باسهه تعالی
شخصیت محوری نوزدهن
پرسشهایی در بارۀ بحث شخصیت محوری
تاابه االههااب هسمااازهبحااشخهیته حاایهرا اامخهشحااشراهریه اااشخهرااشبهیریخااله
کردزیحم.هیتهیینهپسه لهپرسشهسباهرشبهدرهیینه برزهپبسخهشیهدسمم.ه ه
ه
پیشهیتهپردی تنه لهیولامنهپرساشیهحابدیسراهحاتهجراالهریهیت هشایهدیجمم.هدره
اااشهپرسااشهسبهراابحاهم اامهش بلااجیه کشاایهشت اابوته اابهیج االه ک الهتاابه االههااب ه
گ تاالهیحمه براااهوهتاابهیجااایتزهیاهجنبااعهمیشاایهشحااوه االه ا ده ماارد؛هیشاابهحراایهیته
یفبتهش بلجهکبربردایهربهبتیهیسخه کالههسانهریهیسامره ا د هشیه کناا.هییانه
راابهبتهش ااره اابراهیسااخه کاالههساانهیجحااب هریهیتیرهدیدزهوهیج م ا همشاارهریهیتهیوه
شی گمرد.هشابهدرهییانه ااشه نابهدیر حامه ابهپبساخه الهییانهرابهبتهوهسالی هسبیهییانه
ه
برسبهریهیتههسنهشابمجهدسرهکنمم .ه
ولمنهپرسشهشیرسحم :ه
ه
بهیینهشقاشله لهسریغهی
پرسش اول
ما در برخی از روایات داریم که در ن یهیایا را از بنها ارهرار ایه؟مهع؟ بنه ک مهه کرد انه .نیها
بنا یخصی

ماورایی ای؟مهع؟ بن ک یمین افشای ارراری نیس

1

ک از ن مه ی .ایم؟

اول :مذمت افشای اسرار

درهییاانه کاالهرویحاابتیه اابهییاانهشدااش هوجا دهدیردهتردحااااهجمحااخ.هشاابهبااریاهیما

ه

کحبجیهکلهربحاهتبه لههب ه لهیینهج هرویحبتهبر شردهجرردزهیجایهحتهرویحخهریهدره
یحنمبهشییسرحم :ه
ه
ّ
ش ییهبنه ُ َنمسهشیه گشحا :ه
َ َ
َ ْ َ
َ
َ َ
َ
َ َ
قال لی أ ُبو َع ْجد اهَّلل؟ع؟ :یا ُم َعلی ا ك ُت ْن أ ْم َر َنا َو َل ُتذ ْع ُه ،فإن ُه َم ْن ك َت َن أ ْم َر َناا
ُ ْ َ َ َ َُ ُ ً
ورا َبی َن َعی َنیه فی ْاْلخ َارِ ی ُق ُ
َو َل ْن یذ ْع ُه َأ َع َز ُه ُ
اوُ ُه
اهَّلل به فی الدنیا ،و جعله ن
َ ْ َ
ؤلی ال َجنة .ه
ُ
ُ
یا ُم َع َلی! َم ْن َأ َذ َاع َأ ْم َر َنا َو َل ْن ی ْك ُت ْه ُه َأ َذ َل ُه ُ
اهَّلل به فی الد ْنیاَ ،و َن َز َع الن َور م ْن
ْ
َ ُ ْ ً ُ
َ َ
َبین َعی َنیه فی اْلخ َرَِ ،و َج َعل ُه ظل َهة یق ُوُ ُه ؤلی النار.
َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ
یا ُم َعلی! ؤن التقیة م ْن ُینی َو ُین َآبائیَ ،و َل ُی َن ل َه ْن َل َتقیة ل ُه.
َ َ َ َ
َ
ْ َ
َ
ُ
َْ َ
اهَّلل َعز َو َجل یح ُب أن ی ْع َجد فی السر ك َها ی ْع َجد فی ال َعَل نیة.
یا ُم َعلی! ؤن
َ
َ َ ْ
َ ْ
یا ُم َعلی! ال ُهذ ُیع أ ْم َر َنا كال َجاحد ل ُه
امام صاُق؟ع؟ فرموُ :اى معلی! امر ما را نهان ُار و فاش مساز؛ ز یرا
كسی كه امر ما را نهان ُارُ و فاش نسازُ ،خدا او را ُر ُنیا عزیز كند و
این كتهان را ُر آخرت نور میان ُو چشهش قرار ُهد كه او را به سوى
بهشتش كشد.
اى معلی! هر كه امر ما را فاش سازُ و پوشیده ندارُ ،خدا ُر ُنیا
ذلیلش كند و نور را از میان چشهانش ُر آخرت بگیرُ و آن را تار یكی
2

