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 الهدایهدل در مصباح
 )بررسی ال از ایدگاه کاشانی و مقایسة آن با توصیفات قرآنی و احاایث(

 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2، احمد حیدری1مهدی ملک ثابتدکتر    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 1/1/1111تاریخ پذیرش:     2/12/1111تاریخ اریافت: 

 
 

عاشقانه است ک ه ب ا  دل، از واژگان پرکاربرد ادبیات عارفانه و

مترادفاتی چون قلب، فؤاد و صدر در شص ت س وره از ق رآن، 

ی هاویژگییکصد و چهل بار تکرار شده است. در این مقاله، به 

و مستندات کالم عزّال دین محم ود  الهدایهمص با ر کتاب دل د

 شده است.  کاشانی از آیات و احادیث پردایته

تعریف دل به دلیل تقلّب در احوال گون اگون، وی از دیدگاه 

صسات و تطوّرات آن فراوان اس ت. از دیگ ر س و دل  دشوار و

دارای دو جنبة مادّی و معنوی است که قابلیت پایرش ص سات 

اد روحانی  و نسسانی را دارد. همچنین دل، جایگ اه تجلّ ی متض

عشق،  معرفت و حکم ت، ن ور محلّ  یداوند، احساس محبت،

علم، توحید و اسرار یداون دی محلّ  یداوندی، جایگاه ایمان و

است. دل حاصل ازدواج رو  و نسخ انسانی و مک ان آن ع الم 

و ان وار علوی است و با عنایت ازلی و برکت نزول وح ی و پرت 

رسد و با طلب امور دنی ایی و احتج اب ن ور والیت به پاکی می

 ــــــــــ
 .اانشیار گروه زبان و اابیات فارسی اانشگاه یزا . 1

 .کارشناس ارشد زبان و اابیات فارسی . 2
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شود. دل جایگاه یک محبوب است و دلی ک ه نبوّت منحرف می

مح لّ  توان دکن د، نم ییود را پایرای نور محبوب ازل ی م ی

 نسسانیات و امور مادی باشد.
 

 محمودکاشانی، دل، قلب.الهدایه، عزالدینمصبا  ها:کلیدواژه

 هئلبیان مس  ▼

ال )= قلب( از وااگتان و مضتامین کلیتدی و پربستامد ار قترآن، احاایتث، 
ار شصتت »کته روایات و ماون عرفانی و اشعار عارفانه و عاشقانه استت، چنتان

سورة قرآن، بی  از یکصتد و چهتل بتار از قلتب و ماراافتات آن بتا توصتیفات 
یّ، متریض، اعمتی، دی، حتاتمخالفی چون سلیم، منیب، مخبت، وَجَل، تقتی، مه

الهی، آثم، ماکبّر، غلیظ، مخاو ، قاسی، غافل، مغطی، زائغ، مریب و غیتره ستخن 
و کاربرا قلب بر ایگتر ماراافتات )= صتدر و فتؤاا( غلبته  1،«به میان رفاه است

 .2اارا
ی از فصول یکصدگانة کااب خوا را به این موضتود یک، الهدایهمصباحمؤلّف 
جتای کاتاب از ال و قلتب و بتر ایتن، وی ار جای. عالوه 1اااه است اخاصا 

 آن بنا به ضرورت نا  براه است.  یهاویوگی
 پتراازیم.متی الهدایفهمصباحاز ایدگاه کاشانی ار ال ار این مقاله، به بررسی 

مصفباح هدف اصلی و نهایی مقاله بررسی میتزان انطبتاق ایتن مفهتو  ار کاتاب 
 روایات است.  با جایگاه این وااه ار قرآن و الهدایه

 اشاره

قلب یا ال که ار منظومة فکری تصوّف تقریبا  همتان حیتات انستانی استت،  
 ــــــــــ
 ةاالیرانا  ةیملعال ةیمع1َالا  ة1 جا م، «اابیات عرب: حقیقت یا مجازقلب ار قرآن و »معروف، یحیی،  . 1

 .111ش،  1111، 11، شو آدابها ةرب عال ةللغ

 .1111،  دانشنام  قرآن، «ال»معینی، محسن،  . 2

 .111-13،  مصباح الهدایه و مفتاح الکفایهکاشانی، عزّالدین محموا،  . 1
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ریشه ار مفاهیم قرآنی اارا. الباه گفانی است که راّ پای این مفهتو  نته تنهتا ار 
ار  شتوا و ایتن نتا  تقریبتا یتز یافتت میبلکه ار عهد جدید ن ،مزامیر عهد عایق

. بته تبعیّتت از قترآن، 1روابه یک معنا به کار متیهای مقدس سراسر همة نوشاه
پرااخان به مفهو  ال ار آثار فارسی و عربی بستیاری از عرفتای مستلمان ایتده 

شتوا و بته آنچته ار که به رعایت اخاصار از نقتل آنهتا صترف نظتر می شوامی
 .گرااآمده بسنده می الهدایهمصباح

 الهدایهدل در مصباح

 تعریف
ال را صورتی استت و حقیقاتی،... »اشانی اربارة ال گوید: عزالدین محموا ک

صورت او آن مضغة صنوبری است که ار جانب اَیسر از بتدن وایعتت استت و 
 .2«حقیقت او آن لطیفة رَبّانی...

