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 تيشخصپنهان  يها هيال يبرامستند  نيپنجم

 معرفت نفس ثيدرحد» معرفت«تعمق در واژه 
، در ادامه مباحث، به مناسبت كرد يمپنهان  يها هيالنهان و  هيسرما ينوعكه داللت بر  يادر ادله 

معرفت النفس  ثياحادكه  يوقتما  قتيحقو در  ميشدمعرفت النفس، منتقل  ثياحاد، به انينس اتيآ

 اتيآبه گروه پنجم از  قتيحقدر  ميبكن دايپرا  شيقرآنو اصل  گاهيجاو  گاهيپا كي ميخواه يمرا 

به حوزه معرفت  تواند يم ينحو، مستندات همان بحث معرفت النفس است و به اتيآ نياكه  ميرس يم

و تعمق  ديبكنو تأمل  ديبكنغور  ديگو يمكه در حوزه نفس  نيا ليدلالنفس ارتباط داشته باشد و به 

و  ننها يشكلبه  يها هيسرماپنهان و  يها هيالاثبات آن  يبرا ليدل نيپنجم تواند يم ينحو، به ديبكن

 پنهان باشد.

بحث را  يگريد ريتقر كيبا  شود يم، ميدادرا  ياحتماالت» من عرف نفسه فقد عرف ربه«ما در 

 .ميبروبحث ارتباط دارد  نياكه با  ياتيآسراغ  كرده و به ليتكم
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 »من عرف نفسه فقد عرف ربه«انواع معرفت در 

 يعلم. معرفت 1
و با  رديگ يممحسوسات و تأمل در محسوسات انجام  قيطراست كه از  يمعرفت، يعلممعرفت 

 .رديگ يمصورت  يعلمروش 

سؤال بشود و  تواند يم رد،يپذ يمانجام  يشكلو چه  يا وهيشبا چه  »... هن عرف نفسم« ميگفت

 بشود. ميتقسمنشأ 

كه  يمعرفت يعنياست  يعلممعرفت  ،...»من عرف نفسه «مقصود از معرفت در  مييگو يمبار  كي

 .رديگ يمصورت  يعلمو با روش  رديگ يممحسوسات و تأمل در محسوسات انجام  قيطراز 

 يعلممراتب معرفت 

 نسبت به بدن يعلمالف: معرفت 

 يآدمنسبت به احوال  يعلمب: معرفت 
 نهيزم نياكه در  يتجرب قاتيتحقو  يشناسكه در حوزه روان  يآدمنسبت به احوال  يعلممعرفت 

 يعلمكه تأمل  نياانسان را به خدا برساند از باب  تواند يمراه  نيهم. كه شود يمواقع  رديگ يمانجام 

 .كند يم تيهداعالم ما را به سمت خدا  نيا يعلمعالم و شناخت  نيادر 

 خالصه:

 »من عرف نفسه فقد عرف ربه«مقصود از معرفت در 

 است. كه دو شاخه دارد :  يعلمبار معرفت  كيـ 1

خود شخص و شامل بدن  يعني نجايا ،انفس و نفس مييبگونسبت به بدن، اگر  يعلممعرفت  فال

 .شود يم يجسمو  يبدن يها بخشو  يولوژيزيفبه  ريتعبمعرفت  نيا. از شود يمهم 
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و روان  يعموم يشناسكه در حوزه روان  تيشخصنسبت به احوال نفس و  يعلممعرفت  ب

 يعلمنوع شناخت  كيكه  يشناسروان  يهارشد و همه شاخه  يشناسو روان  تيشخص يشناس

 .شود يمواقع  ،است يآدم

 :يعلممراتب معرفت 

 ك بار بدن)ب( كند يم ها نيابه  ينگاهاست كه  هياول يها معرفت، يعلممعرفت  ،موقع كيـ 

و  تيشخص يهاك بار جنبه ي( شود يمو علم و دانش  كند، يم دايپغور و عمق  يوقت كيـ 

 انسان) يروان

هم  نجايا م،يبر يم يپهم به خدا  قيطرو از آن  ميكن يم دايپ يعلمكه ما به عالم، معرفت  نيامثل 

 صورت است. نيبد

 ينظرو  يفلسف. معرفت 2
هست، گرچه آن  ينظراست كه با استدالالت  يمعرفت، ينظرو  يفلسفمقصود از معرفت 

مقصود  نجايا يول شود يمتمام  ينظربا مقدمات  يعنياست  يفلسف ينحوهم به  يعلماستدالالت 

 است. يمبتن ينظر يادهايبنآن  هيپااست كه بر  يمعرفت

 نفس است. يقواناظر به نفس و  شتريب نجايادر 

 يشهود. معرفت 3
 .شود يمكشف و شهود حاصل  قيطراست كه از  يمعرفت، يشهودمقصود از معرفت 

 يانيوح. معرفت 4
به ما داده،  ها نياراجع به  نيداست، كه قرآن و  ييها شناخت، معرفت و يانيوحمقصود از معرفت 

 بكند. تيهداما را به سمت خدا  تواند يم
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 يباطنو  يدرون. معرفت 5
 نياه ك شود، يمحاصل  يباطنو  يدرونكه از روش تأمالت  يمعرفت، يباطنو  يدرونمعرفت 

نفس واقع  اتيفيكو احوال و  يباطنو شناخت  يباطن، در حوزه محسوسات يحدود كيتأمالت در 

داخل معرفت  توان يممنجر به شهود بشود و آن را هم  ديشامقدار جلوتر برود  كيو اگر  شود يم

 را جدا ذكر كرد. يدرونتأمالت  توان يمداد و  يجااست،  يكاوكه حالت درون  يعلم

، يدرون، معرفت يعلممقصود است، معرفت  »من عرف نفسه فقد عرف ربه«كه در  يمعرفت

با  ها معرفت نياو همه  شود يمرا شامل  يشهودو معرفت  يفلسفو  ينظر، معرفت يظاهرمعرفت 

و فقط معرفت نسبت به بدن را  رساند يم يالهكه دارند، به تناسب خودش، ما را به معرفت  يدرجات

 ديبعآن معرفت  پردازد يمكه بر اساس آن به مجاهده نفس  ياخالقو فقط آن معرفت  شود ينمشامل 

 بشود. استفاده  اتيروا نيااست كه از 

 ...» ن عرف نفسه م« ومعرفت نسبت به بدن 
در آن مجاهده نفس، معرفت  ،»ن عرف نفسه فقد عرف ربهم. «ديآ يمكه الزم  يمحذوف ليدلبه 