قرار ُهد كه به سوى ُوزخش كشاند.
اى معلی! ههانا تقیه از ُین من و ُین پدران من است و كسی كه تقیه
ندارُُ ،ین ندارُ.
اى معلی! ههانا خدا ُوست ُارُ ُر پنهانی عجاُت شوُ چنان كه
ُوست ُارُ ُر آشكار عجاُت شوُ.
اى معلی! كسی كه امر ما را فاش می كند؛ مانند كسی است كه آن را
انكار می كند.

1

دوم :کتهان در برابر دشهنان

لهحقمنهیتهیینهرویحبتهجشیر دهجتمملهگرفخهکلهدرهسمچهرریح ییهسمچهحتهیته
ه
شقبشبتهیسرهبیخ؟مهع؟هریهبریاهسمچهبشراهیتهیبشبرهجبش لهجببحاه بتگ هکرد؛هزیریه
درهرویحبتهدح راه لهمشرهیرربره لهشبهدستشرهدیدزهرازهکلهیسریرهیسرهبیاخ؟مهع؟ه
ریهیتهدرشنبجشب هشا یهج بزهدیرحم .ه
یشب هصبدق؟ع؟هفرش د :ه
َ َ
ؤ َن ْاحت َه َال َأ ْمر َنا َس ْت ُر ُه َو ص َ
یان ُت ُه َع ْن غیر أ ْهله
تحهل امر ما به پنهاندارى و نگهداشتن آن از نااهلش باشد.

2

بهت جاله الهرویحابتهدح اراه کالهگ تاممهوهشیه گاشییمیهشق ا دهیته«غمریسار»هدره

.1هیلربفییهج2یهص .223ه

.2ه حبرییج یریهجه2یهصه .78ه
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یی اانهرویح ااخیهدر ااشنب هیس اارهبی ااخ؟مهع؟هیس ااخ؛هح ن اایهش

ا ا هکاش ااب هیس ااریریه

دوستب هیسرهبیخ؟مهع؟هجمحتنا .ه
سوم :تقیه (خطر جانی) و کتهان اسرار

االهو ا هدرهرویحاابتهشیهتا ی هدحاااه کاالهدلماارهیصااییهییاانهجهااییهوجا دههر شااخه
ظبلشیهیسخهکلهشابلفهیسرهبیخ؟مهع؟هب دزهوهگ تنهبر ایهیتهرویحابتهش جاجه
درشنیهبیشترهوه