که وی، به هر او جنبة مااّی و معنوی ال نظتر اارا اهد میاین تعریف نشان 
تی که ار آن از قلب سخن به میتان آمتده توان با تأمّل ار آیاو این او جنبه را می

و  هتاویوگیاست، اریافت. ار قرآن کریم بی  از وصف حتاالت قلتب، اربتارة 
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 

عقل و فکر و... اشوار است. ار بعضتی از آیتات قترآن،  فوق مااّی و یا مجاز از
خداوند به رور صریح و روشن مرکز ااراک را قلبی که ار ستینه نهفاته، اانستاه 

به عنوان مثال ار سوره حج، خداوند مکان قلب را بته رتور اقیتق، همتان  ؛است
کلوَن لَُهلَ األرِض فَتَ  یأَفَلَلَ يَسليُروا ِفلعضو صنوبری نهفاه ار سینه اانساه است: 

 یی القلوُب الَّتِکن تَعمَ ل  ا فَ ِنَّها لتَعَمی األبصاُر ووَن ِبهلوب  يعقلوَن ِبها أو آذان  يسمعُ ق

 ــــــــــ
 . 11،  هارزش میراث صوفیکوب، عبدالحسین، ینزرّ . 1

 .11،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 2
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قرار گرفان وااه قلب ار قرآن ار کنار سمع  ،ار مقابل .(11/)حج الّصلدورِ  یف
 تواند اشتاره رریفتی بته وجتوا معنتوی قلتب باشتد:ا، میموارا ماعد و بصر ار

الَّلللذيَن َطبَلللَع هللاُ َعللللی قُلُلللوِبِهَ و َسلللمِعِهَ و أبصلللاِرِهَ  َ ِئلللل  أُو
و  111/)نحتتتل 2

زیرا  واضح است که منظور قرآن کر و کور بوان رتاهری ایتن افتراا  ؛(21جاثیه/
پس بته همتین  ؛هر زاه شده استنیست، بلکه چشم و گوش بارن آنهاست که مُ
  .باشدنسبت مفهو  قلب نیز همان جنبة معنوی آن می

( اشارة آیته بته 21/)انفال وُل بَيَن الَملرِ  و قَلِبلهِ أَنَّ هللاَ يَحُ ا ولَمُ عإ او  ار آیة
قرار گرفان خدا ار میان شخص و قلب او، توجّه به وجوا معنتوی قلتب استت، 

این آیه قلب را چیزی جدای از کلّ وجتوا و تتن آامتی اانستاه  زیرا خداوند ار
نَّ اِ توان فهمیتد: قلب را با اقّت ار این آیه نیز  می است. اشاره به جنبة معنوی

(. اشارة قرآن به پندپتذیری و یتااآوری 13/)ق ب  لإ کاَن لَهُ قَ  ِلَمنإ  ری  کإ لَذِ   َ لی ذ  فِ 
 گاناانیم که همزیرا می ؛ة معنوی قلب ااراببرای کسی که قلب اارا، نشان به جن

ه پندپذیر باشند، بته قلبتی معنتوی قلب مااّی یا صنوبری را اارند، ولی اینکه هم
 ند.ابساگی اارا که بعضی از ااشان آن محرو 

، آنچه را باعث صتالب و فستاا ار مقابل این وصف اوگانه از قلب، پیامبر
أل و إنَّ ِفلی الَجَسلِد ُمضلغةً »ااند که ار بدن است: تن آامی است، پارة گوشای می

همتین  1«إذا فََسلدَْ فََسلدَ الَجَسلدُ کُلُّلهُ أل و هلَی القللبُ َ  الَجَسلدُ کُلُّلهُ و َحْ َصللُ إذا َصلُ 

لَقَد عُلَِّق ِبنياِط هلذَا »نیز آمده است:  اشاره به وجوا مااّی قلب ار روایای از علی

بتته  2...«القلللُب و لَللهُ َمللواد  ِمللَن الحامللة و  َ فيللِه و ذللل ِهللَی أَعَجللُب مللا ة  اْلنسللاِن بَضللعَ 
تر چیتزی کته ار ای آویزان است، کته شتگفتپارههای ال این آامی گوشترگ

  . ها بوا از حکمت...زیرا که ال را مااّه ؛اوست، آن است و آن ال است

 ــــــــــ
 .1221،  1، جالصحیحمسلم بن حجاج نیشابوری، ابوالحسن،  . 1

 .131، ترجمه شهیدی،  البالغهنهج . 2
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نسبت به شناخت اقیق قلب و تعریف آن جانب  ،الهدایهمصباحکاشانی نیز ار 
ار نظر گرفاه است و نیز شناخت ال را بته الیتل تقلّتب او ار را احایام و میانه 

احوال و ترقّی ار مدارج کمال، سخت اشوار و رسیدن به کنته معرفتت آن  اروار
 1ااند.را غیرممکن می

 صفات دل

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

اعدای استت. بتا رور که گفاه شد، ال ار قرآن نیز موصوف به صفات مهمان
توان این صفات را به او اساه مثبتت و توجّه به آیاتی که ار قرآن آمده است، می

 : منفی تقسیم کرا
ن به کار رفاته، آاساه اوّل از صفاتی که برای قلب ار قر صفات مثبت: - الف

دی، حیّ، منیب، مخبت و وَجَل است، کته بته قلتب اصفاتی چون سلیم، تقی، مه
َو ِإنَّ ِمن ِشليعَِتِه : راهلل، مؤمنان و پرهیزگاران نسبت اااه شده استپیامبران، اولیا

بر ََ اَْلِ  .(11-11/ات)صافّ ِإذ َجاَ  َربَّهُ ِبقَلب  َسليَ* ِهي
اساة او ، صفاتی چون مریض،أعمی، الهی، آثتم، ماکبّتر، صفات منفی: - ب

مشرکان، کافران و غلیظ، مخاو ، قاسی، غافل، أغلف، مُغطی و زائغ که به رالمان، 
لَّذيَن ِفی قُلُوِبِهَ  ةً يطاُن ِفتنَ الشَّ ِليَجعََل َما يُلِقیایاای شیطان نسبت اااه شده است:  لِّ

َرض  َو القَاسيِة قُلُوبُُهَ َو ِإنَّ   .(51/)حج بَِعيد   ِشقَاق   لَِفی ِلِمينَ االظَّ مَّ

