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چکیده
الهیات وادبیّات در برآوردن نیازهای فطری بشر ،نیزآگاهی او در انتخاب مسیر درست مؤثر بودهاند درون
مایه اغلب آثار کهن فارسیییی با ت ثیرپذیری از قرآن و احادیث دینی همواره پیغامرسیییان میاهیخ اخالقی و
تعلیمی بوده اسییت .درحقیقت شییعر عرفانی را نمی توان بدون در ن ر گرفتن بن ههای تعلیمی آن بررسییی
کرد.عطار به عنوان نمایندة روشنیکر بامعه خویش ،در اوضاع نابسامان زمان خود به دن ال دنیای آرمانی خود
ا ست.از آنجاکه دینداری او توأم با توبّه به فل سیه واقعی ع ادت ا ست ،این نوع گرایش به روح واقعی مذهب و
نیز رعایت اخالق از بانب همة مردم را میتوان آرمان او در ساختن بامعه ایده آل دانست.
در این پژوهش به بررسییی برخی بلوههای دینی و اخالقی عطار وت ثیر نیایش در تربیت و اخالق ،پیش
شرط او برای ورود سالکان به دنیای آرمانی اش و اشاره مختصری به ت ثیر پذیری موالنا از این شیوه ،پرداخته
شده است.
كلید واژه :عطار ،ادبیّات تعلیمی ،عرفان ،دین ،اخالق .
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1ـ مقدّمه
با توبّه به نیاز فطری انسییان ،همواره اهمیت اخالق و فضییایا اخالقی نقش بسییزایی در زندگی انسییان
داشییته اسییت .الهیات و ادبیّات در برآوردن نیازها و آگاهی بشییر در انتخاب راه درسییت مؤثر بوده اند .مکاتیب
الهی و پیام ران درآموزش مسییا ا دینی و اخالقی منشییات تعلیخ و تربیت انسییانهاهسییتند .ادبیّات نیز در قالب
شعر یا نثر همواره پیغام ر سان میاهیخ اخالقی و تعلیمی و تربیتی بوده ا ست و سهخ ب سیار بزرگی در ا صالح
بشییر و اخالق و تربیت داشییته اسییت .با نگاهی گذرا به دورن مایة اغلب آثار کهن فارسییی در مییابیخ که
گویندگان بزرگ ما عالوه بر سخنوری و هنر سر شار 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 ت شریح و قابا فهخ کرده اند.ادب تعلیمی با
ظهور عرفان در شییعر فارسییی گسییترش فراوانی یافته به گونهای که کمتر من ومةعرفانی وبود داردکه فاقد
مضامین ادب تعلیمی باشد.
در حقیقت شعر عرفانی را نمی توان بدون در ن ر گرفتن بن ههای تعلیمی آن بررسی کرد و آمیختگی
این دو نوع به علّت سییرشییت و هدفشییان امری بدیهی اسییت .همان طور که میدانیخ افکار و عقاید تعلیمی و
عرفانی عطار نیز به شیوه های گوناگون تربیتی در خالل حکایت ها نهیته شده است .هدف او ستودن فضایا
اخالقی و تزکیه نیس و در نهایت وصییول به حا اسییت .در این پژوهش به بررسییی برخی بلوههای اخالقی و
مذه ی عطارو ت ثیر نیایش در تربیت و اخالق  ،پیش شرط او برای ورود سالکان به دنیای آرمانی اش و اشاره
مختصری به ت ثیر پذیری موالنا از این شیوه ،پرداخته شده است.
2ـ بیان مسأله
ادبیّات تعلیمی قسیییمت عمدهای از ادبیّات فارسیییی را در برمی گیرد .پند و اندرز ،آموزه های زهدآمیز و
اخالقیّات ،بلوههای گوناگون این نوع ادبی ه ستند .هدف ادبیّات در طول تاریخ به ود منش ان سان و پرورش
