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 چکیده

و   بلکه خالنته  ز دل، گوشت. اار  نتنوبری شتکی نی ت. یکی از مباحث بنیادین عرفان، مبحث »دل« است.  مراد ا

القضتات بین رو  و دل مراببی اایی شتده و در ببیین مراب ، چکید  وجود ان تانی و محی انتقا  علو  و ماار  است.  عین

از دید وی جان در دل نهان است. و حق در جان  وی  است. جان را باالبر از دل و خداوند متاال را نیز باالبر از جان دان تته

اس. و جایگاه دل را »بَیْنَ إِنْبَاین مِن أًنابِعِ الرَّحمن« ذکر کرده و اف اد کالبد ب یار مهم دان تهنقش دل را در انال  و 

ز دیدگاه وی هر ک تتی که استت.  افوظ برشتتمردهبرای دل باابیری نظیر: منظور حق، عر  رحمان، جایگاه حق و لو  مح

 کند میدل برود خدا را مشاهده  بیند  ولی آن ک ی که به کابۀمی گی رود خود را  نزد کابۀ

 القضات، ال  ، عینبمهیدات، دل  ها:کلید واژه

 مقدمه -1

دان احمد غزالی بود القضتات همدانی یکی از مشتایص نتوفیه ایران در ارن شتشتم هجری است.  او از شتاگردان و مریعین

ر و زنداه محکو  و سترانجا  در ستی و افشتای استرار عرفانی و اعتقاد به وحدت وجود از ستوی بدخواهان به کف  که به واستۀۀ

القضتات با انشتای روان و سترشتار از شتور و شتوا و م تا ی عالی حکمی و های عینشتد  نوشتتهسته ستالگی به دار آویهته

القضتات در بمهیدات از عرفان  عرفانی است.  آثار وی عبارت است. از: رستالۀ لوایی، یزدان شتناخ.، مکابی  و بمهیدات  عین

و کرده و بجارب روحی خود را اعم از فداکاری برای ونتول به محبوب و فنا در ماشتوا و بحم ی گداز عشتق گومحض گف.

مایۀ عرفانی بمهیدات، »دل«  (  با بوجه به بن14:  1373القضتات،  )عین است.و دریاف. لذ ت و نتمیمی. و نتفا بیان داشتته

( غد  نتنوبری شتکی گوشتتی است. که در  ر  1ی دارد:  از مباحث استاستی و اراهمی. مۀر  در این اثر است.  دل دو مان

( لۀیفۀ رب انی که مرکز الها  و وارد غیبی است. و با ال  اول ایوند دارد  نتوفیه دل را بیشتتر به این 2چپ ستینه ارار دارد   

: 1377ی،  زیرا که حقیق. ان تتان همین استت. و حکیمان نیز آن را نفط نا قه گویند )جرجان  برندمانی دو  به کار می

156   ) 
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گر ارز  و اهمی. دل، نزد خداوند متاال است. از  آیات متاددی در ارآن کریم در باب دل و ال  ذکر شتده که نشتان

(  روزی که هیچ مال  37  د به گواهی ای تتد، عبربی است. )ا:دل و حق نیوشتی که خوجمله: اۀااً در این برای هر نتاح 

ها از ایامبر اکر )ص(  ( و نظایر این88و   89  ی ااک به ستوی خدا بیاورد )شارا::دهد، مگر ک تی که دلنمی  و فرزندی ستود

 اس.:نیز احادیثی در این رابۀه نقی شده



آید و چون این دل بباه و ای است. اگر آن)دل( به نتال  باشتد اال  نیز به نتال  درمیهمانا در بن آدمی گوشت. ااره

ام ا   بوان جای دادن مرا در خود ندارند یا: زمین و آستمان     (187:  1383)رازی،    نهدرو به بباهی می شتود اال  نیزفاستد  

کند که دل آن چنان  میاین آیات و احادیث بیان   (1114:  1382)فروزانفر،    د  مؤمن من چنین گنجایشتی را داردال  بن

گیرد  متصتوفه با استتناد به بر شتده و جایگاه بجلی حق باالی ارار میارج و اربی دارد که گاهی از آستمان و زمین نیز فرا 

بلکه محی    .ها دل همان مضتۀۀ نتنوبری نی ت اند و بنا به عقید  آننمودهاین آیات و احادیث، ااوال و آرا: مهتلفی مۀر 

 اربباط عابد و مابود اس.    بجلیات و حقایق رب انی و وسیلۀ  اذیر 

 ور مب تتو ی به ببیین دل و اربباط آن با ج تتم  القضتتات نیز همانند دیگر عارفان و نتتوفیان استتالمی بهعین     

نفات شیۀانی و جان و دل،    آد  دو نف. دارد: رحمانی و شیۀانی  اال  و نفط،القضات بنیاس.  از دیدگاه عینارداخته

اند  باد از بکامی اال ، اولین چیزی که وارد اال  آدمی شتتتد، نفط استتت. و اگر ال  بر نفط ایشتتتی  نتتتفات رحمانی

داد به این دلیی که اال  و نفط نف. ظلم. دارند به خا ر همین ج . هرگز به نفط اجاز  ورود به این عالم را نمیمی

 -که رِج تی از عالم ستفلی بوده-که ال  برعکط اال   در حالی  ( 195:  1373القضتات،  اند )عینفتهنیز با یکدیگر الف. گر

در    ای از عالم علوی و ملکوبی استت. و هیچ الف. و مناستتبتی میان دل و اال  نی تت. و اگر ال  را مجرد از لۀیفهلۀیفه

ین دلیی لۀیفۀ حقیق. آدمی، واستتتۀه و رابۀۀ به هم   شتتتدندال  و کالبد با یکدیگر مأنوس نمی  ،کردندکالبتد بابیته می