 انواع قلب

 انواع قلب در قرآن - الف

 ــــــــــ
 .13،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 1

 همان. . 2
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ی بترای قلتب و انتواد آن و روشن، اساهار قرآن به رور صریح  بندی خاصتّ
های قلب بندیانجا  نگرفاه است، ولی با توجّه به فحوای آیات و با نگاه به اساه

 تقسیم کرا:ذیل ار قرآن به سه اساه را توان قلب ار کال  معصومین، می
 .(11/)تغابن َو َمن يُؤِمن ِباهلِل يَهِد قَلبَهُ  قلب مؤم : -1

ِْ األعلراُب  اَمنّلا منافق:قلب  -2 أسللَمنا ولَّملا  وا ولِکلن قُولُلواقُلل لَّلَ تُؤِمنُل قالَل

 .(11/)حجرات قُلوِبکَُ یيَدُخِل اْليماُن ف
 .(111/)اعراف يَطبُع هللاُ َعلی قلوِب الکافرينَ   َ کذلقلب کافر:  -1

 انواع قلب در کتب عرفانی - ب
ار مفتاهیم قرآنتی اارا. بترهمین قلب یا ال ار منظومة فکری تصوّف، ریشه 

اساس، بسیاری از عرفای اسالمی، با ار نظتر گترفان آیتات قرآنتی و روایتات و 
 اند. هایی را برای ال ار نظر گرفاهبندیاحاایث، انواد و اساه

حاتم اصم ال را به پنج نتود ال متراه، ال بیمتار، ال غافتل، ال مانبّته و ال 
ها را به سه قسم منیب، شهید و ستلیم داای ال. و جریر بغ1کندصحیح تقسیم می

 2کند.بندی میاساه

 الهدایهج: انواع قلب در مصباح
ار نگاه عزّالدین محموا، قلوب به چهار اساة قلب مؤمن و کافر و منتافق 

رور که گفاه شد، برگرفاه بندی همانشوند و این تقسیمو ذووجهین تقسیم می
که عزّالدین محموا خوا به این اشاره نمواه و باشد می از روایای از پیامبر

و السال ، گفاه است: ال چهتار استت: اوّل  ةلنه الصیاعرسول، »گفاه است: 
ال پاک روشن، که ار وی چراغی افروخاه بوا و آن ال مؤمن است. او  الی 

 ــــــــــ
 .111،  االولیاء ةركتذعطار نیشابوری، فریدالدین محمد،  . 1

 .121،  1، جاألبرار 1 ةعدکشف االسرار و الفضل، میبدی، رشیدالدین ابو . 2
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سیاه  سرنگون و آن ال کافر است. سو  الی معلّق ماراّا میان کفر و ایمان و 
فق است. چهار  الی مصفح ذووجهین، که وجهی از او محلّ ایمتان آن ال منا

 .1«بوا و ایگر محلّ نفاق
القلوب اربعلة   فقللب  اجلردُ » چنین آمده است: ، از قول پیامبرتفسیر میبدیار 

 مصلفّ    قللب   و منکلوس   قللب   و بغالفلهِ  مربلوط   ايللف   قللب   و يزهلر، السلراجفيِه مول
...»2. 

 قللوَب أربعلة الانَّ : »آمده استت روایت از اما  محمدباقر ، بهاصول کافیار 

هتا ال؛ 1«جلَرد  أَ  زَهلر  قلب  فيِه نفاق  و ايمان  و قلب  منکلوس  و قللب  مطبلوع ، و قللب  أَ 
اند: الی که ار آن نفاق و ایمان است و الی که وارونه است و الی که چهار گونه

 هرخوراه است و الی که تابناک است.مُ
ال نایجتة »اانتد: علل تحوّل و تطتوّر ال را ایتن می الهدایهمصباحی ار کاشان

نفس تنازد و تجاذب و تطتارا واقتع استت. ار  روب و نفس است و میان روب و
این حالت گاه روب غالب است و گاه نفس. اگر سعاات ابدی و عنایت ازلتی بته 

ا  قلبی که تقلّب روب مدا رساند، و نفس را با لشکرش مغلوب کند، ال نیز از مق
رسد و این ال، ال مؤمن است و اگر بترعکس آن الز  اوست، به مقا  روحی می

قلب نزول کتراه و قلتب محلّ  شوا و آثار سخط الهی اررسد، روب مغلوب و به
کند و این ال الِ کافر است، و اگر نصترت کلّتی از هتیچ نفس نزول میمحلّ  به

ه باشتد، ال، ماتراّاوار بته آن جانتب ررف نباشد، ولکن جانب نفس قوّت ااشا
روا و آن ال منافق است و اگر ار این حالت، میلِ ال، به روب بیشار بتوا، ار می

 .1«او هم ایمان باشد و هم کفر، و آن ال مصفّح است

 ــــــــــ
 .11،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 1

 .11،  1، جکشف األسرارمیبدی،  . 2

 .152،  1، ترجمه جواا مصطفوی، جاصول کافیکلینی، محمد بن یعقوب،  . 1
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 مقام و جایگاه قلب

عنصری معنوی است، که مکان اصلی آن عتالم علتوی  لهدایهامصباحقلب ار  
ارک صورت حقتایق را اارا،  که قدرت تشخیص خوارر و ای استآینه و ،است

آیینته ال را از »جایگاهی عظیم است، به شرم آنکه، انسان نخست  و این مقا  و
جتال اهتد، تتا صتورت  اتقتو ربع ربع، به مصقلة زهتد و و هوس و یزنگ هو

 .1«حقایق کماهی ار آن مکشوف گراا...
ليسلعنی »فرمایتد: ش چنتین میار مورا جایگاه قلب، خداوند از زبان پیتامبر

متتن ار زمتتین و آستتمان ؛ 2«و وَسللعَِنی قلللُب عبللدَی المللؤمن یَسللمائی و ل أرضلل
 گنجم.گنجم، لیکن ار قلب بندة مؤمن مینمی

