دل در مصباحالهدایه
(بررسی ال از ایدگاه کاشانی و مقایسة آن با توصیفات قرآنی و احاایث)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دکتر مهدی ملک ثابت ،1احمد حیدری_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
تاریخ اریافت 1111/12/2 :تاریخ پذیرش1111/1/1 :

دل ،از واژگان پرکاربرد ادبیات عارفانه و عاشقانه است ک ه ب ا
مترادفاتی چون قلب ،فؤاد و صدر در شص ت س وره از ق رآن،
یکصد و چهل بار تکرار شده است .در این مقاله ،به ویژگیهای
دل در کتاب مص با الهدایه و مستندات کالم عزّال دین محم ود
کاشانی از آیات و احادیث پردایته شده است.
از دیدگاه وی تعریف دل به دلیل تقلّب در احوال گون اگون،
دشوار و صسات و تطوّرات آن فراوان اس ت .از دیگ ر س و دل
دارای دو جنبة مادّی و معنوی است که قابلیت پایرش ص سات
متضاد روحانی و نسسانی را دارد .همچنین دل ،جایگ اه تجلّ ی
یداوند ،احساس محبت ،محلّ عشق ،معرفت و حکم ت ،ن ور
یداوندی ،جایگاه ایمان و محلّ علم ،توحید و اسرار یداون دی
است .دل حاصل ازدواج رو و نسخ انسانی و مک ان آن ع الم
علوی است و با عنایت ازلی و برکت نزول وح ی و پرت و ان وار
والیت به پاکی میرسد و با طلب امور دنی ایی و احتج اب ن ور

ــــ ـ
 .1اانشیار گروه زبان و اابیات فارسی اانشگاه یزا.
 .2کارشناس ارشد زبان و اابیات فارسی.
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نبوّت منحرف میشود .دل جایگاه یک محبوب است و دلی ک ه
یود را پایرای نور محبوب ازل ی م یکن د ،نم یتوان د مح لّ
نسسانیات و امور مادی باشد.
کلیدواژهها :مصبا الهدایه ،عزالدینمحمودکاشانی ،دل ،قلب.

▼ بیان مسئله

ال (= قلب) از وااگتان و مضتامین کلیتدی و پربستامد ار قترآن ،احاایتث،
روایات و ماون عرفانی و اشعار عارفانه و عاشقانه استت ،چنتانکته «ار شصتت
سورة قرآن ،بی

از یکصتد و چهتل بتار از قلتب و ماراافتات آن بتا توصتیفات

مخالفی چون سلیم ،منیب ،مخبت ،وَجَل ،تقتی ،مهاتدی ،حتیّ ،متریض ،اعمتی،
الهی ،آثم ،ماکبّر ،غلیظ ،مخاو  ،قاسی ،غافل ،مغطی ،زائغ ،مریب و غیتره ستخن
به میان رفاه است» 1،و کاربرا قلب بر ایگتر ماراافتات (= صتدر و فتؤاا) غلبته
اارا.2
مؤلّف مصباحالهدایه ،یکی از فصول یکصدگانة کااب خوا را به این موضتود
اخاصا

اااه است .1عالوه بتر ایتن ،وی ار جایجتای کاتاب از ال و قلتب و

ویوگیهای آن بنا به ضرورت نا براه است.
ار این مقاله ،به بررسی ال از ایدگاه کاشانی ار مصباحالهدایفه متیپتراازیم.
هدف اصلی و نهایی مقاله بررسی میتزان انطبتاق ایتن مفهتو ار کاتاب مصفباح

الهدایه با جایگاه این وااه ار قرآن و روایات است.
اشاره
ــــ ـ

قلب یا ال که ار منظومة فکری تصوّف تقریبا همتان حیتات انستانی استت،

 .1معروف ،یحیی« ،قلب ار قرآن و اابیات عرب :حقیقت یا مجاز» ،مجا1ة الا َ1معیة العلمیة االیرانا ة
للغة العرب ة و آدابها ،ش1111 ،11ش.111 ،
 .2معینی ،محسن« ،ال» ،دانشنام قرآن.1111 ،
 .1کاشانی ،عزّالدین محموا ،مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه.111-13 ،
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ریشه ار مفاهیم قرآنی اارا .الباه گفانی است که راّ پای این مفهتو نته تنهتا ار
مزامیر عهد عایق ،بلکه ار عهد جدید نیتز یافتت میشتوا و ایتن نتا تقریبتا ار
سراسر همة نوشاههای مقدس به یک معنا به کار متیروا .1بته تبعیّتت از قترآن،
پرااخان به مفهو ال ار آثار فارسی و عربی بستیاری از عرفتای مستلمان ایتده
میشوا که به رعایت اخاصار از نقتل آنهتا صترف نظتر میشتوا و بته آنچته ار
مصباحالهدایه آمده بسنده میگراا.
دل در مصباحالهدایه

تعریف

عزالدین محموا کاشانی اربارة ال گوید« :ال را صورتی استت و حقیقاتی...،
صورت او آن مضغة صنوبری است که ار جانب اَیسر از بتدن وایعتت استت و
حقیقت او آن لطیفة رَبّانی.2»...
این تعریف نشان میاهد که وی ،به هر او جنبة مااّی و معنوی ال نظتر اارا
و این او جنبه را میتوان با تأمّل ار آیاتی که ار آن از قلب سخن به میتان آمتده
است ،اریافت .ار قرآن کریم بی

از وصف حتاالت قلتب ،اربتارة ویوگیهتا و

صفات آن سخن گفاه شده است ،و به همین الیل ،تشخیص اینکته قلبتی کته ار
قرآن بارها از آن سخن رفاه ،عضو عضالنی صنوبری است ،یا وجوای معنتوی و
فوق مااّی و یا مجاز از عقل و فکر و ...اشوار است .ار بعضتی از آیتات قترآن،
خداوند به رور صریح و روشن مرکز ااراک را قلبی که ار ستینه نهفاته ،اانستاه
است؛ به عنوان مثال ار سوره حج ،خداوند مکان قلب را بته رتور اقیتق ،همتان

