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چکیده
الهیات وادبیات در برآوردن نیازهای فطری بشررر ،نیزآگاهی او در انتخاب مسرریر درسررم مر ر بودهاند درون مایه
اغلب آ ار کهن فارسی با تأ یرپذیری از قرآن و احادیث دینی همواره پیغامرسان مفاهیم اخالقی و تعلیمی بوده اسم.
درحقیقم شرررعر ارفانی را نمی توان بدون در نگر گرفتن هن ههای تعلیمی آن بررسررری کرد.اطار به انوان نمایندة
روشنفکر هامعه خویش ،در اوضاع نابسامان زمان خود به دن ال دنیای آرمانی خود اسم.از آنجاکه دینداری او توأم با
توهه به فلسررفه واقعی ا ادت اسررم ،این نوع گرایش به روح واقعی مذهب و نیز راایم اخالق از هانب همة مردم
را میتوان آرمان او در ساختن هامعه ایده آل دانسم.
در این پژوهش به بررسری برخی هلوههای دینی و اخالقی اطار وتأ یر نیایش در تربیم و اخالق ،پیش شرط او
برای ورود سالکان به دنیای آرمانی اش و اشاره مختصری به تأ یر پذیری موالنا از این شیوه ،پرداخته شده اسم.
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1ـ مقدمه
با توهه به نیاز فطری انسران ،همواره اهمیم اخالق و فضایل اخالقی نقش بسزایی در زندگی انسان داشته اسم.
الهیرات و ادبیرات در برآوردن نیازها و آگاهی بشرررر در انتخاب راه درسرررم مر ر بوده اند .مکاتیب الهی و پیام ران
درآموزش مسرالل دینی و اخالقی منشرا تعلیم و تربیم انسرانهاهسرتند .ادبیات نیز در قالب شعر یا نثر همواره پیغام
رسران مفاهیم اخالقی و تعلیمی و تربیتی بوده اسرم و سرهم بسریار بزرگی در ا ال ح بشر و اخالق و تربیم داشته
اسررم .با نگاهی گذرا به دورن مایة اغلب آ ار کهن فارسرری در مییابیم که گویندگان بزرگ ما االوه بر سررخنوری و
هنر سرشار ادبی ،هر یک خردمندی فرزانه و راهنمایی آگاه از رمز و رازهای زندگی بودهاند و این راز را با ابزار شعر
و نثر برای دیگران تشرری و قابل فهم کرده اند.ادب تعلیمی با ههور ارفان در شعر فارسی گسترش فراوانی یافته به
گونهای که کمتر منگومةارفانی وهود داردکه فاقد مضامین ادب تعلیمی باشد.
در حقیقم شرررعر ارفانی را نمی توان بدون در نگر گرفتن هن ههای تعلیمی آن بررسررری کرد و آمیختگی این دو
نوع به الم سررشم و هدفشان امری بدیهی اسم .همانطور که میدانیم افکار و اقاید تعلیمی و ارفانی اطار نیز به
شریوه های گوناگون تربیتی در خالل حکایم ها نهفته شده اسم .هدف او ستودن فضالل اخالقی و تزکیه نفس و در
نهایم و ررول به حا اسررم .در این پژوهش به بررسرری برخی هلوههای اخالقی و مذه ی اطارو تأ یر نیایش در
تربیم و اخالق  ،پیش شررط او برای ورود سرالکان به دنیای آرمانی اش و اشراره مختصری به تأ یر پذیری موالنا از
این شیوه ،پرداخته شده اسم.
2ـ بیان مسأله
ادبیات تعلیمی قسررمم امدهای از ادبیات فارسرری را در برمی گیرد .پند و اندرز ،آموزههای زهدآمیز و اخالقیات،
هلوههای گوناگون این نوع ادبی هسرررتند .هدف ادبیات در ول تاریه به ود منش انسررران و پرورش قوای روحی و
تعلیم اخالقی انسرانها بوده اسرم .اطار نیز در آ ار تعلیمی و ارفانی خودبه شریوه های گوناگون به تشری افکار و
اندیشه های خود می پردازد.
در این پژوهش به روش تو ریفی  -تحلیلی به بررسی نقش دین و اخالق در دنیای آرمانی اطار در بیان فضایل
اخالقی چگونه اسرم وارت اط میان نیایش و داا با تربیم و اخالق اسالمی چیسم و اینکه آیا اطار شااری دیندار
اسم میزان تأ یر پذیری مولوی از اندیشه های اطار در این زمینه چگونه اسم
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3ـ پیشینة تحقیق
ادبیات فارسری از آغاز با تأ یر از آموزههای دینی در مسریر هدایم و تکامل انسرانها قرار گرفته اسرم .شااران و
نویسرندگان پارسی گوی مسلمان از رودکی تا فردوسی تاکنون همواره سعی داشته اند ،شعر را در خدمم ارزشهای
دینی و اخالقی به کار گیرند .در زمینه ادبیات ارفانی و تعلیمی تا کنون مقالهها و کتابهایی نوشته شده اسم.
 -1هلموت ریتر در کتراب دریرای هان در دو هلد ،ترهمه ا اس زریاب خویی ،مهرآفاق بای وردی به بررسررری
بخشی از مطالب اخالقی و ارفانی اطار پرداخته شده اسم.
 -2غالمحسرین یوسفی ،1191 ،در کتاب چشمه روشن در مقالة «ش نمی غرقه در دریا » در مورد تنوع مضامین و
مفاهیم داستانی اطار در بیان نکات ارفانی و تعلیمی اشاره کرده اسم.
 -1دکتررضا اشرف زاده در مقالة قدرت ستیزی اارفانه اطار نیشابوری« فصلنامة تخصصی زبان وادبیات فارسی،
سرال پنجم ،شرماره هجدهم ،تابسرتان  ».1111به موضوع قدرت ستیزی اارفانه اطار چه به ورت آشکار و
چه پنهانی و رمزی اشرراره می کنند و بیان می دارند که اطار از زبان تودة مردم  ،رراح ان قدرت را نکوهش
کرده و پند و اندرز میدهد و گاه با خشم در مقابل آنان ایستاده و در پی و ول حا اسم .
 -4محمدرضررا رررفی ،مهسررا اسررفندیاری ،در مقالة « شررعر تعلیمی در منگومههای اطار » ،پژوهشررنامة ادبیات
تعلیمی ،سرال سروم ،شرماره دوازدهم ،زمسرتان  ،1151به بررسی انواع ادبی و نوع تعلیمی آن در منگومههای
اطار پرداخته اند.
 -9احمدرضرررا یلمهها در مقالة « بررسررری خاسرررتگاه ادبیات تعلیمی منگوم و سررریرتطور و تحول آن در ایران»
پژوهشرنامه ادبیات تعلیمی ،سرال هشرتم ،شماره ،25بهار  .1159در مورد محتوا و نوع مضامین پند و اندرز به
کار رفته در ادب تعلیمی ایران پیش از اسالم تا کنون بحث کرده اسم.
 -3مریم مشررف ،1115 ،در کتاب هسرتارهایی در ادبیات تعلیمی ایران به تحلیل و بررسی بخشی از آ ار تعلیمی
پرداخته اسم.
هر چنرد مناب متعددی در زمینه ادبیات تعلیمی و ارفانی وهود دارد ،اما دربارة موضررروع نقش دین و اخالق در
دنیای آرمانی اطار تاکنون مقالة مستقلی نوشته نشده اسم.
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 -4مبانی نظری
 -1-4شعر تعلیمی
تعلیم در لغم به معنای آموختن و آگاهانیدن اسررم .هدهخدا )1129 ،و «شرررعر تعلیمی به معنی خا
خود و ا نمونههای سرررنتی اروپایی ،شرررعری اسرررم که اقیدهای خا