ال ار وجوا انسان بتر مثتال » :خوانیمنیز ار تشبیهی زیبا می الهدایهمصباحار 
 1تتوان ترکیبتی از آیتة این عبارت عزّالدین محموا را متی 1«عرش رحمان است

، 1سورة یونس با حدیث قدسی فوق اانست. خداوند ار این آیه و چند آیة ایگتر
و ار حتدیث قدستی تنهتا  ؛اساوای خوا را عترش نامیتده استتمحلّ  جایگاه و

پس قلب بنتدة  ؛جایگاهی که خداوند گنجای  آن را اارا، قلب بندة مؤمن است
رش همان است که خداوند ار متوراش مؤمن به مثابه عرش رحمان است. این ع

ل: را به کتار بتراه استت« عظیم»صفت  ِْ العَِظليَِ هللاُ َل ِإل   هَ ِإلَّ هُلَو َربُّ العَلر
( اینها نشان از عظمت قلب و جایگتاه و مقتا  واالی آن نتزا آفریتدگار 21/)نمل

 هسای اارا. 
اارا؟ نکاة مهم اینجاست که کدا  قلتب شایستاگی ایتن عظمتت و مقتا  را  
رور که به صراحت ار احاایث قدسی بیان شده، این قلب مؤمن استت کته همان
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و گنجای  الهی را اارا و تنها قلب پیامبران است که بوان شایساگی مقا  عرشی 
است که مقا   تواند جایگاه نزول وحی باشد و فقط و فقط قلب پیامبر اسال می

که خداوند ار چنان ؛آنها را اارا  پذیرش قرآن و نزول آن آیات عظیم و گنجای
 لتکوَن ِملَن المنلِذرينَ   َ علی قلب* نزَل ِبِه الّروُح األميُن فرماید: قرآن کریم می

لَهُ َعللی قَلِبل( یا ار آیه 111-111ر/)شعرا ِبل ذِن   َ قُل َمن کاَن َعدُّواً لِّجبريَل فَ نَّهُ نَزَّ

قاً ِلما بَيَن يَدَيِه و هُدًی  رسول من گتوی » ؛(13/)بقره شری ِللُمؤِمنينَ ـو بهللِا مصدِّ
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 

 .1«را راهنمونی و شاامانه کران گرویدگان
منزل قرآن و فرقان و برزخ میان غیب »ین محموا ار نگاه عزّالدّبر این اساس 

است که  این قلب،قلب پیامبر اکر  .2«ستا)ال(  و شهاات... جمله اوصاف او
خداونتد ار  ،ار باالترین ارجات )نزول وحی و قرآن به آن( قرار اارا. ار مقابتل

همنتد، و فآورا که ال اارند، امّتا نمیهایی سخن به میان میه و انسانقرآن از اجنّ
ََ َکويلراً  :اارا که کیفر این افراا، جهنّم استبه صراحت بیان می َو لَقَد ذََرأنَا ِلَجَهنَّ

َن الِجّنِ واْلنِس لَُهَ قُلُوب  ّل يفقَهُ  و آفریتدیم متا اوزخ » ؛(131/)اعراف وِن ِبَهاّمِ
 .1«ابندهایی است که به آن حق ارنیرا، فراوانی از پریان و آامیان، ایشان را ال

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 

اهند بفهمنتد و رابعتا  عتد  فهتم قلتب، ختوا از االیتل خوفهمند، یا نمیای نمیعده
 جهنّمی شدن است. 
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، مؤلّف برای قلب ارزش و جایگتاه الهدایهمصباحجای عالوه بر اینها ار جای 
شتناخت، حکمتت و محتلّ  سر و راز خداونتدی،محلّ  ایمان،محلّ  باالیی چون

 م، قائل است.علمحلّ  عشق و محبّت ومحلّ  تجلّی نور خداوند،محلّ  معرفت،

  ورود ایمان و توحیدمحلّ  دل،

 گونته اشتاره نمتواه استت:به ایتن مقتا  ال بتدین ،الهدایهمصباحکاشانی ار 
د ایمتان ار منتازل ئتنخست را مة علم صریح، ایمان صریح است، تامقدّ کهبدان»

الیقین ار ساحات صدور، رختت اقامتت فترو ، قافلة علمقلوب اخایار نزول نکند
همچنین والیت معنوی مشروم است، به وجوا کلمة ایمان و اساقرار »و  1«نگیرا

نمایتد، و ار ررف اثبات، وجوا قدیم را به عین بقا مشتاهده متی. »... 2«آن ار ال
( صتورت توحیتد ار ال ل الله اّل هللاتا به واسطه مالزمت بر تکرار ایتن کلمته )

 .1«راسخ و ثابت شوا به اصل آن ار زمین الجای گیرا و بر مثال شجرة ریّ
 ال اانستاه شتده استت: ،ایمتان واقعتیمحتلّ  ار بعضی از آیات به صراحت

األعللراُب آَمنَّللا قُللل لَللَ تُؤِمنُلل ِْ  یّما يَللدُخِل اْليمللاُن فللـوا أَسلللَمنا و لَللوا و لکللن قُولُللقالَلل

یتد یاند، گوتازیان گفاند: بگرویدیم، گوی نیز نگرویده» ؛(11/حجرات) قلوِبکَُ
 ایتن اشتاره همچنتین ار آیتة .1«های شتما نیستتنهاایم، نیز ایمان ار الگران 
َو َزيَّنَهُ فلی قُللوِبک َِ َُ اليماَن و لکتن اهلل »؛ (3/حجرات) ولکنَّ هللاَ َحبََّب إليکُ

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

َملن هر چند که نیاز به اقرار به زبان نیز ار بیان ایمتان واجتب استت:  ،ااندمی
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لن شلرَح بلالکفر ِنِه إّل َمن أُکلِرهَ و قلبُلهُ مطملئن  بلاْليم  َکفََر باهلِل من بعِد ايم   ِن و لکلن مَّ
َن هللِا و لهَ عذاب  عصدراً فَعلَيهَ يَ  َ  ضب  ّمِ هرکه کافر شوا به »؛ (111/)نحلظي

