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 *امیرحسین مدنی
    

  
  :چکیده
جز اهللا شریف کاشانی، فقیه، مفسر، شاعر و از مشاهیر کاشان در سدۀ اخیر است که به  حبیب

تألیفاتی در حوزۀ فقه، تفسیر و کإلم و حدیث، اشعار گرانبهایی نیز از خود به یادگار گذاشته 
و  تنبیهـات العـارفین  ، تشویقات السـالکین  هاي خود ازجمله ترین مثنوي وي در مهم. است

م داشته ارف و فرهنگ و میراث عرفانی متقد، با تسلّط شگرفی که بر مجموعۀ معنامه نصیحت
هاي عرفانی را مطرح کرده و بر غناي فکري  ها و موتیف ها، تمثیل مایه ترین درون عمدهاست، 

از میان عارفان پیشین، ملّا حبیب بیش از هر کس بـه موإلنـا عشـق    . آثار خود افزوده است
ها و سخنان موإلنا  اندیشه  هاي خود، مستقیم و غیرمستقیم، به ورزیده و به کرّات در نوشته می

ها بهره برده است؛ مضامینی همچون نقد حال خویشتن در آینۀ حکایت،  ده و از آناشاره کر
سرکش و خونی بودن عشق از ابتدا، قاصر بودن حرف و زبان از بیان مضامین عرفانی، تأویل 

روي، مـوش و   ، نیافتن محرم براي فاش کردن اسرار روحانی، ابلیسان آدمـی »إخلع نَعلیک«
، تأثیر عرفـان و عارفـان   مثنويبه جز . سوزي و اکسیر محبت بساله، سب گندم اعمال چهل

منتهاي حق، کشش و کوشـش،   هایی مثل رحمت بی ویژه حوزۀ خراسان و اندیشه پیشین، به
دوستی عارف، عظمت گوهر وجودي آدمی و تقابل جسم و جان، به خوبی در  شفقت و نوع

                                                             
 a_mad56@yahoo.com /استادیار دانشگاه کاشان *

  

  
ـ حکمیهاي  پژوهشی در دیدگاه  عرفانی 

ر با تأکید ب اهللا شریف کاشانی ملّا حبیب
  موالناهاي وي با  مشابهت اندیشه
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  .آثار شاعر کاشانی هویداست
اهللا  هاي ملّا حبیب نگارنده در این مقاله بر آن است تا با نمایاندن تشابهات افکار و اندیشه

هاي عرفانی آثار وي از سـوي دیگـر،    ترین موتیف سو و طرح عمده موإلنا از یک مثنويبا 
ایـن حکـیم    معرفیحکمی ملّا حبیب، گامی کوچک در  -هاي عرفانی ضمن مطالعۀ دیدگاه

  .لمی و ادبی برداشته باشدشاعر به جامعۀ ع
هاي عرفانی، موإلنا، تأثیرپذیري صـوري و   اهللا شریف کاشانی، دیدگاه حبیب :ها کلیدواژه

  .محتوایی
  

  
  مقدمه. 1
  زندگی و احوال . 1ـ1

لّم، مفسـر و شـاعر   نویس، متک فقیه، رجال) ق1340ـ1262(اهللا شریف کاشانی  حبیب
ق و در 1262ملّا علی مدد ساوجی در سـال   اهللا آیت، فرزند »سالک«ص ایرانی با تخل

ـ . در کاشان متولد شد» قبیلۀ عالمان دین«از اي  هخانواد د شـد و  پدرش در ساوه متول
ت خود را در قزوین و سپس کاشـان نـزد   احمـد نراقـی و سـید    ملّـا   عمدۀ تحصی

علی مدد در روزگار جوانی بـه درجـۀ اجتهـاد    ملّا  .محمدتقی پشت مشهدي گذراند
براي ارشاد مردم بدان سامان شتافت و  ،ق به دعوت اهالی ساوه1266و در سال رسید 

  .دبخش مردم آن دیار ش روشنی) ق1270(تا پایان عمر 
معروف به میرزا باباي حسینی نطنزي بوده  اهللا حبیبدختر میرزا  اهللا ملّا حبیب مادر

 ،پس از رحلت پدر در کاشان اهللا حبیب. ش نام نهادندا است و نوه را به نام جد مادري
ماشـت و مـدارج   ت گهمسید حسینی کاشانی به تحصیل علوم حوزوي  اهللا آیتنزد 

ت و هوش سرشار خویش، یکی پس از دیگري پشت سر نهـاد؛  عالی علمی را با هم
او خود در این . سالگی از استاد خویش، گواهی اجتهاد دریافت کرد که در هجده چنان

سالگی رسیدم، پدرم در ساوه به رحمـت ایـزدي    به هشت یا نه وقتی«: نویسد بارهمی
اشـتیاق فـراوان بـه    ] د حسـین سـی [ه تشویق این بزرگوار من در این زمان ب. پیوست

وقتـی بـه   . نـی را آغـاز کـردم   تحصیل داشتم و در کنف حمایت او تحصیل علوم دی
ن فراغت یافته ماتی از قبیل صرف و نحو و مانند آ، از علوم مقدسالگی رسیدم چهارده

مرحـوم میـر    زمان نـزد  درس فقه و اصول را نزد این استاد و هم ،در این زمان. بودم
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سالگی  هنگامی که به شانزده. آغاز کردم ]اهللا ملّا حبیب پدر همسر[دعلی کاشانی محم
من بـه هجـده رسـید، اجـازۀ      روایت صادر کرد و زمانی که سن رسیدم، برایم اجازۀ
  )23اهللا شریف کاشانی، ص ملّا حبیب( ».اجتهاد برایم نوشت

سالگی مسافرتی به اصفهان کرده و در همـین دوران، پـس    اهللا قبل از هجده ملّا حبیب 
نتـري نـوري و   از فراگیري علوم مقد ماتی، سفري به تهران داشته و از مجالس درسی ک

 1281ر سـال  وي د) 64/ 6المعارف تشـیع،   ةدائر. (مند شده است هادي تهرانی بهره شیخ
کند، اما درست مـوقعی   ق، جهت استفاده از محضر شیخ انصاري آهنگ سفر به کرب می

اقامـت، بـراي    شنود و پـس از چنـد روز   خ را میرسد، خبر رحلت شی که به این شهر می
رود، ولی به علت تعطیلـی   گیري از محضر مرحوم فاضل اردکانی به نجف اشرف می بهره

شـود و بـا    در هیچ درسـی نمـی   یخ انصاري، موفق به شرکتحوزه به مناسبت رحلت ش
 34اهللا شـریف کاشـانی، ص   ملّا حبیب. (گردد نده از حسرت و اندوه به ایران بازمیدلی آک

ملّا حبیب بعد از بازگشت به ایران و سکونت در کاشان، به تـدریس و افاضـه در   ) 41و 
سـید محمـد علـوي    «: لـه حوزۀ علمیـۀ کاشـان اشـتغال داشـته و شـاگردانی چنـد ازجم      

سول مدنی و شـیخ  سید محمد حسین رضوي، ملّا عبدالربروجردي، میر سید علی یثربی، 
  .اند چینی کرده از خرمن معرفت و عرفان وي خوشه» محمد غروي

  آثار .2ـ1
مشـهور  . هاست ع تألیفات و فزونی آنشریف، تنو اهللا آیتهاي بارز مرحوم  از ویژگی

هـا   آن کتاب و رساله نوشته، اما تنها حدود دویسـت جلـد  است که وي سیصد جلد 
برد  کتاب را نام می 135 ،لباب األلقابایشان خود در پایان کتاب  1.شناخته شده است

و  ق1319 لباب األلقاببه اینکه تاریخ اتمام  توجهبا . که تا آن زمان تألیف کرده است
سـال بعـد از    21 د که وي، بسیار طبیعی خواهد بواست 1340وفات ایشان در سال 

  )115، صهمان( ».د دیگري را نگاشته باشد، آثار متعدلباب األلقابتألیف 
  :عرفانی وي به شرح ذیل است -ین آثار ادبیتر اما مهم

. با دوازده تشـویق  تشویقات السالکین الی معارج الحقّ و الیقینمثنوي عرفانی . 1
مولوي  مثنويت تحت تأثیر محتوایی به شد، از لحاظ صوري و نویسنده در این مثنوي

  .استفاده کرده است مثنويهاي  ها و ترکیبات و تمثیل است و بارها از ابیات و حکایت
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: نویسنده در مقدمۀ این مثنوي گفته است. با دوازده تنبیه تنبیهات الغافلینمثنوي . 2
قرار دادم کـه تـا از   در حقیقت این اشعار را تنبیهات الغافلین و مشوق توبۀ عاصیان «

خدا شرمنده، معترف به تقصـیر خـود    محبتزحمت واسعه مأیوس نشوند و به ذکر 
  )110مجموعه آثار، ص(» .شوند
 مـذمت در چهل فصل و با فصول و عنـاوینی همچـون در    نامه نصیحتمثنوي . 3

ت حماقت، در پاسداشت حرص، در مذم مذمتو خودبینی، در ر تکب مذمتحسد، در 
ق و 1331در سال نویسنده این کتاب را  ؛...فت و سکوت و فقر و ناداري وعرعلم و م
  )442 و 417، صهمان. (سالگی سروده استدر هفتاد

ها  نظري در شکایت از ابناء روزگار و تنگدر چهار فصل و  نامه شکایتمثنوي . 4
از  فصل اول در شکایت از ابناء این زمان، فصل دوم در شکایت. ها و مکرها و فریب

اشرار کاشان، فصل سوم در شکایت از نفس اماره و شیطان و فصل چهارم در شکایت 
د و خویشان   .از زنان و او

  .ها و حکایات و امثال مجموعه داستان: ریاض الحکایات. 5
  :اي دارد با مطلع نامه ساقیملّا حبیب : نامه ساقی. 6

  یزلـی را  لم  ساقی بده آن جام می
  

  شـراب ازلـی را  آن جام مصفّاي   
  )308، صهمان(  

  : و با بیت ترجیع
ـان شـد     یعنی که علی کاشف اسرار نه

  
  از صورت او سرّ خداوند عیان شـد   

  )جا همان(  
ت ذوقیهنامۀ دیگري به نام  چنین وي ساقیهم   :با دوازده شعله دارد؛ با مطلع شع