و محدود

را ارضررره میکند یا فنی را میآموزد»

هفرشریدورد ،1131 ،ج1؛  )94بنابراین میتوان گفم« :شرعر تعلیمی آن اسرم که قصد گوینده و سرایندة آن تعلیم و
آموزش باشرد ،خواه آموزش اخالق و سیاسم و خواه آموزش مذهب یا الوم و فنون و آیین ها» .ههمان ها) در آ ار
گذشرررته ما ادبیات تعلیمی را با نامهای مختلفی چون زهد و تحقیا ،پند وحکمم ،واظ و تعلیم خوانده اند .ههمان:
 )19و آن را به انواع اخالقی ،مذه ی ،سیاسی ،فلسفی و المی تقسیم نموده اند .هر چند در قدیم منگومههای تعلیمی
بیشرتر شامل سرودههای اخالقی ،مذه ی و ارفانی بوده اسم .فرشیدورد شعرهای اخالقی را که در بسیاری از موارد
با ارفان آمیخته اسم از مهمترین انواع اشعار تعلیمی فارسی میداند .ههمان )14 :رزمجوآنجا که شعر کهن فارسی را
در ترازوی نقد اخالق اسرالمی مینهد ،انصر آموزندگی اندیشة شاار را یکی ازدوااملی که اساس و دورن مایة شعر
را تشررکیل میدهد ،میخواند .هرزمجو )31 :1114 ،ااتقاد پورنامداریان نیز در این مورد چنین اسررم « :زبان سرراده و
روشررن و در این حال نزدیک به زبان مردم ،میتواند نقش ترغی ی و ارهاای زبان را تضررمین کند .برای این که این
نقش حفظ شود و نقش شعری نیز تحقا پذیرد ،آمیختن شعر حکمی و تعلیمی با داستان و حکایم را که میتوانسم
مایة هلب توهه و لذت خواننده و تأ یر و نفوذ معنی در مخا ب شررود ،شررااران الزم شررمرده اند ».هپورنامداریان،
)291 :1111
در پایان قرن شرشم و اوایل قرن هفتم فریدالدین اطار با مثنویهای ساده و آموزندة خود شعر ارفانی را با قوت
تمام توسعه میبخشد .غیر از دیوان قصاید و غزلیات و رباایات که از او به ها مانده مانده ،مثنویهای او منطا الطیر،
مصرری م نامه ،اسرررار نامه ،الهی نامه ... ،هر یک به تنهایی به منزلة ارزنده ترین آ ار ارفانی و تعلیمی فارسرری تا اهد
شاار اسم .همرتمن)51 ،1133 ،
 -2-4رابطة دین و اخالق
یکی از مهمترن م احثی که همواره ذهن اندیشررمندان را به خود معطوف کرده اسررم ،حوزةدین و اخالق اسررم .
همواره این سرال مطرح می شود ارت اط دین و اخالق چیسم آیا اخالق محصول وحی آسمانی و تعالیم دینی اسم
یا اینکه مانند سرایر الوم شاخة مستقلی دارد .اگر بخواهیم چنین در نگر بگیریم که اخالق مختص انسان های دیندار
اسررم  ،به نگر درسررم نمی آید.اما با نگاهی گذرا به تاریه بشررر در می یابیم  ،همة فرقه های اسررالمی معتقدند که
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شرخص بدون امل رال و اخالق شایسته نمی تواند ایمان کامل داشته باشدو در های های قرآن کریم نیز همواره
ایمان و امل ال در کنار یکدیگر آمده اسم و هردو شرط سعادت و رستگاری معرفی شده اند .
-3-4رابطة اخالق و عرفان
برا بررسررری رابطة ارفان و اخالق درمی یابیم ،هر چند میان ارفان و اخالق رابطة تنگاتنگی وهود دارد اما افتراق
هایی نیز دیده می شرود .روح کلی و حاکم در اخالق  ،اقل و اسرتدالل اسرم .اما ابزار کار ااشرا ،اشرا اسم و با
منطا و اقل تا مرحله ای می توان پیش رفم و این اشا اسم که سالک را به کمال مطلا و حقیقم می رساند.ورود
به حلقة تصروف مسرتلزم راایم ا ول و آدابی اسم که اارفان پایه گذار آن ا ول هستند در واق اخالق ارفانی ،
بحث از منازل و مقامات و حاالت سررلود داردکه هدف نهایی درآن رسرریدن به کمال و حقیقم اسررم .در واق این
سرلود از شریعم شروع شده و با ی ریقم به حقیقم منتهی می شود  .ریقم تصفیه و تهذیب درون و با ن در
سرریر و سررلود ارفانی اسررم «.ارفا و متصرروفه ،تکیه و محور کار خویش را بر تعلیم و تربیم اخالقی و تأکید بر
مجاهده و ریاضرم و ی ریا ارفانی به منگور آراسرته شردن به فضایل و فات نیک اخالقی و همچنین پیراسته
شردن از رذایل و ویژگی های ناپسرند قرار می دهند ».هدیلمی  ،آذربایجانی  )22 :1119،اطار نیز شراار اارفی اسم
که ارفانش را با اخالق آمیخته اسرم و هدف او در سرراسر منگومه هایش رسیدن به دنیای آرمانی با ساکنانی آراسته
به اخالقی ارفانی اسم.
 -4-4شیوة تعلیم و تربیت
مفاهیم و مفردات قرآنی و احادیث پایه و اسراس تربیم و اخالق اسالمی هستند و به کار گیری این آموزه ها و
مفاهیم در میان شرااران از بسرامد باالیی برخوردار اسرم بهترین روش تعلیم و تربیم در ادبیات تعلیمی اسم .الی
رغم تمام اههار نگرهای مختلف سررمنشرا ا لی اقاید وفیان و اارفان را در درهة اول قرآن و سپس سنم پیام ر
ه