األرض فَت َکلونَ لَ ُهلَ
سليروا ِفلی
عضو صنوبری نهفاه ار سینه اانساه است :أَفَلَلَ يَ ُ
ِ
القلوب الَّتی
األبصار ول ِکن ت َع َمی
قلوب يعقلونَ ِبها أو آذان يسمعُونَ ِبها فَ ِنَّها لت َع َمی
ُ
ُ
ــــ ـ
 .1زرّینکوب ،عبدالحسین ،ارزش میراث صوفیه،
 .2کاشانی ،مصباح الهدایه.11 ،
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لدور( حج .)11/ار مقابل ،قرار گرفان وااه قلب ار قرآن ار کنار سمع
فی ال ّ
ص ِ
و بصر ار موارا ماعدا ،میتواند اشتاره رریفتی بته وجتوا معنتوی قلتب باشتد:

أُول ِئللل َ الَّلللذينَ َ
للار ِهَ( 2نحتتتل 111/و
ط َبللل َع هللاُ َعللللی قُلُلللو ِب ِهَ و َ
سلللم ِع ِهَ و أبصل ِ
جاثیه)21/؛ زیرا واضح است که منظور قرآن کر و کور بوان رتاهری ایتن افتراا

نیست ،بلکه چشم و گوش بارن آنهاست که مُهر زاه شده است؛ پس بته همتین
نسبت مفهو قلب نیز همان جنبة معنوی آن میباشد.

ار آیة و ا إعلَ ُموا أ َ َّن هللاَ يَ ُحو ُل بَينَ ال َملر ِ و قَل ِبل ِه( انفال )21/اشارة آیته بته
قرار گرفان خدا ار میان شخص و قلب او ،توجّه به وجوا معنتوی قلتب استت،

زیرا خداوند ار این آیه قلب را چیزی جدای از کلّ وجتوا و تتن آامتی اانستاه

است .اشاره به جنبة معنوی قلب را با اقّت ار این آیه نیز میتوان فهمیتدِ  :ا َّن
ِفی ذل َ لَ ِذ إکری ِل َم إن کانَ لَه ُ قَ إلب( ق .)13/اشارة قرآن به پندپتذیری و یتااآوری

برای کسی که قلب اارا ،نشان به جنبة معنوی قلب اارا؛ زیرا میاانیم که همگان
قلب مااّی یا صنوبری را اارند ،ولی اینکه همه پندپذیر باشند ،بته قلبتی معنتوی
بساگی اارا که بعضی از ااشان آن محرو اند.

ار مقابل این وصف اوگانه از قلب ،پیامبر ،آنچه را باعث صتالب و فستاا

سل ِد ُمضلغةً
تن آامی است ،پارة گوشای میااند که ار بدن است« :أل و َّ
إن ِفلی ال َج َ

القللب» 1همتین
هلی
ُ
سلدَ ال َج َ
سلدَْ فَ َ
سلد ُ کُلُّله ُ و إذا فَ َ
صللُ َ ال َج َ
صلُ َحْ َ
إذا َ
سلد ُ کُلُّله ُ أل و َ
نياط هلذَا
اشاره به وجوا مااّی قلب ار روایای از علی نیز آمده است« :لَقَد عُ ِلّقَ ِب ِ
لب و لَ له ُ َمللواد ِمللنَ الحامللة و 2»...بتته
لب مللا في ل ِه و ذل ل َ القلل ُ
لی أَع َجل ُ
اْلنسل ِ
لان َبض ل َعة ِهل َ
رگهای ال این آامی گوشتپارهای آویزان است ،کته شتگفتتر چیتزی کته ار
اوست ،آن است و آن ال است؛ زیرا که ال را مااّهها بوا از حکمت. ...
ــــ ـ
 .1مسلم بن حجاج نیشابوری ،ابوالحسن ،الصحیح ،ج،1
 .2نهجالبالغه ،ترجمه شهیدی.131 ،

.1221

شمارة  111بهار 1111

13

کاشانی نیز ار مصباحالهدایه ،نسبت به شناخت اقیق قلب و تعریف آن جانب
احایام و میانه را ار نظر گرفاه است و نیز شناخت ال را بته الیتل تقلّتب او ار
اروار احوال و ترقّی ار مدارج کمال ،سخت اشوار و رسیدن به کنته معرفتت آن
را غیرممکن میااند.

1

صفات دل

کاشانی ال را اارای صفات ماعدّا میااند و معاقد است« :الجر اوصتاف و
احوال او (ال) ار حدّ عدّ و عدّ حدّ نگنجد».

2

همانرور که گفاه شد ،ال ار قرآن نیز موصوف به صفات ماعدای استت .بتا
توجّه به آیاتی که ار قرآن آمده است ،میتوان این صفات را به او اساه مثبتت و
منفی تقسیم کرا:
الف  -صفات مثبت :اساه اوّل از صفاتی که برای قلب ار قرآن به کار رفاته،
صفاتی چون سلیم ،تقی ،مهادی ،حیّ ،منیب ،مخبت و وَجَل است ،کته بته قلتب

پیامبران ،اولیاراهلل ،مؤمنان و پرهیزگاران نسبت اااه شده استَ  :و ِإ َّن ِمن ِشلي َع ِت ِه

َ ِْلبرا ِه َيَ * ِإذ َجا َ َربَّه ُ ِبقَلب َسليَ( صافّات.)11-11/
ب  -صفات منفی:اساة او  ،صفاتی چون مریض،أعمی ،الهی ،آثتم ،ماکبّتر،
غلیظ ،مخاو  ،قاسی ،غافل ،أغلف ،مُغطی و زائغ که به رالمان ،مشرکان ،کافران و

ایاای شیطان نسبت اااه شده استِ  :ليَجعَ َل َما يُل ِقیال َّ
شيطا ُن ِفتنَةً ِلّلَّذينَ ِفی قُلُو ِب ِهَ
َّم َرض َو القَاسي ِة قُلُوبُ ُهَ َو ِإ َّن َّ
الظا ِل ِمينَ َل ِفی ِشقَاق َب ِعيد( حج.)51/
انواع قلب

الف  -انواع قلب در قرآن
ــــ ـ
 .1کاشانی ،مصباح الهدایه،
 .2همان.