شایان ذکر اس. که جایگاه نفط اهلوی چپ و ال  نیز در ندر     (142-143)همان:   اس.میان ال  و اال  گماشته شده

چه که است. که اال  از آنکرده و گفتهالقضتات به مناظر  دل با اال  اشتارههمچنین عین   (195است. )همان:  بابیه شتده

  از  که  الهی.  اُنط مَحْرمانبنها    را در جهان ستهن  اوشتاند و اینآید، مۀلع نی ت. و دل آن را از اال  میل ایش میبرای د

 ( 63-64دانند )همان:  باشند، میرسیده الهی.  به اونا  بشری.  اونا 

کنند  میولی دل را هر لحظه با نور مارف. مزی ن  شتتتود دچار هوا و هوس و گمراهی می  در این بین، نفط هر لحظه   

ر استت. که انوار ذکر و ( و نورانی195)همان:   همچنین عبادت با مارف. خداوند متاال بر آن بتابد     بودن آن واتی می تت 

البته با دل از عالیق، نتتافی نشتتود    (98:  1389)غزالی،    شتتدن ال  بأثیر کلی دارد خلوص نی. و مۀابق ستتن. در منو ر

 شتود »أَفمَنْ شَترَ َ الل هُ نتدرَه لالستال  فهُوَ علی نورِ مِن رَب ه«»ألمْ نَشترَ  لَََ نَتدْرَک« آن دل از علم و نور و مارف. ار نمی

بلکه    فتاب استت.اند منوربر از آ(  این نور در دل افرادی که به ل   دین و حقیق. یقین رستتیده65:  1373القضتتات،  )عین

برای همین بمتا  وجود ایتامبر)ص(    ( 44)همتان:    آفتتاب دنیتا ن تتتبت. بته آفتتاب دل متاننتد نورچراف در جنت  آفتتاب استتت.

 َ   َالْبی   فی وَنُوراً  جَ َتدی  فی نُوراً وَ  وَجْهی  فی نُوراً  اَعۀِنی  اَللهمَّ: »کردمیاارچه نور بود و با وجود این باز نور خدا را  ل ی

  فی  نُوراً، »دل  لباس  «َالبی  فی نُوراً، »بن  لباس  «جَ َتدی  فی نُورًا»  جا مقصتود از، در این«عِظامی  فی وَنُوراً  أَعْضتا ی  فی وَنُوراً

شتود و میبه این بربی  مارف. حق باالی به دل و بصتیرت دل حانتی   (322-325چشتم است. )همان:    لباس  «وَجْهی

ی شتده و ستالَ به نور بصتیرت و مارف.، خداوند را در دل خود چون آیینۀ دل نتافی شتود، نور حق باالی در آن متجل 

بر چیزها وافقکه غزالی نیز علم و مارف. را مچنان   (553-554:  1376بزاز، کند )ابنمیمشتتاهده و مارف. او را حانتتی

 ( 246:  1389اس. )غزالی،  ها مارفی کردهبرای الوب افراد بشر و غذای ال 
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آد ،  کرد  وی علم را به علم بنیاالی یا علم مکنون دس. ایدابوان به علم خداوند بالقضات از راه دل میاز دیدگاه عین 

کند که جز عالم خدا ک تی از علم مکنون  میفرشتتگان، مهلواات و در نهای. علم خداوند یا علم مکنون و مهزون بق تیم

ای نتدارد و این عتالم را در چین و متاچین بتایتد ج تتت. و برای  لت  این عتالم ختدا بتایتد از راه عمتی دل، نته راه عمتی بن بهره

به این  به حقایق و علم الهی است. القضتات راه دل، راه ونتول  لذا در اندیشتۀ عین  ( 5-6:  1373القضتات،  ینراهی شتد )ع

دهند و میالل ه به آدمی نشتان  ب تم  میم  در  یا و  الل ه  ب تم  با: دایر   را در  الهی استرار  الُقرآن،  عَلَّمَ  دلیی که در عالم الرَّحمنُ

که این دل، لو  محفوظ شتد باد از آن  شتود میشتود و در دل آدمی منقشمییَاْلَم مالم او   مالَمْ  اإلِنْ تانَ  عَلَّمَ  بالَقلَم  عَلَّمَ

با رو  االمین به  چهایداشتود و آن  و روشتن بر او آخرین و  اولین  علم  که  چکانندمی  آن )دل(  دهان  در  لدنی  علم  از  ایاۀره

 ( 66  ( و نیز )همان:155-156شود )همان:  راه او می و  ایۀا  الحق  جَذَبات من شد  جذبۀٌمیانبیا و اهی رسال. گفته

آورد: هر ک تتی که بهواهد به میدستت.آدمی با رجوع متفکرانه به دل خود، خود را به :القضتتات ماتقد استت.عین     

کنتد و بته واستتتۀتۀ دل، خود خود را کته بتا بفکر و بتدبر بته دل خود رجوعدو راه دارد  یکی آنکنتد  علم ایتدا  دانتد،چته نمیآن

آید، اگر محی و مفتی آن نتدا دل باشتد آن امر خدایی است. اگر دل فتوی ندهد و آورد  هر امری که ایش میدست.به

ستاید و هر آن کط که مفتی او اماره باشتد آن شتیۀانی است.، اط هر ک تی که مفتی او دل است. متقی و مفتی، نفط

 با آن  فتوای،  شتود  مشتکی بو بر  هرچه  است. که(  در بابیری دیگر آورده8-9)همان:   شتوددیده و شتقی مینفط است. زیان

از آن   و  بتاشتتتد  امتاره  نفط  مفتی  اگر   امتارهنفط  نته  کن  ابول،  خود  دل  مفتی  از  «والیَجوزُ  وَیَجوزُ»  کن  رجوع  خود  دل

است.: بق تیم کردهبر این استاس است. که علم را نیز به دو دستته     شتودمی بدبر  ه ت.  که این  از ما  حال  ناچار،  کنیممتابا.