قوای روحی و تعلیخ اخالقی انسانها بوده است .عطار نیز در آثار تعلیمی و عرفانی خودبه شیوه های گوناگون
به تشریح افکار و اندیشه های خود می پردازد.
در این پژوهش به روش توصیییییی  -تحلیلی به بررسیییی نقش دین و اخالق در دنیای آرمانی عطار در
بیان ف ضایا اخالقی چگونه ا ست وارت اط میان نیایش و دعا با تربیت و اخالق ا سالمی چی ست ؟ و اینکه آیا
عطار شاعری دیندار است ؟ میزان ت ثیر پذیری مولوی از اندیشه های عطار در این زمینه چگونه است ؟
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3ـ پیشینة تحقیق
ادبیّات فار سی از آغاز با ت ثیر از آموزههای دینی در م سیر هدایت و تکاما ان سانها قرار گرفته ا ست.
شاعران و نویسندگان پارسی گوی مسلمان از رودکی تا فردوسی تاکنون همواره سعی داشته اند ،شعر را در
خد مت ارزش های دینی و اخالقی به کار گیر ند .در زمی نه ادبیّات عر فانی و تعلیمی تا کنون م قا له ها و
کتابهایی نوشته شده است.
 -1هلموت ریتر در کتاب دریای بان در دو بلد ،تربمه ع اس زریاب خویی ،مهرآفاق بای وردی به بررسی
بخشی از مطالب اخالقی و عرفانی عطار پرداخته شده است.
 -2غالمح سین یو سیی ،135۸ ،در کتاب چ شمه رو شن در مقالة « ش نمی غرقه در دریا » در مورد تنوع
مضامین و میاهیخ داستانی عطار در بیان نکات عرفانی و تعلیمی اشاره کرده است.
 -3ر ضا ا شرف زاده ،در مقالة قدرت ستیزی عارفانه عطار نی شابوری« ف صلنامة تخ ّص صی زبان وادبیّات
فار سی ،سال پنجخ ،شماره هجدهخ ،تاب ستان  ».13۸7به مو ضوع قدرت ستیزی عارفانه عطار چه به
صیییورت آشیییکار و چه پنهانی و رمزی اشیییاره می کنند و بیان میدارند که عطار از زبان تودة مردم ،
صییاح ان قدرت را نکوهش کرده و پند و اندرز میدهد و گاه با خشییخ در مقابا آنان ایسییتاده و در پی
وصول حا است .
 -4محمدرضییا صییرفی ،مهسییا اسیییندیاری ،در مقالة « شییعر تعلیمی در من ومههای عطار » ،پژوهشیینامة
ادبیّات تعلیمی ،سال سوم ،شماره دوازدهخ ،زمستان  ،139۰به بررسی انواع ادبی و نوع تعلیمی آن در
من ومههای عطار پرداخته اند.
 -5احمدرضا یلمهها در مقالة « بررسی خاستگاه ادبیّات تعلیمی من وم و سیرتطور و تحول آن در ایران»
پژوه شنامه ادبیّات تعلیمی ،سال ه شتخ ،شماره ،29بهار  .1395در مورد محتوا و نوع م ضامین پند و
اندرز به کار رفته در ادب تعلیمی ایران پیش از اسالم تا کنون بحث کرده است.
 -6مریخ م شرف ،13۸9 ،در کتاب ب ستارهایی در ادبیّات تعلیمی ایران به تحلیا و برر سی بخ شی از آثار
تعلیمی پرداخته است.
هر چند منابع متعددی در زمینه ادبیّات تعلیمی و عرفانی وبود دارد ،اما دربارة موضیییوع نقش دین و
اخالق در دنیای آرمانی عطار تاکنون مقالة مستقلی نوشته نشده است.
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 -4مبانی نظری
 -4-1شعر تعلیمی
تعلیخ در لغت به معنای آموختن و آگاهانیدن اسیییت( .دهخدا )1325 ،و «شیییعر تعلیمی به معنی خا
محدود خود و ط ا نمونههای سیینتی اروپایی ،شییعری اسییت که عقیدهای خا