.13
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خاصتی بترای قلتب و انتواد آن
ّ
ار قرآن به رور صریح و روشن ،اساهبندی
انجا نگرفاه است ،ولی با توجّه به فحوای آیات و با نگاه به اساهبندیهای قلب
ار کال معصومین ،میتوان قلب را ار قرآن به سه اساه ذیل تقسیم کرا:
هلل يَه ِد قَلبَه ُ( تغابن.)11/
ؤمن ِبا ِ
 -1قلب مؤم َ  :و َمن يُ ِ

ؤمنُلوا ول ِکلن قُولُلوا أسللَمنا ولَ ّملا
ْ
 -2قلب منافق :قالَل ِ
األعلراب ا َمنّلا قُلل لَّلَ ت ُ ِ
ُ
يَد ُخ ِل اْليما ُن فی قُلو ِبکَُ( حجرات.)11/

ب الکافرينَ ( اعراف.)111/
 -1قلب کافر :کذل َ َيطب ُع هللاُ َعلی قلو ِ
ب  -انواع قلب در کتب عرفانی

قلب یا ال ار منظومة فکری تصوّف ،ریشه ار مفتاهیم قرآنتی اارا .بترهمین
اساس ،بسیاری از عرفای اسالمی ،با ار نظتر گترفان آیتات قرآنتی و روایتات و
احاایث ،انواد و اساهبندیهایی را برای ال ار نظر گرفاهاند.
حاتم اصم ال را به پنج نتود ال متراه ،ال بیمتار ،ال غافتل ،ال مانبّته و ال
صحیح تقسیم میکند .1و جریر بغداای الها را به سه قسم منیب ،شهید و ستلیم
اساهبندی میکند.

2

ج :انواع قلب در مصباحالهدایه

ار نگاه عزّالدین محموا ،قلوب به چهار اساة قلب مؤمن و کافر و منتافق
و ذووجهین تقسیم می شوند و این تقسیم بندی همان رور که گفاه شد ،برگرفاه
از روایای از

پیامبر

می باشد که عزّالدین محموا خوا به این اشاره نمواه و

گفاه است« :رسول ،علنه الصیاة و السال  ،گفاه است :ال چهتار استت :اوّل
ال پاک روشن ،که ار وی چراغی افروخاه بوا و آن ال مؤمن است .او الی
ــــ ـ

 .1عطار نیشابوری ،فریدالدین محمد ،تذكرة االولیاء.111 ،
عدة األبرار ،ج،1
 .2میبدی ،رشیدالدین ابوالفضل ،کشف االسرار و 1

.121
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سیاه سرنگون و آن ال کافر است .سو الی معلّق ماراّا میان کفر و ایمان و
آن ال منا فق است .چهار الی مصفح ذووجهین ،که وجهی از او محلّ ایمتان
بوا و ایگر محلّ نفاق».1

ار تفسیر میبدی ،از قول پیامبر چنین آمده است« :القلوب اربعلة فقللب اجلرد ُ
في ِه مولالسلراج يزهلر ،و قللب ايللف مربلوط بغالفل ِه و قللب منکلوس و قللب مصلفّ

.2»...

ار اصول کافی ،به روایت از اما محمدباقر آمده استتَّ « :
قللوب أربعلة
ان ال
َ

جلرد»1؛ الهتا
قلب في ِه نفاق و ايمان و قلب منکلوس و قللب مطبلوع ،و قللب أ َزهَلر أ َ َ
چهار گونه اند :الی که ار آن نفاق و ایمان است و الی که وارونه است و الی که
مُهرخوراه است و الی که تابناک است.
کاشانی ار مصباحالهدایه علل تحوّل و تطتوّر ال را ایتن میاانتد« :ال نایجتة
روب و نفس است و میان روب و نفس تنازد و تجاذب و تطتارا واقتع استت .ار
این حالت گاه روب غالب است و گاه نفس .اگر سعاات ابدی و عنایت ازلتی بته
روب مدا رساند ،و نفس را با لشکرش مغلوب کند ،ال نیز از مقا قلبی که تقلّب
الز اوست ،به مقا روحی میرسد و این ال ،ال مؤمن است و اگر بترعکس آن
شوا و آثار سخط الهی اررسد ،روب مغلوب و به محلّ قلب نزول کتراه و قلتب
به محلّ نفس نزول میکند و این ال الِ کافر است ،و اگر نصترت کلّتی از هتیچ
ررف نباشد ،ولکن جانب نفس قوّت ااشاه باشتد ،ال ،ماتراّاوار بته آن جانتب
میروا و آن ال منافق است و اگر ار این حالت ،میلِ ال ،به روب بیشار بتوا ،ار
او هم ایمان باشد و هم کفر ،و آن ال مصفّح است».1
ــــ ـ
.1
.2
.1
.1

51

کاشانی ،مصباح الهدایه.11 ،
میبدی ،کشف األسرار ،ج.11 ،1
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مقام و جایگاه قلب

قلب ار مصباحالهدایه عنصری معنوی است ،که مکان اصلی آن عتالم علتوی
است ،و آینهای است که قدرت تشخیص خوارر و ارک صورت حقتایق را اارا،
و این مقا و جایگاهی عظیم است ،به شرم آنکه ،انسان نخست «آیینته ال را از
زنگ هوی و هوس و ربع ربع ،به مصقلة زهتد و تقتوا جتال اهتد ،تتا صتورت
حقایق کماهی ار آن مکشوف گراا.1»...
ار مورا جایگاه قلب ،خداوند از زبان پیتامبرش چنتین میفرمایتد« :ليسلعنی

عبللدی المللؤمن»2؛ متتن ار زمتتین و آستتمان
قلللب
س ل َع ِنی
ُ
سللمائی و ل أرضللی و و َ
َ
َ
نمیگنجم ،لیکن ار قلب بندة مؤمن میگنجم.

ار مصباحالهدایه نیز ار تشبیهی زیبا میخوانیم« :ال ار وجوا انسان بتر مثتال
عرش رحمان است» 1این عبارت عزّالدین محموا را متیتتوان ترکیبتی از آیتة 1
سورة یونس با حدیث قدسی فوق اانست .خداوند ار این آیه و چند آیة ایگتر،1
جایگاه و محلّ اساوای خوا را عترش نامیتده استت؛ و ار حتدیث قدستی تنهتا
جایگاهی که خداوند گنجای

آن را اارا ،قلب بندة مؤمن است؛ پس قلب بنتدة

مؤمن به مثابه عرش رحمان است .این عرش همان است که خداوند ار متوراش

ليَ
صفت «عظیم» را به کتار بتراه استت :هللاُ َل ِإللهَ ِإ َّل ه َُلو َربُّ العَ ِ
لرْ العَ ِظ ِ
(نمل )21/اینها نشان از عظمت قلب و جایگتاه و مقتا واالی آن نتزا آفریتدگار
هسای اارا.
نکاة مهم اینجاست که کدا قلتب شایستاگی ایتن عظمتت و مقتا را اارا؟
همانرور که به صراحت ار احاایث قدسی بیان شده ،این قلب مؤمن استت کته
ــــ ـ
.1
.2
.1
.1