رهجبجیهبریاهیشبشب ؟مهع؟هوهحبریجشب هب دزهیسخ .ه

شحشاهبنهشحیمهشی گشحا :ه
ه
َ
ًَ ْ َ
ْ
ُ ُ
َ
ْ ُ
َسه ْع ُت أ َبا َج ْعف ٍر ؟ع؟ یقول ُی ْح َش ُر ال َع ْجد َی ْو َم القی َامة َو َما َندی َُماا فیادف ُع
َ َ ُ َ َ
َ َ َ َ
ُ َ
ْ
َ
ؤلی اه شا ْاج ُه اله ْح َج َهااة أ ْو فا ْاوق ذل ا َ فیقااال لا ُاه َهااذا َسا ْاه ُه َ ما ْان َُم فااَل ٍن
َ ْ
َ َ َ ََ َ
ًَ ُ ُ َ
َ ُ ُ
ف َیقااول یااا َرب ؤناا َ لا َاات ْعل ُن أنااا َ ق َج ْ َااتنی َو َم َاسااافك ُت َُمااا ف َیقاااول َبلااای
َ ََ ََ َ
َ
َ َ َ
َُ
َ
َسه ْع َت م ْن فَل ٍن ر َوا َیة كذا َو كذا ف َر َو ی َت َها َعلیه ف ُنقل ْات َحتای َص َاار ْت ؤلای
َ
ََ َ َ
َُ ْ
فَل ٍن ال َج َجار فق َتل ُه َعلی َها َو َهذا َس ْه ُه َ م ْن َُمه.
شنیدم امام باقر؟ع؟فرموُ :بند خدا روز قیامت محشور شوُ و (با اینكه
ُر ُنیا) ُستش به خونی آلوُه نشده (و خونی نر یخته) به انداز ی
حجامت یا بیشتر خون به او بدهند و بگو یند :این سهن تو از خون
فَلنی است؟ عرض میكند :پرورُگارا! تو خوُ میُانی كه ههانا جان
مرا گرفتی؛ ُرحالی كه من خون كسی را نر یخته بوُم .خداوند
میفرماید :آرى تو از فَلنی روایتی چنین و چنان شنیدى و آن را بازگو
كرُى؛ ُر حالی كه به ضرر او بوُ ،پس زبان به زبان به فَلن حا كن
4

ججار رسید و به جهت نقل آن روایت او را كشت ،و این سهن تو از خون
اوست.

3

ییاانهتنهاابهبردیرااخه نااازهیتهییاانهرویحاابتهجمحااخ.همیشااباهمیاامههاااحیهساامه
ح
چن اامنهبردیر ااتیهدیرجاااا؛هشا ا هشرها ا هش ص اابلکهشبتجااااریجیهدرههی اارهحرااایهیته
یهاابدح یه کاالهراام مب هریهیتهیفشااباهیسااریرهجهاایهشیه کنااایهدلماارهجهاایهریهرااریح ه
یدیجاهکلهدرهی هتشب ه لهراتهزحبدهب دهوهدرهصشرتیهکلهییانهیهبدحایه
تقملیاهش ه
ه
بیب هشیهرایه فهی هب دهکلهجب هیشب ؟ع؟هوهرم مب ه له

رهبی تا 4.ه

یشاازستههااایبرهدرهجبش ااعهشاابهتشمنااعهییاانهتقماالهوج ا دهجااایرد؛هح ناایهییاانهمااشره
جمحااخه کاالهی گاارهکحاایهدره اابر هشقبشاابتهش ن ا اهیساارهبیااخ؟مهع؟هصااحبخهکنااایه
جبجشهدره

ره برا؛هپسهدلمییهسمهبریاهکاشب هوج دهجایرد .ه

چهارم :گفتن در محدودهای که اهل بیت؟مهع؟ گفتند

یشب هصبدق؟ع؟هفرش د :ه

َ َْ
َ
َ
َ
َ
ََ
َ
َ
لای َس َهااذا اَ ْما ُار َم ْعرف َتا ُاه َو َوَل َی َتا ُاه فقا ْاَ َحتاای َت ْسا ُات َر ُه َع َها ْان لای َس ما ْان أ ْهلااه َو
َ َ ُ
ُ ُ
ُْ
ُْ
ُ َْ ُ ُ
ب َح ْسجك ْن أن َتقولوا َما قل َنا َو َت ْص ُه ُتوا َع َها َص َه ْت َنا فاإنك ْن ؤذا قل ُات ْن َماا َنقاول َو