  وفــــاایــــا ســــاقیا ســــاقی با
  

ــی     ــرا م ــاور م ــفا   بی ــم ص   ز خ
  )333، صهمان(  

انتقـاد از اوضـاع نابسـامان    : ربـاعی بـا مضـامینی چـون     755مشتمل بـر  : رباعیات. 7
اجتماعی، عشق و محبت، پاسداشت دل، خوارداشـت هـواي نفـس، نکـوهش صـوفیان      

  .دروغین
  .بیان و بدیعمنظوم به زبان عربی در فنون  دو رسالۀ. 8
 13عربی و با موضوع فقه در ( منتقد المنافع: همچوناي  هها و آثار پراکند رساله. 9
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، )فارسی و عرفانی( ریاض العرفان، )عربی و با موضوع عرفان( اسرار العارفین، )جلد
م شـیعه      ( گلزار اسرار  لبـاب األلقـاب  ، )فارسـی و در توحیـد و صـفات انبیـا و کـ

م زندگی( عربی و ( الدرالمکنون، )عربی و عرفانی( الکلمات الجذبیه، )نامۀ علماي اس
و در نعت ) ع(رثاي امام حسین و چندین قصیده به زبان عربی در) رح دیوان مجنونش

  .و منقبت امامان شیعه
  وفات. 3ـ1

ق  1340هـا زهـد و وارسـتگی و تحقیـق و تـدریس در سـال        بعد از سال اهللا حبیب
کاشان به  افروز اش را در مزار دشت وي، کالبد جسمانی خود وصیتو به  2درگذشت

کرده بود  وصیت 3نشان داده بود، که بارها اشتیاق خود را به مرگ وي. خاك سپردند
طور که در زندگی طالب خمول  وچه و بازار نگردانند، زیرا هماناش را در ک که جنازه

  :خواسته خود را بنمایاند بوده است، در مرگ نیز نمی
  چو من رفتم از این دنیاي پرشور

  
  بردن سوي گـور  زودي بایدمبه   

  کفن موجود و قبرم کنـده باشـد    
  

  هواي نفـس مـن افکنـده باشـد      
ــازار   ــدر راه و بـ ــدم انـ   نگردانیـ

  
  نیندازیـــد مـــردم را بـــه آزار    

  )61و  60اهللا شریف کاشانی، ص ملّا حبیب: ك.؛ همچنین ر441همان، ص(  

  اخالق و منش  .4ـ1
آید، در زندگی خویش اهـل مناعـت    اش برمی نامه وصیتگونه که از  آن اهللا حبیبم 

ورزي و غفلت  شدت از حرص و طمع و کینهطبع و قناعت و مدارا با خلق بوده و به 
ام  ام و آشامیده ام، خورده مدت که در دنیا بودهو در این ... «: و بطالت به دور بوده است

و طمعی به احـدي   ام ام و خدا مرا وا نگذاشته است و تملّق احدي را نگفته و پوشیده
جهت  ، بیام؛ اگرچه بسیاري از روي حسد و کینه ام و آزاري به کسی نرسانیده نداشته
  ؛اند هشودغیبت من گ و به زبان درِ اند هت کردمرا اذی

  گرچه خلقان آزار مـا جوینـد لیـک   
  

  ما خودآزاریم ما را با کسی آزار نیست  
  :بوده استبلکه زبانِ حال من همیشه به این شعر مترنّم   

ــر   ــلّ بش ــا ک ــردیم ب ــل گ ــلح ک   ص
  

  گو به ما خصمی کـن و نیکـی نگـر     
و از آزارهایی  ام هکوتاه سخن اینکه من تمامی عمرم را در تألیف و تدریس گذراند  
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از آنچه اي  همند نیستم و چنانچه بخواهم گوش ام، گله هکه از ناحیۀ کوچک و بزرگ دید
که نسبت به من شده، ذکر کنم، طومارها پر هایی را  از مردم دیدم و کمی از حسادت

اهللا  ملّـا حبیـب  ( ».بندم، اگرچه ناگوار است م فرومیلکن از همۀ اینها د. خواهد گشت
  )64 -60شریف کاشانی، ص

  متن . 2
» فن شاعري«و گاه به لحاظ  4هرگز دعوي شعر و شاعري نداشته اهللا ملّا حبیب چهگر

شـود، وي در چنـد مثنـوي     هایی در برخی اشـعار او دیـده مـی    نیز نواقص و لغزش
هاي  ین و مشهورترین موتیفتر مهمتعلیمی و رباعیات خود، با زبانی ساده،  -عرفانی

ها و موضوعاتی  موتیف پرداخته است؛ها  آن عرفانی را مطرح کرده و به شرح و بسط
نا در     .شباهت بسیار دارد ،آورده مثنويکه گاه با آنچه مو

ایـن   ،گویـد  که خود می چنان ،هاي عرفانی انگیزۀ علّامه شریف از سرودن منظومه
ن «است که   ».تنبیـه و تـذکّر پوینـد    راه ،عاصیان طریقت توبه و انابت گیرند و غـاف

  )110مجموعه آثار، ص(
هاي عرفانی و گاه  ترین دیدگاه از مقاله بر آنیم که به طرح عمدهدر این قسمت  ما

قی بپردازیم تا بدین وسـیله، میـزان و    اهللا ملّا حبیب هاي عرفانی منظومه تعلیمیِ -اخ
هـا و   یشـه اند  هویـژ  هب ـ  انس و آشنایی و دامنۀ مطالعات وي را با میراث عرفانی کهن

نا به خوانندۀ گرامی بنمایانیم؛ ک دیدگاه از  یک اري که تا به حال در مورد هیچهاي مو
شـاعر کاشـانی همـواره مهجـور و      ،جام نشده و بدین لحاظهاي عرفانی او ان منظومه

  .ناشناس بوده است
  شریف و موالنا اهللا حبیب. 1ـ2

ي هـا  بـوده و در منظومـه   مثنـوي هاي مولوي در  شیفتۀ آموزه شدتشاعر کاشانی به 
نا به کرّات و به شیوه ،اش عرفانی ـ  هاي مختلف از آثار مو تـأثیر   ـ  مثنـوي ویـژه   بـه  ـ

، همـان (» پیـر رومـی آن حکـیم معنـوي    «وي بارها با صفاتی همچون . پذیرفته است
نا گشوده و ) 141همان،ص(» ل مولوي معنويشیخ کام«و ) 51ص زبان به تمجید مو

  .ارادت خود را به وي نشان داده است
نا را می تأثیر پذیري حبیب   :ي کردبند تقسیمتوان در سه مقولۀ ذیل  اهللا از مو
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  تضمین. الف
 دانیم هرگاه شاعر به قصـد اعتبـار بخشـیدن بـه سـخن و گفتـۀ       طور که می همان

یا ابیاتی از شاعر دیگر را بر سبیل عاریت و نه بر وجه سرقت، در میان خویش، بیت 
حاً از شاعر پیش ا ع براي اطـ . (ز خود، تضمین کرده استابیات خود بیاورد، اصط

ممکن است در یک مصراع،  تضمین) 330 -327ص عروسان سخن،بیشتر بنگرید به 
  .فاق بیفتدیک بیت یا بیشتر ات

در  ـ  تشویقات السـالکین ویژه مثنوي  به ـ اش هاي عرفانی اهللا در منظومه م حبیب
را تضمین کرده و براي رساندن مفهوم مورد نظـر،   مثنويمورد، مستقیماً ابیاتی از  24

  : ک جسته است؛ ابیاتی همچونها تمس بدان
  کنـد  بشنو از نی چون حکایت مـی «
  

ــدایی   ــی   از ج ــکایت م ــا ش ــد ه   کن
  انـــد از نیســـتان تـــا مـــرا ببریـــده  

  
  »انـــد از نفیــرم مـــرد و زن نالیــده    

  )50، صمجموعه آثار(   
ــوزه  « ــر را در ک ــزي بح ــر بری   اي گ
  

  »اي چند گنجد؟ قسـمت یـک روزه    
  )37، صهمان(  

  کی مرده استنفست اژدرهاست او «
  

ــت     ــرده اس ــی افس ــی آلت ــم ب   »از غ
  )43، صهمان(  

  گفت معشوقی به عاشق کاي فتـی «
  

  اي بـس شـهرها   تو بـه عـالم دیـده     
  ها بهتر است پس کدامین شهر از آن  

  
  »گفت آن شهري که در وي دلبر اسـت   

  )51، صهمان(   
  هـادي اسـت    تچون به آزادي نبو«
  

  5»مؤمنـــان را زانبیـــا آزادي اســـت  
  )98، صهمان(   

  تأثیرپذیري صوري. ب
فاقـاً  ـ که اتخود را   تشویقات السالکینملّا حبیب دقیقاً همچون مولوي، مثنوي  .1
آغاز کرده است که در این نوع » بشنو«با فعل  ـ  است مثنويترین منظومۀ او به  مشابه

القـاي  ی بر پایۀ تداعی، یروي آوردن به مخاطب، پرداخت بدیهه و پیوندها«خطاب، 
از (» .حس لحظۀ آفرینش و اثرپـذیري از فضـاي تکـوین روایـت، چشـمگیر اسـت      
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  )611 هاي دریا، ص اشارت
ــاز   ــواي تـ ــل نـ ــنو از بلبـ   اي هبشـ

  
ــۀ   ــی  نغمـ ــوز بـ ــدازه جانسـ   اي انـ

  ام هاز گلســـتان تـــا کـــه مـــن آوار  
  

  ام هدر فـــراق روي گـــل بیچـــار     
  )3 مجموعه آثار، ص(  

همچون مولوي، داسـتان   تشویقات السالکینحبیب در دو موضع از مثنوي  ملّا. 2
خـویش را در آینـۀ   » نقـد حـال  «دانـد و اینکـه    خود می» نقد حال«منقول را شرح و 

آن غریبی کـه از  «بار وي در پایان داستانِ  یک. حکایت و داستان منعکس کرده است
کت رسیدغرق شدن نجات یافت و در صحرا از گرسنگی و تشنگی نزد  ،»یک به ه