و

را عرضییه میکند یا فنی را

میآموزد» (فر شیدورد ،1363 ،ج )1:54بنابراین میتوان گیت « :شعر تعلیمی آن ا ست که ق صد گوینده و سرایندة آن
تعلیخ و آموزش باشییید ،خواه آموزش اخالق و سییییاسیییت و خواه آموزش مذهب یا علوم و فنون و آیین ها».
(همان) در آثار گذشیییته ما ادبیّات تعلیمی را با نام های مختلیی چون زهد و تحقیا ،پند وحکمت ،وعظ و
تعلیخ خوانده اند( .همان )75 :و آن را به انواع اخالقی ،مذه ی ،سیییاسییی ،فلسیییی و علمی تقسیییخ نموده اند .هر
چند در قدیخ من ومههای تعلیمی بی شتر شاما سرودههای اخالقی ،مذه ی و عرفانی بوده ا ست .فر شیدورد
شییعرهای اخالقی را که در بسیییاری از موارد با عرفان آمیخته اسییت از مهمترین انواع اشییعار تعلیمی فارسییی
میداند( .همان )74 :رزمجوآنجا که شعر کهن فار سی را در ترازوی نقد اخالق ا سالمی مینهد ،عن صر آموزندگی
اندیشة شاعر را یکی ازدوعاملی که اساس و دورن مایة شعر را تشکیا میدهد ،میخواند( .رزمجو )61 :1374 ،اعتقاد
پورنامداریان نیز در این مورد چنین است « :زبان ساده و روشن و در عین حال نزدیک به زبان مردم ،میتواند
نقش ترغی ی و ارباعی زبان را تضیییمین کند .برای این که این نقش حیظ شیییود و نقش شیییعری نیز تحقا
پذیرد ،آمیختن شعر حکمی و تعلیمی با داستان و حکایت را که میتوانست مایة بلب توبه و لذت خواننده و
ت ثیر و نیوذ معنی در مخاطب شود ،شاعران الزم شمرده اند».

(پورنامداریان)257 :13۸۰ ،

در پایان قرن ش شخ و اوایا قرن هیتخ فریدالدین عطار با مثنویهای ساده و آموزندة خود شعر عرفانی
را با قوت تمام توسیییعه میبخشییید .غیر از دیوان قصیییاید و غزلیات و رباعیات که از او به با مانده مانده،
مثنویهای او منطا الطیر ،م صی ت نامه ،ا سرار نامه ،الهی نامه ... ،هر یک به تنهایی به منزلة ارزنده ترین آثار
عرفانی و تعلیمی فارسی تا عهد شاعر است.