همان.113 ،
غزالی ،ابوحامد محمد ،احیاء علو الدی  ،ترجمه محمد خوارزمی،
کاشانی ،مصباح الهدایه.11 ،
نیز بنگرید به :اعراف 51/و رعد.2/
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شایساگی مقا عرشی بوان و گنجای

الهی را اارا و تنها قلب پیامبران است که

میتواند جایگاه نزول وحی باشد و فقط و فقط قلب پیامبر اسال  است که مقا
پذیرش قرآن و نزول آن آیات عظیم و گنجای

آنها را اارا؛ چنانکه خداوند ار

الرو ُح األمي ُن * علی قلب َ لتکونَ ِملنَ المنلذِرينَ 
قرآن کریم میفرماید :نز َل ِب ِه ّ
ذن
(شعرار )111-111/یا ار آیه قُل َمن کانَ َعد ُّوا ً ِلّجبري َل فَ نَّه ُ ن ََّزلَه ُ َعللی قَل ِبل َ ِبل ِ
ؤمنينَ ( بقره)13/؛ «رسول من گتوی
ِ
هللا مصد ِّقا ً ِلما َبينَ َيدَي ِه و هُدًی و بـشری ِلل ُم ِ
که هر که اشمن است جبرئیل را ،خداست که فرسااا او را بر ال تو نه خوا آمد.
به اساوری اهلل آمد .اساوار گیر و گواه ،هر کاتاب را کته پتی

او فتروا آمتد و

راهنمونی و شاامانه کران گرویدگان را».1
بر این اساس ار نگاه عزّالدّین محموا «منزل قرآن و فرقان و برزخ میان غیب
و شهاات ...جمله اوصاف او (ال) است» .2این قلب،قلب پیامبر اکر  است که
ار باالترین ارجات (نزول وحی و قرآن به آن) قرار اارا .ار مقابتل ،خداونتد ار
قرآن از اجنّه و انسانهایی سخن به میان میآورا که ال اارند ،امّتا نمیفهمنتد ،و

به صراحت بیان میاارا که کیفر این افراا ،جهنّم استَ  :و لَقَد ذَ َرأنَا ِل َج َهنَّ ََ کَويلرا ً

ون ِب َها( اعراف)131/؛ «و آفریتدیم متا اوزخ
الج ِّن
ِ
ِ ّمنَ ِ
واْلنس لَ ُهَ قُلُوب ّل يفقَ ُه ِ
را ،فراوانی از پریان و آامیان ،ایشان را الهایی است که به آن حق ارنیابند».1

الباه آیة فوق نارر به نکات رریف ایگری نیز هست؛ از جمله آنکه قلبی که مورا
بحث قرآن استت،ار بعضتی از موجتواات از جملته اجنّته نیتز وجتوا اارا ،و ثانیتا
گناهکاران نیز قلب اارند ،مناها ار ارجه اسفل آن و ثالثا قلب محلّ فهم استت ،فقتط
عدهای نمیفهمند ،یا نمیخواهند بفهمنتد و رابعتا عتد فهتم قلتب ،ختوا از االیتل
جهنّمی شدن است.
ــــ ـ
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 .1میبدی ،کشف األسرار ،ج،1
 .2کاشانی ،مصباح الهدایه.11 ،
 .1میبدی ،کشف األسرار ،ج.312 ،1
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عالوه بر اینها ار جایجای مصباحالهدایه ،مؤلّف برای قلب ارزش و جایگتاه
باالیی چون محلّ ایمان ،محلّ سر و راز خداونتدی ،محتلّ شتناخت ،حکمتت و
معرفت ،محلّ تجلّی نور خداوند ،محلّ عشق و محبّت و محلّ علم ،قائل است.
دل ،محلّ ورود ایمان و توحید

کاشانی ار مصباحالهدایه ،به ایتن مقتا ال بتدینگونته اشتاره نمتواه استت:
«بدانکه مقدّمة علم صریح ،ایمان صریح است ،تا نخست رائتد ایمتان ار منتازل
قلوب اخایار نزول نکند ،قافلة علمالیقین ار ساحات صدور ،رختت اقامتت فترو
نگیرا» 1و «همچنین والیت معنوی مشروم است ،به وجوا کلمة ایمان و اساقرار
آن ار ال» ...« .2و ار ررف اثبات ،وجوا قدیم را به عین بقا مشتاهده متینمایتد،
تا به واسطه مالزمت بر تکرار ایتن کلمته (ل الله ّال هللا) صتورت توحیتد ار ال
جای گیرا و بر مثال شجرة ریّبه اصل آن ار زمین ال راسخ و ثابت شوا».1
ار بعضی از آیات به صراحت محتلّ ایمتان واقعتی ،ال اانستاه شتده استت:

ؤمنُلوا و لکللن قُولُلوا أَسللَمنا و لَلـ ّما يَللد ُخ ِل اْليمللا ُن فلی
قالَل ِ
لراب آ َمنَّللا قُللل لَللَ ت ُ ِ
ْ األعل ُ
قلو ِبکَُ( حجرات)11/؛ «تازیان گفاند :بگرویدیم ،گوی نیز نگرویدهاند ،گوییتد

گران نهاایم ،نیز ایمان ار الهای شتما نیستت» .1ایتن اشتاره همچنتین ار آیتة

َّ
َّب إليکُ َُ اليمانَ َِ و زَ يَّنَه ُ فلی قُللو ِبکَ( حجرات)3/؛ «و لکتن اهلل

هللا َحب َ
ولکن َ

اوست کرا به شما ایمان را و برآراست آن را ار الهای شتما ،5ایتده میشتوا .و
الباه که خداوند اصالت و ارسای ایمان یا همتان ایمتان حقیقتی را ،ایمتان قلبتی

میااند ،هر چند که نیاز به اقرار به زبان نیز ار بیان ایمتان واجتب استتَ  :ملن
ــــ ـ
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هلل من بع ِد ايم ِن ِه ّ
کلرهَ و قلبُله ُ مطملئن بلاْليم ِن و لکلن َّملن شلر َح بلالکفر
َکف ََر با ِ
إل َمن أ ُ ِ
هللا و لهَ عذاب عظيَ(نحل)111/؛ «هرکه کافر شوا به
صدرا ً فَعلَيهَ َيضب ِ ّمنَ ِ