  :گوید چنین می
  اي عزیزان ایـن بیـان حـال ماسـت    

  
  داســتان مجمــل احــوال ماســت     

  )18،صهمان(   
آن جماعتی که در کشتی نشستند، پس آن کشتی شکست «و بار دیگر در حکایت 

ها در آنجا منزل داشتند و در آنجا مرغی  انداخت که بوزینهاي  هجزیر را بهها  آن و موج
؛ ضمن اینکه این حکایت را در تفسیر و شرح »ربود را میها  آن روزي یکی ازبود که 

  :مثنويبیت معروف 
  هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

  
ــار وصــل خــویش باز   ــد روزگ   جوی

  )1/4 مثنوي معنوي،(   
بیند  نۀ حکایت مییآورده است، در پایان آن به طریق رمز شرح حال خویشتن را در آی

  :که
  شــرح حـال مــا بــود ایـن حکایــت  

  
ــود     ــا ب ــه او بین ــر ک ــد ه ــز فهم   رم

 )58مجموعه آثار، ص(   

هـاي   در حقیقت، رمزي از حال عـارف و دگرگـونی  » بیان شرح و نقد حال«این 
  6.روحی و تصویري از سرنوشت سلوکی اوست

می و خطابی  .3   :در ابیاتی چون» بار دیگر آمدم«استفاده از تکنیک ک
  بـــار دیگـــر آمـــدم مســـت خـــدا

  
  جام دیگـر خـوردم از دسـت خـدا      

  )27، صهمان(   
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  یا
ــراق  ــدم زار از فـ ــر آمـ ــار دیگـ   بـ

  
ــه   ــتیاق  نالــ ــا دارم ز درد اشــ   هــ

  )50، صهمان(  
نا در این مورد، در ابیاتی همچون شعر زیر است ً برگرفته از هنر مو   :کام

ــدیم    ــه آم ــه قص ــا ب ــر م ــار دیگ   ب
  

  ما از آن قصه برون خود کی شدیم؟  
  )1/1512 معنوي،مثنوي (  

می«این  نـا قـادر سـاخته کـه سـخن      ملّا  ویژه،» تکنیک ک حبیب را همچون مو
م   »ها ها و گریز تداعی«هاي مختلف  خویش را در انبوهی از شیوه ، بپروراند و بـه کـ

  7.پیوستگی و شتاب و حرکت بخشد ،خویش

حبیب، بارها ترکیبات، عبارات و مصراع .4 به کار رفته که  هایی همچنین در آثار م
نا به کار برده است؛ مواردي همچون ابـالی،  «: عین همان عبارات را پیش از او، مو

خواهد دل تنگت بگو، از پـس   لوك و لنگ، راز بگشا، لوت و پوت، گول، هر چه می
  )75 و 60، 14، 11، 7مجموعه آثار، ص(» .سوء القضا حسن القضا

  تأثیرپذیري محتوایی. ج
نا در  حبیب با اندیشهملّا  آشنایی عمیق با توجه به ، گاه اشعاري از مثنويهاي مو

ي مندرج در بیـت یـا ابیـاتی از    ها وي، به لحاظ مضمون و محتوا، برگرفته از اندیشه
ناست یا حداقل بیت  نا را به ذهن تداعی میمو در ذیل مواردي . کند یا موتیفی از مو

  :کنیم وار ذکر می را فهرست
   محرم براي فاش کردن اسرار خویشتنجستجوي . 1

  محرمــی خــواهم جــدا زیــن کالبــد
  

ــود      ــرار خ ــزد او اس ــویم ن ــا بگ   ت
  پیش از این اسرار مـن مسـتور بـود     

  
  زهد خشک من بسـی مشـهور بـود     

ــوروار    ــن منص ــرّ م ــون س ــک اکن   لی
  

ــتی     ــرّ هس ــیس ــی  م ــد ب ــار زن   اختی
  )20ص(   

  :مثنوي
ــد از درم   ــامحرم درآی ــه ن ــون ک   چ

  
ــرده   ــرم  پ ــل ح ــوند اه ــان ش   در پنه

  ور درآیــد محرمــی دور از گزنــد    
  

ــتیران روي   ــایند آن سـ ــد برگشـ   بنـ
  )2386 ـ 1/2385(   
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  عشق از اول سرکش و خونی بود. 2
نا معتقد است که عشـق از همـان اول سـوزنده و سـرکش و      م حبیب همچون مو

ایـن در  . پرخطر است تا هرکس مرد این راه نیست، بگریزد و روي بـدین بادیـه نیـاورد   
حالی است که حافظ دقیقاً برداشتی معکوس از عشق دارد و از دیدگاه وي، ابتداي عشق 

 رد که به گوهر مقصـود دسـت یافتـه، غافـل     پندا و عاشقی چنان آسان است که عاشق می
  8.کند از اینکه امواج خونفشان دریاي عشق، عرصه را بر عاشق تنگ و محدود می

  عشق از اول آتـش سـوزنده اسـت   
  

  تــا بمانــد هــر کــه او پاینــده اســت  
  )36ص(  

  مثنوي
  عشق از اول سرکش و خـونی بـود  

  
  تــا گریــزد هرکــه بیرونــی بــود      

  )3/4750(  
  صفتهرکسی را رتبتی داد و . 3

از اي  ال کرد که از خداونـد بخـواه کـه ذره   یقی که از پیغمبر سؤآن صد«حکایت 
یغمبر چون این مسـئلت نمـود، آن   معرفت خودش را به من روزي فرماید، پس آن پ

توانـد   مـی ) 39 و 38مجموعه آثـار، ص (» حرا گذاشتیق دیوانه شد و سر به صصد
باشد که در آن حکایت نیـز   مثنويبرگرفته از داستانی به همین موضوع در دفتر دوم 

خواست که هنر زنده کردنِ مردگان را به او بیاموزد و ) ع(رفیقی ابله از حضرت عیسی
یق آموختن چنین صفتی نبود   : ، زیراالبته آن شخص احمق 

  تـر  کان نفس خواهـد ز بـاران پـاك   
  

  تـــــر فرشــــته در روش دراك وز   
   )2 /145(  

ویژۀ خود دارد، حکایت اي  هم حبیب در تأیید سخن فوق که هرکس مقام و مرتب
کند و چنین نتیجه  نقل می 9،»آن لُري را که براي عرض اعتقادات خود به کاشان آمد«

  :گیرد که می
  اسـت اي  هالغرض هر عقل را انـداز 

  
  اســتاي  ههــر نبــی را نغمــه و آواز  

ــی را   ــر  هرکس ــی دگ ــت تکلیف   هس
  

ــراي گــاو و خــر     نیســت تکلیفــی ب
  )42ص(  
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  ام  سوزیش من سودایی از سبب. 4
ــد   ــدام حقنـ ــباب خـ ــۀ اسـ   جملـ

  
  که در این عـالم بـه اذنـش مطلقنـد      

ــدد    ــد م ــبب را از خــدا باش ــر س   ه
  

ــی   ــد   ب ــا اب ــدد ت ــورت نبن ــدد ص   م
  ساز است هم سـوزد سـبب   او سبب  

  
ن را هست این نکتـه       عجـب جاه

  )141ص(  
  : مثنوي

ــبب ــودایی  از س ــن س ــوزیش م   ام س
  

تش چــو سوفســطایی       ام در خیــا
  )1/551(  

حبیب مضمون ابیات پیشیپر سوزي  سبب«ن و عباراتی همچون واضح است که م
نا گرفته است» سازي و سبب از نظر عارفان از آنجا که آدمی به دنیاي حس . را از مو

محصـور   ،اغلب در حصار عالم حس که عالم اسـباب اسـت  و لوازم آن تقید دارد و 
سوزي  ماند و فرق سبب و سبب پایبند می ،است، به آنچه اقتضاي اسباب و علل است

» سوزي سبب«ارادۀ حق البته از عزل اسباب و  ،از سوي دیگراما . معناست براي او بی
در ایـن عـالم   انـد و بـه اذن او    یست، زیرا اسباب، جمله خدام حـق هیچگاه معزول ن

ف عادت طبیعیند و گاه ا روان سبب سـوراخ  «بنابراین تنها دیدۀ . کنند عمل می برخ
بداند » مسبب«قادر است که حجب را از بیخ و بن بدرد و هر خیر و شري را از » کن
  )583ـ 580 /1نی،  سرّع بیشتر بنگرید به براي اط. (اسباب و وسایطنه 

  از بیانش عاجز است ها این زبان. 5
  شرح این مطلب مقامی دیگر اسـت 

  
  اسـت  هـا قاصـر   از بیانش این زبـان   

  )142ص(  
  :مثنوي

  بعد از این گر شرح گویم ابلهی است
  

  زانکه شرح این وراي آگهـی اسـت    
  )2/1775(  

  : یا
  این مباحث تا بدینجا گفتنـی اسـت  

  
  هرچه آید زین سپس بنهفتنی اسـت   

  )6/4619(  
از نظر صوفیه، ماهیت بسیاري از تجربیات و مکاتبات عرفانی چنان است که زبـان از  
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عرفـان و  (» .بنـدد  گفتار می مشاهده راه را بر«ها قاصر و عاجز است، زیرا  شرح و بیان آن
جرم رازها در سر و درون عارف ریختـه مـی  ) 289فلسفه، ص شـود و چنانچـه ایـن     و 

  .ها را بشکند ها را برکند و قلم زبان درآید، بس عقلآشکار شود و به » مگو«رازهاي 
  روي ابلیسان آدمی .6

ــت  ــیار هسـ ــی دزد در راه بسـ   ولـ
  

  نبایست دادن به هـر دسـت، دسـت     
  )353ص(  

  : مثنوي
  روي هسـت  چون بسـی ابلـیس آدم  

  
  پس به هر دستی نشـاید داد، دسـت    

  )1 /316(  
  ساله موش و گندمِ اعمال چهل. 7

  چو رفت از تو تمیز و عقل و هوشت 
  

ــت     ــه گوش ــد ب ــی نای ــداي ارجع   ن
  هــزاران غلّــه گــر انبــار ریــزي      