) و المه هع) می دانند  «.به هر حال وفی قرآن و سنم را برای رز فکر و کارخویش تکیه گاه خوبی می داند و

خطاسم که خارج از قلمرو شریعم اسالمی به نتیجه مطلوب دسم یابد».ه نک زرین کوب  ) 194-191 :1111 ،در
میان آ ار برهستة ادبی و ارفانی  ،اطار تعالیم ارفان و تصوف را منط ا با قرآن و حدیث به بهترین نحو به کار برده
اسرم  .موالنا نیز با پیروی از او این شریوه را به کمال رسرانده اسرم  .در روش تربیتی دیگر شاار برای اراله تعالیم
خود به مخا ب به نکات برهسرتة اخالقی و کردار شخصیم های دینی و تاریخی اشاره می کند و مخا ب را تحم
ترأ یر قرار می دهرد .می توان گفرم برا تعلیم غیرمسرررتقیم الگوی مورد نگرخودرا بره مخرا رب معرفی می کنرد .بره
کارگیریکتب معت ر ارفان و تصرروف نیز درشررکلگیری تعالیم و اخالق اسررالمی  ،نقس بسررزایی دارند .آ ار اارفانی
چون خواهه ا داهلل انصراری  ،سرنایی ،و...دیگر بزرگان می توانند مناب خوبی در ادبیات تعلیمی باشند .روش دیگر
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در اشرعار تعلیمی به کار گیری حکایم و تمثیل اسرم .که شریوة معمول دراغلب مثنوی ها اسم .در این شیوه شاار
در قرالب شرررعری برای اراله مطالب اخالقی و مفاهیم تعلیمی خود از حکایم و تمثیل مدد می هوید .هدف از بیان
حکایم ها که بر اسراس بیان واقعیمها و حقایا زندگی اسرم  ،فرا خواندن مخا ب به تفکر و تعلیم اخالقی اسرم
.در روش تط یا و مقایسره نیز شراار شرخصریم های مث م و منفی حکایم هایش را با یکدیگر مقایسه می کند و به
خواننده اهازه میدهد تا با درایم و اقل سلیم خود ،خوبی و بدی را تشخیص داده و راه درسم را انتخابکند.
 -5-4دنیای آرمانی عطار
آرمانشهر مکانی اسم که شهروندان آن در کمال مطلوب زندگی میکنند .مطرح کنندة آرمانشهر میخواهد تصویر
هامعه ای کامل را ارضره کندکه در آن سعادت انسان تأمین میشود.وبه نوای ااتراض خود را به هامعه موهود زمان
خود ابراز می کند.اطار نیز از اوضاع نابسامان زمانة خودتأ یرپذیرفته و وهود چنین شرایطی دلیل آشکاری برای رح
ریزی هامعه آرمانی وروی آوردن به فضرالل اخالقی در ذهن و فکر شاار اسم .اخالق یکی از پایه های اساسی این
سرررزمین آرمانی اسررم  .اطار اارفی معتقد و مرمن اسررم و در تمام مثنویهایش تأکید بر دینداری و انسررانیم و
تو ریه به ناچیز شمردن امور و اس اب دنیوی و توهه به امور اخالقی و ارفانی دارد .از آن ها که دینداری او توأم با
توهه به فلسرفه واقعی ا ادات اسم ،این نوع گرایش به روح واقعی مذهب و نیز راایم اخالق از هانب همه مردم
را میتوان آرمان اطار در سراختن هامعهای ایده آل دانسم .موالنا نیز آرمانشهر خویش را بر پایةااتقادات اسالمی بنا
نهاده و این باورها را با اندیشة وفیانة خود در هم آمیخته اسم.
 -5بحث اصلی
 -1-5تأثیر نیایش در اخالق
نیایش و داایی که با خلو

نیم باشررد ،بااث برقراری ارت اط دو سررویه میان انسرران و خداوند می شررود و این

موضوع تأ یر بسزایی بر روح و هسم انسان خواهد داشم .کسانی که به توفیا نیایش خالصانه نالل می شوند ،نس م
به افرادی اادی ازآرامش بیشرتری برخودارند .زیرا برقراری ا رت اط با خداوند و سررخن گفتن با مع ود موهب فا و
رقم قلب می شرود.توفیا نیایش در وهود انسان در واق لطف و توههی از هانب خداوند به بنده اسم .با نیایش و
توسرل به خداوند وهود انسران سررشرار از اطوفم و مهربانی شرده و سرجایای اخالقی در او نمایان می شود.او با
خضرروع و خشرروع در برابر خداوند به راز و نیاز میپردازد .با متخلا شرردن به اخالق الهی ،رفتار و کردار او ا ررالح
شرده و از خواهش های نفسرانی دور می شرود .او درس اشرا و مح م را می آموزد زیرا دوستی با خدا پاد ترین و
خالص ترین دوسرتیها اسرم .زمانی که آدمی به نیایش میپردازد  .مح وب بی نیازی را دا میزند  ،که در این بی
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نیازی به او پاسه می دهد.بنابراین با پیروی ازنگام اخالقی می توان برنامه ای گسترده و منسجم برای سعادت انسان،پی
ریزیکرد .پی ریزی این نگام اخالقی مستلزم شناخم و معرفم و اشا به خداوند اسم .
برا بررسررری نیرایش های اطار در می یابیم بن مایه های اخالق و تربیم نیز درضرررمن نیایش ها به چشرررم می
خورد.موالنا نیز به ت اطار نیایش هایی در همین زمینه دارد که می توانند الگویی برای هدایم و دسررتیابی انسان ها
به حقیقم و معرفم گردند.برخی موارد به اختصار ذکر میشود.
اطاردر نیایش هایش پیش از بیان در خواسرررم خود از مع ودش ،او را به اگمم و بزرگی یاد میکند او در بیان
اگمم الهی از سلطنم و اگمم خداوند چنین یاد میکندو تقاضای یاری خداوند دارد:
خداوندی که چندانی که هسرررتی سرررم

همه در هنب ذاتش این پسرررتی سرررم

وهود هملرره هرضل حضررررت اوسرررم

همرره آ ررار رررن و قرردرت اوسررررم
هاطار)111: 1152 ،

بنابراین ،ابتدایی ترین ادراکی که بندگان از اگمم خداوند پیدا میکنند ،زمانی اسرررم که در اگمم مخلوقات او
به شررگفتی میافتند و در حیرت میمانند.شرریه بزرگوار اجز خود را در نیایش هایش با تعابیر بیچاره و درمانده ،سررر
گشررته ،تهی دسررم ،گنهکار... ،در نهایم اجز و ناتوانی در مقابل خداوند با کلمه هیچ ،بیان میدارد .روح کلی حاکم
بر نیایشها معموالً احسراس اجز و ناتوانی در برابرخداوند اسرم .شاار یا نیایشگر بی نیازی خالا و نیازمندی خود
را مطرح کرده و این اههار نیاز بنده از فواید داا اسم.
خررالررقررا! سررررر تررا برره راه آورده ام