خدای خوی  ،پس آنکه گرویده بوا به او ،مگر کستی کته بتیم او را بتر ستخن
اارا ،از زبان بر ناپسند ال ،و ال وی آرمیده به ایمان ،اما هر کته ال فترا ااا بته
کفر ،بر ایشان خشمی از اهلل تعالی ،و ایشان راست عذابی بزرگ».1
همین اشاره ار سورة بقره نیز به صراحت ایده میشوا ،آنجتا کته میفرمایتد:

شربوا فی قلو ِب ِه َُ العج َل بکفرهَ( ...بقره.)11/
 ...قالوا َ
سمعنا و َع َ
صينا و أ ُ ِ

ار نهج البالغه نیز جایگاه ایمان ال اانساه شتده استت ،و ایتن ال استت کته
شایساگی ایتدار محبتوب را ااراَ « :ل تَلراه ُ العيلو ُن بمشلا َهدَ ِة العيلان ،ولکلن تُدرکُله ُ
اليملان»؛ ایدهها او را آشکارا ناواند اید ،اما الها با ایمان ارستت
ق
ُ
ِ
القلوب بَ َحقائ ِ
2
لهللا ّال هللا» را از قلتب
بدو خواهد رسید  .پیامبر میفرماید« :هر کس کلمته « َ

گفت ،ااخل بهشت میشوا» .1ارزش وروا ایمان به قلب ،تا آنجاست که

پیامبر

النلار
وروا ذرّهای از آن را ار قلب ،مانع وروا انسان ار جهتنم میاانتد« :ليلد ُخ ُل
َ
احد فی قلب ِه موقا ُل َحبَّ ِة خردَل من ايمان».1
دل ،محلّ راز

مؤلّتتف مصففباحالهدایه ،قلتتب را مح تلّ تمتتا رازهتتای ازل و ابتتد میاانتتد 5و
مینویسد« :بعضی سرّ را تفسیری ایگر گفاهاند کته سترّ معنتیای لطیتف استت،
مکنون ار صمیم روب و عقل را تفسیر آن ماعذّر ،یا ار سویدای ال».1
ــــ ـ
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همان ،ج.151 ،5
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ار حدیث قدسی ،قلتب جایگتاه یکتی از رازهتای خداونتدی استت ،کته آن
اختتال

لب َمللن أحببللُْ مللن
میباشتتد« :اَْلخل
ُ
لالِ سللر مللن أسللراری ،اسللتودعتُه ُ قلل َ

عبلادی»؛ «اخال

سرّی از سرهای من است ،و من آن را ار قلب بنتدگانی قترار

ااا که آنها را اوست میااشام».1
مولوی هم ار اینباره میگوید:
گورخانة راز تو چتون ال شتوا

آن مراات زواتر حاصل شتوا

2

که نارر به عبارت« :صدور األحرار قبور األسرار» منسوب به علی است.1
دل ،محلّ شناخت ،حکمت ،علم وتعقل

عزالدّین محموا ،ال بندة مؤمن را محلّ تجلّی نور علم و حکمت ،مقاتبس از
مشکوة نبوّت میااند .1و نیز معاقد است« :پس بر همه کس واجب و الز استت
به عالم غیب و احوال آخرت ....ایمان ااشان و به عقل ضعیف و فهم رکیتک ار
تأویل و تفسیر آن برای خوا شرود ننموان ...،چه احارت بر علو ایمانی نه پایة
عقل بشری است .انبیار با کمتال نبتوّت ار آن تصترّف ننمواهانتد .همچنانکته از
وحی تلقّی کراهاند ،بدان از سر یقتین ایمتان آوراهانتد .و از ایشتان بته مناستبت
رهارت رینت به قلوب امم رسیده» 5و «معنی اعاقاا ،انعقاا صورت علمتی استت
یا رنّی ار ال به وجوا مغیّبات و 1»...و «منبع علم ،ال است» .3همچنین کاشتانی
ال را لطیفهای ،محلّ معرفت میااند.1

ــــ ـ
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قرآن ار موارا ماعدا قلب را به عنوان جایگاه شناخت ،حکمت ،علم و تعقّتل

رض فَتَکُونَ لَ ُهَ قلوب يَعقِلونَ ِب َها( حج)11/؛
اانساه است :أَفَلََ يَ ُ
سيروا ِفی األ َ ِ
«به نروند ار زمین و ایشان را الهایی بوای هشیار که اریافانتدی» .1یتا ار آیتة

لدور الّللذينَ أوتُللوا العلل َلَ( عنکبتتوت .)11/نیتتز ار
بَللل هل َلو آيللاْ بينللاْ فللی ُ
صل ِ

حدیثی قدسی خداوند به وضتوب ال را محتلّ حکمتت اانستاه استتَّ  :
هللا
ان َ
ت َعالی قا َل لموسی َع ّ
ظَ الحامةَ َفل نّی َللَ اجعلل الحاملةَ فلی قللب أحلد ّ
ال و أردُْ أن
أيفر لَله ُ؛ «خداوند به موسی فرمتوا :حکمتت چیتز بزرگتی استت ،زیترا متن
َ

حکمت را فقط ار قلب کسی جا میاهم ،که میخواهم او را ببخشم».2
ار ماون عرفانی نیز به این ررفیت قلب بته صتراحت اشتاره شتده استت .از

آنجمله ار احیاءالعلو آمده است« :پیغامبر گفت :العلم علمانِ :علَ علی اللّسلان

ب فذل َ العل َُ النافع».1
ابن آدَ ََ ،و علَ فی القل ِ
فذل َ حجة هللا علی ِ
دل ،محلّ نور الهی و واردات غیبی

ار مصباحالهدایه ،کاشانی ،حال را وارای غیبتی میاانتد کته از عتالم علتوی
گاهگاه به ال سالک فروا میآید .1و ار جایی ایگر بیان میاارا« :جمال و جتالل
وجه باقی بر او (ال) ماجلّی شد» .5و از آنجا که خداوند نور آستمانهتا و زمتین
است ،1پس ال نیز جایگاه نور خداوندی قرار گرفاه است .نقل است که

