسنا شرورپ

یمالسا ماظن رد هعومجم نیا دوجو یسانشردق

ساسح یاه ههرب نیا رد راک و شالت

یجیسب دیتاسا هعومجم یهدناماس

دعاسم رتسب

تیمها

همزال

وا ملع هب ناریا تلم نیسحت تشگزاب

 یگدنام بقع ساسحا و اه تداسح زا یرایسب تشگزاب
یملع تفرشیپ هب نمشد

یملع نوگانوگ یاه هتشر رد یلعف تفرشیپ

دوجوم تدش اب روشک یملع تعرس Rفای همادا

یبایزرا

قیداصم

توق هطقن

یژولونکتویب رد تفرشیپ

یژولونکتونان رد تفرشیپ

یا هتسه تفرشیپ

اضفاوه رد تفرشیپ

روشک یملع تکرح سایقم رد اه تفرشیپ نیا یکچوک

ییاداناک یتاقیقحت زکرم کی شرازگ
ایند طسوتم ربارب هدزای طسوتم روط هب تعرس

دهاش

ام رظن دروم عقوت زا ندوب رتمکیبایزرا

همزال
هنادهاجم و هناصلخم ،اج هب و مئاد روضح

داتسا شنم و شور ندوب یبرمترورضیشزومآ یاه طیحم رد داتسا یتیبرت شقن هب هجوت

تلع

قادصم

یسانش بیسآ

یدام و یونعم تفرشیپ رد لماع نیرترثوم ،داتسا شقن

 نآرق هیآ کی زا داتسا بوخ هدافتسا اب ناوج ربریثات

نایوجشناد رب داتسا یفنم ریثات

تلع

همزال

ایند رد نموم داتسا همه نیا ندوب ریظن یب

اه یگژیو

ءاشنم

دنمشناد

صصختم

دوخ هتشر رد یا هفرح

یهلا فادها و ادخ هار هب نموم

داهج هب نموم

راوگرزب ماما تاکرب هعومجم ظفح

یهدناماس

فادها ندرک صخشم

اه تیلاعف یزاس فافش

دیوم

قیداصم

یجیسب دیتاسا طسوت ..ا لیبس یف داهج هصرع یهدنامرف

مدرم هب ماما د^تعا

ناشدوخ هب مدرم د^تعا

»...ا لیبس یف مکسفنا و مکلاوماب اودهاج«

حیرفت یاج هب یملع طیحم رد تقو فرص

یتاقیقحت هژورپ کی یور حبص ات بش ندرک رس

اه هاگشناد یجیسب دیتاسا رادید رد تانایب
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)هر(لحار ماما بلق رب هدش یراج تمکحءاشنم

لاتق و یماظن هصرع هب جیسب ندشن دودحم هجیتن

 یملع راک کی رد تقو فرص و لوپرپ راک کی زا Rشذگ
هعماج هب نآ میدقت یارب

راگدرورپ تردق هب داتسا هراشا کی اب ،نمؤم ناوج کی هب لیدبت

قیداصم
هتشذگ ثاریم هب تبسن ناوج ندرک انتعا یب

روشک رد دوخ روضح هدنیآ زا ناوج ندرک دیماان

هناگیب هب تبسن ناوج ندرک هنشت

روشک  هدنیآ زا ناوج ندرک دیماان
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یربهر عضوم

تفآ

تیمها تلع

تامازلا

 بجوم راتشون و تکرح ،نخس ره اب تفلاخم
هناقداص هزیگنا اب ولو قاقش

یا هناهب ره هب یدنب ةتسد و فالتخا داجیا یگداس

بالقنا طسوت داحتا هب توغاط نارود تافالتخا لیدبت

تهج و ینابم ،لوصا هب دارفا یدنبیاپ

دارفا هب ندرکن ملظ

دارفا اب دروخرب رد اه ن^یا توافت هب هجوت

فادها و اه هصخاش ندرکن شومارف

  قیداصم
تافالتخا

زرواشک اب یرازاب ندوب دب

یرازاب اب داتسا ندوب دب

وجشناد اب هبلط ندوب دب

قیداصم

دارفا هب تبسن اجبان تاکرح

دارفا هب تبسن اجبان نانخس

دارفا هب تبسن اجب ان یاه هتشون

)ص( ربمایپ طسوت  اجبان فرح تمالمدهاش
هدش مجر درف کی هب تبسن یتح

اه هصخاش

نید و بالقنا نانمشد اب فافش یدنبزرم

یجراخ و یلخاد قافن و رفک لباقم عطاق یگداتسیا

یزیتسرابکتسا

ب
يس

ج
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س
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هملك داح
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تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش

ناهج ساسح ی ههرب نیا رد راک و شالت

یجیسب دیتاسا هعومجم یهدناماس

تیساسح تلع
،یناهج رابکتسا

 یمالسا تکرح لباقم اه شالت نیرخآ لاحرد

تلع

اه شالت قیداصم

نمشد ندوب همیسارس و هچاپتسد

اهنآ تسد زا راک Rفر رد

هنایمرواخ و یناهج لئاسم رد اهنآ یدنب هطیح ندش هراپ

همانعطق رودص

اه میرحت یی^نگرزب و میرحت

یماظن دیدهت

تاغیلبت

ءاشنم

دهاوش

یمالسا یروهمج دیشروخ عولط

هطلس هعومجم و اکیرما هب تبسن اهتلم مشخ و ضغب

هنایمرواخ صوصخ هب یمالسا یاهروشک رد یتیاضران

 اپورا مدرم یتیاضران شرتسگ

اکیرما مدرم رد یتسینویهص یبال دنmردق روضح زا مشخ شرتسگ

رابکتسا یمیدق ناینب راوتسا یتاغیلبت یاهدرگش یرایسب ندشور

تارکذت

مزاول
اه فده ندرک صخشم

دارفا یگدامآ و ن^یا حطس توافت هب هجوت

هناربدم و هنالقاع هاگن

اه همانرب ندرک صخشم

 یارب راک هب دنمقالع و نیدتم دیتاسا ندوبن صتخم
دیتاسا جیسب هب روشک

نایوجشناد یرکف یاضف رد دیتاسا روضح

 جیسب رد یخرب تیوضع مدعتلع
انعم رد یخرب ندوب یجیسب نیع رد

فده

نایوجشناد نهذ و لد رد رگتیاده و یونعم روضح

تریصب داجیا

mروضح نیر

هرتسگ

هنو�

انعم

یجیسب دیتاسا هعومجم رد

نایوجشناد رد

نارمچ دیهش

مزال هطقن ره رد ماگنه هب و مئاد روضح

یگدنز یاه یراتفرگ هب اکیرما مدرم ندرک لوغشمنمشد درگش

اه هاگشناد یجیسب دیتاسا رادید رد تانایب
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يجيسب ديتاسا يوگلا ،نارمچ ديهش

یملع تفرشیپ یارب شالت

نارمچ دیهش زارت رد ییاه ناسنا شرورپ

یمالسا ماظن رد هعومجم نیا دوجو یسانشردق

۴

اه هصرع یرایسب رد اهنآ یاه شالت ندیسر تسب نب هب