  
  نشـــاید تـــا نگیـــري راه موشـــت  

  )56،صرباعیات(  
  : مثنوي

  گر نه موشـی دزد در انبـان ماسـت   
  

  سـاله کجاســت  گنـدم اعمـالِ چهــل    
     )1 /382(  

کنند، موش  گندم عبادتی هم جمع میهایند و اگر  آدمیان، پیوسته گرفتار دام و دانه
 ،در چنـین شـرایطی  . حرص و طمع و معصیت در انبار گندم ایشان حفره کرده است

هاي طاعت و بنـدگی   ریزه گندم کند و سپس ریزه انسان زیرك ابتدا دفع شرّ موش می
  .آورد گرد می

  اکسیر محبت. 8
ــد    ــق آفری ــه را ح ــت جمل   از محب

  
  از محبــت گشــت ایــن عــالم پدیــد  

ــت ابـــر بارنـــده شـــود        از محبـ
  

  ...وز محبــت هــور تابنــده شــود     
ــ   ــت نُ ــتوار از محب ــد اس ــک ش   ه فل

  
ــرار     ــرد ق ــوا گی ــدر ه ــتون ان   ...بیس

ــرده    ــت م ــود   از محب ــده ش ــا زن   ه
  

ــه   ــت گری ــود  وز محب ــده ش ــا خن   ه
  هـــا بینــا شـــود  از محبــت دیــده    

  
ــق    ــت نط ــا شــود   از محب   هــا گوی

  )128 ـ 127ص(  
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پایـۀ آن اسـتوار اسـت، بلکـه      تنها آفرینش و فلک برمحبت جوهري است که نه 
. شـود  واسطۀ او خـوش و شـیرین مـی    هها ب ها و مرارت اکسیري است که همۀ تلخی

القضـات   عین. ف عاشقانه، بر پایۀ عشق و محبت نهاده شده استتردید بنیان تصو بی
م پس از عشـق، عـال  « :گفت دانست و می می» حب«، عشق را مقدمۀ )525م(همدانی 

 شکی نیست کـه ) 127تمهیدات، ص(» .محبت پیش خواهد آمد و روي خواهد نمود
عشـق و  « ترین هدف خلقـت و آفـرینش را   مهمحبیب نیز همچون دیگر عارفان، ملّا 

دانسته و بیشترین تأثیر را از ابیات معـروف  ) 179مجموعه آثار، ص(» شوق و محبت
نا پذیرفته است   : مو
ــخ  ــت تل ــود  از محب ــیرین ش ــا ش   ه

  
ــس    ــت م ــود  از محب ــن ش ــا زری   ه

   ردهـــا صــافی شـــود از محبــت د  
  

  شــود مــیاز محبــت شــاه بنــده     
ــی     ــده م ــرده زن ــت م ــد از محب   کنن

  
  کننــد از محبــت شــاه بنــده مــی     

  )1532 ـ1530/ 2(  
  و قطع تعلّق از دو جهان» ع نعلیکاخل«. 9

ــ   کنــدا آمــد کــه موســی گفــت لبی
  

ــک     ــع نعلی ــه اخل ــد ک ــابش ش   خط
ــو    ــن از دل ت ــر دیگــران را  بکَ   مه

  
ــیفکن در ره مــا جســم و جــان را     ب

  نقــش ماســوا را تــو بشــو از دل   
  

ــفا را      ــم ص ــان عل ــن زم ــاموز ای   بی
  )208ص(  

  : غزلیات شمس
  اخلـــع نعلیـــک ایـــن بـــود ایـــن 

  
ــر و را    ــان ببـ ــر دو جهـ ــز هـ   کـ

  )1406/ 1کلیات شمس، (  
شـده و ترکیـب   حبیب اندکی به نگرش تأویلی صوفیه نزدیک ملّا  در ابیات فوق،

ـ را هم» اخلَع نعلیک«قرآنی  نا، بریدن مهر و قطع تعل ق از ماسـوا و هـر دو   چون مو
نا، ابوحامد غزالـی در  . جهان دانسته است نـوار  البته پیش از مو ، هنگـام  مشـکات ا

را » اخلـع نعلیـک  «کند که اگـر او   برشمردن شروطی براي تأویل درست تصریح می
کند، به این معنا نیست که ظاهر آیه را باید کنار  ل تأویل میراندن محبت دو جهان از د

آورد، حب دو جهـان را از دل  ها را از پاي در گذاشت؛ موسی در عین حال که کفش
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نوار، ص ةمشکا. (بیرون کرد   ) 19ا
حبیب از مولوي، یـادآوري دو نکتـه ضـروري    ملّا  هاي تأثیرپذیري در پایان بحث

نا را نپذیرفته و به  ملّا حبیب اول اینکه: است در آثارش تنها در یک مورد، سخن مو
را آن » امـام حـی قـائم   «گفتۀ او اعتراض کرده است و آن هنگامی است کـه مولـوي   

  :باشد) ع(داند که ممکن است از نسل عمر یا علی ي میا ولی
  پس امام حـی قـایم آن ولـی اسـت    

  
  خواه از نسل عمر خواه از علی است  

   )2 /819(  
گري و ارادت خاص  ت خود و به مقتضاي اعتقادات شیعیکاشانی در رباعیا شاعر

نا گفته است 10،)ع(به حضرت علی   :در جواب مو
  اي که گفتی حـی قـائم آن ولیسـت   

  
  خواه از نسل عمر خواه از علی است  

  کی عمـر را نصـی از پیغمبـر اسـت      
  

  لیک در شأن علی نص جلـی اسـت    
  )14، صرباعیات(   

حبیب چنین است   :البته اعتقاد خود م
  هرکه او خُلقش نکـو نـیکش شـمر   

  
  خـواه از نسـل علـی خـواه از عمـر       

  )84ص(  
ف دیدگاه دوم این است که عرفان و شیوۀ سلوکی مولـوي،   عرفـان  «نکته و اخت

، همراه با شادي و خوشی و به دور از هرگونه خوف و خشیت بـوده اسـت؛   »عشقی
  :که خود گفته است چنان

  گرچه من خود از عدم خّرم و خنـدان زادم 
  

  عشق آموخت مرا شکل دگر خندیـدن   
  )733 /2 غزلیات شمس تبریز،(  

، بیشتر بر خوف »عرفان خائفانه«یعنی همان  ،حبیب ااعتقاد و طریقۀ سلوکی ملّاما 
  :و خشیت و ترس از مردن و پرسش روز حساب متّکی بوده است

  هـــاي و هـــوي مـــردنم    ازآه آه 
  

  منآه آه از ســــختی جــــان کنــــد  
ــرم     ــرد در ب ــه گی ــري ک   آه آه از قب

  
  ....آه از پـــرس نکیـــر و منکـــرم    

  آه آه از پرســــش روز حســـــاب   
  

  پرسش حق را چه گویم من جواب  
  )124ـ 122ص(  
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  هاي عرفانی اهللا شریف و طرح دیگر موتیف حبیب. 3
  نگرش تأویلی. 1ـ3

ـ   ـ  شریف همانند بسیاري از عارفان و اهل اشارت اهللا حبیب نـا  در آثـار   ازجمله مو
تأویل در یک تعریف بسیار ساده و . گرایی پایبند است خویش، به سنّت تأویل و تأویل

ح خاص صوفیان به مفهوم بازگرداندن متن به اصل و حقیقت آن و استحالۀ  ،در اصط
صوفی از  ،به عبارت دیگر. نی و روانی استدرواي  هروحانی و تجرباي  همتن به پدید

» تفسیر بـاطنی «یابد و  متن دست می» کشف المحجوب«پسِ پردۀ عبارات، به بطن و 
تأویـل  «یابنـد،   آنچه اکثر صوفیه آن را مقبول مـی . نهد خود از عالم هستی را بنیان می

ها و  یدهاست که مبتنی بر قول به وجود بطن مستور در وراي ظاهر آیات و پد» کشفی
ت کشفی«ایشان . عبارات است هاي خود از حقایق را بیشتر  و درك و دریافت» تأوی

را  11»تأویل«را در حق زبان عبارت و » تفسیر«؛ به همین دلیل، لفظ اند هنامید» اشارت«
ع بیشتر ر. (اند هدر حق زبان پر رمز و راز اشارت به کار برد تفسیر قرآنی  :ك.براي اط

  ) 33-31انی، صو زبان عرف
حبیب در آثار عرفانی فهرست ت م   :اش به شرح ذیل است تأوی

» شود، بلکه در مآل خود اندیشدعاقل خردمندي که فریفتۀ دنیا ن«در حکایت  .الف
  :تأویل شده است» همت بلند«به » بال و پر«؛ )8و  7ص(

  بال و پـر یعنـی کـه همـت را بلنـد     
  

ــی   ــد  م ــن دام و بن ــرد از ای ــد ک   ببای
  )8ص(  

تن خاکی و «و اینکه سجن مؤمنان است، به » جهان« ،در همان حکایت پیشین .ب
  :آدمیان تأویل شده است» ابدان

  پس مراد از این جهان ابدان ماسـت 
  

ــت     ــان ماس ــدر ج ــد ان ــالم جاوی   ع
  )8ص(  

س وکـه طـاو  ) اصـطبل (ي »تبیر«) 9 و 8ص(» وسسلطان و طاو«در حکایت  .ج
  :تأویل شده است» دنیا«به  در آن زندانی بوده،) جان(

ــاي ت  ــرعفَن دنی ــر پ ــن تبی ــتوای   س
  

ي جـان و قیـد پـاي ت        سـت وکه ب
  )9ص(   
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نـور محبـت    ل جلـوۀ ی است، محفّدل مؤمنی که از دوستی دنیا مص«ل در تمثی .د
تـأویل  ،که آدمی را از قیود دنیوي آزاد کند به کسی» مرشد« )28 و 27ص(» خداست

  :شده است
ــد آن ــد کیســت مرش ــه آزادت کن   ک

  
ــد    ــادت کنـ ــق یـ ــات حـ   در تجلیـ

  )27ص(   
» لقـت، معرفـت و شناسـایی حـق اسـت     غرض اصـلی از خ «در بیان تمثیلی  .ه 

به گام گذراندۀ » پاینده«به کسی که در دام نفس گرفتار شده و » بیرونی«؛ )37ـ25ص(
  :در جد و طلب تأویل شده است