انسان مجاهدت بكند كه آن  شود يم نيانفس كه موجب  يها بيآسحاالت نفس،  يعنينفس 

احتمال كه معرفت  نيا. رساند يمرا به خدا  يآدمو آن اصالح،  كند يممجاهدت انسان را اصالح 

و  اتيآاست و در  يحق، گرچه مطلب ميدانست ديبعاحتماالت  نيا انيمرا تنها از  نياباشد  ياخالق

با آن اقسام و انواع  شتريبو  ستينسازگار  يليخبا آن  اتيروا نياظهور  يولهم آمده است  اتيروا

 هم ممكن است.  ها آنسازگار است و جمع  گريدو احتماالت 

 نكته:

، معرفت يدرونو معرفت از باب تأمالت  يعلمفقط معرفت  ،»من عرف نفسه فقد عرف ربه« 

 .شود يمرا شامل  يشهودو معرفت  يفلسفو  ينظر
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 معرفت نفس حديثو  نسيانمتناسب با بحث  آيات
به گروه  ميبرس قتيحقكه به  نيا يبراداشت  انينسشد كه تناسب با بحث  يابحث ما مقدمه  نيا

 باشد. تواند يم نياكه مستند  ياتيآپنجم از 

دو دسته  يقرآن گاهيپامرجع و  نيادارد و  يقرآنمرجع  كي »من عرف نفسه فقد عرف ربه«

 : شود يم

 »نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم نيكالذتكونوا ال« هيآ. 1
 »نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم نيكالذالتكونوا « ها آن نيتر مهماست كه  انينس اتيآدسته، همان  نيا

مرتبط باشد با  اتيروا نيابا  هيآ نيا توانست يم ضينقو عكس  يمستوعكس  قيطربود كه از 

با هم  ها نيا، ديريبگكه  يضينقبا عكس  »... همن عرف نفس«سوره حشر با  هيآشد و  انيبكه  يريتقر

 . شود يمسكه  كي يرودو 

كه در  شود يم »ربه عرفينفسه فلم  عرفيمن لم «» ن عرف نفسه فقد عرف ربهم« ضينقعكس 

 كه بدان اشاره شد. كند يم دايپانطباق  ،».. نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم«صورت  نيا

 هيآقرآن و مشخصا  اتيآدارد كه  يقرآنو مرجع  گاهيپا» ن عرف نفسه فقد عرف ربهم«پس 

  .يساز ضينقعكس  كيباشد با  »منسوا اهللا فأنساهم أنفسه نيكالذالتكونوا «

 

قطع  ات،يآ نيامرتبط است كه  ثيحد نيابه  يگريداست كه به شكل  يگريد اتيآتعداد  كي

انسان باشد  يدرونو ابعاد  ها هيالمستند آن  تواند يمخودش ...» من عرف نفسه «نظر با ارتباطش با 

 .تسه چهار مورد اس ات،يآ نياكه 
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 سوره فصلت 53 هيآ. 2
 كُلِّ يعلَأَنَّه  بِرَبِّك كْفيلَهم أَنَّه الْحقُّ أَولَم  نَيتَبي يحتَّأَنْفُسهِم  يوفاآلفَاقِ  يف اتنَايآ هِميسنُرِ 

 )53( ديشَهِ ءيشَ

، تا دانست يم! نشان ها آنخود را در اطراف جهان و در درون جانشان، به  يها نشانه يزودبه 

شاهد و گواه  زيچپروردگارت بر همواره  كه ستين يكاف ايآ ت؛او حق اس كهگردد  آشكارآنان،  يبرا

 است؟ 

 ئُوسيفَوإِنْ مسه الشَّرُّ  رِيالْخَاإلنْسانُ منْ دعاء  سأَميال ( نديفرما يمبودند كه  اتيآ نياقبل  اتيآ

 49) طقَنُو

 اريبسبه او رسد،  يبدهرگاه شر و  و شود؛ ينم(و نعمت) خسته  يكين يتقاضاانسان هرگز از 

 )49( پرسند يم دينومو  وسيمأ

 تْهسم ضَرَّاء دعنْ بنَّا مةً ممحر نْ أَذَقْنَاهلَئلَوذَا  قُولَنَّيهيل  تجِعنْ رلَئةً ومةَ قَائاعا أَظُنُّ السميإِلَو 

 )50( ظيغَلمنْ عذَابٍ  قَنَّهميولَنُذعملُوا  ما به كَفَرُوا نَيالَّذفَلَنُنَبِّئَنَّ  يلَلْحسنَعنْده  يلإِنَّ  يربِّ

 نيا« گذاشتند؛ يم ميبچشان دهيرسبه او  كه يناراحتخود بعد از  شانيسواز  ها رحمو هرگاه او را 

 كه فرض بهو ( د؛! برپا شوامتيق ؟!كند ينمگمان  و م؛يا بودهو استخراج من  يستگيشا خاطر به

. ما ستا كين يپاداشمن نزد او  يبراپروردگارم بازگردانده شوم،  يبسوهرگاه  ،)باشد كنندگان اميق

! ها آنبه  ديشدو از عذاب  كرد ميخواه) آگاه يبزود( ،»انجام داده كه، اعمالشانرا از  كافران

 )50! (ميپاش يم

بحث  ات،يآ نياكه خود  كنند يم انيباحوال انسان را در مقابل نعمت و نقمت  اتيآ نياكه 

كه  ياتيآپرداخت. مجموعه  ميخواه اتيآ نياقرآن به  يشناختدر انسان  ندهيآدارد و در  ييمجزا

 .ديرس ميخواهبه آن  ندهيآشمرد كه در  يبرمبرخورد و مواجهه انسان را با نعمت و نقمت 

وإِذَا مسه الشَّرُّ فَذُو  جانبه به يونَأَاإلنْسانِ أَعرَض  يعلَوإِذَا أَنْعمنَا « ديفرما يم، اتيآ نيابعد از 

 اءعرِد51( ضٍيع(« 
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از حق دور  تكبر، و به حال ديپرست يم يرو، ميده، نعمت امرزديبو هرگاه به انسان (غافل و 

بر طرف شدن آن  يبرا) رفراوان و مستم يتقاضابه او رسد،  يناراحتهرگاه مختصر  يول م؛يساز يم