که گرویده بوا به او، مگر کستی کته بتیم او را بتر ستخن خدای خوی ، پس آن
اارا، از زبان بر ناپسند ال، و ال وی آرمیده به ایمان، اما هر کته ال فترا ااا بته 

 .1«کفر، بر ایشان خشمی از اهلل تعالی، و ایشان راست عذابی بزرگ
فرمایتد: شوا، آنجتا کته میبقره نیز به صراحت ایده می همین اشاره ار سورة

...َالعجَل بکفره َُ  .(11/)بقره ... قالوا َسمعنا و َعَصينا و أُشِربوا فی قلوِبِه
ایتن ال استت کته  جایگاه ایمان ال اانساه شتده استت، و نیز نهج البالغهار 

ِة العيلان، ولکلن تُدرکُلهُ َل تَلراهُ العيلوُن بمشلاَهدَ »شایساگی ایتدار محبتوب را اارا: 

ها با ایمان ارستت ها او را آشکارا ناواند اید، اما الایده ؛«القلوُب بََحقائِق اليملانِ 
را از قلتب  «  هللالهللاَ الّ »هر کس کلمته »فرماید: می . پیامبر2بدو خواهد رسید

 برپیام. ارزش وروا ایمان به قلب، تا آنجاست که 1«شواگفت، ااخل بهشت می
ليلدُخُل النلاَر : »اانتدای از آن را ار قلب، مانع وروا انسان ار جهتنم میروا ذرّهو

 .1«احد   فی قلبِه موقاُل َحبَِّة خردَل  من ايمان

  رازمحلّ  دل،

و  5انتتداتمتتا  رازهتتای ازل و ابتتد میمحتتلّ  ، قلتتب راالهدایهمصففباحمؤلّتتف 
ای لطیتف استت، کته سترّ معنتی اندبعضی سرّ را تفسیری ایگر گفاه»نویسد: می

 .1«مکنون ار صمیم روب و عقل را تفسیر آن ماعذّر، یا ار سویدای ال
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ار حدیث قدسی، قلتب جایگتاه یکتی از رازهتای خداونتدی استت، کته آن 
ُِ سللر  مللن أسللراراَْل» باشتتد:اختتال  می ُْ مللن یخللال ، اسللتودعتُهُ قلللَب َمللن أحببلل

و من آن را ار قلب بنتدگانی قترار اخال  سرّی از سرهای من است، » ؛«عبلادی
 .1«ااشامااا  که آنها را اوست می

 گوید: باره میمولوی هم ار این
 گورخانة راز تو چتون ال شتوا

 
 2آن مراات زواتر حاصل شتوا

 .1است منسوب به علی« سراراأل قبور حراراأل صدور: »که نارر به عبارت 

 علم وتعقل ،شناخت، حکمتمحلّ  دل،

تجلّی نور علم و حکمت، مقاتبس از محلّ  محموا، ال بندة مؤمن راعزالدّین 
پس بر همه کس واجب و الز  استت ». و نیز معاقد است: 1ااندنبوّت می مشکوة

به عالم غیب و احوال آخرت.... ایمان ااشان و به عقل ضعیف و فهم رکیتک ار 
ایمانی نه پایة تأویل و تفسیر آن برای خوا شرود ننموان،... چه احارت بر علو  

همچنانکته از  انتد.عقل بشری است. انبیار با کمتال نبتوّت ار آن تصترّف ننمواه
انتد. و از ایشتان بته مناستبت یقتین ایمتان آوراه اند، بدان از سروحی تلقّی کراه

معنی اعاقاا، انعقاا صورت علمتی استت »و  5«رهارت رینت به قلوب امم رسیده
همچنین کاشتانی  .3«منبع علم، ال است»و  1«ت و...بایا رنّی ار ال به وجوا مغیّ

 .1ااندمعرفت میمحلّ  ای،ال را لطیفه
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علم و تعقّتل  ،قرآن ار موارا ماعدا قلب را به عنوان جایگاه شناخت، حکمت
 ؛(11/حج) أَفَلََ يَسيُروا ِفی األَرِض فَتَکُوَن لَُهَ قلوب  يَعِقلوَن ِبَها اانساه است:

یتا ار آیتة  .1«هایی بوای هشیار که اریافانتدیین و ایشان را البه نروند ار زم»
  ْ ََ  بَللل هللَو آيللا ْ  فللی ُصللدوِر الّللذيَن أوتُللوا العللل نیتتز ار  .(11/عنکبتتوت) بينللا

انَّ هللاَ حکمتت اانستاه استت: محتلّ  حدیثی قدسی خداوند به وضتوب ال را

ُْ أن  فلی قللب أحلد  اّل و فَل نّی لَلَ اجعلل الحاملةَ  قاَل لموسی  َعّظَ الحامةَ  یتَعال أرد
خداوند به موسی فرمتوا: حکمتت چیتز بزرگتی استت، زیترا متن » ؛أيفَر لَلهُ 

 .2«خواهم او را ببخشماهم، که میحکمت را فقط ار قلب کسی جا می
ار ماون عرفانی نیز به این ررفیت قلب بته صتراحت اشتاره شتده استت. از 

َ  علیگفت: العلم علمانِ:  برپیغام»: آمده است احیاءالعلو جمله ار آن  اللّسلان عل

َ  فی   َ لفذ ََ، و عل َُ النافع  َ قلِب فذلالحجة هللا علی ابِن آدَ    .1«العل

 الهی و واردات غیبی نورمحلّ  دل،

اانتد کته از عتالم علتوی ، کاشانی، حال را وارای غیبتی میالهدایهمصباحار 
جمال و جتالل »اارا: یگر بیان می. و ار جایی ا1آیدگاه به ال سالک فروا میگاه