  ز اول سـرکش و خـونی بـود   عشق 
  

ــه    ــزد هرک ــا گری ــود « ت ــی ب   »بیرون
  همان کس کز هوس» بیرونی«کیست   

  
ــد   ــد  همان ــوس ان ــس بواله   ر دام نف

  کسـی کـو از ادب  » پاینـده «کیست   
  

  پــا نهـــد در وادي جــد و طلـــب    
  )36ص(   

شـریک بودنـد و تمـام اسـباب عـیش      اي  هدر حکایت آن دو نفري که در خان .و
از شهر خود بیـرون شـدند و بـه شـهر      اتفاقبرایشان مهیا بود، مگر معشوق؛ پس به 

ی بخرنـد و بـه شـهر خـویش     اي خود کنیز مـاهروی یک از بررویان آمدند تا هرنیکو
در باغ زیباي شهر به » ددان«به اعمال صالح، » کنیزك«بیاورند تا عیششان کامل گردد؛ 

ق ناپسند،  آن شـریک  » حسـرت «و پر از معشوق زیبارو به دنیا و » شهر نیکورو«اخ
خورد بـه دوزخ، تأویـل    دید و غم می لی که عیش و عشرت دوست خود را میجاه

تی دیگر، . شده است به » نجد و یاران«) 42ص(به نفس اماره » بت«همچنین در تأوی
یق  پوشی  به چشم» توحید«و ) 51ص(ترتیب به محفل آزادگان و جدا شدگان از ع

  .تأویل شده است) 59ص(از بیگانگان و توسل به حق 
  اند آدمی و پري»عشق«طفیل هستی . 2ـ3
ت بسیاري دارد و به کرّات در آثار خویش از این و عارفان، اهمی نزد شاعران» عشق«

چنـدین سـخن نغـز کـه     «بود،  نمی» عشق و غم عشق«و اگر  اند هموتیف استفاده کرد
به سینا همان اشتیاق ذاتی و ذوق فطري نسبت  ابن عشق به گفتۀ» گفتی؟ که شنودي؟

هاست و به همین  و همین امر سبب بقاي آن است که در موجودات نهاده شده کمال
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مکتب حـافظ،  . (آید مبقیۀ موجودات به شمار می علتموجده و هم  علتسبب، هم 
  )92مکتب رندي، ص
» عشـق و عاشـقی  «بارها آثار خـویش را بـه اشـعاري در مضـمون      ملّا حبیب نیز

ك و سکون زمـین و انتظـام آفـرینش، بـه     اختصاص داده و معتقد است که مدا ر اف
  :برکت عشق است

ــوي اهللا  ــا س ــام م ــه تم ــی الجمل   عل
  

ــالک راه     ــد اي س ــق ش ــل عش   طفی
  بنــاي گــردش ایــن چــرخِ گــردون   

  
طــون     همــه بــر عشــق باشــد اي ف

ــا     ــوج دری ــین و م ــن زم ــکون ای   س
  

  آرا ز امــر عشــق شــد اي محفــل     
  همــه ذرات عــالم بیخــود از عشــق  

  
  مدهوش و محمود آمد از عشقهمه   

  )180ص(  
  :است» معرفت«حبیب، عشق با همۀ عظمت، ثمرۀ ملّا  جالب اینکه از دید

 ...د معرفـت یعنی آن کس را که نبو  
  

  نیست انسان و خر است اندر صفت  
  را چون معرفت حاصل شودو پس ت  

  
  عشق حـق انـدر دلـت کامـل شـود       

  )69ص(   
  عشق و بال. 3ـ3

ند و از هنگامی که آفرینش شـکل  ا توأمان» عشق و ب«عارفانه و عاشقانه، در ادبیات 
عاشق باید همواره به جان خود هزاران گونه محنت . »و را با ب انباز کردند«گرفت، 

یق جانان شود و از آنجا کـه   طریـق  «و ب و پریشانی و درد و فقر و ذلّت بخرد تا 
مت در آن نمی ، امن»عشق، طریقی عجب خطرناك است   :توان جست و آسایش و س

ــ شــد    همــان عاشــق کــه در دام ب
  

ــق    ــه راه عش ــفا شــد   ب ــازي باص   ب
  همیشه طالب رنج اسـت و زحمـت    

  
مت      ــ ــا س ــت ب ــق الف ــدارد عش   ن

ــد    ــاکش نباشــ ــی در دل پــ لــ   م
  

ــر رود    ــش گ ــد  در آت ــاکش نباش   ب
ي دوست با لـذّت قـرین اسـت        ب

  
  ز دستش زهـر قاتـل انگبـین اسـت      

  )206ص(  
 اهمیت طلب. 4ـ3

  پس تو دائم بـاش در جـد و طلـب   
  

  فـــاز باآلمـــال مـــن کـــانَ طلـــب  
  )19ص(  
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  : مثنوي
  ماً تو هـر دو دسـت  در طلب زن دائ

  
  سـت ا که طلـب در راه نیکـو رهبـر     

  )3/979(  
  نما آیینۀ گیتی. 5ـ3

نمایی اسـت کـه خـواص     گیتی ینۀ، آدمی مظهر جمیع اسماي الهی و آیاز دید عارفان
گرچه به دلیل کوچکی جسـم و جثّـه،   . جمله اشیاء عالم در او جمع و منعکس است

نا به تعبی اند، هنامید »مختصرالعالم«و » مختصرالحق«وي را  ب حق«ر مو است » اسطر
) 866: 2ج  سرّنی،(شود  در این عالم صغیر نیز یافت می ،چه در عالم کبیر استکه هر
زیـرا کـه   « 12،دریاهاي معنی در او جاري اسـت اما  است،اي  هقطر گر در ظاهرآدمی ا

مفاتیح (» .اند هۀ انسانی به کمالی که مقصود ایجاد است، وصول یافتئتمامت عالم در نش
ضمن سخن از حضـرات خمـس و    عربی ابن )424عجاز فی شرح گلشن راز، صا

 است که تصریح کرده )ه، جبروت، ملکوت، ناسوت و انساناعیان ثابت(گانه  عوالم پنج
. نمـاي اوسـت   تمـام  ینـۀ اند و انسان مظهـر و آی  این عوالم، جمله مظاهر یک حقیقت

  )91مکتب حافظ، مکتب رندي، ص(
  هســت انســان مظهــر اســمايِ حــق

  
  زین سبب بر جمله خلقش شد سبق  

  گرچه هر مخلوق از اسـمی بپاسـت    
  

ــۀ    ــان آین ــک انس ــی لی ــت گیت   نماس
  نمـــا یعنـــی در او  آینـــۀ گیتـــی   

  
  شــد ذرات عــالم مــو بــه مــودیـده    

  )100ص(  
  »جسم«و تقابل آن با » جان«اهمیت . 6ـ3

ع بـودن وي، بـه برکـت وجـود      ض این همه تأکید بزرگان بر عظمت آدمی و کثیرا
توانـد   در کالبد اوست، وگرنه جسم، مرداري بیش نیست و بی مدد جان، نمی» جان«

هایش را به با گشوده  که بال درحالی جان. ن اسرار ربانی باشدنسخۀ نامۀ الهی و مخز
  :چیزي در زمین فرو کرده است پستی و بی هایش را به نشانۀ است، تن، چنگال

  ن بـــودلیـــک جـــان مـــا ز علّیـــی
  

  ین بـود ش چـون سـج  یاین تن خاک  
  محــرم اســرار پنهــان جــان ماســت   

  
  انــوار ســبحان جــان ماســت مظهــر  

  ینـه اســت روي حـق را جـان مــا آی    
  

ــا آن    ــه اســتجــان م   عاشــق دیرین
  )78ص(  
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بخشد و او را پناهگاه و مسـجدي   نیز ارج و اعتبار و آبرو می» دل«گوهر جان به 
  :دهد می براي اولیاء اهللا قرار

  اهل معنی را بـه جـز دل مسـجدي   
  

ــا    ــرش نم ــت تعمی ــدينیس   گر جاه
  اهل معنی را همین مسجد دل است  

  
  مسجد اهل زیان سنگ و دل اسـت   

  )148ص(  
کلید هر طلسـم، مخـزن اسـرارحق،    «با تعبیراتی همچون » دل دلین«حبیب از ملّا 

یزال، قبلۀ ارباب حال و مظهر اسـم اعظـم   . کنـد  یـاد مـی  » مطلع انوار حق، کیمیاي 
  )40ص ،؛ همچنین رباعیات28و  27ص(
  جمالش در همه اشیا هویداست. 7ـ3

جمال خداوند و آیات و  و دیگر متون دینی و عرفانی، قرآن کریمبنا به تأکید صریح 
نورش مدرج  ذرهدر دل هر «هایش، در همه عالم هویدا و ساري است و  آثار و نشانه

بیند و بـه   تنها، عارف حقیقت بین با چشم دل، نور او را در آیات و انفس می. »است
  .کند ینۀ دلش را منور مییحق، آ» شعاع تجلّیِ«هر جا رو کند، 
  نورش مـدرج اسـت   ذرهدر دل هر 

  
  ...لیک چشم اعور تو بس کج است  

  پس به هرجا بنگري نـور خداسـت    
  

  م وجــه اهللا رمــزي از لقاســت  ثــ  
  )21ص(  

واسطۀ فرط ظهـور و بـروز حـق، عـالم و     ه و باي  هاز منظر چنین دیدگاه موحدان
انـد؛   ند و به تسبیح و تقدیس حق مشغولا موجوداتش، همگی سمیع و بصیر و باهش

  :چه دیگران، تهلیل و تسبیح زندگان به ظاهر خامش را درنیابنداگر
  بــه نــزد عارفــان ایــن جملــه عــالم