 يفبِه منْ أَضَلُّ ممنْ هو  كَفَرْتُممنْ عنْد اللَّه ثُم  كَانَإِنْ  تُميأَرأَقُلْ « ديفرما يمو در ادامه  )51دارد! (

 »)52( ديبعشقَاقٍ 

 يكس هچ، ديشو كافرخداوند باشد و شما به آن  شانيسوقرآن از  نيااگر  ديدهبه من خبر «بگو: 

كه ظاهرش مربوط به قرآن است،  ؟!قرار دارد يديشددر مخالفت  كه يكسگمراهشان خواهد بود از 

لَهم أَنَّه  نَيتَبي يحتَّأَنْفُسهِم  يوفاآلفَاقِ  يف اتنَايآ هِميسنُرِ »تصورت اس نيبد 53 هيآ ه،يآبعد از آن 

 لَمقُّ أَوالْحيكْف بِرَبِّك  لَأَنَّهشَ كُلِّ يعييشَهِ ء53( د( 

، تا دانست يم! نشان ها آنخود را در اطراف جهان و در درون جانشان، به  يها نشانه يزودبه 

شاهد و گواه  زيچپروردگارت بر همواره  كه ستين يكاف ايآ ت؛او حق اس كهگردد  آشكارآنان،  يبرا

 است؟ 

 رونيبجهان  ،خودمان را در آفاق يهاخودمان و نشانه  اتيآدارد كه ما  نيااشاره به  ه،يآ نيا

مرتبط با من  ينحوگفت كه به  شود يمداد كه به اجمال اآلن  ميخواهنشان  ها آنو در درون به  ها آن

 ها آناست كه اگر  يآدمدر درون  يقيحقاو  ها نشانهو  اتيآ كي يعنيعرف نفسه فقد عرف ربه است 

 يبعضحداقل برابر  نيا، شود يمآشكار  ها آن يبرا قتيحق ،لهم انه الحق نيتبيمكشوف بشود، 

 با بحث ما مرتبط باشد. تواند يماحتماالت 

 سوره فصلت  53 هيآنكات موجود در 
معرفت رب روشن و  سعرفت نفم«ارتباطش با  مينيببتا  ميكن يمعرض  هيآ نياچند نكته در 

 ؟نه ايوجود دارد  ييها هيالابعاد و  ،يآدمنكته است كه در درون  نياكه نشان دهنده  نياو هم  »بشود

 :كنم يماشاره  ها آنوجود دارد كه به سرعت به  ينكات هيآ نيادر 
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 » هميسنر. «1 
بردن  يپدارد كه  نيااشاره به  نجايادر  نيسبه  ريتعب قتيحقآمده است، در  نيسكه با » هميسنر«

قرب  نيا يمنته، ستين يذهنو دور از  ديبع زيچاست،  يبيقردر آفاق و انفسشان امر  اتيآ نيابه 

، افتديباتفاق  خواهد يم ندهيآكه در  ييزهايچ يبرا يگاهاست و در قرآن  ينسبوبعد، قرب و بعد 

اآلن محقق است مثل  نيهم ندهيآآن  ديگو يم يگاهو  شود يم نيس ريتعب يگاهسوف و  ريتعب يگاه

امر  نيا يزودكه به  دهد يموعده آن را  نيساست كه با  يموارد ليقب نياجا از  نيااقتربت الساعة، 

 محقق خواهد شد.

 »اتيآ. «2  
  .باشد يممد نظر » اتيآ«، »اتنايآ هميسنر«در 

 : اتيآنكات موجود در 
مقصود  ينيتكو اتيآ نجاياو معلوم است كه در  ميدار يعيتشر اتيآو  ينيتكو اتيآالف: ما 

 است. 

  .دباش يباطن اتيآباشد و هم  يظاهر اتيآ تواند يمهم  اتيآ نياب: 

 »اتيآ« هكلممحتمل در مورد  قيمصاد
 »احتمال است نيااهر ظ«قرآن و معاد  تيحقان ،خدا تيحقانمربوط به وجود خدا و  اتيآـ 

 يالهـ خلقت خدا و تطورات خلقت 

 خلقت يمنتهاـ مبدأ خلقت، 

 و قواعد حاكم بر وجودات نيقوانـ 

 افتد يمكه در عالم اتفاق  يحوادثـ 

 ها يروزيپو  ها شكستـ 
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 .و سلم لهو آ هيعلاهللا  يصلاسالم  امبريپگ بزر يروزيپـ 

 .فيالشرفرجه  يتعالعجل اهللا عصر  يولظهور حضرت  يهاـ نشانه 

 قابل جمع است ،احتماالت نيانكته: همه 

كه قبل از ظهور  ياتيآ نيااز  يتعدادخسف و  اتيآآن  ديفرما يم »اآلفاق يف اتنايآ هميسنر«

كه مربوط به  رود يم ياتيآبه سمت  هيآ نيا قيتطب نياهستند و با  ها آن افتد يمحضرت در عالم اتفاق 

 عصر است.  يولظهور حضرت 

است كه با آن مقدمات ظهور  ياتيآهمان  ات،يآ نيااز  يبخش »اآلفاق يف اتنايآ هميسنر«

 اتيروا يبعضاست كه ظهور حضرت باشد. در  يبزرگو اعالم كننده آن حادثه  شود يمحضرت فراهم 

 هم معتبر باشد. ها آناز  يكي ديشامطلب را گفتند كه  نيا

بزرگوار اسالم است كه بعدا اتفاق  امبريپ يروزيپ ات،يآ، آمده است كه آن اتيروا يبعضدر 

الم غلبت الروم «مثل  دهد، يمدشمنان  يبراو هشدار  دهد يم نيمؤمن يبرا هدارد مژد نياخواهد افتاد، 

كه  ياتيآبه آن  ياو اشاره  كند يم ييگو شيپنوع  كيكه دارد  ها نيا، و امثال »األرض يأدن يف

 .سلم و آله و هيعل اهللا يصل خدا امبريپ يروزيپعبارت است از 

بر ظهور امام زمان داده شده است و قبل از آن بر  قيتطب اتيرواكه در  نجا،يادر  اتيآ نيبنابرا

 داده شده است. قيتطببزرگوار اسالم است،  امبريپ يروزيپكه دال بر نصر و  ياتيآ

خداوند  تيحقاناست كه وجود خدا و  ييها نشانه، اتيآاست كه مقصود از  نياهم  اش هياولظهور 