هتا و زمتین و از آنجا که خداوند نور آستمان .5«وجه باقی بر او )ال( ماجلّی شد
 پس ال نیز جایگاه نور خداوندی قرار گرفاه است. نقل است که پیامبر ،1است
ََّ » فرموا:چنین می سجده نمازار   . مولوی این مفهتو  را 7«جعَل فی قَلبی نلوًراا اللُّه

 چنین بیان ااشاه است:
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 آن چنان که گفتت پیغمبتر ز نتور
 

 که نشتان  آن بتوا انتدر صتدور
 کتتته تجتافتتتی آرا از اارالتتتغرور 

 
رور  1هتتتم انتابتتتت آرا از اارالستتّ

اّل  َلَلَ أضلع علملی و نلوری فلی صلدورک»... ار حدیثی قدسی نیز آمده است:  

را ار قلب شما برای این  خوا  ن علم و نورم» ؛«ةوأنَا أُريدُ ِبکَ َخيَر الدُّنيا واآلخلر
الباته ار ایتن  .2«خواسام، خیر انیا و آخترت بترای شتما باشتد ، که میاقرار اا

تواند الیل بر این باشد که حدیث قرار گرفان علم و نور خداوند ار کنار هم، می
 شوا و نایجتةمینهااه قلب انسان  ای است الهی که ارعلم از جنس نور و وایعه

 این علم، خیر انیا و آخرت برای صاحب آن نور و علم است. 

  احساس )عشق و محبت و دوستی(محلّ  دل،

و الیل آنکه صتورت »آمده است:  مصباح الهدایهگونه ار این ویوگی قلب این
ال، از عین عشق پدید آمد، آن است که هرکجا جمتالی بینتد، بتا او ار آمیتزا و 

منظتوری و محبتوبی و االرایتی زا و هرگتز بتیهرکجا حسنی یابد، بتدو ارآویت
بوا و بته محبّتت  و چگونه باشد الی که ار او ایمان و محبّت رسول» .1«نباشد

 .1«اهل بیت او ممالی و رافح نبوا
آیات، احاایث و روایات  توان اراحساس را میمحلّ  مرکزیّت قلب به عنوان

خویی قلب پیامبر اانستاه شتاز جمله ار آیه ذیل، مرکز نرمی و ار ؛بسیاری اید
َْ فظغلا َيلليَظ القللِب َلنإ  رحمة  ِمنَ فَِبما شده است:  َْ لَُهلَ و لَلو کنل لفَ هللِا ِلن  نإ وا ِملضُّ

به نهمار)= بسیار(، بخشایشی از ختدای، چنتین نتر  »؛ (151/عمرانآل)  َ ولِ حَ 
رحمتت بتاز بوای و خوشخوی امّت را، و اگتر تتو ارشتت بتوای، ستابرال بی

 ــــــــــ
 .1111-1112، افار چهار ،   مثنوی معنویمولوی،  . 1

 .211،  2، جالجواهر السنیهحرّ عاملی،  . 2

 .11،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 1

 .11همان،   . 1
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 .1«اکندندی از گرا بر گرا توپر

 پاکی و حیات دل

عزالدّین محموا سه عامل علم، تقوا  و پرتو نور نبوّت را عامل حیتات، پتاکی 
 2«علم نافع، مدا حیات ال است و انقطاع  از ال، سبب ممتات او» ااند:ال می

ال  یعلم اانساه شده است و همتین علتم باعتث احیتامحلّ  حدیث زیر ال، ار
َِ بيَن عباد تذاکُرِ »شوا: می هلَ انتهلوا فيلِه إللی  إذا ةِ مّما تحيلا َعليلِه القللوُب الميَّتل یالعل

چون علم از آن چیزهایی استت کته  ؛علم را ار میان بندگانم رواج اهید»؛ «أمری
توانند به وسیلة فرا گرفان علتم بته ستوی کند، و آنها میهای مراه را زنده میال

 .1«اسندمن بیایند و احکا  مرا بشن
و هوس  یعزّالدّین محموا، صفا و آینگی ال را، بساه به پاک شدن زنگار هو

اهد مگر به مصقلة زهد و تقوا و آن زمتان استت ااند و این است نمیاز ال می
و به روزگار »گوید: نیز می .1«صور حقایق خارر کماهی ار آن مکشوف گراا»که 

انتوار نبتوّت، نفتوس امّتت از  به برکت آثار نزول وحی و پرتو صحبت رسول
 یرلمت رسو  عااات منخلع گشاه بوا و قلوب از لتوث ربیعتت و شتایبة هتو

روی به آخرت آوراه و حتق  ،رهارت یافاه و از انیا و اَعراض آن اِعراض نمواه
الباّته  .5«را رالب بواه و به نور ایمان از ورای حجاب مشاهدة صورت غیب کراه

، و 1اانتدوس و عناا از ال را بساه به عنایت ازلی میو ه یکاشانی، خلع بیخ هو

 ــــــــــ
 .121،  2، جکشف األسرارمیبدی،  . 1

 .51،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 2

 .211،  2، جالجواهر السنیهحرّ عاملی،  . 1

 .113،  صباح الهدایهمکاشانی،  . 1

 .15همان،   . 5

 همان. . 1
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، کته بتر ختالف 1کنداین اندیشه، ذهن را به مذهب و شیوة کالمی او نزایک می
خویشتان  ااریم، آنها خوا برما بر کسی سام روا نمی»باشد: نصّ صریح قرآن می

 .2«کنندسام می

 هاعلل انحراف و بیماری، آلودگی و مرگ دل

نگاه عرفا مقامی برتر از عرش و فرش اارا، ار  ای غیبی است وفهقلب که لطی
رسد. عزّالتدّین محمتوا، شوا و مرگ آن فرا میگاه به االیلی آلواه و منحرف می