 ( 197)همان:    ال   علم  و زبان  علم  «بالل  ان  ِعلْمٌ  و  بالقَلْ ِ  ِعلْمٌ  ِعلْمان الاِلْمُ»

بلکه    را همان رو  و جان المداد نکرده   دل  iالقضتات برخال  نظریۀ عارفان استالمی همچون اما  محمد غزالیعین     

استتت.  وی در ببیین مرابت ، جتان را بتاالبر از دل و ختداونتد متاتال را نیز بتاالبر از جتان  بین رو  و دل مراببی اتایتی شتتتده

  چگونه  را خدا  باشتتتیندیده  را جان  چون و؟!  باشتتتیدیده  کی  را  جان  ایندیده را خود  دل هنوز خود استتت.: »بودان تتتته

 ( از دید وی جان در دل نهان اس. و حق در جان:155)همان:    باشی«دیده

 نهتانحق بجتان انتدر نهتان و جتان بتدل انتدر  

 چنین رمزی عیان کو با نشان . و بیاناین
 

انتدر نهتان   انتدر نهتان  انتدر نهتان   ای نهتان 

 جهتان انتدر جهتان ن انتدر جهتان انتدرای جهتا

 (158)همان:                                      

  و  اال  بر مجازی  ا الا  میان  باشتتتد  استتت.: »فرا گونه گفتهدر جای دیگر نیز باد از ببیین اربباط بین رو  و جان و اال  این

 ماده  رزا  از جز  که  دانی آخرست.: »ابندی رزا نیز گفتهبق تیمحتی در  ( و 159دل« )همان:    و جان بر حقیقی ا الا   میان

 و األَرضِ ال تَّما:ِ مِنَ  یَرْزُاکُمْ  الَّذی وَ هُوَ  که  دهند  را  کط همه  اال   رزا   روح ت.  رزا  و  الب ت.  رزا: ه ت.  دیگر  هایرزا

(  روشتن است. که رزا ال  را متمایز از رزا ماده  137)همان:   «حَ َتناً رِزْااً  مِن ا  رَزَاْناهُ وَ مَنْ  ندهند را  ک تی  هر و دل جان رزا   اما



کند  زیرا در نتتورت ا الا رو  و جان به دل به بر میبرشتتمرده استت. و این نگر  شتتیص را دربار  مراب  رو  و جان و دل وا تتی

 شد نورت متمایز ذکر نمی

استتت.: مدبی  راب  جان و دل و خداوند متاال اشتتتاره کردهای دیگر به این موی دربار  بقریر بمهیدات نیز به گونه     

ولی مدبی استت. که دل، گوینده و زبان، شتتنونده    کرد زبان، گوینده و دل، شتتنونده بود برای همین به نوشتتتن عز  نمی

که برای ایامبر)ص( نیز هر دو حال. گفته  نماید چناناستت. و عزمم برای نوشتتتن زیاد شتتده و حاالت شتتگفتی روی می

  حقیق.  به  ستاعتی خود خودی  از  را ما  «بالل  یا  أَرِحنا: »گف.می   شتنود  دل  از زبانش  که خواست.است.  زمانی که میشتده

خود  به  حقیق. از  ستاعتی مرا  عایشته ای  «حُمَیْرا  یا  کَل مینی: »گف.می،  باشتد زبان  شتنونده  دل  که خواست.می  چون و ببر

 جواب  کرد، در  درخواس. ایامبر، با سؤال آن چهآن  که اس. آن گوید که مقصودادامه میرسد  در    فایده  به جهانیان با آور

 رو ، برد  جان ایامبر)ص( با  دستتوری  دلم و  برد  دل با  دستتوری  نهاد  و  حقیقتم، برد   خود  حقیق. و  نهاد با  دستتوری آن

 و  نهاد از  زبانم و  یاف.  دستتوری  از دل  حقیقتم   یاف. دستتوری  ایامبر  رو  از  دلم و  یاف. دستتوری  باالی حق  از  مصتۀفی

استت.  شتتنیده  خدا از  ایامبر)ص(  رو  ایامبر)ص( و رو   از من  دل  استت.  مکتوبات  در هرچه  اط   یاف.  دستتتوری  حقیقتم

 کَوک ٌ  أَنَّهاکَ ألزُّجاجَۀُ،  زُجاجَۀِ  فی  ألمِصْتبا ُ،  مِصتبا ٌ  فیها  کَمِشْتکو ِ  نُورِهِ  (  وی در بف تیر آیۀ شتریفۀ مَثَی16ُ-17)همان:  

 اط  از  چراف  نور  متاننتد  بته بیننتده  ختدای باتالی  وجته  نور،  بینتد  را  ختدای  چون  ایاستتت.: بنتدهگونته گفتته( این35  دُر یٌ)نور:

نیز   عباس ابن محمد)ص( استت. نور  زجاجه،  و  بیننده  جان  مشتتکات، این  استت. و  مشتتکات  در آبگینه  و  نمایدآبگینه می

همچنین از بوهریره چنین     (258-259استتت. )همتان:    مصتتتبتا   محمتد،  نور  و  زجتاجته  جتان،  و  مشتتتکتات  دل،:  گویتدمی

دْرُ هُوَ  أَلمِشتتتکا ُ»  کند:مینقی با ُ و  الَقلْ ُ  هُوَ  وَالزُّجاجَۀُ  الصتتتَ  بو را  دل  چون(  در نهای. »262)همان:    «الرُّو ُ  هُوَ  المِصتتتْ