گفت كه آن هم  ميخواهرا كه انه الحق  ها نياقرآن و معاد و امثال  تيحقان اي كند يمرا اثبات 

 هم مرتبط است. اتيآ نيادارد كه با  يمتعدداحتماالت متفاوت و 

 مييبگوندارد كه  يوجه ،احتماالت را دارد نيادر حد خودش، توان تحمل  هيآ ديآ يمبه نظر 

كه  نيا ايو قواعد حاكم بر عالم است و  نيقوانمربوط به خلقت است و  اتيآ، اتيآ نيامقصود از 

باشد كه  ياتفاقاتمقصود حوادث و  اتيآ ايو چه آفاق و انفس،  يباطن اتيآو  يظاهر اتيآ مييبگو

جور  نياحق و  يروزيپباشد كه با رسالت و نبوت و  يخاصحوادث و اتفاقات  اي، افتد يمدر عالم 
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جبهه حق است كه مربوط به امام زمان  يينها يروزيپباشد كه مربوط به  ياتيآ ايمسائل ارتباط دارد 

 باشد. 

 .شود يم، شامل احتماالت مذكور يمعنو، به صورت اشتراك اتنايآ

در آدم اتفاق  اياست كه در عالم  يعيوقااست و حوادث و  ينيتكو اتيآآن چه كه مسلم است 

 ياله يهاوعده  تيحقان ايرسالت  ايمعاد  ايانسان را به سمت خدا  ،و حوادث عيوقاو آن  افتد يم

 ميبخواهكه  نيابدون  يعنيشامل بشود،  تواند يمرا  ها نياهمه  اتنايآو  كند يم تيهداو  دهد يمسوق 

را  ها نياشمول و اطالق دارد و همه  اتنا،يآ ،يمعنواست، به نحو مشترك  يلفظمشترك  مييبگو

آدم  يذهندر واقع افق  آورد، يمعصر  يولبه سمت ظهور حضرت  يوقت اتيروا يمنته رديبگ تواند يم

آمده  اتيآ اي هيآاز جاها در قرآن به صورت  يليخاهللا كه در  اتيآ مييگو يم، ابتدا كه كند يمرا باز 

قرآن و  اتيآاست كه  يعيتشر اتيآاست، صدها بار استعمال شده است، ابتدا ذهن انسان به سمت 

 مراد است.  يمعن نيهمكه غالبا  ينيتكو اتيآ اياست  ياله عاتيتشراحكام و 

 كيهم  عيوقااست و اما حوادث و  ليقب نيااز  يمسائلو  نيقوانخلقت و  شتريب، ينيتكو اتيآ

مفهوم را باز  نيا يمصداقدامنه  قتيحقدر  اتيروا نيا .داست كه آن هم در قرآن كاربرد دار يمعن

را  نيا خواهد ينمهرگز  يولكه ابتدا كمتر مأنوس است  برد يم ييها سمت كيو ذهن آدم را به  كند يم

 يعني كند يمكه در آغاز به ذهن انسان تبادر  يمعان نياو مقصود روشن است و جمع همه  ديبگو

ممكن  ها نياكه در ذهن دور از ذهن است همه  يقيمصاد نياتا  كند يمكه در ذهن تبادر  يقيمصاد

از  يبرخنباشد كه محدود بكند به  هيآ ندهيآدر  يافلذا اگر نكته  ستيندر آن  يمشكل چيهاست و 

كه انسان را به سمت خدا  ياتيآرا از خلقت آدم و  ياله اتيآ نياتوانِ تحمل همه  اتنايآ، قيمصاد

 . شود يم، شامل كند يمداللت 

 اهل سنت دگاهيداز  »اآلفاق يف اتنايآ« ...در  »اتنايآ«

اهل سنت هم  ييروادر برهان آمده است. در كتب  ايو  نيالثقلبحث در نور  نيامربوط به  اتيروا

خدا رقم  امبريپ يبراكه  ييها يروزيپبه  ،اهل سنت اتيروادر  شتريبآمده است در درالمنثور است و 
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 يف اتنايآاست كه مقصود از  نشانيمفسرل و اقوا اتشانيرواداده شده است مثال در  قيتطبخورد، 

 حيتوضكه جنگ بدر است كه بعدا  اند گفته يبعضمثال  »أنفسهم يف« ايمثال جنگ بدر است،  ،اآلفاق

 .ستينقابل جمع است و مستبعد  ها نياداد و همه  ميخواه

 . آفاق 3
 كيبه كار رفته در  جيتدرجانب بوده است كه به  كيو  هيناح يمعناكه به  ديآ يماز افق  ،آفاق

كه در برابر انفس  يا نهيقرهم به  نجايابه كار رفته است كه از دسترس انسان دورتر است و  يا هيناح

انسان  تيشخصاز  رونيبو جوانب دور از وجود انسان است و  ينواحمقصود آن  ،قرار گرفته است

كمتر گفته بشود،  ديشا يدروناست، چون آفاق  نطوريادر مفهومش هم  اياست كه  يظهور نيااست. 

أنفسهم، آفاق  يفتقابل با  نهيقربه  نجايا، مييبگوهم  يدرونو اگر در مفهوم نباشد، و آفاق را به ابعاد 

 است.  تيشخصاز  رونيبكه  ينواحچشم اندازها و  يمعنبه 

  »قاآلفا يف اتنايآ«... در  »آفاق«مفهوم 

احتمال، اظهر  نيا«مأخوذ است.  ديق نياكه در خود آفاق  يا نهيقر، به خاطر رونيبـ جهان 

 ».است

 .شود يمتقابل استفاده  نهيقركه به  ،يآدماز خود  رونيب ياندازهاو جوانب و چشم  ينواحـ 

كه بعدا  ددار ياحتمالفقط دو » أنفسهم يف«است كه اگر در  نيادر آفاق است،  گريدـ مطلب 

، ستين ديبعباشد، شمول آفاق نسبت به بدن هم  يآدممقصود روان و جان » أنفسهم يف«اگر  مييگو يم

بدن  ،در خود انسان اي رونيب، در جهان ميده يمنشان  ها آنرا در آفاق به  خود اتيآ هك يمعن نيابه 

هم  نجايااحتمال در  ني ،است تشيشخصو  ياصلاز جهان  رونيبكه بدن انسان  نيا ثيحاز  ،انسان

است و بدن و كالبد است شامل بشود، گرچه  يآدمكه در جسم  ياتيآامل آن ش ،وجود دارد كه آفاق