  
  چو انسانی است کامـل هـم مکـرّم     

  همه گویا به ذکرش بـر دوام اسـت    
  

  ر نمـاز و هـم صـیام اسـت    اند ه هم  
ــجار از ارادت     ــار و اش ــی احج   بس

  
ــهادت    ــطفی دادي شـ ــراي مصـ   بـ

  در سـتیزه چو بـوجهلی بـه او شـد      
  

  ...شـــهادت داد بهـــرش ســـنگریزه  
  نــه جملــه موجــودات دائــم   وگر  

  
ــل و     ــه تهلی ــه ب ــائم ب ــبیحند ق   تس

  )178ص(  
  رحمت بی منتهاي حق. 8ـ3

ـ از لطـف و کـرم و     تنبیهات الغـافلین ویژه در  ـ بهشریف بارها در آثارش   اهللا حبیب
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منـدي از   آدمیان، بهـره هدف از خلقت و اینکه  منتهاي خداوند سخن گفته رحمت بی
  :جود و کرم حق است

ــ ــیمـ ــراي رحمـــت بـ ــا ن بـ   انتهـ
  

ــدا    ــق را از ابتـــ ــدم خلـــ   آفریـــ
  خلق کردم تـا ز مـن سـودي کننـد      

  
ــد     ــودي کنن ــت آل ــهدم دس ــا ز ش   ت

  )5ص(  
گویـد؛   وي بیشتر از رحمت خداوند در روز جزا و بخشش گناهکاران سخن مـی 

: کند که نقل می) 163ـ162ص( گونه از قول شیخ صدوق ازجمله در حکایتی حدیث
افتد و امید دارد که خداوند  بخشد که ابلیس نیز به طمع می خداوند در قیامت آنقدر می

  :او را نیز ببخشاید
  که شیطان با همه جرم و جفـا  چون

  
ــان و خطــا    ــا همــه تقصــیر و طغی   ب

ــ   ــاد ک   آن لطــف عمــیمدر طمــع افت
  

  شامل حالش شود بـا خـوف و بـیم     
  بنــدگان روســیاه پــس چــرا مــا     

  
ــه  بـــی   ــو الـ ــیم از عفـ ــع باشـ   طمـ

  )163ص(  
خداونـد در مقابـل   » فضـل «حبیب، بسیار بـر  ملّا  در سایۀ همین نگرش است که

حق فریادرس است و اگر چنین » فضل و لطف عمیم«کند و اینکه  او تأکید می» عدل«
  :ارزید هاي بندگان، پشیزي نمی نبود، اعمال و طاعت

  ضل و عطاستجود من بر بنده از ف
  

  هـا هباسـت   گر نباشد فضل، طاعت  
  )143ص(  

  کشش و کوشش. 9ـ3
تواند طی طریق بکند و به  از حق، نمیاي  هدر بینش صوفیه، سالک بدون کشش و جذب

ش، تا زمانی که از جانب حق، کشش نباشد، راه به جایی نمی . برد فرض کوشش و ت
حدیث اي  هاهمیت دارد که طبق گزارجذبه و کشش از حق، آنقدر در پیشبرد سالک 

احادیـث  . (کنـد  واره، تنها یک جذبه از جذبات حق، با اعمال جنّ و انس برابري می
  )119مثنوي، ص

  گونه ره بود نه کس را پیش خود این
  

  همـــه از جذبـــۀ آن پادشـــه بـــود  
ــدون جذبــ     ــالک ب ــا س   دلاي  هکج

  
  توانــد کــرد طــی ایــن مراحــل       

  )181ص(  
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  یزدان بود بندۀ خداسایۀ . 10ـ3
ح صوفیه به مع» پیر« مدد او بـه حـق    نی پیشوا و رهبري است که سالک بیدر اصط

به همین معنی به » غوث«و » ولی«و » قطب«و » شیخ«و » مراد«الفاظ  شود و واصل نمی
که ظاهراً در وصول به حق نیـازي بـه پیـر     ـ» اویسی«جز صوفیان ه ب. کار رفته است

داراي صفات حق و سایۀ یزدان است و سالک » پیر«سایر فرَق صوفیه،  نزد ـبینند  نمی
  :کند را در رسیدن به حق یاري می

  تو را گر دامن مردي به دست افتد ز هر دردي
  

  شفا یابی و هم بردي غنیمـت در ره عقبـی    
  )356ص(  

  شفقت و انسان دوستی عارف. 11ـ3
ینفـک عرفـان خراسـان و عارفـانی چـون        شفقت و مهربانی و انسان دوستی، جـزء 

یکی از مظاهر این شفقت، خـواهش ایـن   . خرقانی و بایزید و ابوسعید ابوالخیر است
بزرگان از خداوند است که کاشکی در قیامت و دوزخ به جاي همۀ خلق عذاب شوند 

ولیا ةتذکردر . و گناهکاران به بهشت روند نقـل  ) 264 م(» ابوحفص حداد«از قول  ا
شده که شفقت او به خلق چنان است که حاضر است به جاي همـۀ خلـق در دوزخ   

: در سخنی گفته است )425 م(ابوالحسن خرقانی ) 393ص(» .عذاب شود و روا دارد
تر از خود کسی را ندیدم، تا گفتم کاشکی بـه بـدل همـۀ خلـق مـن       بر خلق مشفق«

کاشکی حساب همۀ خلق با من بکردي تا بمردمی تا این خلق را مرگ نبایستی دید، 
خلق را به قیامت حساب نبایستی دید، کاشکی عقوبت همۀ خلق مرا کردي تا ایشان 

حبیب نیز به عنوان عارفی کـه  ملّا  )162نوشته بر دریا، ص( 13».را دوزخ نبایستی دید
ر بوده است، یک جا سخنی شبیه خرقـانی گفتـه   از میراث عرفانی کهن متأث شدتبه 

  :ستا
  ام را کن جسیم یارب جثّه] عابد[گفت 

  
  تا کند پر جسم مـن جملـه جحـیم     

ــا دگــر       ــد دیگــران را ج ــا نباش   ت
  

ــر     ــک مق ــد ی ــه دوزخ نباش   در هم
ــن     ــه م ــان را ده ب ــج و درد عامی   رن

  
  کـــه مـــنم شایســـتۀ درد و محـــن  

  )144ص(  
  هاست رحمتم موقوف آن خوش گریه. 12ـ3

کـه در داسـتان حلـوا خریـدن احمـد       چنان ،مثنوي معنويویژه  ، بهدر ادبیات عرفانی
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تأکید بسیاري به گریستن و زاري شده است بـه   ،خضرویه جهت غریمان آمده است
واسطۀ گریستن و خروشنده با ه آید، مگر ب که بحر رحمت الهی به جوش نمیاي  هگون

حبیب ملّا  .یابد چشد و درمی تضرّع و زاري خود، لطف و نعمت و رحمت حق را می
شم گریـان را منظـر نـور خداونـد     نیز مایۀ صدق و صفا را حزن و گریه دانسته و چ

 : فی کرده استمعر
  حزن و گریه مایۀ صدق و صفاست

  
  چشم گریان، چشمۀ فیض خداست  

  گریــه بنمایـــد تــو را راه نجـــات    
  

  ...باشد او هر خضـر را آب حیـات    
  چشم گریـان منظـر نـور خداسـت      

  
  و فیض حق عطاست چشمۀ فیض است  

  )148ـ147ص(   
  تقلید و تحقیق. 13ـ3

مقدار و آفت هـر   وه قوي باشد، در نهایت خوار و بیتقلید و کردار تقلیدگونه، اگر ک
نیکویی است و صرفاً خرسـندي طبـع صـاحب خـود را در پـی دارد، نـه توحیـد و        

  :یگانگی
ــد ــه رود ز راه تقلیــ ــی کــ   حرفــ

  
  خرســندي طبــع دان نــه توحیــد     

  )75 مثنوي هاي عرفانی امیرحسینی هروي، ص(  
است که در » شتر خراسی«همچون آن  ـ  به تعبیر احمد جام ـصاحب تقلید باطل  

ل خـود اسـت و هـیچ پیشـرفتی     رود و در نهایت سر جـاي او  ها راه می روز فرسنگ
  )149 و 148المذنبین، ص إلروض. (حاصل نکرده است

  :به نیکی یاد کرده است» تحقیق«از  ،حبیب هم بارها، ضمن نکوهش تقلید ملّا
ــرم   ــو از روي کـ ــدا تـ   اي خداونـ

  
ــه دم     فــیض بخشــم اي کریمــا دم ب

  حیـرت انـدر حیـرتم را چـاره کــن      
  

  جامــۀ تقلیــد مــن را پــاره کــن      
ــده     ــایم بـ ــم بینـ ــدایا چشـ   اي خـ

  
ــده    ــایم بـ ــق پـ ــق حـ   در ره تحقیـ

  )157ص(   
  صفت نفس اهریمن. 14ـ3

اژدرهاي نفس را نکوهش کرده و آدمی را از اسارت در دام عارفان بسیاري در تاریخ، 
شریف نیز در آثار خویش، بارها از  اهللا حبیب. اند هبرحذر داشت خواره این شیر نر خون

ناپذیر دانسته  هاي نفس سگ صفت را پایان وسوسه نفس فرعونی صفت سخن گفته و
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، )116ص( »دون نفـس فرعـونی و نفـس   «او نفس اماره را با صفاتی همچون . است
و  193ص( ، بت نفـس و غـول راه  )122ص( »نفسک اماره و عجوز شوکُش خماره«

خواره و غول زشـت پتیـاره و نفـس کـافرکیش و عقـرب جـرّاره        ، پلنگ خون)194
  .هاي او برحذر داشته است کشیسگ نفس یاد کرده و آدمی را از سرو ) 354ص(
  خطر عجب و تکبر. 15ـ3

ر ان و برحذر باشد، دام عجب و تکبرف باید همواره از آن ترسآنچه یک موحد و عا
دهـد و همچـون آتـش سـوزنده،      هاي آدمی را به باد فنا می عجب طاعت ، زیرااست

چه بسیار زاهدان و عابدانی که در تاریخ به دلیل . سازد اعمال نیک را پوچ و ناچیز می
شۀ اعمال نیک چندین ساله و تیشه به ری اند هعجب و خودبرتربینی خود، سقوط کرد

و بارها در ) 147ص(دانسته است » توبه« نیز درمان عجب را اهللا ملّا حبیب .اند هخود زد
گویـد کـه چـون دچـار      از عابدان و زاهدانی سخن می ،خود تنبیهات الغافلینمثنوي 