نرران هررمرره بررر خوانِ تو میخورده ام

یررا الرره الررعررالررمرریررن! درمررانررده ام

غرقِ خون ،برخشررک ،کشررتی رانده ام
هاطار)241: 1151 ،

انسان همواره خود را در برابر اگمم و کماالت و ابهم خیره کنندة حا ،ااهز می بیند پس بسیار فروتن و مطی
میشررود و بقای هسررتی خویش را در پناه و ررل به او و باالتر در فنا و محو در وهود او میبیند .اطار نیز در نهایم
سادگی و خالصانه با اجز و تضرع چنین میگوید:
خررداونرردا! هرمرره سررررگشرررتررگررانریم

مصررریر ررم دی رده و آغشرررتررگررانریرم
هاطار)51: 1154 ،

از فواید دیگر نیایش لب اشرا خداوند اسرم.اشرا از مهمترین ارکان و ا رول تصروف اسم .در این مذهب
توهه فوق العادهای به اشا و مح م و ا رات آن در آراستن نفس به فات االی انسانی شده اسم .در واق تصوف
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مذهب اشرا و مح م اسرم .ا ادت و آنچه که واقعاً در آن روح نیایش و پرستش وهود دارد ،یعنی رابطه انسان و
خدا و مح م ورزی به خدا ،توهه زیادی شرده اسم و الزمة اشا یک ارت اط اارفانه اسم .اارف در آن حال روی
به سررروی حا دارد و از غیر او روی گردان اسرررم".گروهی حا را برای خود حا میخواهند و همعی برای نعمم
هایش میخواهند .باالترین مح مها آن اسم که مح وب را "بذاته" بخواهند و این االی درهات مراتب ارفان اسم
که ااشرا ،معشروق را برای اینکه مح وب اسم بخواهد نه مح وب را برای خود  "...هغفاری  )231 :1111،مضمون
نیایشررهای اطار برخاسررته از اشررا او به مح وب االم اسررم شرروق به حا  ،زخمهای اسررم بر هانش  ،تا نغمههای
ااشرقانه برآورد ،او غرق نور حا ،سررخوش و سررمسرم اسم و با سخنان آتشین با معشوق سخن میگوید از نگر
اواشرا ،برتر از دو ههان و همان چیزی اسرم که ماورای شررح و تفسیر اسم.انسان موهودی اسم که با بال و پر
اشا اوج میگیرد .این اشا اسم که مقام او را از فرشتگان فراتر میبرد.
در همین مضمون حافظ میگوید:
فرشرته اشرا نداند که چیسرمای ساقی

بخواه هرام و گالبی بره خاد آدم ریز
هدیوان حافظ ،غزل )233/4

اما اطار نیشابوری چنین اقیده دارد که اشا مغز کالنات اسم و ذرهای از آن بهترین چیز اسم.
ذره ای اشررررا از هررمرره آفرراق برره

ذره ای درد از هررمرره اشرررراق برره

قدس ریان را اشررا هسررم و درد نیسررم

درد را هرز آدمری در خورد نیسررررم
هاطار)219 :1151 ،

" اطار االوه بر اشررا ،درد را وهه امتیاز انسرران بر فرشررتگان و قدسرریان میداند و همین درد چاشررنی همه آ ار
اوسررم" .هاشرررف زاده )19 :1111،او اشررا را ودیعهای گران ها در وهود انسرران میداند و از او خود او را لب
میکند .او همواره درخواسرم ذرهای از اشرا میکند و این درد اشا را مایه درمان خود میداند".تمام آ ار اطار بر
سرره رکن ،زی ایی ،اشررا ،دردتکیه داردو از این سرره رکن ،درد را رکن امده و مایه ابتکار او باید دانسررم"هاشرررف
زاده)3 :1119،
ذره ای دردم ده ای درمررران مرررن

زان کرره بری دردت بررمریرد هرران من
هاطار)241 :1151 ،

شاار اارف چنان غرق اشا و حب الهی اسم که با رضایم خا ر ،خواهان درد مح وب اسم .هر چند میداند
بدون یاری حا ،یارای ایسرررتادگی در برابر اشرررا مح وب را ندارد.بنابراین هم درد را می ل د و هم از مع ود یاری
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میهوید .از خداوند میخواهد که هر چه درد اسم بر هان او فرستد و خواهان دریایی از درد الهی اسم .درد اشا
و دوسرتی حضرت حا فراتر از رابطه خالا و مخلوق ،رازق و مرزوق ،اابد و مع ود ،رابطة محّب ومح وب و ااشا
و معشروق اسم.در بععد رازق و مرزوق ،مثالً انسان از خداوند ،روزی حالل میخواهد ،اما در رابطه محب و معشوق
هیچ کدام از این موارد مطرح نیسم بلکه خود معشوق و مح وب ورد زبان ااشا اسم .هفاضلی )11 ،1111 ،مکتب
ارفانی موالنا نیز بر اشرا اسرتوار اسرم  ،در واق مثنوی با اشا شروع شده و با اشا به پایان می رسد .موالنا نیز
درد را الزمةاشا و نشان دلدادگی میداند .
درد آمد بهتر از ملک ههان
خواندن بی درد از افسردگیسم

تا بخوانی مر خدا را در نهان
خواندن با درد از دل ردگیسم
همولوی ،دفتر سوم )11 :1119،

ازنگرموالنا سوز و درد اشا الزمة داا و نیایش هستند .
ااشقی پیداسم از زاری دل

نیسم بیماری چو بیماری دل

الم اشا از الم ها هداسم

اشا اسطرالب اسرار خداسم
ههمان،دفتر اول)14 :1119 ،

او اشا را اسطرالب اسرار خداوند و ستون ا لی ریقم می داند .اوخداوند معشوق یگانة ازلی و شایستة اشا
ورزی اسرم  .نیایش نیز نوای اشرا ورزی میان بنده و خداوند اسرم .انایتی از هانب حا که شامل حال بنده می
شود و هز به لطف و انایم او آدمی هرأت وارد شدن در حریم ک رایی او را ندارد .
این داا را بخشش و تعلیم توسم

گونه در گلخن گلستان از چه رسم
ههمان  ،دفتر دوم)14 :1119،

به ااتقاد موالنا دلهای پاد داای مسرتجاب شرده را در می یابند چرا که دل پاد محل حضور خداوند و آراسته به
اخالق الهی اسم بنابراین زمانی که داا رنگ خدایی به خود می گیرد چگونه مستجاب نخواهد شد
هرکه دل پاد شد ازااتدال