، و رونيبجهان  يعني، باز آفاق ميبكن يمعنگونه  نياأنفسهم را اگر  يف يحت ديبگو يكسممكن است 

 دو احتمال در آفاق است كه احتمال اول، اظهر است. نيا. شود ينمبدن را شامل 
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 أنفسهم  يف. 4
 »أنفسهم«احتماالت موجود در 

كل وجودشان كه  يعني، ميريبگعام و مطلق و جامع و كل  يمعناخودشان و  يعني »أنفسهم«ـ 1

  شود يمشامل جسم و بدن 

 ».، اظهر استيمعن نيا« ،يآدمس و روح و جان نف يمعنابه » نفسأ«. 2

نفس است كه متعلق به بدن است  يمعنبه  نجايااست كه انفسهم  يدوم نياممكن است كه اظهر 

است آن انفسهم به  نيهمهم  شتريبكه ظاهر  ميريبگ يمعن نياگر به ا ،كه شامل بدن باشد نيانه  يول

 كه متعلق به بدن است.  يروحو  يتيشخصو  يآدمروان  يمعنا

 »نفس«فالسفه در مورد  دگاهيد

و  ها واژهاز روح انسان با  مييگو يمآن چه كه ظاهرا از لغت هم قابل استفاده است و نفس كه 

 ، نفس است. رشيتعاباز  يكي، شود يم ريتعبمختلف  ميمفاه

كه از لغت هم  ستين ديبع كند يم ريتدبكه تعلق به بدن دارد، كه  يمجرد: وجود نديگو يمفالسفه 

كه  يجان يمنتهجانشان است  يعنيدوم اظهر باشد كه انفسهم  يمعناكه  ستين ديبعقابل استفاده باشد. 

 دو احتمال است كه احتمال دوم اقرب است.  نياپس  .كند يمكار  يبدنتعلق به بدن دارد و با ابزار 

 كرد: يمعن توان يمدو جور  توان يمرا  خود آن احتمال مييبگواحتمال را اگر 

روح و  يعنينفس او  مييگو يم يوقت كيخودشان است،  يعنياحتمال  كيدر  »انفسهم« نيبنابرا

 است.  يدوم نياكه اظهر  ،جان او

 نفس) يمعنابه ( لاو يمعنااحتماالت 

كه  شود يمرا شامل  يفرداست و خود  يفردفقط نفس  ،مرادمان از انفس مييگو يموقت  كيـ 

  .شود يمرا شامل  ها نياو روح و همه  نجسم و بد

از اقوال  يبرخكه در  يآناحتمال هم  نيا، و نجاستيامقصود در  يجمعاست كه خود  يوقت كيـ 

 يها يروزيپ يعني ات،يآ نيامقصود از  نديگو يمهم داشته باشد كه  يتيروا ديشاآمده است  نيمفسر
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از  رونيباست، و  هيمكچون سوره هم  ،از مكه رونيبو  نهيمداز مكه و  رونيب يها يروزيپخدا،  امبريپ

در  ييها يروزيپاست و  ليقب نيااز  يمسائلو  رانياكه در روم و  العرب رةيجزاز  رونيب ايمكه و 

صورت بحث از  نياكه در  كند يمرا اراده  يجمعاست و خود  ها مسلمانخود  يعنيدرون خودشان 

 ميخواهرا نشان  ندهيآ يها يروزيپ يعني، را خود اتيآ، شود يمدور  يمعنآن  به يخودشناسمباحث 

 نيادر  يجمعخود  ،در درون خودشان يعنيو در درون خودشان  نيسرزم نيااز  رونيبداد در آفاق 

 ميكن يم روزيپرا  انيرانيا مييگو يمكه  نياجامعه خودشان. مثل  نيادر  يعنينقطه،  نيا يعني نيسرزم

 از آن. رونيبآن و جهان  رونيبدر درون جامعه خودشان و در درون 

 خالصه: 

 اتيآ نيااست در درونشان  يآدماحتمال ظاهرش، همان احتمال جان  »أنفسهم يف«در  »أنفس«

خودشان به  يمنتهخودشان باشد  يمعنااست كه به  نيا گريدداد و احتمال  ميخواهرا نشان  ها جانو 

كه خودشان  ياو نقطه  نيسرزممفهوم آن  ينحوكه به  شانياجتماعو  يجمع، خود يفردخود  يمعنا

 وذ است.مأخ ،در آن جا مستقرند

و  نيتكوخلقت و  اتيآاز  يمعانهمه آن  تواند يم ميگفت اتيآكه در  نيا، بر خالف البته نجايا

همه  ... و ها يروزيپو  ها نصرتو  عيوقاو انسان و تا حوادث و  عتيطباحوال و تتطورات جهان و 

را شامل بشود،  ها آنتمام  تواند يممفهوم خودش،  كيشامل بشود، با همان  اتيآ تواند يمرا  ها نيا

انفسهم  يفكه  نيا يبرامقدار دشوار است  كي يمعنوبه صورت مشترك  نهاياانفسهم جمع  يفاما در 

، ميريبگمدبر بدن  يرماديغموجود  ايآن موجود مجرد  يمعناهمان نفس به  ها جان يمعنااگر به 

تحمل آن مفهوم جامعه  قدرت يمعن نيااست،  نيا شيمعناانفس جمع نفس است و نفس هم  مييبگو

كه انفس به  نيا يبرا  توان تحمل آن را ندارد، كنند، يم دايپدر درونشان  ها آنكه  يا يروزيپو  ياسالم

گرفتن سازگار است و در آنِ واحد اگر بخواهد انفسهم  يجمعخودشا ن است و بعد هم خود را  يمعنا

را اشتراك  نيا، ميببربكار  ميبخواهبه مفهوم مجردش اگر  ها آنجان  يمعناو به  ها آنخود  يمعنابه 

 . شود يم يلفظ
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 خالصه:

 : اتيآمقصود از 

را نشان  اتيآ ديگو يم يوقتكه  يمعن نيبدشامل بشود،  تواند يمرا  اتيآگسترده آن  فيط، اتيآ

تا آن چه كه  ها، ستاره نيا ،اآلفاق يف اتنايآ  ،شود يم دايپكه امروز در علم  ياتيكشف نيا، از ميده يم

حوادث  يمعنابه  اتيآاست تا  اتنايآ ها نياهمه  شود يمكشف  اهيگارض و معدن و نبات و  نيهمدر 