ـ    انـد  هشد» عجب و ریا« و بـالعکس، فاسـقان و    انـد  ه، فاسـق و گناهکـار از دنیـا رفت
یقین ، بـه مقـام صـد   انـد  هشـد  گناهکارانی که چون از اعمال زشت خـویش پشـیمان  

  :اند هخیر شده و عاقبت ب اند هرسید
ــل  ــه عم ــود تکی ــد را ب ــه عاب   ز آنک

  
  ...هــاي خــود دارد امــل  در عبـادت   

  افتاد در عجـب و غـرور   بزین سب  
  

ــه، دور   ــه ، انابــت، نال   گشــت از توب
  پنداشــت اهــل مغفــرتخــویش را   

  
  ...شد فراموشش کـه دارد معصـیت    

  هـاي او  عجـب ایـن جملـه عبـادت      
  

  هـــاي او کــرد ضــایع از جهالــت     
  لیک فاسق چون به مسجد در شدي  

  
  ...یاد عصیان کردي و مضطر شـدي   

ــا      ــد از خط ــادم آم ــرد و ن ــه ک   توب
  

  ســر بــه پــیش افکنــد از فــرط حیــا  
  پس خداوندش به لطف و مرحمت  

  
  رحمتش بخشـید و دادش مغفـرت    

  )147ـ146ص(  
  )»ابلیس«چون و چرا در سرنوشت (ایم  بوده  ما هم از مستان این می. 16ـ3

می، مسئ یکی از مسائل مخاطره لۀ دفاع از ابلـیس اسـت و   آمیز در تاریخ تصوف اس
بازي که حاضر نشد جز به درگاه حق سر تعظیم  ستایش از او به عنوان جوانمرد و پاك

هاي ایرانی کهـن   عرفانی است و ریشه -دفاع از ابلیس، یک اندیشۀ فلسفی. رود آردف
ّج ) 64قلندریه در تاریخ، ص. (دارد  م(گرفته تـا ابوالقاسـم کُرّکـانی    ) 309م (از ح
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و ) 529م (و سـنایی  ) 525م (القضات همـدانی   و عین) 520م (و احمد غزّالی ) 672
نا  گویند اگرچه وي از  مدافعان ابلیس می). 718م (و امیرحسینی هروي ) 672م (مو

امر خداوند سر باز زد و این سرپیچی، لعنت و رانده شدن از درگاه الهی را بـراي او  
ن هـزار سـال   القضات، چون معشوق، ابلیس را پس از چندی به تعبیر عیناما رقم زد، 

یاي «است، زیرا » رحمت«و لعنت او در واقع » رد آمد«اعتکاف قبول کرد، نصیب او 
  )225تمهیدات، ص. (را برخود اضافت کرد» لعنتی

ملعـون  «شریف نیز اگرچه بارها در آثارش از ابلیس با صفاتی همچـون   اهللا حبیب
تی     گلـزار اسـرار  در مثنـوي  امـا  کـرده،   یاد) 186ص(» مطلق خـود، ابیـات و سـؤا

ذهنی او دربـارۀ ابلـیس و   هاي  کند که از دغدغه دربارۀ ابلیس مطرح می» افزا حیرت«
هایی که شاعر در ابیات ذیل دربارۀ  پرسش. کند حکایت می نوعی تحیر در مشیت حق

سرنوشت و مطرود شدن ابلیس از سویی و رهایی و رسـتگاري آدم از سـوي دیگـر    
حبیب در داستان ابلیس و ملّا  بیانگر چون و چراها و تحیرهاي مطرح کرده، به خوبی

را نگرفته و به همین مقدار ها  آن محرومیتش است؛ چون و چراهایی که ظاهراً جواب
  : بسنده کرده است که کار خداوند حکیم را به عدل و حکمت توصیف کند

  حــدیث شــاء ان یأکــل از اینجــا   
  

ــدا      ــرّ هوی ــد س ــح آم ــانش واض   بی
ــو شــ    ــت چ ــود آن قابلی   یطان را نب

  
ــري در بلیـــت    ــرك امـ   فتـــاد از تـ

ــا     ــجد از اینج ــاء ان یس ــدیث ش   ح
  

ــرت    ن را حی ــاق ــر ع ــده م ــزا ش   اف
  چو چندین شد هزاران سال طاعـت   

  
  چــرا شـــامل نشـــد او را عنایـــت   

ــزون شــد    ــدر ف ــرتم ان   از اینجــا حی
  

  که آدم محتـرم، شـیطان زبـون شـد      
ــرد    ــر حــق ک ــرك ام ــیس ت   اگــر ابل

  
ــا رد      ــیش از جف ــرد نه ــم آدم ک   ه

  چو هـر دو از مشـیت گشـت پیـدا      
  

ــوا      ــت رس ــا گش ــیس تنه ــرا ابل   چ
ــد    ــه آمـ ــعید از جذبـ ــر آدم سـ   اگـ

  
ــد    ــه آمــ ــام توبــ ــذا در مقــ   لهــ

  چــرا ابلــیس زیــن گردیــد محــروم  
  

  چرا در لعنت حـق گشـت مجـروم     
  ی کــه در هنگــام خلقــتیاگــر گــو  

  
ــد ز فطــرت    ــث آم   ابوالحــارث خبی

  فطرت بـد را بـه ابلـیس   که داد این   
  

  که دائم باشد او با مکـر و تلبـیس؟    
  چـــرا شـــد طیبـــت آدم ســـعادت  

  
  که شوق او همـه شـد در عبـادت؟     

ــاز    ــاکی ز آغـ ــن آدم خـ ــرا ایـ   چـ
  

ــ    ــرتش ب ــا فط ــاز؟دنشــد ب   بختی انب
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ــد   ــه ش ــدبخت و تب ــیس ب ــرا ابل   چ
  

  همه روزش ز بـدبختی سـیه شـد؟     
ــت و آدم     ــر اس ــر قه ــرا او مظه   چ

  
  خداونــدیش همــدم بــود لطــف    

ــد      ــه آم ــا گفت ــیار اینج ــخن بس   س
  

  ولــی درهــا همــه ناســفته آمــد      
  همین دانم که او عدل است و مختار  

  
ـار       حکیم است و به حکمت کرد هـر ک

  )185ـ  184ص(   
  اي دو صد افسوس اسالمی نماند. 17ـ3

همچون پارسایان و عارفان راستینی که در کنار اهتمام به امور معنوي و  اهللا حبیب ملّا
ـ    -اجتماعیهاي  اخروي، به زمانۀ خویش و نابسامانی قی روزگـار خـود اهمی ت اخ

بارهـا در   ،انـد  هو هوشمندانه و دلسوزانه در پی رفع فسوق و نواقص بـود  اند هداد می
م، دنیا قرآنلم و تقوا و آثارش از زمانه و روزگاري که در آن به جاي ع دوستی و اس

ه و غل و غش و معصـیت و  و کفر و ظلم و حقد و کینه و زور و آزار و مکر و حیل
کند و عمیقاً افسوس و تأسف خـود را از   رواج یافته، گله و شکایت می فسق و عنت

رمند و معصیت و قسوت دینشان شـده،   روزگار و مردمی که از عالمان و مؤمنان می
، بیشتر طبقات و اصناف اجتماعی را به نامه شکایتویژه در مثنوي  بهوي . کند از میابر

ق و کســب و کــار، نقــد و نکــوهش مــی  ــب در اخــ کنــد و  دلیــل ناراســتی و تقلّ
  : گشاید وار چنین زبان به شکایت میالمصدورإلنفث

  شورش و ظلم است در عـالم عیـان  
  

ــی    ــت م ــر رحم ــارد  اب ــماننب   زآس
  شـده  آیـین مکر و حیلـه در جهـان     

  
  غلّ و غش مردمان چون دین شـده   

  نیست دینی اي خـدا جـز معصـیت     
  

  ی بـه جـز فسـق و عنـت    آییننیست   
  ها رفت و قسوت دینشـان  رحم دل  

  
  شـان آییناي دو صد لعنـت بـر ایـن      

  )149ص(  
ر خدا ناباوري چندان پربسامد و مکـر ، فسق و فجور و اهللا حبیب در عصر و دورۀ

داده و  را بر زندگی تـرجیح مـی  اي  هبوده که وي مردن و رستن از چنین خلق و زمان
صی خود را از بیبارها    :صفتان زمانه از خداوند خواسته است وفایان و گرگ خ

  غنیمت است در این عصر مردن و رستن
  

  ز دست گرگ قباپوش و صورت انسان  
  شرف کجاست سخاوت کجاست فضل کجاست  

  
ـان؟  ورع      کجاست عدالت کجاست کـو ایم

  )453ص(   
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  نشاید هر کسی گوید اناالحق. 18ـ3
نگـرش  . ، طعم و رنگ خـاص خـود را دارد  اهللا ملّا حبیب عرفان و دیدگاهاي عرفانی

گونه که در ابتداي این مقاله  آن ـ عرفانی وي از هر گونه افراط و تفریط به دور است و
نا   ـ  هاي عرفانی بیشتر، دیدگاه آمد ـ  قی مو مورد  ـگرا   ـ به عنوان عارفی اعتدالاخ

حبیب در آثارش، بارها مخالفـت  ملّا  .پسند و استقبال شاعر کاشانی قرار گرفته است
ّج، خود را با دیدگاه  15عربـی،  وحدت وجـود ابـن   14هایی همچون انا الحق گفتن ح

شـطحیات، عشـق    پرسـتی،  اتّحاد و حلول، اتّحاد عاشق و معشوق، نظربازي و جمال
 چـون هممجازي و دعوي عشق و وصل خداوند ابزار داشته و از صوفیان با صـفاتی  

  :یاد کرده است و گفته است) 176ص(» باك ابلهان دون بی«و » دونان مغشوش«
  ر خـواب گشـتم  انـد  ه یکی گفتی ک

  
ــدم   ــدا را دی ــی و خ ــا ب ــتمت   ب گش

ــی     ــانِ دونِ ب ــن ابله ــر زی ــاك دگ   ب
  

ــا مــنم آن    ــاكهمــی گفت   ...خــالق پ
  یدگر گفتا کـه چـون رسـتی خـدای      

  
ــاجرای      ــدر م ــو ان ــن ت ــا و م   یز م

ــات     ــل و خراف ــه اباطی ــن گون   از ای
  

  هــا بســی دانــم حکایــات ز صــوفی  
ــوفیم آن    ــراد از ص ــتم ــالی اس   اب

  
  ...که جانش از صفا و نور خالی است  

  ر بند دین اسـت اند  هنه آن عارف ک
  

  مقـــام او حـــق الیقـــین اســـت     
ــالم      ــان ع ــا و ج ــان م ــزاران ج   ه