رلب امور انیایی و وجوا تنتازد و تمتانع مناستب و مطالتب انیتاوی را، عامتل 
حراف ال استت، . عامل ایگری که ار نگاه عزالدین باعث ان1ااندمریضی ال می

و با احاجاب نور عصمت، مزاج قلوب »باشد: میان امت می فقدان نور عصمت ار
نتور عصتمت بته عنتوان  الباّه وجتوا. 1«از اعادال اساقامت روی به انحراف نهاا

الیلی بر پاکی قلوب و احاجاب آن نور، به عنوان الیلی بر انحراف قلوب با توجّه 
ن و ان و کتافراو وجوا منافق ار زمان پیامبر های منحرف و آلواهبه وجوا قلب

ها و اشمنی آنان بتا رستول، اشتاره شتده ن که بارها ار قرآن به کارشکنیامشرک
 باشد. الباه این عقیده شاید ریشه ار اعاقتااات برختی ازاست، قابل پذیرش نمی

، ر شتواتتعرفا ااشاه باشد که معاقد بواند هر چه فاصلة زمتانی از پیتامبر افزون
. اما موالنا ارتبام با منبع نور ازلی را از رریق انبیار و 5شواتر میگناهان نیز افزون

 ــــــــــ
کاشانی ار مذهب، شافعی و ار مسلک، صوفی ماشرّد ماعبّد استت. ار اصتول عقایتد، ماننتد اکثتر  . 1

 (.11،  مصباح الهدایهشافعیه، پیرو اشعریان است. )نقل از: مقدمه 

 .111نحل/ . 2

 .11،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 1

 .15،  الهدایه مصباحکاشانی،  . 1

بار بته یتاا را، یککاند که ار پیری یاا ایّا  گذشاة خوی  مییت کراهاعلی ترمذی روبن از محمد . 5
د شااری کرا و با خوا گفت: چه میآورا که چگونه ار جوانی به گناهی کشیده شد... اما خویشان

د، رنجور شتد... پیغمبتر را ار اگر من آن گناه را مرتکب شده بوا ؟... چون این ار خارر خوا بدی
 ،ای محمّد، رنجور مشو که نه از آن است که ار روزگار تتو تراجُعتی استت :خواب اید که فرموا

← 
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اند و کسانی را که روحشان از پرتو معرفت حق روشن نیست، اهلل میسّر میااولیار
 اشد:بپس مهم اتصال بنده به یک منبع نورانی می ؛ااندمانند مراگان می

 زوخواه از آا  گیر نتورش، ختواه ا
 

 ختواه از کتدومی، خواه از خم گیر 
 گفت رتوبی متن رآنتی مصتطفا...  

 
 والتتذی یبصتتر لمتتن وجهتتی رأی

 چون چراغی نور شتمعی را کشتید 
 

 را یقین آن شمع ایتد هرکه اید آن
 همچنین تا صد چترا  ار نقتل شتد 

 
 ایتتتدن آختتتر لقتتتای اصتتتل شتتتد

 خواه از نور پسین بستاان بته جتان 
 

 از شتمعدانهیچ فرقی نیست خواه 
 ختتواه بتتین نتتور از چتترا  آختترین 

 
 1خواه بین نتورش ز شتمع عتابرین

همچنین عزالدین محموا تمایل قلب به سوی نفس را، عامل نتزول قلتب بته  
. ار قتترآن پیتتروی از هتتوای نفتتس باعتتث گمراهتتی و 2اانتتدمی« نفتتس»مرحلتتة 
ََّخلِِ أفَرَ يلْ َملن  هر بر قلب و ال انستانی استت:شدن مُافکنده ذَ إلَهلهُ َهلواهُ و ات

ََ َعلللل َ  وَخلللتَ للل ی  ی سلللمِعِه و قَلِبلللِه و َجعَلللَل َعللللأَضللللَّهُ هللاُ عللللی ِعلللل  َوةبََصلللِرِه ِيش 
ایدی آن مرا را که پسند خوی ، خدای ختوی  گرفتت و گمتراه »؛ (21/جاثیه)

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

قَللَّ  و َملنإ ... : »فرمایتدمتی است که صاحب آن الیق اوزخ است، و نیتز علتی

َْ قلبُهُ دََخل النّلارَ  َْ قلبُهُ و َمن ما ش اندک، ال  مراه اهر کس پارسایی ؛«ورَعهُ ما
 .1ستو آن که ال  مراه، راه به اوزخ براه ا

→ ______________________________________________________  
که از وفات ما چهل سال ایگر بگذشت و مدّت متا از انیتا اورتتر  بلکه این خارر تو را از آن بوا

تصفوف )نیکلستون،  .«فارقت ماستشد و ما نیز اورتر افااایم. آنچه ایدی از اراز کشیدن مدّت م
 .(111،   اسالمی و رابطه انسان و خدا

 .1152-1111، افار اول، بیت مثنوی معنویمولوی،  . 1

 . ار اروار سبعه قلب، نفس ار مرحلة اسفل از قلب قرار اارا.111،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 2

 .121،  1، جکشف األسرارمیبدی،  . 1

 .121،  البالغهنهج . 1
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مالک اینار گفت: از حسن )بصری( پرسید  که »آمده است:  االولیاء ةركتاذار 
عقوبت عالِم چه باشد؟ گفت: مران ال. گفام: مترگ ال چیستت؟ گفتت: حتبّ 

 .1«انیا

 یک دل و یک محبوب

، آینتدگرا نمیعزّالدّین محموا با تکیه بر این نکاه که او محبوب ار یک ال 
محبّت الهی با شفقت بر خلق ار یک ال جمع شتوا و شاید که »کند: تصریح می

گیترا، یعنی محبوبی کته ار قلتب جتای می ؛2«بعضی را آن شفقت، محبّت نماید
فقط خداست و محبّت به ایگران از نود شفقت به خلق است. وی نشتان اینکته 