است  يخاص عيوقانوع هم حوادث و  كينوع است، و  كيهم  نيا، دهد يمكه در عالم رخ  يعيوقا و

مفهوم جمع  كيدر  ها نياهمه  فيطمسائل است،  ليقبحق است و از ابن  يروزيپكه نشان دهنده 

 . ينحو كيو به  يشكل كياست و هر كدام با  »اتنايآ«مفهوم  كي قيمصاد ها نياهمه  شود، يم

 : »سأنف«مقصود از 

قابل جمع  يمعن كياست كه در  يجمعخود  اي يفردخودشان و خودشان كه خود  يمعنابه  ايـ 

ندارد، كه  يمانع يمعن نياأصل وجودهم، كه  يفوجودهم،  يف ،ذاتهم يف مييگو يمكه  نيااست، مثل 

 .شود يمرا شامل  ياجتماعو خود  يفردخود 

 تكه مدبر بدن اس ها آنجان  هموجودات ك ريسادر قبال بدن و  ها آنجان  يمعنابه » انفس«ـ 

، يمعنوبه نحو مشترك  يمعندو  نيااست و  يگريداستعمال  ،است استعمال يگريد يمعنا ،يمعن نيا

 يمعنكه استعمال لفظ در اكثر از  نيابه  ميقائلباشد ما  يا نهيقراما اگر  .شود ينمجا جمع  كيدر 

جمع  ميباشداشته  يا نهيقردارد، اگر  نهيقربه  ازين يمنتهاست و در قرآن هم واقع شده است و  زيجا

شامل مثال  نجاياباشد،  يآدمجان  يمعنابه » انفسهم«معتبر باشد  اتيرواآن ممكن است، اگر در 

 گونه باشد، نيااسالم اتفاق افتاده است اگر  امبريپ يبرااست كه  ييها يروزيپ ايجنگ بدر است 

، كه در شود يم، حتما شامل آن هم رديگ ينمرا  يآدمدر  ينيتكو اتيآآن  »انفسهم« مييبگو ميتوان ينم

به كار  يمعندر هر دو  ،كه در آنِ واحد ميبشوكه قائل  نيا يبرا شود يم نهيقرهم  نياصورت  نيا

له انه  نيتبي مييبگونباشد كه ممكن است  هيآدر خود  يا نهيقر اينباشد،  يتيروااگر  يولرفته است 

اشعار داشته  ديشا ست،ين يا واضحهدر حد داللت  تينيقرآن  يمنتهدارد  تينيقر يحدتا  ،الحق
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در  شانيروزيپ يعني، ميده يمرا در انفسشان نشان  خود اتيآ ،أنفسهم يفكه  ديبگو يتياگررواباشد، 

خودش را  يظاهر يمعناهم  »انفسهم« مييگو يمباشد،  نيااگر  ،... و نهيمدالعرب و در  رةيجز

 اي ميدارمعتبر  تيروا ايآكه  نيا يمنتهاست  يلفظكه به نحو مشترك  يگريد يمعنا نيا، هم رديگ يم

 .ستيندر خاطرم  اتشيروا، اعتبار آن ميندار

 ذهن به كه يا هياول قيمصاد آن همه تواند يم ،يظهور خالف و يتمهل چيه بدون ،اتنايآ نيبنابرا

 عصر امام اميق با كه يروزيپ اي مكه فتح در اي بدر جنگ در يروزيپ بعداً. رديبگ فرا را كند يم تبادر

 همه و است يمعن كي به است يمعنو مشترك ،شود يم شامل را ها نيا همه و شود يم حاصل »عج«

 نيا هم رديبگ انسان جان در را ياله ينيتكو اتيآ نيا هم ،»انفسهم يف« اما ،شود يم شامل را ها نيا

 آنِ در لفظ كه است نيا هم آن مستلزم و ميدار يتيروا كي به ازين نيا بشود، شامل را ها يروزيپ

 شود يم جانشان يمعنا به هم و خودشان يمعنا به »انفسهم« اام است، رفته كار به يمعن دو به واحد،

 .ستين ذهن از دور و ديبع ست،ين معبتر ها آن از يبعض اي باشد داشته يتعدد اگر اتيروا آن كه

 :جهينت
، دهد يمكه خداوند  ياوعده  نيا كه است نيا ميرس يم آن به بحث سه نيا از گذر با كه يا جهينت

 يقيمصاداست و  يعاموعده  كي نيا ،داد ميخواهرا در آفاق و انفسشان به آن نشان  خود اتيآكه 

و  عيوقاو درون و حوادث و از مباحث مربوط به خلقت و روح و جان و احوال و تتطورات عالم 

 ،امام زمان را اميقتا  ياجتماعحق دارد در مسائل  انيجركه  ييها نصرتو  ها يروزيپت، تا آن اتفاقا

به  ها بخشرا دارد، در اكثر  ييمعنا فيط نياوجود دارد و توان تحمل  هيآ نيادر درون  ها نياهمه 

 ،»انفسهم«تنها در  ميبشورا مرتكب  يظهورخالف  ميبخواهكه  نيا، و بدون يمعنوشكل مشترك 

 .مييبگو ديبارا  يمعنكه استعمال لفظ در اكثر از  ميدار يا نهيقربه  يازين

سلوك  كيمستلزم  نيا  داد، ميخواهنشان  ها آنرا در جان آنها به  خود اتيآ، »انفسهم« رد

 قيتطبجا هم قابل  نيا، ميگفت» من عرف نفسه فقد عرف ربه«كه در  يبحثآن  نيعاست،  ينفسان
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محقق  يعلمو روش  قيطراز  ها آناز  يبرخ، شود يمكه در جان انسان مشاهده  ياتيآ نيا  است،

 ييها جلوهما را به  ها نياكه همه  ييزهايچو قواعد و  يشناسروان  نيهم قيطرو از  شود يم

 هم كند يمدر درون خودمان آشنا  اتيآاز  يبخشكه باز ما را به  يدرونو هم با آن تأمالت  رساند يم

كه ممكن  يشهودكشف و  قيطرآن را متكفل است و هم از  النفس علمكه  يفلسف يهامداقه  قيطراز 

 . ننديببرا در درون خودشان  يقيحقاانسان محقق بشود، و  يبرااست 

 هيآكه از  يريتفس نياكه با  دينيب يمو  ديآ يمهم  نجايادر  ميگفت النفس معرفتكه در  يريتقرهمان 