 ( 148)همان:    نماید« بو  با  عزت  جمال خود  رو ،  بازیافتی را  و دل  آمدحانی

بحق زنتده  بود  جتان  و  بجتان  زنتده   دل 

آمتتد دیتتد  فتترا  رو   ختتدا  نتتور   از 
 

درجتان تتتت.   دل  گتاه  و  دل  جتان در   گته 

اترآن تتتت.؟ در  نتته  نتور«  عتلتی  »نُتور   اتط 

 (270)همان:                                        

  فی  إِنَّ»)ص(:    القضتات نقش دل را در انتال  و ف تاد کالبد ب تیار مهم دان تته و با استتناد به حدیث ایامبر اکر عین   

بباهی ج تم را در گرو   «الَقل   أَال وَ هِیَ  کُلُهُ  الجَ َتدُ  َف َتدَ  َف َتدَتْ إِذا  و  کُلُهُ  الجَ َتدُ  نَتلُیَ  نَتلُحَ.ْ إِذا  لَمُضْتۀَنَۀٌ  آد َ ابن  جَ َتد

آید و چون این دل  نورت که در بن آدمی اگر دل به نال  باشد اال  نیز به نال  درمیاس.  به اینبباهی دل بیان کرده

 ( 145نهد )همان:  بباه و فاسد شود، اال  نیز رو به بباهی می

)همان:    ؤمِن بَیْنَ إِنْبَاین مِن أًنابِعِ الرَّحمن«نهد که جایگاه آن را »َال ُ المُاا ی همدان آن چنان دل را ارج می       

آورد که خداوند ارآن را بدون واستۀه بر  کند و در فصتی استرار ارآن و حکم. خلق. ان تان می( ذکر می93  ،147  ،147

ربی َفأح َتنَ بَأدیبی  کتابهانۀ أَو لُ ما خَلَقَ الل هُ نوری رستی، آنگاه استتاد أدَّبنی  ه ای دوست. با  با باست.  »لو  دل نوشتته

(  البته نه 174ارآن را بالواستۀه بر لو  دل بو نوی تد که وَ رَبََُّ األکرَ ُ ال ذی عَلَّمَ بالَقلَم عَلَّمَ اإلِن تانَ مالَمْ یَاْلَم« )همان:  

َِ  فی إنَّ   باشتد اهی که  زند  دلی با  خود  غمز  جمال  هر دلی بلکه دلی که اهی باشتد: »ارآن   « َالْ ُ لَهُ  کان  نْلِمَ  لَذِکری  ذل



 و  هاگفته است.: خداوند نفط  الجَنَّۀَ  لهُمُ بِأنَّ وَأَمْوالَهُم  أَنُْف َتهُمْ  المُؤمِنینَ مِنَ  أَشْتتَری  الل ه و در بف تیر آیۀ إِنَّ  (177  )همان:

- 276)همان:  نی ت.   آن حاج. به خریدن  خود اوست. و آن  از  دل  ولی است. خریده بهشت.  مؤمنان را به بهای  هایمال

 ( 73اس. )همان:  ا الع دل، دروف و حرا  بلقی شده( و از ارج و منزل. دل اس. که شهادبین گفتن با زبان بدون275

 صفات دل    -2-2

اَ َ  َالبُه اب بع  َفمَن  شُتاْبَۀٌ وادٍ  کی  فی،  اَوَدی ً آد َ ابن  َال ِ است.: إِن ایامبر)ص( فرموده أهلَکَهُ   وادٍ أیَ  فی الل هُ  یُبال  لم  الشتُّ

  اند: گفته دیگر  جای  و شتتودهالک  که بود آن  بیم  شتتد  هاوادی آن  متابع  کط هر   هایی استت.وادی آد   بنی  دل  در  یانی

  جتایی   بتا  گردانتدمی  خود  هتایوالیت.  در  را  دل  الیزالی  عشتتتق  رحمت.  بتاد   «الریتا ُ  بقلب هتا  َفال ِ  بِتأرض  کَریشتتتۀٍ  القلت ِ  مَثَتیُ»

بربی  با بوجه به روای. »مَثَیُ (  به این54نای تتتد )همان:    گردیدن  و از استت.  )گردنده(  متقل  خود،  ال  و  شتتودستتاکن

  جَوَالن  دوانگشتت.  عالم در  هادل  ،گرداندمی خود  هایعالم در  الهی  رحم.  باد را  هاالقل ِ کَریشتتۀٍ بِأرض َفال ِ بُقلَبُها الریا ُ« دل

 ( 146کند )همان:  می

رن  دل شتود همچون دل،  دل نظرگاه خداست. زمانی که اال  رن  دل گرفته و هم منظور حق تعالی است::دل    -

  و دل   جان بر بلکه   شتتودنمی  اال   شتتامی هرگز  حق باالی  محب. و همچنین نظر   (146شتتود )همان:  منظور الهی می

وَرِکُمْ  الی  الیَنْظُرُ  اهلل  إنَّ»  کته  افتتدمی  بتا  مجتازی  نظر  متدبی  ختدا بته نیتابت.  دل   «ُالوبِکُم  الی  یَنْظُر  وَ لکن  أَعْمتالِکُمْ  والإِلی  نتتتُ

  َفلَنُحْیِیَنَّه »  که  یابدمرگ نمی باشتد  دل  منظور  اال  اگر،  رستد مرگ  وا. چون   ماندمی  دنیا  مرگ در  زمان  کند بامی  اال 

  هنگا   (  اگر163-164)همان:    «أحیتا:ٍ  غیرُ  أمْواتٌ»  افتتدمیابفتاا  کلی مرگ  نبتاشتتتد  دل  منظور  اال  و اگر  «طَِِیبَۀً حیو ً

رو  از همین  ( 195)همان:    شتودمی نایی  به ستاادت،  گیرد  دل  رن   اگر و  دچار شتقاوت،  گیرد  نفط  رن    آدمی  جان، مرگ

  بینم  بو آینۀ رو   در  را خود  جمال  با  آن است.  کند: حکم.میگونه بیاناست. که حکم. خداوند را در آفرینش ان تان این

 ( 272بیافکنم )همان:   بو  دل  را در  خود  محب. و

 ای خدا آیینۀ روی جمال. این دل است. 