َ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ
اهَّلل «فاإن َآم ُناوا
سلهتن لنا فیهاا ساكتنا عناه فقاد آمناتن بهلال ماا آمناا و قاال
ََ
َ
به ْلل ما َآم ْن ُت ْن به فقد ْاه َتد ْوا».5
.3هیلربفییهجه2یهصه.373

.4هر.ک:هرر هیلربفییهجه13یهص .25ه
.5هسشر ه قرز:ه2یهیحعه .137ه
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این امر [وَلیت ما] تنها به شناختن آن و ُوست ُاشتن آن تهام
نهیشوُ ،مگر هنگامی كه آن را از كسی كه اهلش نیست پوشیده
بدارى ،و براى شها ههین قدر كافی است كه آنچه ما گفتهاین بگویید و
نسجت به آنچه ما خاموش بوُهاین شها نیز لب فرو بندید ،پس ا گر شها
فقَ آنچه را ما گفتهاین بگویید و ُر باره آنچه ما سكوت كرُهاین تسلین
باشید ،مسلها به آنچه ما ایهان آورُهاین شها نیز ههانند ما ایهان
آورُهاید ،خداى تعالی میفرماید« :ا گر آنان ههانند شها ایهان ُاشته
باشند ،به تحقیق راه یافته هستند».

پسهوبتیهشبهرویحبتیهریهیته دهیسرهبیخ؟مهع؟هدره بر ههشقبشبتهش ن اهیحشاب ه
شی ا یجممهوهشن اایهساامهدرهی هرویحاابتهبااریاه اابتگ هکردجشااب هجمحااخیهدح اارهچااله
ه
دلمیاایهدیردهراام مب هوهشحبااب هیساارهبیااخ؟مهع؟هریهیتهراانما هوهدیجحااتنهچناامنه
رویحبتیهشحزو هکنمم؟ ه
درهرویحتیهیشمرهشلشنب همیی؟ع؟هفرش د :ه

ُ ُ َ
َ
َ ُ ُ
ُ ْ ُ
ؤیا ك ْن َو ال ُغل َو فی َنا قولوا ؤنا َعجید َم ْر ُب ُوبون َو قولوا فی ف ْ ل َنا َما ش ْئ ُت ْن
از غلو كرُن ُر بار ما بپرهیزید و ما را بندگانی بدانید كه تحت
ربوبیت خداوندین ،آن گاه هر چه خواستید ُر بار ما بگویید.

6

یتهیینهرویحخهسمه لهریهتیهشیهت ی هبردیراخه کارده کالهیصارهساانهگ اتنهدره
.6هیلا ب یهجه2یهصه .614ه
6

اابر هشقبشاابتهش نا اهیساارهبیااخ؟مهع؟هیرااربلیهجااایرد؛هش اارهیجراالهبا اهغیا هیتهی ه
بیبحاهکلهیگرهکحایهدرهبیاب هشقبشابتهشابسرییصهییانهبررگا یری هبارهیساب هرویحابتهوه
کاببسباهبببرهیمتشبدهپیشهبزودیهدح رهشبت ه لهغی هسمهجا یساهرا .ه
ه
ا شمن؟مهع؟ه االهشاابهرساامازهیسااخیه االه