از مستندات آن  هيآ نيا تواند يم ناناياطم اي تواند يمقطعا  يولاست،  امدهين يتيرواالبته در  ديآ يم

است در نفس، آن هم  ياله اتيآدر واقع همان معرفت  »من عرف نفسه فقد عرف ربه« يعنيباشد، 

 ها نيا، يدرونو با آن تأمالت  يشهودعرفت م اي، يفلسف، و ينظر، معرفت يعلممعرفت  فيطدر 

 .ميشو يمما به معرفت اهللا نائل  اتيآ نياو در  دهد يمرا نشان  اتيآ

 »أنه الحق«در » ه« ريضم. 5

 داده شده است:» ه« ريضمكه در  ياحتماالت
تا بفهمند خود خدا حق  ميده يمرا نشان  خود اتيآـ احتمال اول، خود خدا و ذات خدا است، 1

، يمعن نيا، كه شود يمنائل  ديتوحخدا و به معرفت اهللا و  تيحقانبه  اتيآ نيا قيطراز  يعنياست 

بربك  كفياولم «است، و بعدش هم  اتنايآدارد، چون بحث  نيادر  ييقوظهور  ييتنهابه  هيآخود 

 يليخكه مالحظه بشود،  ييتنهابه صورت  هيآ نياهم قبل و هم بعد  يعني »ريقد ءيشكل  يعلانه 

 بحث وجود مبارك حضرت حق دارد و وجود خداوند است.  نيهمدر  يخوبظهور 

 بزرگوار اسالم باشد. امبريپ ،است كه مراد از انه الحق نياـ احتمال دوم 2

 كيقبل  هيآاحتمال سوم، با  نياقرآن باشد كه  يعنياست كه انه الحق  نياـ احتمال سوم 3

ان كان من عنداهللا  تميأر«طور بود كه  نياقبل  هيآدارد چون  يشتريبتناسب  اقيساز لحاظ  يمقدار
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 نيااظهرش همان خود قرآن است و  يولحمل كرد  امبريپبر  شود يمآن را هم  »... لثم كفرتم من اض

  .و سه احتمال است كند يم دايپاز آن جهت  يظهور كي رديگ يمبه دنبال آن كه قرار  هيآ

آمده است  اتيرواامر البته در  نياامامت است و  اياست كه مقصود امام  نياـ احتمال چهارم 4

 يپ تيوصاامامت و  تيحقانتا به  ديدكه خواهند  ياتيآ يعنيمقصود امام و امامت است  نجاياكه 

 احتمال با بحث امام زمان و انطباقش با امام زمان سازگار است. نياببرند كه 

 .شود يممكشوف  ييجاهامعاد است كه در  يمعناـ احتمال پنجم به 5

 ييتنهارا  هيآهمان خداست اگر خود  اياقرب احتماالت  قتيحقهم در  نجاياكه در  ديآ يمبه نظر 

كه آن هم با بحث شهادت خدا بر  »... كبرب كفياولم «با خدا تناسب دارد و بعد هم  اتنايآ، ميريبگ

 مرتبط است.  ديتوحدر حوزه  شتريبو و جود خودش ارتباط دارد و  تيوحدان

 نجايابا بحث قرآن تناسب دارد كه قرآن حق است و  شتريب ميريبگ ميبخواهرا  اقيساگر 

 ها نيادرست است، اما همه  ها نيااست كه همه  نياداد  حيترج ديشاآن چه كه  مييبگو ميخواه يم

كه  ميگفت اتنايآكه در  نياگردد، مثل  يبرمانه به همه  ريضمكه  مييبگو ميخواه ينمدرست است كه 

 .رديگ يمهمه را 

 مييگو يم يوقت م،يريبگاگر قرآن  يمنتهدارد  يوجهخداست كه هر كدام  ايقرآن  اي  انه، ريضم

 د،يتوحكه قرآن مشتمل بر  ثيح نياتا بفهمند قرآن حق است از  ميده يمنشان  ها آنرا به  اتيآ

را مژده داده و  امبريپ يروزيپاست كه خدا مژده داده و  »كله نيالد يعل ظهرهيل« ينبوت و معاد و حت

مربوط  هيآ نيااست كه  نيادر خود قرآن است؛ لذا اظهر  ها نيابود همه  هيآهمه آن احتماالت كه در 

 ميده يمنشان  ها آنرا به  خود اتيآ  ندارد، اتنايآهم با  يتنافهم سازگار است  اقيسبه قرآن است با 

  .ندارد يظهورخالف  نيااست حق است،  ياله هيآ نيتر بزرگتا بفهمند قرآن كه 

خالف  زيچهم  هيآ يدرونآن شواهد   ،ميا كردهرا حفظ  اقيس ميبرگردانرا به قرآن  ريضم نيااگر 

كه  ياحتمالپنج شش  نياهمه  يعني كند يم دايپ يعام يمعناكه  نيا نيع، در ستيندر آن  يظهور

ا بفهمند كه  ها، آنو درون  رونيبدر  ميده يمرا نشان  خود اتيآگفته شد در درون قرآن وجود دارد، 
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جهان هست، آن  ديگو يمكه  ييجا آ ،خدا هست ديگو يمكه  ييجاقرآن؟ آن  يكجا ،قرآن حق است

 ييجاطور است، آن  نياپبامبر ما  ديگو يمكه  ييجاطور است، آن  نيامعاد  ندهيآ ديگو يمكه  ييجا

 يعل ظهرهيل« ديگو يمكه  ييجا، و آن »يرسلألغلبن انا و «خواهد شد  روزيپ امبريپ ديگو يمكه 

انه  نياكه گفته شده با  ياحتماالتهمه آن  ،»كره الكافرونلو  و« ،»كله و لو كره المشركون نيالد

قرآن حق است و  يعني ،لهم انه الحق نيتبي يحتسازگار است  ها نيابه قرآن همه  ريضمقرآن ارجاع 

 قابل جمع است. يمعاناست و با  يمعاناظهر  نيادارد،  تيحقان ،كه قرآن گفته است يزيچهمه آن 

  نيتبي. 6
كه  يوقت استيدن نيا يماورادر  نيتبو آن  ديگو يمرا  نيتبدارد كه  يقرآنمسائل  يبعضدر  نيتب

كنار رفت و  ها پرده يوقت گر،يد يهابا واژه  اي نيتببا واژه  ايحاال  فهمند يم شود يم امتيقوارد 