ببینم بی نور بو خود را   وجوددر جمتال 
 

 است. گل ت. و عشتق بو چون بلبیبرگن ما  جا 

 یکی خود حانتی است.بط درین عالم مراد هر

)هتتتتمتتتتان:                                           

281) 

افزاید  بصتر ال ،  کند  نظر به روی برادر نیز بر روشتنایی با ن میکه نظر در کابۀ حقیق.، بصتر دل را زیاد میهمچنان

اما بصتر دل و جان جز آینۀ نتورت »رَأَیْ.ُ رَب ی لیلَۀَ    باشتد  اط بصتر با ن، بهشت. و حور است.آینۀ شتاهدان لۀ  الهی  

 نُظِرَ إِذا  کَالمِرآ   الَقلْ ِ  مَثَیُ»  ( 344المِاْراجِ فِی أَح َتنِ نُتورَ ٍ« نی ت. زیرا آنجا آینۀ مهلوا باشتد اینجا آینۀ خالق )همان:  

کند، آیینۀ او دل  میای دارد که با نگری تن در آن حق را مشاهدهنورت عار  آیینهاین به  ( 293)همان:   «رَبُّه  بَجَل ی  فیها

 ( 191:  1382و دل محی نور حق اس. )بقلی،  

متتنتتظتتری یتتکتتی  ربتتانتتیدل   ستتتت. 

  

ختتوانتتیحتتجتتره  دل  چتته  را  دیتتو   ی 

 (222: 1382)سنایی،                           



است. که دریای نور الهی باشتد و آن دلی که نظرگاه خداوند متاال است. حتی در میان نتدها هزار مولوی بنها دلی را، دل دان تته

 بلکه در یَ شهص وجود دارد:شود  بن از خواص و عوا  نیز ایدا نمی

نتور دریتتای  آن  غتیتر  نتبتتاشتتتتد   دل 

 نته، دل انتدر نتتتدهزاران ختاص و عتا  

 

آنتتگتتاه  و  ختتدا  نتتظتترگتتاه   کتتور؟   دل 

 در یکی بتاشتتتد؟ کتدام تتت. آن؟ کتدا ؟

:  1386)متتتولتتتوی،                           

402) 

:  1373القضتتتات،  َالْ ُ المُؤْمِنِ عَرْ ُ الر حمن و این نکته بر نتتتف. واستتتای. دل اذعان دارد )عین  عرش رحمان:  -

 القضات:(  به اعتقاد عین147

 حق است. که درین زندان ت. دل مرک 

 دل مرف حقیقت. استتت. در عتالم حق

 

متهتمتتان تتتت.   متتدبتی  ختتاک  عتتالتم   در 

 نی خود بازستتت. که زین. ستتتلۀان تتت.

 (270)همان:                                       

القضتات دارد  وی ماتقد است. زمانی که به. دل از حاکمی. هوا و هوس آباد  مولوی نیز مضتمونی مشتابه مضتمون عین

 دهد:شود و خداوند بدون واسۀه این دل را مورد حکم و خۀاب ارار میشد در این نورت، عر  رحمان می

از هوا  بهت. دل مامور شتتتتد،  اتاک 

بی این  از  باتد  بر دل   واستتتۀتهحکم، 

 

استتتتتوی   التاتر   عتلتی  الترحتمتن،  وی   بتر 

رابتۀتته  ایتن  دل  یتتافتت.  چتون  کتنتتد،   حتق 

: 1386)متتتولتتتوی،                           

160) 

نفی عار  وارستۀ ارن هشتم  (  شیص237:  1371)ن فی،   «االکبر  الل ه عر  المؤمن  ال »در ان ان کامی نیز آمده:     

: 1376بزاز، )ابن  است.های او که در ابضتۀ حق باالی و خزینۀ ودیاه  کندمینیز از دل به ملَ و خانتۀ حق باالی بابیر  

(  اط »دل در بن آدمی به مثاب. عر  است. جهان را، چنانَ عر  محی ظهور استتوای نتف. رحمانی. است. در  443

اما فرا آن است. که عر  را بر ظهور استتوای نتف.    استتوای روحانی. است. در عالم نتۀری عالم کبری، دل محی ظهور 

شتاور ادید آید و اابی برای    هور استتوا: نتفات دیگر گردد و دل رارحمانی. شتاور نی ت. و اابی برای نی ت. با محی ظ

 ور که در آفاا، عر  مظهر استم رحمن است.، در  شتار  گلشتن راز نیز ماتقد است.: همان   (187:  1383)رازی،    «باشتد

گذشته از   کند،میاس. و هر لحظه حق در دل مؤمن به نوعی دیگر بجلیانفط نیز دل ان انی مظهر اسم رحمن وااع شده

این، ظهور کماالت رحمانی در دل نیز بیشتتر از عر  بوده و دل میان غی  و شتهادت، برز  است. و مشتتمی بر احکا  هر  

القضتات در حدیثی نیز دیگر (  عین145: 1374ولی عر  فقط شتامی احکا  عالم شتهادت است. )الهیجی،   است. دو عالم  