پیامبر

نلورا» .7مولوی این مفهتو را
ار سجده نماز چنین میفرموا« :اللّ ُه ََّ اجعَل فی قَلبی ً
چنین بیان ااشاه است:
ــــ ـ
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آن بتوا انتدر صتدور

آن چنان که گفتت پیغمبتر ز نتور

که نشتان

کتتته تجتافتتتی آرا از اارالتتتغرور

اارالستترور
ّ
هتتتم انتابتتتت آرا از

1

ار حدیثی قدسی نیز آمده است ...« :لَلَ أضلع علملی و نلوری فلی صلدورکَ ّ
ال
َير الد ُّنيا واآلخلرة»؛ «من علم و نور خوا را ار قلب شما برای این
وأنَا أُريد ُ ِبکَ خ َ

قرار ااا  ،که میخواسام ،خیر انیا و آخترت بترای شتما باشتد» .2الباته ار ایتن
حدیث قرار گرفان علم و نور خداوند ار کنار هم ،میتواند الیل بر این باشد که
علم از جنس نور و وایعهای است الهی که ار قلب انسان نهااه میشوا و نایجتة
این علم ،خیر انیا و آخرت برای صاحب آن نور و علم است.
دل ،محلّ احساس (عشق و محبت و دوستی)

این ویوگی قلب اینگونه ار مصباح الهدایه آمده است« :و الیل آنکه صتورت
ال ،از عین عشق پدید آمد ،آن است که هرکجا جمتالی بینتد ،بتا او ار آمیتزا و
هرکجا حسنی یابد ،بتدو ارآویتزا و هرگتز بتیمنظتوری و محبتوبی و االرایتی

نباشد»« .1و چگونه باشد الی که ار او ایمان و محبّت رسول بوا و بته محبّتت
اهل بیت او ممالی و رافح نبوا».1
مرکزیّت قلب به عنوان محلّ احساس را میتوان ار آیات ،احاایث و روایات
بسیاری اید؛ از جمله ار آیه ذیل ،مرکز نرمی و ارشتخویی قلب پیامبر اانستاه
کنلْ غ
فظلا يَللي َ
ب َل إنفَضُّلوا ِمل إن
نْ لَ ُهلَ و لَلو
َ
هللا ِل َ
شده است :فَ ِبما رحمة ِمنَ ِ
ظ القلل ِ

َحو ِل َ ( آلعمران)151/؛ «به نهمار(= بسیار) ،بخشایشی از ختدای ،چنتین نتر
بوای و خوشخوی امّت را ،و اگتر تتو ارشتت بتوای ،ستابرال بیرحمتت بتاز
ــــ ـ
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پراکندندی از گرا بر گرا تو».1
پاکی و حیات دل

عزالدّین محموا سه عامل علم ،تقوا و پرتو نور نبوّت را عامل حیتات ،پتاکی
ال میااند« :علم نافع ،مدا حیات ال است و انقطاع

از ال ،سبب ممتات او»

2

ار حدیث زیر ال ،محلّ علم اانساه شده است و همتین علتم باعتث احیتای ال

القللوب الميَّتل ِة إذا هلَ انتهلوا فيل ِه إللی
العلَ بينَ عبادی م ّما تحيلا َعليل ِه
ُ
میشوا« :تذاکُ ِر ِ

أمری»؛ «علم را ار میان بندگانم رواج اهید؛ چون علم از آن چیزهایی استت کته
الهای مراه را زنده میکند ،و آنها میتوانند به وسیلة فرا گرفان علتم بته ستوی
من بیایند و احکا مرا بشناسند».1
عزّالدّین محموا ،صفا و آینگی ال را ،بساه به پاک شدن زنگار هوی و هوس
از ال میااند و این است نمیاهد مگر به مصقلة زهد و تقوا و آن زمتان استت
که «صور حقایق خارر کماهی ار آن مکشوف گراا» .1نیز میگوید« :و به روزگار
صحبت رسول به برکت آثار نزول وحی و پرتو انتوار نبتوّت ،نفتوس امّتت از
رلمت رسو عااات منخلع گشاه بوا و قلوب از لتوث ربیعتت و شتایبة هتوی
رهارت یافاه و از انیا و اَعراض آن اِعراض نمواه ،روی به آخرت آوراه و حتق
را رالب بواه و به نور ایمان از ورای حجاب مشاهدة صورت غیب کراه» .5الباّته
کاشانی ،خلع بیخ هوی و هوس و عناا از ال را بساه به عنایت ازلی میاانتد ،1و
ــــ ـ
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این اندیشه ،ذهن را به مذهب و شیوة کالمی او نزایک میکند ،1کته بتر ختالف
نصّ صریح قرآن میباشد« :ما بر کسی سام روا نمیااریم ،آنها خوا بر خویشتان
سام میکنند».2
علل انحراف و بیماری ،آلودگی و مرگ دلها

قلب که لطیفهای غیبی است و ار نگاه عرفا مقامی برتر از عرش و فرش اارا،
گاه به االیلی آلواه و منحرف میشوا و مرگ آن فرا میرسد .عزّالتدّین محمتوا،
رلب امور انیایی و وجوا تنتازد و تمتانع مناستب و مطالتب انیتاوی را ،عامتل
مریضی ال میااند .1عامل ایگری که ار نگاه عزالدین باعث انحراف ال استت،
فقدان نور عصمت ار میان امت میباشد« :و با احاجاب نور عصمت ،مزاج قلوب
از اعادال اساقامت روی به انحراف نهاا» .1الباّه وجتوا نتور عصتمت بته عنتوان
الیلی بر پاکی قلوب و احاجاب آن نور ،به عنوان الیلی بر انحراف قلوب با توجّه
به وجوا قلبهای منحرف و آلواه ار زمان پیامبر و وجوا منافقان و کتافران و
مشرکان که بارها ار قرآن به کارشکنیها و اشمنی آنان بتا رستول ،اشتاره شتده
است ،قابل پذیرش نمیباشد .الباه این عقیده شاید ریشه ار اعاقتااات برختی از
عرفا ااشاه باشد که معاقد بواند هر چه فاصلة زمتانی از پیتامبر افزونتتر شتوا،
گناهان نیز افزونتر میشوا .5اما موالنا ارتبام با منبع نور ازلی را از رریق انبیار و
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کاشانی ار مذهب ،شافعی و ار مسلک ،صوفی ماشرّد ماعبّد استت .ار اصتول عقایتد ،ماننتد اکثتر
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آورا که چگونه ار جوانی به گناهی کشیده شد ...اما خویشانااری کرا و با خوا گفت :چه میشد
اگر من آن گناه را مرتکب شده بوا ؟ ...چون این ار خارر خوا بدید ،رنجور شتد ...پیغمبتر را ار
خواب اید که فرموا :ای محمّد ،رنجور مشو که نه از آن است که ار روزگار تتو تراجُعتی استت،
←
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اولیاراهلل میسّر میااند و کسانی را که روحشان از پرتو معرفت حق روشن نیست،
مانند مراگان میااند؛ پس مهم اتصال بنده به یک منبع نورانی میباشد:
خواه از آا گیر نتورش ،ختواه ازو