آن داایش می رود تا ذوالجالل
ههمان ،دفتر سوم )119 :1119 ،
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از فواید دیگر نیایش م ارزه با نفس اسررم.همانطورکه می دانیم ،نفس یکی از موان و آفم های سررلود اارفانه
اسرم .اطار نیز در نیایش هایش از آن شکوه دارد .زیرا نفس بااث دوری انسان از بندگی و ا ودیم حا می شود .
اطار تعابیر گوناگونی از نفس دارد :سرگ نفس  ،نفس سرکش و...او نفس را دشمن بزرگی معرفی می کند که م ارزه
با آن ههاد اک ر اسم .
خالقا این سگم در با ن اسم

راه هانم سوی او نا ایمن اسم
هاطار )125 : 1159،

موالنا نیز از نفس خود به ستوه آمده اسم و از خداوند برای نجات و رهایی از آن لب یاری می کند .
باز خر ما را از این نفس پلید

کاردش تا استخوان ما رسید
همولوی ،دفتر دوم )112:

موالنا نفس را سررگ و اهدهایی سرررکش می داند که هر لحگه به دن ال خواسررته های خود اسررم  .پس باید
همواره با او مقابله کرد تا هان نگیرد و فر م مسلط شدن نداشته باشد.
نفسم اهدرهاسم او کی مرده اسم

از غم و بی آلتی افسرده اسم
ههمان ،دفتر سوم)91 :1119 ،

 -2-5عبادت با خلوص نیت
«بدان که نماز ترکی ی اسرم الهی و معجونی آسمانی که مرکب اسم از اهزای بسیار ،بعضی از آنها به منزله روح،
و بعضری به مثابه ااضرای رلیسه بدن و بعضی به منزلة سایر ااضا  ،نماز تو تحفه و هدیهای اسم که به وسیله آن به
درگاه حضررت حا تقرب میهویی و بهتر آنسرم با حضرور قلب و اخال

باشد .حضور قلب که ا ارت اسم از

فارغ سراختن دل از غیر کاری که بدان مشرغول اسم نماز باشد تا اینکه بداند که چه میکند و چه میگوید و فکر او
به هایی نرود و این را خشرروع دل نیز گویند» .هنراقی )114: 1111 ،یکی از م احث تربیتی و اخالقی که اطار به آن
تأکید داشرته اسرم ،ا ادت خالصرانه اسرم .اطاربه حضور قلب در نماز تأکید میکند چنانچه در الهی نامه حکایم
دیوانهای را نقل میکند که در آن نماز خطی ی را که در میان نماز در بند دنیا و مادیات مانده اسم ،بی اات ار میداند:
چرنریرن گرفررم او امررامررم مقترردا بود

بررر او هررم اقررترردای مررن روا بررود

چرو در الرحرمررد گرراوی میخری رد او

زمن هم بررانررگ گرراوی میشرررنی رد او
هاطار)111: 1152 ،
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او درحکایتی دیگر نمازهایی را که ازحقیقم آن فا له داشته باشد مورد انتقاد قرار میدهد.
نمررازت چون چنین برراشررررد مجررازی

بررود انرردر حررقرریررقررم نررانررمررازی
هاطار)111 :1152 ،

او معتقد اسرررم ا اام و ا ادتهای انسررران ن اید از روی اادت وبدون معرفم و آگاهی باشرررد او لذت ا ادت
ااشرقانه را چشریده اسم واز هر فر تی برای نفی و نکوهش ا ادتهای تگاهری استفاده میکند .هپورهوادی1111 ،
)41:از نگر اونماز انسرانهایی که با خلو

نیسرم و همراه با فکر کردن در مورد حساب معاملهها انجام میشود ،در

پیشرگاه خداوند شررد اسم وخریداری ندارد .روش ریا کاران و زاهدان متعصب ،او را می آزارد .در اندیشه آرمانی
اش به دن ال کسرانی بوده که ا ادتشان برای خداوند اسم.موالنا نیز ا ل نماز را توهه به حا می داند زیرا آنچه در
نماز اهمیم دارد حضور دل اسم و نماز واقعی غرق شدن در بحر شهود اسم .
مرا غرض ز نماز آن بود که یک ساام

غم فراق تو را با تو راز بگذارم

وگرنه این چه نمازی بود که هر ساام

نشسته روی به محراب و و دل به بازارم
هکاشفی)19 :1119 ،

در دنیای آرمانی موالنا نیز نمازی مق ول درگاه خداوند اسم که با آگاهی و به دور از ریا و دورویی بوده و هدف
در آن ااراض دنیا وترد خودخواهی ،تواضررر و خشررروع در برابر خداوند و اههار اجز و ناتوانی در برابر خداوند
باشررد .او نماز را مقدمة و دف مرض می داند به ااتقاد او نمازگزار واقعی باید از هاهر ا ادت ا ور کرده و به مرحلة
حقیقم برسرد .او نماز و روزه و ا ادات را ارضری دانسرته ،که هوهر انسان را ا الح می کنند و مقدمة دف مرض
هستند.
تا م دل گشم هوهر زین ارض

چون ز پرهیزی که زایل شد مرض
همولوی  ،دفتر دوم )41 :1119،

 -3-5ذکر و یاد خدا
مهمترین مسرأله و محور ا رلی ارفان و اخالق خداشرناسی اسم  .به ااتقاد ارفا انسان همواره مشتاق اتصال به
م دأ خود اسرم و از راه فنا شدن در حا به این مقصد االی میرسد .هفاضلی ) 111: 1111 ،اطار همواره سالکان را
به ذکر و یاد مع ود گفتن ترغیب می کند.
و گرر نررامرش برگرویری هر زمرران تو

هررمرره نررام ری برررانرردی بررر زبرران تررو
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هاطار)213: 1152 ،
هدف اطار در اندیشه آرمانی اش رسیدن به این دیدگاه قرآنی اسم «االبه ذکر اهلل تطمئن القلوب »هراد)21:گرچه
از نگر او ،رسیدن به این مرت ه کار هر کسی نیسم.
نرره یرراد اوسررررم کررار هررر زبررانرری

نرره خررامررش م ریترروان بررودن زمرران ری
ههمان )211:

ذکر شررالودة و اسرراس دین و قرآن و ارفان اسررم و ذکر به معنای یاد خداسررم.در ریقم اارفان هم هزذکر
راسرتین چیزی نیسرم زیراآنان از همة دنیافقط خدارابرگزیده اند.این ذکر از اهم فرایض شریعم و ریقم محسوب
میشود.همانطور که خداوند فرمودند«:فاذکرونی اذکرتم» .هبقره)192:
زخررون سررریررنررة آن کشررررتررة راه