 . گريد يهابا واژه  اي، نييتببا كلمه  اي، شود يمآشكار  قيحقا يليخ شانيبراآمد، آن وقت  امتيق

 »نيتب«نكات موجود در واژه 
 كياما در  شود يمروشن  شانيبراكه بعدا  ديگو يمرا  تيحقانكه  هاست كلمهاربرد نوع ك كيـ 1

  .شود يمكه آشكار  كند يممعلوم  ايدن نيهمرا در  نيتب ييجاها

در  يعني ،»لهم انه الحق نيبتي يحتأنفسهم  يفاآلفاق و  يف اتنايآ«، كند يم انيبرا  يدوم هيآ نيا

عالم كه در برزخ و  يسوآن  يايدنه  ،است ييايدن نيا نيتباست كه  نيتبدر  يانكته  كي، ايدن نيهم

 . شود يم دايپ ها نياو امثال  امتيق

لكم  نيتبي يحت«مثل  يحس مييبگو ميخواه ينمنوع شناخت و كشف ملموس است،  كي نيتبـ 2

و  زير يليخ نيتب، ديبگورا  يحس نيتب خواهد ينم، »الفجر يفاألسود  طيالخمن  ضياألب طيالخ

شناخت  كي، ديگو يمهم لغت  فرَبود، در ع فرَكه در ع يابا جمله  نيا .تملموس و مكشوف اس

 يزيچگونه  نياهم  نيتب نيا ،است و ملموس است قيدق يليخاست كه آشكار است و  يزيرملموس 

 .تاس
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 ديرفت ايدنآن  يوقت ديگو يمكه در قرآن  ييها نيتباست، نه  يجهان نيا نيتب ن،يتب ن،يبنابرا

 . ستين يجهانآن  نيتبچه خبر است و  ديفهم يم

به اضافه آن  نيااست كه  نياعبور بكند، احتمال دوم  نيابخواهد از  يكساست و اگر  نياظاهر 

. ميببر رونيب هيآاز  ميتوان ينم، ردينگرا  يجهان نيا نيتبكه  نياو اال  رديبگهر دو را  ،يجهانآن  نيتب

 نيتب، آن نيتباوال  نيبنابرااست  يجهان نيا نيتبكه  دهد يمنشان  اقيسو هم  اتيرواقطعا هم 

كه اصال  ديآ يمبه ذهنم  شتريباست، البته  قنشيمتقدر  يجهان نيااست كه  يمحسوسملموس و 

و آن را  ،حق است نيتب ديبگو يكسممكن است  ميبگو خواهم يماآلن  يولاست  نيامقصود 

 فيظرشناخت  ينوع يعنيملموس و محسوس است  نيتببود كه  نيا. نكته دوم نميبك ينف ميتوان ينم

 دارد. ياو بار اضافه  يكل يها شناختاست نه  يزيرو  قيدقو 

 بشود. ليتفص يكيتشكبه صورت  تواند يماست  كيتشكتبعا مقول به » نيتب«ـ واژه 3

 مطالب: يبندجمع 
 هيآ مييبگو ميتوان يم ميبكنحل  يا نهيقرهم را با  »انفسهم« يلفظ، آن اشتراك يكلنگاه  كيدر 

كه  كند يم ينيب شيپو  كند يم ييگو شيپبرخوردار است و دارد  يبلندجامع و  اريبس يمعنا كياز 

در آن  مييبگونكته را هم  نيادر واقع  يعني، رديگ يدربرمبرود، آن را  شيپهر چقدر هم انسان 

بشر هر چه  يعن رد،يبگقرار  هيآدر درون  خيتارانسان را در طول  يتكامل ريس يعنيهست كه  هميسنر

و  افتي هيآدر  شود يم يعيوس ييمعنابار  يليخ نيا د،يدخواهد  شتريبرا  ياله اتيآبرود  شيپ

در  نديب يمرا  اتيآ نيا شتريبهر چه بشر جلو برود  يعني »اآلفاق يف اتنايآ هميسنر«احتمال داد. 

 نيااشاره به  نيا، ديدان ينمكه شما  كند يمرا خلق  ييزهايچما التعلمون،  خلقيدارد و  گريد يجا

ما التعلمون،  خلقي هيآو در آن  دهد يمعالم انجام  نياكه بعد بشر در  يتصرفاتاست كه همان 

 ندهيآ يها خلقت، ديدان ينمرا كه شما  يزيچ كند يمخلق  ندهيآدر  ديگو يمخلق كرده است،  ديگو ينم

 ديگو يم شهيهمزنده است و  شهيهمالشمس است،  يمجر يتجر هيآ نياائم د ،جور نيهمرا هم دارد، 
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 شتريب تيحقانبرود،  شيپهر چه  يعني ميده يمنشان  ها آنبه  يديجد يزهايچ ندهيآ... در  هميسنر

ت  ،است ياكرانه  يبجهان  ،جهان نيا ديفرما يم هيآ باشد نيامكشوف خواهد شد. اگر  شانيبرا نيا

 يمعنا يل ،نامحدود است ريس كيبشر هم  ريسكرانه و نامحدود است و  يباست كه  ياتيآخدا هم 

و هم در جهان  رونيببشر وجود دارد هم در آفاق  يارويرو يانيپا يب ريس كيدارد  يقشنگبلند و 

 نياحق است و  يقرآنو  يالهمعارف  نيالهم انه الحق، كه  نيتبيجلو برود  ريس نيار چه در ه ،درون

 هميسنراست  يآدمآن جهان نامحدود درون  نيا هيزاو كيكه  كند يماشاره  هيآ نياانتها را  يب يپهنا

هر چه جلو برود،  ميده يمنشان  ها آنرا به  يديجد اتيآجهان درون دائم  نياأنفسهم در  يف اتنايآ

 ن ست،ين يادرون بسته  كياست كه درون آدم  نيانشان گر  نياو  كند يمرا كشف  يديجد زيچ

 توان يماست كه  يا جهينت نياكرد،  ريسدرون  نيادر  شود يم وستهيپانتها دارد، و  يب يها هيالدرون 

ربط دارد و هم با من عرف و هم با قطع نظر از آن با  يليخاستفاده كرد و با بحث ما هم تبعا  هيآاز 

 .كند يمبه آن اشاره  قتيحقرا در  يدرونكه آفاق  ياتيآگروه از  نيپنجمبه عنوان  ميداركه ما  يبحث
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