 و  زمین  المُؤمِنِ  عَبدی  َال ُ  وَسِتانی  وَلکن  وَالسَتما ی  أرْ تی  است.: ما وَسِتاَنیدهنیز بر جایگاه خداوند متاال در دل بأکید کر

از   همچنین روزی  بودیم کرده  ابول  را آن ما نه تت.  کرد  البته  ابول  را ما مؤمن  دل  را نداشتت.، ولی  ما   اا.  آستتمان

  أَیْنَما   مَاَکُمْ وَ هُوَ»و مصتداا    جُ ت.  باید خود  بندگان  دل  در  «عبادِهِ  ُالوبِ  فی: »گفتند؟  «الل هُ أینَ»  ایامبر)ص( ارستیدند:

شتد حقیق. ان تانی، جامع حقایق و آینۀ چه گفتهبا بوجه به آن  ( 147-148:  1373القضتات،  )عین  است.  مانی  این  «کُنْتُم



بر اثر   بلکه دل اوست. که  شتود، گوشت. و استتهوان آدمی نی ت. یصت  مچه به این نتفات مت غی  و شتهادت است. و آن

رود و به ستب  بوابر بجلیات به بما  استما: و نتفات الهی محقق  می  شتش عشتق خدایی با نهایات کمال ایشمجاهدت و ک

شتود  میرهد و فرا در این حال. نتف. جمای. به خود گرفته و از محدودی. می  شتود گاه ذات حق میگردد و بجلییم

 ( 1114-1115:  1382)فروزانفر،    بواند بگنجدآن چنان اهناوری که حق در آن می

آستتتمتتان  و  زمتیتن  در  نتگتنتجتتد   حتق 

غتتایتتتی نتتدیتتده  کتط  را  دل   متلتتَ 

 

بتتدان  ایتتن  بتتگتتنتتجتتد  متتؤمتتن  دل   در 

آیتتتتتی   آمتتد  دل  حتتق   احتتا تتۀ   در 

: 1374)الهتتیتتجتتی،                      

103) 

 القضتات دل، خانۀ خداست. و  ال  باید که خدا را در بهشت. و دنیا و از دیدگاه عین دل جایگاه حق تعالی است:: 

بلکه راه  ال  در درون اوست. و هیچ راهی به ستوی خدا بهتر از   نکند داند  ل بیند و میمیچه آخرت و همچنین در آن

 راه دل نی . 

آنتَ همیشتتتته در جهتان می  اویی ای 

اویتی نشتتتتان  جتویتتان  بتو  کتته   چتیتزی 
 

گتویتی   دارد  ستتتود  چتته  بترا  ستتتاتی   ایتن 

جتویتی!  دیتگتر  جتتای  هتمتی،بتو  ب تتتت.   بتتا 
 

کنم، جواب آمد که »أنا عِنْد المُنْکَ ِر ِ الوبُهم لِأجلی« و »الیَ َاُنی  را کجا  ل و  که حضرت داود)ع( گف.: الهی بچنان

اَنی ال ُ عَبْدی المؤمن« ال    وست. »ال ُ المؤمن َعرْ ُ الل ه«  مؤمن مونط و مح  و مو تع استرار اأر تی و الستما ی و وستِ

 ( 23:  1373القضات، )عین

به    جوکنندواست.:  البان حق، ایشتان را در خود ج ت.القضتات  ریق اهلل را در با ن آدمی دان تته و گفتهعین       

یز بر این (  وی در جای دیگر ن287)همان:    ها جای دارداین دلیی که خداوند متاال در دل ه تت. و دل نیز در با ن آن

بلکه در دل است. و م تاف. آن    است.: راه خدا جان  راست. و چپ و باال و اایین و دور و نزدیَ نی ت.نکته بأکید کرده

و   «المُؤمنین  عِبادِهِ  ُالُوبِ  فی»فرمودند:   «الل ه  أَیْنَ: »ارستتیدند   ور که از ایامبر)ص(باشتتد همانیَ اد ، رهایی نفط می

ارستد: الهی راه به بو چگونه است.؟ که شتبی ابویزید می(  چنان92-93است. )همان:    «الل ه بَیْ.ُ  المؤمِنِ  َالْ ُ»  این همان

فَقَدْ وَنَلْ.َ« گف.: بو از راه برخیز که رسیدی  واتی به مۀلوب رسیدی  ل  نیز حجاب آید: »إِرَْفع نف ََ مِنَ الۀَریق جواب می

 راه بود 

متن جتویتم  کتجتتا  بترا  مَتلِتکتتا   گتفتتتم 

 گفتتا کته مرا مجو بته عر  و بته بهشتتت. 
 

متن  گتویتم  کتجتتا  ونتتت   بتو  ختلتاتت.   وز 

متن اتویتم  دل  نتزد  کتته  ختود  دل   نتزد 

 (24)همان:                                  

 رسد:بنابراین راه رسیدن به مۀلوب، فروگذاشتن نفط اس. که در این نورت در سیر إلی اهلل ک ی به گرداای او نمی

از   دل  گترفتت.هترک  جتتانتتان   حضتتترت 

کترد ختویتش  زبتون  را  ستتتت   ایتن   هترک 

هتم  نتیتز  دل  از  گترفتت. نتفتط   چتنتتدان 

مترد هتیتچ  نتیتتابتتد  را  کتفشتتتتش   گترد 



گتران  بتنتتدی  نتهتتد  را  ستتتت   ایتن   هترک 

 

دیتتگتتران  ختتون  ز  بتتهتتتتتر  او   ختتاک 

 (111:  1385)عۀار،                          

ها و بند غفل. بر فکرها باشتتد، چون فتو  فتی و نصتترت خدای باالی درآید که »إذا بربی  زمانی که افی بشتتری. بر دلبه این