نرروشرررترره بررر سرررر هررر نری کرره اهلل
هاطار)153: 1152 ،

در اندیشرة آرمانی اطار یاد کردن از معشوق ومع ود باید به گونهای باشد که ذاکرغرق درمذکور شود ورابطه او با
خداوند ازیک سوارت اط خالا و مخلوق باشد وازسوی دیگر مسأله ااشا و معشوق که اشا را پایه واساس آفرینش
میداند.او در اندیشره آرمانی خویش ،یاد خداوند را بهترین دوسرم و همدم میشرمرد و معتقد اسم ذکر پروردگار،
انسرران را از وحشررم وتنهایی دور میکند.آرامش راسررتین سررالک الی اهلل درپرتو ذکر تحقا مییابدو تاسررالک به ذکر
نپردازد ذاکر نمی شرود و سرلوکش خام و بی نتیجه اسم.موالنا نام م ارد حا را پاد می داند و معتقد اسم ذکر نام
خداوند پلیدی ها و ناپاکی ها را می زدایدو برای ذهن های افسرده همچون آفتاب تابان اسم.
ذکر حا پاد اسم و چون پاکی رسد

رخم بر بندد برون آید پلید

چون در آید نام پاد اندر دهان

نی پلیدی ماند و نی اندهان
همولوی ،دفتر سوم )13 :1119،

 -4-5قرب الهی
نخستین گام در ههم و ول به قرب الهی ،لب اسم .به بیان دیگر انسان باید الب قرب حا باشد تا بتواند از
ریا کسرب مقدمات و نیز لطف و انایم حا در زمرة مقربان درگاه حا به شمار آید .بنابراین تقرب هستن به حا
خود اامل قرب الهی اسرم .هابی نعیم ا رفهانی )151 :1191 ،یکی از مهمترین موضوعهایی که در سرتاسر اندیشه
آرمانی اطارهلوه دارد و میتوان گفم اندیشره ا رلی اوسرم ،قرب الهی اسرم .او سالک را آگاه میکند که درسم
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اسرم که خداوند همه چیز در اختیار تو قرارداده اسرم ،اما تو نیز ن اید به آنها مشرغول شرده و از هدف ا لی دور
شروی.او معتقد اسرم هر کسی الیا رسیدن به درهة قرب الهی و تجلی مطلا نیسم و الزم اسم سالک ،دیدة بینای
دل را گشاید تا همال یار را بیند:
کرره تررا چون نقش برخیزد ز پیشررررم

دهررد نرقرراش مطلا قرب خویشررررم
ه اطار)119: 1152 ،

رابطه انسران و خداوند در ارفان رمیمانه و نزدیک و سرشار از سوز و گداز و هجران اسم دل ااشا سریر اشا
الهی اسرم.اشرا و مح م از ا رلی ترین مرات قرب به شرمار میرود .انسان اارف در مرحلة قرب تا هایی پیش
میرود که خداوند او را دوسم میدارد ودر پرتو این قرب به مقام مح م وا ل میگردد.
هرچ بود و هسرررم و خواهد بود نیز

مررثررل دارد هررز خررداونررد اررزیررز

هرررچ را هررویرری هررز او ی رابی نگیر

اوسررررم دایرم بری نررگریر و نرراگزیر
ههمان)119 :

موالنا نیز معتقد اسرم تقرب و نزدیکی به خداوند نیازمند سریر مکانی نیسم  .زیرا خداوند در نقطة خا ی
نیسرم و وسریلة تقرب به حضررت حا رها شردن از قید و بندهای نفسانی و کنار زدن پرده ها و حجاب های
چشم دل اسم .
قرب نه باال نه پستی رفتن اسم

قرب حا از ح س هستی رستن اسم
همولوی  ،دفترسوم)291 :1119،

 -5-5بی توجهی به دنیا
دنیای آرمانی اطار در مثنوی هایش بیانگر ههان بینی و نحوه نگرش او به دنیاسرررم در نگر او دنیا دارایی ابلیس
اسم و باید برای او واگذاشم .او دنیا را بی وفا و بداهدمیداندوهمواره انسان را به ترد دنیا و مگاهر فری نده آن که
مس ب دوری از خداوند اسم ،داوت میکندومی گوید:
چیسم دنیا آشیان حر

و آز

مانده از فراون و از نمرود باز
ه اطار )121 :1151،

در منگر ارفا دنیا زندان مرمن اسرم اما امکان رهایی از آن برای انسا ن وهود دارد .انسان با رهایی از زندان تن و
غرور و خودخواهی و نفس می تواند از این زندان خودش را رها کند  «.به ااتقاد او دنیا ررورت االم ماده و مال و
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زن و فرزند و زر و سریم نیسم بلکه تعلا قلب اسم به هر چیزی که سالک را از خدا غافل سازد ،اسم.» .ه همایی
) 131 :1133 ،
چیسم دنیا از خدا غافل شدن

نی قماش و نقره و میزان و زن
ه مولوی  ،دفتر اول )91 :1119،

اما او به کلی نیز دنیا را نفی نمی کند بلکه دنیا را مانند کشررتزاری میداند که هر چه در آن بکاریم در آخرت درو
میکنیم.او دنیا را مقدمهای برای سفر آخرت میداند و معتقد اسم اگر در دنیا تخمی کاشته نشود در آخرت برداشتی
نخواهیم داشم.
هسررررم دنری را بررر مررثررال کشرررتررزار

هم شررب و هم روز باید کشررم و کار
هاطار )193: 1159 ،

در ههان بینی دو شراار دنیا محل پرورش و ترقی اسم .این ههان برای حا پرستان وسیله و نردبانی برای ترقی
معنوی اسم .دنیا مانند پلی برای ا ورو رسیدن به آخرت اسم.در حقیقم دنیا خانة معرفم و محل کسب فضیلم و
مرکز رشد و کمال اسم.بنابراین اگر به رذایل دنیایی آلوده شوی دنیای تو مذموم خواهد بود.
 -6-5شریعت و عقل
با تأمل در آ ار اطاردرمی یابیم که وی مردی با ایمان و مسررلط به آیات قرآن و احادیث بوده  .بدون شررک او در
فراگیری الوم دینی رنج بسررریرار برده اسرررم به کارگیری آیات واحادیث درآ ارش خود دلیل روشرررنی بر این اداا
اسم.اوحتی الم را تنها الم دین میداند:
الم دین فقه اسررم و تفسرریر و حدیث