درهشمااب هرویحاابتهوهز حاابریتیه کاالهیتهش

صریهخهدره بر هجنبعهشبسرییصهیسرهبیخ؟مهع؟هساانهگ تالهراازه کاله الهمنا ی ه
جش جلیهربسااهیتهشمب هزحبریتهوهحتهربساهسمهیتهشمب هرویحبتهشیهیسرحم:
یلف)هدرهزحبرتهش یقعهیشب ههحمن؟ع؟هشیه یجمم :ه
َْ
ُ ُْ ُ َْ
ُ
ُ
ُ
اَ ْر ُض َأ ْش َ
ااج َار َها َو بك ْاان ُت ْخاار ُْ اَ ْر ُض َ َه َار َهااا َو بك ْاان ُت ْناازل
بكا ْان تنجاات
َ
َ
ُ ْ َْ َ َ ُ ْ َُ ُ ُ ْ
ُ ْ ُ
َ
اهَّلل ال َغیا َث َو
الس َه ُاء ق ْط َر َها َو ر ْزق َها َو بك ْن َیكشف اهَّلل الكرب و بكن ینازل
َْ
َ
ُ َ َ ُ
ُ
بك ْن ُت َسج ُح َ[تسی ُخ ] اَ ْر ُض التی َت ْحهل أ ْبد َانك ْن.
به شها زمینُ ،رختانش را برویاند ،و به شها زمین ،میوههایش را بیرون
آورُ ،و آسهان به شها نازل نهاید باران و روزىاش را ،خدا به شها
گرفتار ی ها را برطرف كند ،و به شها باران فرو بارُ ،و به شها تسجیح
میگو ید زمینی كه حامل بدنهاى شهاست.

حبسرهشیگشحا:ه ه
ه
ب)همشبره

امیر مؤمنان علی؟ع؟ از سرزمین ُن َخیله كه ُر ُو فرسنگی كوفه است
میگذشت ،من به ههراه ایشان بوُم .نا گاه پنجاه مرُ یهوُی از نخیله
بیرون آمده و گفتند :تو ههان علی بن ابی طالجی كه امام است؟
ح رت فرموُ :آری .گفتندُ :ر كتابهای ما آمده صخرهای است كه
7

نام شش پیامجر بر آن نوشته شده .اینک ما به ُنجال آن سنگ هستین؛
ولی آن را پیدا نهی كنین ،ا گر تو امام هستی آن سنگ را برای ما پیدا
كن .ح رت فرموُُ :نجال من بیایید.
آنان پشت سر ح رتش به راه افتاُند تا اینكه به صحرایی رسیدند.
نا گاه ُر آن صحرا ،كوهی عظین از ریگ ُیدند .امیر مؤمنان علی؟ع؟
فرموُ :ای باُ! به حق اسن اعظن خدا! ریگها را از روی سنگ
پرا كنده ساز !
ساعتی نگذشت تا اینكه باُی وزید ،ریگها را پرا كنده ساخت و
سنگی ظاهر شد ،ح رت فرموُ :این ههان سنگ شهاست.
گفتند :آن چنان كه ما شنیدهاین و ُر كتابهایهان خواندهاین ،بر روی
این سنگ ،نام شش پیامجر نوشته شده؛ ولی ما آن اسامی را روی آن
نهیبینین.
امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرموُ :نام هایی كه بر آن نوشته شده استُ ،ر
طرفی است كه بر زمین قرار گرفته ،آن را برگرُانید تا ُیده شوُ.
ُر این هنگام یک گروه هزار نفری اح ار شده و به كهک ههدیگر
یک ُست گشتند تا آن سنگ را برگرُانند ،ولی نتوانستند.
امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرموُ :كنار بروید! آنگاه ُست مجاركش را ُر

حالی كه سوار بر َمركب بوُ به طرف سنگ ُراز كرُ و آن را برگرُاند.

پس اسامی شش نفر از پیامجران صاحب شریعت را بر روی آن یافتند
كه عجارت بوُ از :آُم ،نوح ،ابراهین ،موسی ،عیسی و محهد؟مهع؟.
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ُر این هنگام گروهی از یهوُ ،ایهان آورُه و گفتند :ما گواهی میُهین
كه معجوُی جز خدا نیست و محهد؟لص؟ رسول خداست و تو امیر
مؤمنان ،سرور جانشینان و حجت خدا ُر زمین هستی .كسی كه تو را
بشناسد سعاُتهند گشته و نجات خواهد پیدا خواهد كرُ ،و كسی كه
با تو مخالفت نهاید گهراه و سرگرُان گشته و به سوی ُوزخ سقوط
خواهد كرُ ،مناقب و ف ایل تو از حد و حدوُ باَلتر و آَار نعهتهای
تو از شهارش افزون تر است.
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پنجن :معرفت چه می شود