 (   11: 1373القضات، جا: نَصْرُ الل هِ والفَتْی« این افی را از دل بردارد )عین

(  در جای  147مؤمنان ت. )همان:    دل،  محفوظ لو   مقصتود از  «محفوظٍ لَوْ ٍ  فی  مَجیدٌ  َارآنٌ  هُوَ  بَیْ»  لوح محفوظ:  -

 لو   در  ارآن از  حرفی  هر  اا ٍ یانی  جَبَیٍ مِنْ  أَعْظَمُ  المَحْفوظِ  اللَوْ ِ  فی  حَرْ ِ استتت.: کُیُّدیگر نیز بر این نکته بأکید کرده

(  برخی از ستالکان  173)همان:  است.    المجید  والقرآنِ ا  و این اا ،  دل  محفوظ،  لو  این   ااف ت.  کوه از  برعظیم  محفوظ

گردانند و زمانی که بما  علو  در دل  حرفۀ نقاشتتی آموخته و لو  دل را با مداد بحصتتیی و بکرار به همۀ علو  منقش می

  در   چهالقضتتات خداوند متاال هرآن(  از دید عین93:  1371شتتود )ن تتفی،  مکتوب و محفوظ شتتد  دل، لو  محفوظ می

  بشتر  با ن و  نهاد  را در آن  مانند،  آفریده بهشت.  و  الم  و لو   در هرچه و  است.آفریده در ان تان  را  همه، است.  زمین و  آستمان

(  واتی  287:  1373القضتتات،  استت. )عینکرده  آشتتکار  آدمی  جان  در آن  عکط،  ستت.الهی  عالم  در  چه هر خلق کرده و

»َفأدخُلی فی عِبادِی وَأدخُلی جَن تی« )همان:  شتود   ستالَ، رخ. در شتهر عبودی. کشتد که دل اوست.، در بهشت. وارد می

292-291 ) 
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  که است.شتده نوشتته وی بر  که است.  الل هالم  مقابلۀ  در خود  است.: »ا تمیها را بر دو ا تم بق تیم کردهالقضتات دلعین

  ا تتم    داند  ستتب بدین  کندرجوع خود  دلبا   چون نداند هرچه  اط   باشتتد  کاب  الل ه  یمینُ و  االیمان  الوبهم  فی  الل هُ  کَتَ 

،  کند  مالو  و  بپرستد  باشتد،  الل هالم  لو  و آینه  دلش  که  یکی  از چون  نبود  الل هالم  مقابلۀ  در  خا   و  باشتد  نارستیده هنوز  دو 

 خدا  ایر  جان  در مرید  اما   ببیند مرید  جان  ۀآین  در را  خود،  ایر  باشد چه  ایردیدن  جان آینۀ  در  را  خدا  که بداند  اینجا  از او

گوید و این زمانی  الل ه خود با لو  دل گفتنی را و دل نیز بودنی و شتتدنی را به بو می(  در ا تتم اول َالَم9)همان:    بیند«  را

شود که خاد  و مرید دل باشی  چون دل ایر و بو مرید باشی در این نورت دل مهدو  و بو خادمی و دل آمر و میحانی

رسد که کند و کار بو به جایی میمیزمانی که این همه شای تگی در بو ادیدآید، دل بو را ابول و بربی.  بو مأمور ه تی 

 رساند اادا  خدم. بو را هر روز به بو می

 ب تتتم کمر عشتتق به نا  دل خویش

 حانتتی کرد  مراد و کا  دل خویش
 

ختویتش   دل  اتیتتا   دلتبتر   بتر   بترد  

 ای من ز میتان جتان، غال  دل خویش

 (157)همان:                                  

 که این   جویدرا می دیگر  ک تتی  دل بداند  خود  دل به واستتۀۀ  که  ندارد  استتتاداد و اهلی.  این  اگر آدمی  در ا تتم دو 

 .(9باشد )همان:    او آینۀ  غیری  دل  با  البالَمون  کُنْتُم إِن  الذِکر أهیَ باشد َفأسأَلوایافته اهلی.
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نتورت که ح  نورت یا ظاهر کار  است.  به اینخانۀ خدا را به ح  ظاهری و ح  حقیقی بق تیم کردهالقضتات، ح   عین

است.  ای مادود است. و در راه ح  زر و ستیم باید نثار کرد، ولی در راه حق بای تتهولی ح  حقیقی کار عده   هرک تی است.

خدا که به کابۀ دل برود ولی آن ک تی  بیند گی رود خود را مینزد کابۀ    که(  هر ک تی93از جان و دل گذشت. )همان:  

به این دلیی که جایگاه خداوند متاال در دل بندگانش است. و ح  حقیقی ح  دل است.   ( 95کند )همان:  میرا مشتاهده

 ( 93)همان:  

 نورزید و ونتی خواست. حافظ هرآنکه عشتق

 

 و تتتو بب تتت.دل بی  احرا   و  کابتۀ 

 (111:  1371)حافظ،                         

اند و بف تیری نزدیَ به عبارت  شتایان ذکر است. که اکثر عرفا، کابه را به دو نتورت کابۀ دل و کابۀ گی متمایز کرده

 نفی نیز در بف یر این بی. مولوی:که شیصاند  چناندادهالقضات ارا هعین

بته ح  رفتته، کجتاییتد کجتاییتد   ای او  
 

 جاستتت.، بیایید بیایید ماشتتتواه همین   
 

اما    شتتود میکن استتال  با کابۀ گی حانتتیاستت.: اگرچه ادای رمها بان این بی. را  البان کابۀ گی دان تتته و گفته

اهلل بر ح  کابۀ دل آیید با به مارف. خداوند و  ل  کابۀ حق با ح  کابۀ دل می تر است. اط ای  البان حق و مارف.