و هر کرره خوانررد غیر این گردد خ ی رث

این سه الم اسم ا ل و این سه من اسم

هر چرره بگذشرررتی ازین الینف اسرررم
هاطار)193 :1159 ،

اطار سالک را ملزم میکند برای رسیدن به حقیقم باید از راه شریعم و ریقم ا ور کند.از دیدگاه اطارموضوع
شررریعم ،ریقم ،حقیقم در کنار هم موهب قرب الهی میشرروند .به ااتقاد اواحکام شررریعم در هیچ مرحلهای از
سریر و سرلود از اهدة سالک ساقط نمی شود .چرا که سیر و سلود کورکورانه را ردمی کندو معتقداسم بدون الم
و آگاهی هیچ زاهد و پارسررایی نمی تواند به کمال برسررد .اطار در حکایتی ،تصررویری تأمل برانگیز از نحوه آمیختن
اقل و شرع و شوق اراله میکند که میتوان آن را دستورالعملی برای ساکنان آرمانشهر وی دانسم:
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ارقررل را در شررررع برراز و پرراد برراز

بعد از آن در شرروق حا شررو بی مجاز

تا چو اقل و شرررع و شرروق آید پدید

آنچرره میهویی برره ذوق آی رد پرردی رد
ههمان )191 :

بدون شرک شریه ما معتقد اسرم خرد واقل باید تاب شرریعم باشند تاسالک راه خود را در این ههان پرآشوب
پیدا کند وگمراه نشود و چون این مایه حا ل شددر شوق و اشا حا از روی حقیقم و نه به ریا مجاز باید قدم
نهاده و سلود وفیانه در پیش گیرد تابه االم حقیقم و به سوی مطلوب قل ی رهنمون گردد.هفروزانفر)91 :1111 ،
موالنا شرریعم را همچون شررمعی برای راه میداند و آن رفتن در راه ریقم توسررم وچون به مقصررود رسرریدی آن
حقیقم اسرم .هانصراری )13 :1115 ،در دیدگاه او ریقم و شرریعم مالزم و مکمل یکدیگرند و درراه رسرریدن به
حقیقم که هدف ا لی سالکان و اارفان اسم از هیچ یک نمی توان گذشم.
او بارها در حکایم های خود اقل سلیم را با انوان های اقل کامل  ،اقل ایمانی و اقل اقل نام می برد .
اقل کامل را قرین کن با خرد

تا که باز آید خرد زان خوی بد
همولوی ،دفتر پنجم)42 :1119،

به ااتقاد موالنا نیز اقل هزلی با تمسرک به ایمان ،هویتی تازه یافته و آشتی او با ایمان س ب راه یافتن او به االم
ملکوت می شرود اما اقل به تنهایی نمی تواند دلیل و راه ر انسران در مسریر سریر و سلود باشد و تا زمانی کار ساز
اسرم که سرالک را به درگاه دوسرم رساند و با رسیدن به مطلوب دیگر چون وچرایی باقی نمی ماند و نیازی به او
نیسم.
اقل سایةحا بود  ،حا آفتاب

سایه را با آفتاب او چه تاب
ههمان  ،دفتر چهارم )119 :1119،

در رسرالة قشرریه چنین آمده اسم«:شریعم مربوط بود به التزام بندگی و حقیقم ،مشاهده ربوبیم بود .شریعم،
پرستیدن حا اسم وحقیقم دیدن حا اسم ».هقشیری)131 :1114 ،
 -6مضامین اخالقی
همان ور که ق ال اشراره شرد مثنویهای اطار پر اسم از پند واندرز ،او با اندرزهای خود میخواهد سالکان راه
را راهنمایی کرده تا به همراه آنها به اندیشره آرمانی خود برسرند .توهه او به امور اخالقی و ارفانی بسریار گسترده
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اسم .او همواره در مسیرراه ،سالکان را از غرور و خود بینی و تک روریاکاری نهی میکند و آنها را به قناام و

ر،

همم و انصاف و وفاداری و انسانیم و ادب و راضی بودن به رضای خدا و میانه روی داوت میکند.
چو هفم ااضررات رانایی گرفته اسررم

ههرانی از تو رسررروایی گرفته اسرررم

کسرررانی کین رررفم از خویش بردند

برره دنری را کررار ارقر ری پریرش بردنررد
هاطار)212 :1152 ،

او معتقد اسم غرور و خودخواهی خویی شیطانی اسم:
مرن مرگرو ای از مرنری در

ررررد بال

تررا برره ابررل ریسررری نررگررردی م ر ررتررال
هاطار)139 :1151 ،

«تک ر ا ارت اسررم تصررور فوقیم و ترف نفس از درههای که مسررتحا آن ن اشررد»هکی منش)112 :1133 ،الم
رانده شردن ابلیس هم در قرآن چنین آمده اسرم«و اذ قلنا للماللکته اسرجدوا الدم فسجدوا اال ابلیس ابی و استک روا
وکان من الکافرین» هبقره  )14اطار در منطا الطیر داسرتانی با همین مضمون نقل میکند که حضرت موسی از ابلیس
الم رانده شدنش را از بهشم هویا میشودو ابلیس چنین پاسه میدهد:
از مررن ری گررر ای رمررن ری برراشررررد ترررا

بررا دو اررالرم دشرررمرنی برراشررررد ترا

گفررم دایم ی راد دار این ی رک سرررخن

مرن مرگرو تررا ترو نرگردی همچو من
هاطار)139 :1151 ،

مغرور بودن بر کار و امل خود نشرانه غل ةنفس بر هان آدمی اسم .در برابر خداوند با آن اگمم و ک ریایی ک ر
و غرور انسران خاکی،شایسته نیسم.در اندیشه آرمانی اطار ،فروتنی اهمیم بسزایی دارد تا هایی که میتوان یکی از
شررایط رسیدن به مدینة فاضله وی را ،داشتن تواض وفروتنی دانسم .تا زمانی که انسان اسیر نفس خود باشد از ک ر
و غرور در امان نخواهد ماند.
غررره ایررن روشررررنرری ره مرر رراش

نفس تو بررا توسرررم هز آگرره م رراش
ههمان )134 :

موالنا نیز خودی و منیم را حجاب راه می داند و آن را سر ر ب کوری و بی معرفتی بشرررر دانسرررته و او نفس را
فراونی معرفی می کند که منشا خرابی ها اسم .
رو به هستی داشم فراون انود

الهرم از کارگاهش کور بود
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ه مولوی  ،دفتر دوم)41 :1119 ،
نکتة قابل توهه دیگر داوت سالکان به قناام اسم .چنانچه میگوید:
هریرچرکرس را در هررهرران بررحر و بر