خواه از خم گیر می ،ختواه از کتدو

 ...گفت رتوبی متن رآنتی مصتطفا

والتتذی یبصتتر لمتتن وجهتتی رأی

چون چراغی نور شتمعی را کشتید

هرکه اید آن را یقین آن شمع ایتد

همچنین تا صد چترا ار نقتل شتد

ایتتتدن آختتتر لقتتتای اصتتتل شتتتد

خواه از نور پسین بستاان بته جتان

هیچ فرقی نیست خواه از شتمعدان

ختتواه بتتین نتتور از چتترا آختترین

1

خواه بین نتورش ز شتمع عتابرین

همچنین عزالدین محموا تمایل قلب به سوی نفس را ،عامل نتزول قلتب بته
مرحلتتة «نفتتس» میاانتتد .2ار قتترآن پیتتروی از هتتوای نفتتس باعتتث گمراهتتی و

أفر َ يلْ َملن ِِاتَّخَلذَ إل َهله ُ هَلواه ُ و
افکندهشدن مُهر بر قلب و ال انستانی استتَ  :
صل ِللر ِه ِيشللل َوة
أ َ
ضللللَّه ُ هللاُ عللللی ِعللللَ و َخلللت َََ َعللللی سلللم ِع ِه و قَل ِبللل ِه و َجعَللل َل َعللللی بَ َ

(جاثیه)21/؛ «ایدی آن مرا را که پسند خوی  ،خدای ختوی

گرفتت و گمتراه

کرا اهلل او را که اانست که باید کرا و مُهر بر گوش او نهتاا و مهتر رار نیتافان
حق به ال او نهاا و پراة حق به ندیدن ،بر چشم او اوکنتد» .1ایتن ال ،ال بیمتار

است که صاحب آن الیق اوزخ است ،و نیتز علتی متیفرمایتد ...« :و َم إ
لن قَل َّل

لار»؛ هر کس پارساییاش اندک ،ال
ماْ قلبُه ُ و َمن َ
ور َعه ُ َ
ماْ قلبُه ُ دَخَل النّ َ
و آن که ال

مراه

مراه ،راه به اوزخ براه است.1

→ ______________________________________________________
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بلکه این خارر تو را از آن بوا که از وفات ما چهل سال ایگر بگذشت و مدّت متا از انیتا اورتتر
شد و ما نیز اورتر افااایم .آنچه ایدی از اراز کشیدن مدّت مفارقت ماست»( .نیکلستون ،تصفوف
.)111
اسالمی و رابطه انسان و خدا،
مولوی ،مثنوی معنوی ،افار اول ،بیت .1152-1111
کاشانی ،مصباح الهدایه .111 ،ار اروار سبعه قلب ،نفس ار مرحلة اسفل از قلب قرار اارا.
میبدی ،کشف األسرار ،ج.121 ،1
نهجالبالغه.121 ،
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ار تاذكرة االولیاء آمده است« :مالک اینار گفت :از حسن (بصری) پرسید که
عقوبت عالِم چه باشد؟ گفت :مران ال .گفام :مترگ ال چیستت؟ گفتت :حتبّ
انیا».1
یک دل و یک محبوب

عزّالدّین محموا با تکیه بر این نکاه که او محبوب ار یک ال گرا نمیآینتد،
تصریح میکند« :شاید که محبّت الهی با شفقت بر خلق ار یک ال جمع شتوا و
بعضی را آن شفقت ،محبّت نماید»2؛ یعنی محبوبی کته ار قلتب جتای میگیترا،
فقط خداست و محبّت به ایگران از نود شفقت به خلق است .وی نشتان اینکته
مهربانی با خلق از نود شفقت است ،نه از نود محبّتت را ار ایتن میاانتد« :اگتر
صاحب این او وصف را مخیّر کنند ،میان تترک ررفتی و ایثتار ایگتری ،رترف
خلق ،ترک گیرا» 1این موضود را وی با ذکر یتک روایتت تصتریح میکنتد« :ار
ب أَن يَد ُخلَها ُحبّی و حُبُّ ييری».4
اخبار ااوا است :يا داود انّی َح َّرمُْ َعلَی القلُو ِ

اشاره به این نکاه را ار قرآن نیز می توان یافت :مَّل ا َج عَل َل هللا ُ ِل َر جُل ل ّمِل ن

ين فِی َج وفِل ِه ( احزاب)1/؛ « اهلل هتیچ مترا را او ال نیافریتد ار انتدرون
قَلبَ ِ
وی» . 5ار این آیه خداوند به صتراحت تأکیتد می کنتد کته ار ال بنتده فقتط
جایگاه یک محبوب و تکیه گاه وجوا اارا و انسان اارای او قلب نیست کته
خدا و محبوب ایگ ری را ار آن او جای اهد ،بنابراین چنانچته ار قلتب متا
محبوب یا تکیه گاهی جز خداوند قرار گرفاه ،ارحقیقت ما خدا را از قلتب و
ال خوا بیرون کراه ایم.
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نتیجه