اگتر »اانتد: مهربانی با خلق از نود شفقت است، نه از نود محبّتت را ار ایتن می
ین او وصف را مخیّر کنند، میان تترک ررفتی و ایثتار ایگتری، رترف صاحب ا

ار : »کنتدروایتت تصتریح می یتکاین موضود را وی با ذکر  1«خلق، ترک گیرا
ُْ َعلَی القلُوِب أَن يَدُخلَها ُحبّی و ُحبُّ ييریاخبار ااوا است:  م  .4«يا داود انّی َحرَّ

ن فت: توان یااشاره به این نکاه را ار قرآن نیز می ل  ّمِل ا َجعَلَل هللاُ ِلَرُجل مَّل

اهلل هتیچ مترا را او ال نیافریتد ار انتدرون »(؛ 1احزاب/) قَلبَيِن فِی َجوفِلهِ 
کنتد کته ار ال بنتده فقتط . ار این آیه خداوند به صتراحت تأکیتد می5«وی

گاه وجوا اارا و انسان اارای او قلب نیست کته جایگاه یک محبوب و تکیه
ری را ار آن او جای اهد، بنابراین چنانچته ار قلتب متا خدا و محبوب ایگ

گاهی جز خداوند قرار گرفاه، ارحقیقت ما خدا را از قلتب و محبوب یا تکیه
 ایم. ال خوا بیرون کراه

 ــــــــــ
 .12،  األولیاء ةركتذعطار نیشابوری،  . 1

 .113،  مصباح الهدایهکاشانی،  . 2

 همان. . 1

 همان. . 1

 .1،  1، جکشف األسرارمیبدی،  . 5
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 نتیجه

تتوان گفتت: توجته بته ال و با توجه به مباحثی که ار باب ال بیان شتد، می
مضامین محوری عرفتان و کاتب  انواد، صفات، حاالت و کیفیت آن از ،هاویوگی

نیتز  الهدایهمصفباحباشد که این محوریّت ار کاتاب عرفانی اعم از نثر و نظم می
. زیربنتتای تعتتاریف و مباحتتث مطتترب شتتده ار بتتاب ال، ار شتتواایتتده می

 باشد.، روایات و احاایث میقرآن، الهدایهصباحم
آید، نشان از این اارا به است می الهدایهمصباحل ار مان أمّار واقع آنچه از ت

نویسندة کااب ار تعریف ال به جای پرااخان به تعاریف ذوقی یا شتطحیات که 
 نبوی بهره براه است.   معمول عرفا، از قرآن و احایث

بر این اساس، ار نگاه عزالدّین محموا، ال اارای او جنبة مااّی و معنوی یتا 
الیتل ه شناخت حقیقت ال، بت ست ربّانی وا ایحقیقی است و حقیقت آن، لطیفه

 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 

اانتد کته: ال نایجته کند. وی الیل این تقلّب ال ار احوال مخالف را این میمی
ب و نفس تجاذب و تطارا واقع است. ار این حالت روب و نفس است و میان رو

گاه روب غالب است و گاه نفس. اگر سعاات ابتدی و عنایتت خداونتد بته روب 
رستد و ایتن ال ال نیز بته مقتا  روحتی می،مدای رساند و نفس را مغلوب کند

نفتس محتلّ  مؤمن است و اگر بترعکس آن شتوا و روب مغلتوب شتوا، ال بته
افر است و اگر نصرتی از هیچ ررف نباشد و لکن نفتس رسد و این ال، ال کمی

روا که این ال، ال منافق استت و قوّت ااشاه باشد، ال با تراید به آن جانب می
اگر ار این حالت میل ال به روب بیشار باشد ار او ایمتان و کفتر بتا هتم ایتده 

 شوا که این ال، ذووجهین است. می
اانتد. ع  را ستبب ممتات آن میوی علم نتافع را متدا حیتات ال و انقطتا

ااند که بته واستطه همچنین پاکی ال را بساه به پاک شدن زنگار هوس از ال می
ارک صتورت حقتایق محلّ  آید. این ال ار نگاه کاشانیزهد و تقوا به است می
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شوا. وی ال مؤمنان عصر پیامبر را به الیل برکتت نتزول وحتی و پرتتو نتور می
ااند. نیز عنایت ازلی الیل ایگری ار پتاکی ال پاک می نبوّت، از هرگونه آلواگی

انحراف ال بساه بته رلتب امتور انیتایی استت.  ،ار مقابل .از نگاه کاشانی است
 باشد. ها میهمچنین فقدان نور عصمت الیل ایگری بر آلواگی و مرگ ال

 ال جایگاه احساساتی چون عشق، محبّت، اوسای و،همچنین ار نگاه کاشانی
و نیز مرکز تاب  انوار الهتی و  تعقّل، ایمان و توحید ،شناخت ،معرفت ،لمعمحلّ 

 تجلّی نور خداوند است.
ارنهایت، جمع او محبوب )وجوا او قلب ار یک سینه( محال است. کاشانی 

« شتفقت»و « محبّتت»وجوا محبوب ازلتی ار ال و محبّتت خلتق را از او نتود 
 ااند.می

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 و کوتاه شدن مقاله حذف شده است( ا نیمی از منابع هنگا  بازنگریشوا، حدو)یااآور می

 

 هاکتاب
 قرآن کریم .1

العابتدین کتارمی ، ترجمتة زینهالجواهر السفنیّعاملی، محمد بن حستن،  حرّ .2
 ش.1131، او چا  خلخالی، تهران، اهقان، 

، هشتام چا ، تهران، امیرکبیر، ارزش میراث صوفیهزرین کوب، عبدالحسین،  .1
 .ش1111

، بیروت، لبنان، السندیاالما  ةیشحا، النساییشرح سن الدین، سیوری، جالل .1
 .تا، بیالعربیااراحیار الاراث
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