القضات ماتقد اس. هر ک ی  عین   (561-562:  1376بزاز، م اف. ظاهری نی . )ابن  زیرا خدا لبی به  ی   حق برسید

ستیدن به (  از دیدگاه وی بشتری. مانع ر24: 1373القضتات،  رستد )عینکه  وا  دل کند به مقصتود و مۀلوب خود می

رخ. بر نتحرای نتورت  گذارد که ربوبی.گذارد که به کابۀ ربوبی. رستیم! و بشتری. نمیبشتری. نمیکابۀ حقیقی است. »

َ  مرد  که خواهد  ازلی  عنای.  »چون  کردبوان این مانع را رفع( و با عنای. حق استت. که می95)همان:   نهد!« به  را  ستتال

  ستالَ  مرد بر  شتااعی، بزند ایشتاله  األفئد   علی  بۀَلِعُ  التی  المواد ُ  نارُالل ه  عشتق آبش  از  شتااعی،  آرد  کار  در  ال  ماراج

از (  الز  به ذکر است. که خداوند دل را از همۀ خبایث  51)همان:    آرد«  به در  آدمی.  عالم و  بشتری.  اوست. از  را مرد  آید

(  به 68است. )همان:  کرده و جان و دل  ی  است. چون از همه چیز مۀهر آفریده شتدهجمله آدمی. و بشتری. مبرا خلق

 اس. دلیی دل، مورد مها   حق ارار گرفتههمین

 ی ستتتلۀتانی استتت. هدل کته بر او خۀبت

استتتت.  دل  ستتتتهتیتتی  ز  ادیتمتت.   نتور 

 

 یکتد  ج تتتمتانی و روحتانی استتت. 

 نتورت و جان هر دو  فیی دل است.

:  1384)نتتظتتامتتی،                       

255) 

است. و باد از بمجید و بحمیدهای ب تیار از  القضتات در یَ مورد استتثنایی نفط و دل را در کنار هم ارار دادهعین   

است. و در بابیری متنااض به دل نتف. نصتی  جان و حقیق. دان تتهدل، در این عبارت بهشت. را نصتی  نفط و دل، عشتق را 

 اس.:»زرا فرو « داده

 و بتا دل گفتم کته ای دل زرا فر

 نشتنید نصتیح. و به من بر زد دو 
 

 کم گرد بگرد عشتتتق بتا عشتتتق مکو  

گتو  متیتمتتالتتد  زمتتانتته  الجترمتش   بتتا 



- 111:  1373التقضتتتتات،  )عتیتن          

112) 

دهد که ماتقد  القضتات آن چنان به عشتق اهمی. میشتود  زیرا عینمیالبته این زمانی است. که اای عشتق به بحث باز

القضتتات از مو تتوع یکی از بمهیدات دربار  ارب عشتتق در نزد عیناستت.  حتی دل،  اا. کشتتیدن عشتتق را ندارد این ارج و 

 »عشق و حاالت آن« مشهود اس. 
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ای از عالم علوی و ملکوبی استت. و لۀیفۀ حقیق. آدمی، واستتۀه و رابۀۀ میان ال  و اال   القضتتات ال  لۀیفهعیناز دیدگاه  

شتود  این نور در دل افرادی که به ل   دین و حقیق. یقین است.، اگر دل از عالیق، نتافی شتود، آن دل از علم و نور و مارف. ار می

 اند، منو ربر از آفتاب اس. رسیده

بلکه بین    لقضتات برخال  نظریۀ عارفان استالمی همچون اما  محمد غزالی دل را همان رو  و جان المداد نکردهاعین

استتت.  وی در ببیین مرابت ، جتان را بتاالبر از دل و ختداونتد متاتال را نیز بتاالبر از جتان رو  و دل مراببی اتایتی شتتتده

  وی نقش دل را در انتتال  و اف تتاد کالبد ب تتیار مهم  از دید وی جان در دل نهان استت. و حق در جان استت. دان تتته

آید و چون این دل بباه و فاستد  نتورت که در بن آدمی اگر دل به نتال  باشتد اال  نیز به نتال  درمیاست. به ایندان تته

ر کرده و نتفات دل را القضتات جایگاه دل را »بَیْنَ إِنْتبَاین مِن أًنتابِعِ الرَّحمن« ذکنهد  عینشتود اال  نیز رو به بباهی می

استتت.  وی ها بیان کردهبا باابیری نظیر منظور حق، عر  رحمان، جایگاه حق، شتتتهر عبودی.، لو  محفوظ و امثال این

است.: در ا تم اول َالَم الل ه خود با لو  دل گفتنی را و دل نیز بودنی و شتدنی را به آدمی  ها را بر دو ا تم بق تیم کردهدل

جوید که اگر آدمی این اهلی. و استتاداد ندارد که به واستۀۀ دل خود بداند دل ک تی دیگر را می  در ا تم دو   گوید،می

ه ح  نتورت کبه این  است. م کردهالقضتات ح  خانۀ خدا را به ح  ظاهری و ح  حقیقی بق تیعین   باشتداین اهلی. یافته

ر ک تتی که نزد کابۀ گی رود، خود را ای مادود استت.  هولی ح  حقیقی کار عده نتتورت یا ظاهر کار هرک تتی استت. 

کند  از دیدگاه وی بشتری. مانع رستیدن به کابۀ حقیقی  میولی آن ک تی که به کابۀ دل برود خدا را مشتاهده   بیندمی

 کرد بوان این مانع را رفعاس. که با عنای. حق می
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