  
ــین شــخص مکــرّم    ــن چن ــداي ای   ف

  )177 ـ 176ص(  
شـود، نبایـد    حبیب مـی ملّا  هاي عرفانی بنابراین هرگاه صحبت از عرفان و دیدگاه

هاي ماورائی و من و تـو کـردن    پنداشت که او شیفتۀ هرگونه عرفانِ شطحی و خلسه
عالم دینی، عمدتاً جنبۀ اعتـدالی و  صوفی با حق است، بلکه وي به عنوان یک فقیه و 

قی می را می -صبغۀ اخ   .گذارد می پسندد و صحه تعلیمی عرفان اس

  گیري نتیجه
. اهللا شریف است حبیب ملّا هاي برجستۀ کاشان در سدۀ اخیر، یکی از مشاهیر و شخصیت

تی است که در ایـن   زمینـه  بیشتر شهرت وي به دلیل دانش دینی و فقهی و کتب و رسا
آشنایی کامـل داشـته و بسـیاري از     ،با این همه، وي با میراث عرفانی کهن. نگاشته است

نگرش تـأویلی،  . هاي عرفانی را در آثار منظومش منعکس کرده است ها و موتیف مضمون
، هویدا  اهمیت طلب، تأکید به عشق و محبت در سلوك عرفانی، توأمان بودن عشق و ب
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تی، تأکید به پیر و مراد در طریق عرفان، نوعی تحیر و دیدگاهی بودن حق در ذره ذرۀ هس
خاص در سرنوشت ابلیس و رانده شدنش از درگاه حق، خطر نفس اژدهاصفت و عجب 

هـایش آورده   اندیشمند کاشانی در مثنـوي   و تکبر، تنها بخشی از موارد متعددي است که
و خـوف و  » عرفـان خائفانـه  «ی البته ذهن و زبان عرفانی وي به دلیـل غلبـۀ نـوع   . است

تافتـه   را برنمی عربی طحیات و طامات امثال حلّاج و ابنمدارانه، اغلب، ش خشیت شریعت
ملّـا حبیـب   . چنین را بارها با تیغ نقد خود رانده و سرزنش کـرده اسـت   این» صوفیانی«و 

م و اجتماع اي از مرد د، خود را تافتۀ جدابافتهبین و متعه ارفان راستین و حقیقتهمچون ع
هـا، عالمـان    نظـري  تنـگ سیاسـی،   - هاي اجتمـاعی  دیده و بارها از نابسامانی و زمانه نمی

وفایی و دنیاپرستی خلق، زبان به انتقاد و نکوهش گشوده و مردم روزگار را  عمل و بی بی
  .نصیب نگذاشته است تعلیمی خود بی - از نصایح عرفانی

  
  :ها نوشت پی

منتقد المنافع به نام ها  اهللا ذکر کرده که تنها یکی از آن اثر از ملّا حبیب 60المعارف تشیع،  ةدائر .1
  )65 و 64صالمعارف تشیع،  ةدائر. (دوازده جلد است فی شرح المختصر المنافع

  )592مجموعه آثار، ص. (است) ق 1340(» تمثال او مکرّم بین«اهللا عبارت  ماده تاریخ وفات حبیب. 2
  :نامه نصیحتازجمله ابیاتی در  .3

  حـد بهـر مـردن    را شوقی است بیم
  

  چو مـرغ خـانگی شـوقش بـه ارزن      
ــوی    ــایی اي نک ــل کج ــرگ غاف   ی م

  
ــای    ــه برب ــل  ک س ــد س ــن قی   ی ز م

ــا       ــوقا الیکـــ ــوقا فواشـــ و واشـــ
  

م اهللاِ یــــا مــــوت علیکــــا     ســــ
ــن       ــی م ــردن ول ــند از م ــه ترس هم

  
  ...تـن ملولم زین قفس یعنی از ایـن    

  )433ـ 432ص(  
  :گوید خود می گلزار اسرار وي در منظومۀ .4

اگرچــه شــعر مــن را عــار آمــد      
  

ــد    ــی از عشــق جــان سرشــار آم   ول
ــز نبــوده         ــن شــاعري هرگ ــرا ف م

  
ــوده     ــوقم ربـ ــۀ شـ ــیکن جذبـ   ولـ

  )166ص(  
وه آیته ب وان از لحاظ ت مطلبی آورده که می ،خود تنبیهات الغافلینمۀ مثنوي اهللا شریف در مقد ع

در آسانی و اقتصار ... «: نویسد وي می. شناسی و هنر شاعري به دیگر آثار او نیز تعمیم داد سبک
بر الفاظ متعارفۀ آن کوشیدم و از ذکر لغات عربیه و بیان مطالب غامضه که خاص خواص است، 

» .مند گردند و خـواص نیـز بـه آن فایـده یابنـد      ن بهرهاند از آ کردم تا اکثر ناس که عوام احتراز
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  )110،109مجموعه آثار، ص (
نا، به استقبال شاعران مشهور دیگري همچون سـعدي،  ه البته ملّا حبیب ب. 5 جز تضمین از مو

  : حافظ، جامی و شیخ محمود شبستري نیز رفته است
ــه کســی    جــز حــق نبــود مــرا امیــدي ب

  
  »ستدر خانه اگر کس است یک حرف بس ا«  

  )5رباعیات، ص(  
  در سر بـا تـو سـفتنم هـوس اسـت     

  
 »راز دل با تو گفتـنم هـوس اسـت   «  

  )39 رباعیات، ص(   
  هر که را در سـر نباشـد عشـق یـار    

  
ــار    ــاري بیـ ن و افسـ ــا ــر او پـ   بهـ

  )69ص(   
ــوتر   ــن نک ــانی زی ــواهی بی ــر خ   اگ

  
  بخــوان ایــن شــعر محمــود شبســتر  

  )209ص(  
  .421ـ419در کوزه، صبحر  :ك.رع بیشتر براي اط. 6
  .351ـ225ص ي دریا،ها از اشارت :ك.ر، »تداعی و گریز«ع بیشتر از تکنیک روایتی براي اط. 7
فشان دارد  ندانستم که این دریا چه موج خون /شدم گفتم که بردم گوهر مقصود چو عاشق می .8
  )379دیوان حافظ، ص(
  )379همان، ص(جانم در کسب این فضایلو آخر بسوخت  /تحصیل عشق و رندي آسان نمود اول: و
صۀ حکایت این است که لري از لرستان به کاشـان آمـده بـود و از اعتقـادات خـودش       .9 خ

نـاي  . گفت که حق همچون ما آدمیان، چشم و گوش و دهان و زبان و دست و پـا دارد  می مو
اقعی را به او بیاموزند و ب فرستاد تا توحید وین سخنان کفرآمیز، او را نزد طکاشان با شنیدن ا

اینکه خداوند بصیر است و هیچ چشمی ندارد، سمیع است و گوشی ندارد، قادر است و دست و 
گردد و در جواب دوستان که  بعد از چندین ماه آموختن، آن لر به شهرخود بازمی... پایی ندارد و

  :گوید از توحید چه آموخته است، می
  گفت دانستم که حق کور است و کر

  
ــر     ــه دارد بص ــمع و ن ــدارد س ــه ن   ک

ــد     ــز او ندی ــک هرگ ــم دارد لی   چش
  

  گوش دارد لیک صـوتی کـی شـنید     
  دست و پـا دارد ولـیکن شـل شـده      

  
ــده     ــل ش ــیکن کُ ــان دارد ول ــم زب   ه

  )41ص(   
ه گشوده است، ازجمل) ع(زبان به نعت و تمجید مو علی اباره ،اهللا شریف در آثارش حبیب .10

) ص(گونه آورده است که خداوند در معراج به پیامبر حکایتی حدیث ،الغافلینتنبیهات در مثنوي 
خلق را به بهشت برم، مگر کسی که  همۀ ،که در قیامت ام فرمود که من به ذات خود قسم خورده

خواهد به بهشت رود؟ و حق پاسـخ   پیامبر عرض کرد آن کیست که خودش نمی. خود نخواهد
یت و : داد   :علی در دلش نباشد و از او ابا کند محبتهر کس و
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  گفت یا احمد علی ما را ولی اسـت 
  

  نور ما در قلب پاکش منجلـی اسـت    
  بندۀ خاص است و خاصش فیض ماسـت   

  
ـ        پاسـت ه هر دو عالم بهـر بـود او ب

  )161ص(   
است، زیرا صوفی به دلیل آنکه » خردشناسانه«ترین انگیزۀ صوفیه از تأویل، انگیزه و منشأ  مهم .11

زم نیایدشمرد، مایل است که آن موضوع را تأویل کند  امري را محال می بـراي  . (تا آن محال 
  )398، صتأویل در مثنوي :ك.رع بیشتر اط

مثنوي هـاي عرفـانی امیرحسـینی    (د هویدا رو در جوي تو می /اي قطره تو غافلی که دریا .12
  )85هروي، ص

اگر هر آینه ! بارخدایا«: شبیه سخن خرقانی، از ابوالحسین نوري نیز نقل شده است که گفت .13
پر کنی و ایشان را بـه بهشـت    دوزخ را از مردم پر خواهی کرد، قادري بر آنکه دوزخ را از من

ولیا، ص ةتذکر( ».بري   )327 /1اسرار التوحید،  :ك.؛ همچنین ر470ا
  )316ص( هر بی سر و پایی نتوان گفت انا الحق/ دعوي انا الحق نتوان کرد جز به حق .14
15.  

  دم تـــو از وحـــدت وجـــود زنـــی
  

  من ندانم تـو در چـه شـغل و فنـی      
ــوق      ــالق و مخل ــین خ ــا ب ــرق م   ف

  
ــی    ــی اي حکــیم دن   از چــه شــد دان

  )31ص ،رباعیات(  
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