درهیینهکلهش رفخهیسرهبیخ؟مهع؟هبرهسرهفرداهویججهیسخیهرریهجمحخ .ه
یشب ههحمن؟ع؟هفرش د:
َ
اهَّلل َعا َاز َو َجا َال ذ ْكا ُار ُه َمااا َخ َلا َاق ْالع َجا َ
اوه َفااإ َذا َع َر ُفا ُ
ااُ ؤ ََل ل ْیعر ُفا ُ
ااِ ؤ َن َ
أ ُی َهااا َالنا ُ
اوه
ََ َ َ
ُ َ َ ُ
َع َجد ُوه فإذا َع َجد ُوه ْاس َت ْغ َن ْوا بع َج َاُته َع ْن ع َج َاُِ َما س َو ُاه فقال ل ُه َر ُجل یا ْاب َان
َ َْ َ ُ َ
َُ َ َ
َُ َْ ُ َ
اان ؤ َم َاام ُه ُن
َر ُسول اهَّلل بأبی أنت َو أمی ف َها َم ْعرفة اهَّلل قال َم ْعرفة أهل كال ز َم ٍ
َ
َ
الذی یج ُب َعلیه ْن َط َاع ُت ُه.

یألخشةهیلهایة؟مهع؟یه
ه
.همبرىهیشییهصغمریهشحشاهبنهجزیرهبنهرستمیهج یدر هیلش م یتهفیهشنببجه
ه
7
صه126؛هیبنهمبسو یهمییهبنهش سیهیهیلمقمنه ب ت بصهش یجبهمیی؟ع؟هبإشرةهیلشلشنمنهیهصه

؛هرمخههرهمبشیییهشحشاهبنههحنیهإثببتهیلهایةه بلن صهوهیلش م یتیهجه3یهصه556؛ه
ه
432
حریجییهسماهسبرمهبنهسیمشب یههشاحنةهش بج هیألخشةهیإلثنیهمشر؟مهع؟یهج1یهصه535؛هشمیحییه

شحشاه ببریه حبرهییج یریهجه41یهصه.257
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ای مرُم! خداوند(عزوجل ذكره) بندگان را نیافرید مگر بارای آن كاه
او را بشناسند ،پس هنگامی كه او را شناختند ،او را بنادگی مایكنناد،
پااس هنگااامی كااه عجاااُتش كرُنااد ،بااا عجاااُت او از بناادگی غیاار او
بینیاز میشوندُ .ر این هنگام مارُی گفات :ای فرزناد رساول خادا!
پاادر و ماااُرم بااه فاادایت! معرفاات خاادا چیساات؟ ح اارت فرمااوُ:
معرفت این است كاه اهال هار زماانی امامشاان را بشناساند ،اماامی كاه
اطاعت از او بر آنان واجب است.
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هبرثهبنهشغمرزهشی گشحا :ه
ه
َ
ُ
َ ْ َ َ َ
ُ
َ َ
ُْ
اات َل ی ْعاارف ؤ َم َاما ُاه
قلا ُات َبای َع ْجااد اهَّلل؟ع؟ قااال َر ُسااول اهَّلل؟لص؟ ماان ما
َ َ
ُ
ً َ
ُْ
ً َ َ
ً
ً
َما َ
اات می َتااة َجاهلی اة قااال َن َعا ْان قلا ُات َجاهلی اة َج ْهااَل َء أ ْو َجاهلی اة َل ی ْعاارف
َ
َ َُ َ َ َ َ ُْ َ َ
اق َو َضَل ٍل.
ؤمامه قال جاهلیة كف ٍر و نف ٍ
به امام صاُق؟ع؟ عرض كرُم :پیغهجر فرموُه است :هر كه بهیرُ و