از قرنررااررم نریسررررم ملکی بیشرررتر
هاطار)124 :1159 ،

اودر ضمن حکایتی در الهی نامه قناام را ملک هاوید میخواند:
خورشرررید

قناام کن که آن ملکی اسرررم هاوید

کره زیر سرررایه دارد قر

اگرر خرواهری ترو هرم ملررک ههررانی

مرکرن کر رر و قرنررااررم کررن زمررانی
هاطار)111 :1152 ،

او معتقد اسررم که سررالک باید نفسررش را با قناام در بند کند ،و گرنه راه وسرروسرره و خیال را بر خود باز نگه
میدارد .موالنا قناام را به گنجی تش یه می کند که هر کس نمی تواند به آن دسم یابد و چنین می گوید:
از حریصی هیچ کس سلطان نشد

از قناام هیچ کس بی هان نشد

ه مولوی  ،دفتر پنجم) 111 :1119،
اطار همیشه از سالک میخواهد

ور باشد .او نهایم

ر را در توکل میداند .از نگر او ،ا ل و پایه اخالق در

تحمل و ر ر اسررم .تحمل مصررالب از ارتکاب گناه هلوگیری میکند .بال تأدیب خداوند اسررم آنها که در این دنیا
بالیا را تحمل میکننددر آخرت اهر آن را میبینندو برای بالیا به خصرو

برای ر ر در بال ،پاداش بزرگی نصیب

انسان میشود .هنک.ریتر)145 :1111 ،
در تررحررمررل هررر کرره او پرراک ری بررود

گررر بررود در آسررررمرران خرراک ری بررود

حررلررم او بررار هررهرران ری م ریکشررررد

مریکرنررد سرررود و زی رانی میکشررررد
هاطار)214 :1159 ،

موالنا رر ر را ارزشررمند ترین نعمتی می داند که به انسرران اطا شررده اسررم او رر ر را موهب هذب رحمم
پروردگار می داند به ااتقاد او کار انسران از بی

ری سخم و مشکل می گردد او

ر را مفتاح و کلید گشایش می

داند.
د هزاران کیمیا حا آفرید

کیمیایی همچو

ر آدم ندید
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همولوی  ،دفتر سوم)59 :1119،
او همواره سرالکانی را که خواهان همال حا هسرتند به ر ر و شکی ایی هدایم می کند تا با تحمل سختی ها و
ریاضم ها به کمال مطلوب دسم یابند.
پرده های دیده را داروی

ر

هم بسوزد هم بسازد شرح در
ه همان ،دفتر دوم )12 :1119،

اطار بر خالف گروهی از فالسرفه که آموزههای اخالقی خود را با زبانی دیر فهم و مالل آور بیان میکنند اندیشه
و افکارخود را در آ ارش با زبانی ساده و شیوا و قابل فهم بیان میکند.
 -7نتیجه
ادبیات تعلیمی و ارفانی قسمم امدهای از ادبیات را در بر میگیرد.اطار در آ ار تعلیمی و ارفانی خود در قالب
داستان و حکایم به تشری افکار و اقاید خود میپردازد.او از اوضاع نابسامان زمانة خود تأ یرپذیرفته و شرایط زمان
او دلیل آشرکار برای برنامه ریزی هامعه آرمانی و روی آوردن به فضرالل اخالقی در ذهن و فکر شاار اسم.با تأمل
در آ ار اطار در مییابیم او مردی با ایمان و مسررلط به آیات و احادیث بوده و در اکثر ابیات او این دینداری مشررهود
اسرم.االقه و ااتقاد خا ری به ستایش و حمد خدا و مناهات با خداوند و مدح پیام ر ه

)داشته اسم.بدون شک

او در فراگیری الوم دینی رنج بسریاری متحمل شرده اسم.به ااتقاد او احکام دینی در هیچ مرحلهای از اهده سالک
سراقط نمی شروداو اقل و شررع و شروق را مستلزم یکدیگر میداندکه دستور العملی برای ساکنان آرمانشهر اوسم.
نیرایشهرای او به شررریوههای خا

او در برگیرندةمفاهیم اخالقی چون:اههار اجز و ناتوانی در برابر خداوند و پی

بردن به اگمم خدا ،م ارزه با نفس  ،لب درداشرا الهی اسرم.او غرق اشا الهی اسم و با رضایم خا ر خواهان
درد مح وب اسرم به ااتقاد او ااشرا باید هان از باشرداو حاالت ااشا را به زی ایی بیان میکند.فانی شدن درحا را
شرررط ا ررلی ااشررقی میداند.او سررالکانش را به دینداری خالصررانه و با معرفم و آگاهی داوت کرده و در اندیش رة
آرمانی اش به دن ال کسررانی بوده اسررم که ا ادت هایشرران فقط برای خدا بوده اسررم نه برای تگاهر و ریاکاری .او
سرالک را برای رسریدن به حقیقم ملزم به ا ور از مرحلة شرریعم و ریقم میکند.او همواره انسانها را به قناام،
ر ر ،وفاداری و ترد غرور و دنیا پرسررتی داوت میکند.و اندیشررة او دین و اخالق همرکاب یکدیگرند.با تأمل در
آ ار اطار و موالنا در می یابیم که ههان بینی و افکار موالنا از متأخرین خود بیش از همه متأ ر از اطار بوده اسرررم.
سرابقة آشنایی موالنا با اطار چنانچه در کتب مختلف ذکر شده اسم به دوران نوهوانی موالنا بر می گردد  .این رابطة
اا فی و روحانی آنچنان امیا بوده اسم که ا ر آن در آ ار و ههان بینی موالنا کامال مشهود اسم  .سنایی و به ویژه
اطار پیشررو موالنا در به نگم در آوردن مثنوی های تعلیمی و ارفانی بوده اند و هنر قصه گویی آن ها نقش بسزایی

نقش دین و اخالق در دنیای آرمانی عطار 09 /

در بیان مفاهیم تعلیمی و ارفانی ایفا کرده اسرررم  .این شررریوه را موالنا در مثنوی در بیان مفاهیم اخالقی و تربیتی به
کمال رسانده اسم .
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Abstract
Theology and teachings have been effective in satisfying the innate human
needs, as well as his awareness of choosing the right path. Most of the ancient
Persian works with influences from the Qur'an and religious hadiths have always
been propagandists of moral and educational concepts. In fact, mystical poetry
can not be considered without considering its educational aspects. As a
representative of the enlightened community of his society, Laurence is looking
for an ideal world in its troublesome times. Since religiousness is associated with
the true philosophy of worship, this type The tendency towards the true spirit of
religion, as well as the observance of morality by all people, can be regarded as
an ideal in building an ideal society.
In this research, some ethical and ethical effects of Attar and the effect of prayer
on education and ethics, his prerequisite for the arrival of seekers in his ideal
world, and a brief mention of Rumi's influence on this method are discussed
Key word: Attar, Educational literature, Gnosticism, Religion, Ethics