با توجه به مباحثی که ار باب ال بیان شتد ،میتتوان گفتت :توجته بته ال و
ویوگیها ،انواد ،صفات ،حاالت و کیفیت آن از مضامین محوری عرفتان و کاتب
عرفانی اعم از نثر و نظم میباشد که این محوریّت ار کاتاب مصفباحالهدایه نیتز
ایتتده میشتتوا .زیربنتتای تعتتاریف و مباحتتث مطتترب شتتده ار بتتاب ال ،ار
مصباحالهدایه ،قرآن ،روایات و احاایث میباشد.
ار واقع آنچه از تأمّل ار مان مصباحالهدایه به است میآید ،نشان از این اارا
که نویسندة کااب ار تعریف ال به جای پرااخان به تعاریف ذوقی یا شتطحیات
معمول عرفا ،از قرآن و احایث نبوی بهره براه است.
بر این اساس ،ار نگاه عزالدّین محموا ،ال اارای او جنبة مااّی و معنوی یتا
حقیقی است و حقیقت آن ،لطیفهای است ربّانی و شناخت حقیقت ال ،بته الیتل
تقلّب او ار اروار احوال اشوار و رسیدن به کنه معرفت آن غیر ممکن است.
عزالدّین محموا ال را به چهار اساه مؤمن ،کافر ،منافق و ذووجهتین تقستیم
میکند .وی الیل این تقلّب ال ار احوال مخالف را این میاانتد کته :ال نایجته
روب و نفس است و میان روب و نفس تجاذب و تطارا واقع است .ار این حالت
گاه روب غالب است و گاه نفس .اگر سعاات ابتدی و عنایتت خداونتد بته روب
مدای رساند و نفس را مغلوب کند،ال نیز بته مقتا روحتی میرستد و ایتن ال
مؤمن است و اگر بترعکس آن شتوا و روب مغلتوب شتوا ،ال بته محتلّ نفتس
میرسد و این ال ،ال کافر است و اگر نصرتی از هیچ ررف نباشد و لکن نفتس
قوّت ااشاه باشد ،ال با تراید به آن جانب میروا که این ال ،ال منافق استت و
اگر ار این حالت میل ال به روب بیشار باشد ار او ایمتان و کفتر بتا هتم ایتده
میشوا که این ال ،ذووجهین است.
وی علم نتافع را متدا حیتات ال و انقطتاع

را ستبب ممتات آن میاانتد.

همچنین پاکی ال را بساه به پاک شدن زنگار هوس از ال میااند که بته واستطه
زهد و تقوا به است میآید .این ال ار نگاه کاشانی محلّ ارک صتورت حقتایق
12
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میشوا .وی ال مؤمنان عصر پیامبر را به الیل برکتت نتزول وحتی و پرتتو نتور
نبوّت ،از هرگونه آلواگی پاک میااند .نیز عنایت ازلی الیل ایگری ار پتاکی ال
از نگاه کاشانی است .ار مقابل ،انحراف ال بساه بته رلتب امتور انیتایی استت.
همچنین فقدان نور عصمت الیل ایگری بر آلواگی و مرگ الها میباشد.
همچنین ار نگاه کاشانی،ال جایگاه احساساتی چون عشق ،محبّت ،اوسای و
محلّ علم ،معرفت ،شناخت ،تعقّل ،ایمان و توحید و نیز مرکز تاب

انوار الهتی و

تجلّی نور خداوند است.
ارنهایت ،جمع او محبوب (وجوا او قلب ار یک سینه) محال است .کاشانی
وجوا محبوب ازلتی ار ال و محبّتت خلتق را از او نتود «محبّتت» و «شتفقت»
میااند.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(یااآور میشوا ،حدوا نیمی از منابع هنگا بازنگری و کوتاه شدن مقاله حذف شده است)

کتابها
.1قرآن کریم
.2حرّ عاملی ،محمد بن حستن ،الجواهر السفنیّه ،ترجمتة زینالعابتدین کتارمی
خلخالی ،تهران ،اهقان ،چا

او 1131 ،ش.

.1زرین کوب ،عبدالحسین ،ارزش میراث صوفیه ،تهران ،امیرکبیر ،چا

هشتام،

1111ش.

.1سیوری ،جاللالدین ،شرح سن النسایی ،حاشیة االما السندی ،بیروت ،لبنان،
ااراحیار الاراثالعربی ،بیتا.
.5شهیدی ،سیدجعفر ،ترجمه و شرح نهجالبالغه ،تهران ،علمی و فرهنگی ،چا
هفدهم1131 ،ش.
.1عطار نیشابوری ،فریدالدّین محمد ،تذكرةاألولیاء ،به تصحیح و تعلیقات اسااا
علّامه جاللالدین همایی ،تهران ،هما ،چا

نهم1111 ،ش.

.3غزّالی ،ابوحامد محمد ،احیاء علو الدّی  ،ترجمة محمد خوارزمی ،به کوشت
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حسین خدیو جم ،تهران ،علمی و فرهنهی ،چا

چهار 1135 ،ش.

.1فروزانفر ،بدیعالزّمان ،احادیث و قصص مثنوی ،ترجمة کامل و تنظیم مجدا از
حسین ااوای ،تهران ،اناشارات امیرکبیر ،چا

او 1111 ،ش.

 .1کاشانی ،عزالتدین محمتوا ،مصابا الهدایة و مفتاحالکفایفه ،تصتحیح استااا
جالل الدین همایی ،تهران ،هما ،چا نهم1111 ،ش.
 .11کلینی رازی ،ابیجعفر محمد بن یعقتوب ،اصفول کفافی ،ترجمته و شترب
سیدجواا مصطفوی ،قم ،اسالمیه ،بیتا.
 .11مسلمبنحجاجالنیسابوری ،ابوالحسن ،الصحیح ،بیروت ،ااراآلفاق الجدیتده،
بیتا.
 .12مولوی ،موالنا جاللالدین محمتد ،مثنفوی معنفوی ،تصتحیح رینولتد التین
نیکلسون ،با مقدمه قدمعلی سرامی ،تهران ،بهزاا ،چا

چهار 1132 ،ش.

 .11میبتتدی ،رشتتیدالدین ابوالفضتتل ،کشفاألسففرار وعد1ة األبففرار ،ب ته اهامتتا
علیاصغر حکمت ،تهران ،امیرکبیر ،چا

پنجم1131 ،ش.

 .11نیکلسون ،رینولد الین ،تصوّف اسالمی و رابطه انسان و خفدا ،ترجمتة اکاتر
محمدرضا شفیعیکدکنی ،تهران ،اناشارات سخن ،چا او 1131 ،ش.

مقالهها
 .15معروف ،یحیی« ،قلب ار قرآن و اابیات عرب :حقیقت یا مجاز» مندرج ار:
مجااا ة الااا معیة العلمیة االیرانااا ة لااا1غة العربااا ة و آدابهفففا ،ش ،11
1111ش.
 .11معینی ،محسن« ،ال» ،مندرج ار :دانشنامه قفرآن ،بته سرپرستای بهارالتدین
خرمشاهی ،تهران ،گلشن1133 ،ش▲ .
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