پیشوایش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرُه است؟ فرموُ :آرى .عرض
كرُم :جاهلیت كامل یا جاهلیتی كه امامش را نشناسد؟ فرموُ :جاهلیت
كفر و نفاق و گهراهی.
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ُرزیقهشیه گشحا :ه
.8همیرهیلشریحعیهجه1یهصه .9ه

.9هیلربفییهجه1یهصه .377ه
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ُْ َ َ َْ
َ ْ َ
َْ ُ َ ْ َ ََ َ
َ
قل ُت ل ُه أ ُی اَ ْع َهال أف َ ل َب ْعد ال َه ْعرفة فقال َما م ْن شی ٍء َب ْعد ال َه ْعرفة
َ َ َ َ َ ْ َ
ُ
ُ ََ َ َ َ
َ َ َ
ی ْعدل َهذه الصَل ِ َو َل َب ْعد ال َه ْعرفة َو الصَل ِ شیء ی ْعدل الزكاِ َو َل َب ْعد
َ َ َ َ َ
َ َ َ
ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ُ َ
ذل شیء ی ْعدل الص ْو َم َو َل َب ْعد ذل شیء یعدل الحج و فاتحة ذل
َ
َ
ُ
َ
كله َم ْعرف ُت َنا َو خات َه ُت ُه َم ْعرف ُت َنا
به امام صاُق؟ع؟ گفتن :پس از معرفت ،كدام ی از اعهال برتر است؟
گفت« :هیچ چیز پس از معرفت برابر این نهاز نیست ،و چیزى بعد از
معرفت و نهاز برابر زكات نیست ،و پس از اینها چیزى با روزه برابرى
نهیكند ،و پس از آن هیچ چیز با حج برابر نیست .و مقدمۀ ههۀ اینها
معرفت ما ،و خاتهۀ آن هن معرفت ماست.
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هاابیه بحاااهیته ا دهحااتهساالی هپرسااما:هش اارهشیهرا ده االهش رفااخهیشااب هدسااخه
حببیمیهبصهی هکلهجنبعهشبسرییصهیوهریه شنبسمم؟هکحبجیه کالهلارو هش رفاخهیشاب هریه
بب هدیرجاا؛هیشابهشاابلفهش رفایهجنباعهشابسرییصهیسارهبیاخ؟مهع؟هسحاتنایهدچابره
تدبدهرازیجا.هجنبعهشبسرییصهرا مخهیسرهبیخ؟مهع؟هدرههبرمعهرا مخه
ه
یینهبررگ یری هجمحاخه کالهی گارهرانب تلهجشاایهل شالهیاه الهش رفاخهیشاب هج جاا.ه اله
هشهمتاارهیسااخ.ه االه
ه
حقاامنهییاانهجنباالهیتهجنبااعهتشمناایهرا اامخهییاانهبررگ ا یری
مببرتیهصزحکتره بحاهگ خ:هش رفخهیشب یه او هرانب خهجنباعهشابسرییصهیجهابیه
ه
یشرب هجایرد .ه
لهحبراه ایهدرهبحشخه ااه لهحتهسلی هدح رهپبسخه یسممهگ خ :ه
.13هوسبخرهیلشم ةیهجه1یهصه .27ه
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جهب یای ماورایی ای؟مهع؟ بن ک مراتب و تفاوتیایی دارد باضی از ایهن جهبه یها حتهی بهرای
و ر هؤاالت جهه.ی ت لیهه .می کههه ،.چ ه م ه اردی را

خ ه د بههگر تریهها ی هم خیلههی قابهه؟مهع؟ درک نیس ه
میت ا برای بچ یا بنا کرد و ب چ نحوی؟
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