(مؤتمن) 9۰ : 1366 ،

 -2-4رابطة دین و اخالق
یکی از مهمترین م احثی که همواره ذهن اندیشییمندان را به خود معطوف کرده اسییت  ،حوزةدین و
اخالق است  .همواره این سؤال مطرح می شود ارت اط دین و اخالق چیست؟آیا اخالق محصول وحی آسمانی
20
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و تعالیخ دینی اسییت یا اینکه مانند سییایر علوم شییاخة مسییتقلی دارد .اگر بخواهیخ چنین در ن ر بگیریخ که
اخالق مختص ان سان های دیندار ا ست  ،به ن ر در ست نمیآید.امّا با نگاهی گذرا به تاریخ ب شر در می یابیخ ،
همة فرقه های ا سالمی معتقدند که شخص بدون عما صالح و اخالق شای سته نمی تواند ایمان کاما دا شته
باشییدو در بای بای قرآن کریخ نیز همواره ایمان و عما صییالح در کنار یکدیگر آمده اسییت و هردو شییرط
سعادت و رستگاری معرفی شده اند .
-4-3رابطة اخالق و عرفان
با بررسیییی رابطة عرفان و اخالق درمییابیخ  ،هر چند میان عرفان و اخالق رابطة تنگاتنگی وبود دارد
امّا افتراق هایی نیز دیده میشییود .روح کلی و حاکخ در اخالق  ،عقا و اسییتدالل اسییت .امّا ابزار کار عاشییا،
عشا است و با منطا و عقا تا مرحله ای می توان پیش رفت و این عشا است که سالک را به کمال مطلا و
حقیقت می ر ساند.ورود به حلقة ت صوف م ستلزم رعایت ا صول و آدابی ا ست که عارفان پایه گذار آن ا صول
هسییتند در واقع اخالق عرفانی  ،بحث از منازل و مقامات و حاالت سییلود داردکه هدف نهایی درآن رسیییدن
بهکمال و حقیقت ا ست .در واقع این سلود از شریعت شروع شده و با طی طریقت به حقیقت منتهی می
شود .طریقت تصییه و تهذیب درون و باطن در سیر و سلود عرفانی است «.عرفا و متصوفه ،تکیه و محور کار
خویش را بر تعلیخ و تربیت اخالقی و ت کید بر مجاهده و ریا ضت و طی طریا عرفانی به من ور آرا سته شدن
به ف ضایا و صیات نیک اخالقی و همچنین پیرا سته شدن از رذایا و ویژگی های ناپ سند قرار می دهند».
(دیلمی  ،آذربایجانی  )22 : 13۸5،عطار نیز شاعر عارفی ا ست که عرفانش را با اخالق آمیخته ا ست و هدف او در سرا سر
من ومه هایش رسیدن به دنیای آرمانی با ساکنانی آراسته به اخالقی عرفانی است.
 -4-4شیوة تعلیم و تربیت
میاهیخ و میردات قرآنی و احادیث پایه و ا ساس تربیت و اخالق ا سالمی ه ستند و به کار گیری این
آموزه ها و میاهیخ در میان شییاعران از بسییامد باالیی برخوردار اسییت بهترین روش تعلیخ و تربیت در ادبیّات
تعلیمی است  .علی رغخ تمام اظهار ن رهای مختلف سرمنشات اصلی عقاید صوفیان و عارفان را در دربة اول
قرآن و سپس سنت پیام ر ( ) و ا مه (ع) می دانند
 «.به هر حال صوفی قرآن و سنت را برای طرز فکر و کارخویش تکیهگاه خوبی میداند و خطا ست که خارج
از قلمرو شریعت اسالمی به نتیجه مطلوب دست یابد» (.نک زرین کوب  ) 154-153 :13۸7 ،در میان آثار بربستة ادبی و
عرفانی  ،عطار تعالیخ عرفان و تصوف را منط ا با قرآن و حدیث به بهترین نحو به کار برده است  .موالنا نیز با
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پیروی از او این شیوه را به کمال رسانده است  .در روش تربیتی دیگر شاعر برای ارا ه تعالیخ خود به مخاطب
به نکات برب ستة اخالقی و کردار شخ صیّت های دینی و تاریخی ا شاره می کند و مخاطب را تحت ت ثیر قرار
میدهد .میتوان گیت با تعلیخ غیرمستقیخ الگوی مورد ن رخودرا به مخاطب معرفی میکند .به کارگیریکتب
معت ر عرفان و تصییوف نیز درشییکاگیری تعالیخ و اخالق اسییالمی  ،نقس بسییزایی دارند .آثار عارفانی چون
خوابه ع داهلل ان صاری  ،سنایی ،و...دیگر بزرگان می توانند منابع خوبی در ادبیّات تعلیمی با شند .روش دیگر
در اشعار تعلیمی به کار گیری حکایت و تمثیا است .که شیوة معمول دراغلب مثنوی ها است .در این شیوه
شیییاعر در قالب شیییعری برای ارا ه مطالب اخالقی و میاهیخ تعلیمی خود از حکایت و تمثیا مدد می بوید.
هدف از بیان حکایت ها که بر اسییاس بیان واقعیّتها و حقایا زندگی اسییت  ،فرا خواندن مخاطب به تیکر و
تعلیخ اخالقی اسییت .در روش تط یا و مقایسییه نیز ش یاعر شییخص ییّت های مث ت و منیی حکایتهایش را با
یکدیگر مقایسیه میکند و به خواننده ابازه میدهد تا با درایت و عقا سیلیخ خود ،خوبی و بدی را تشیخیص
داده و راه درست را انتخابکند.
 -4-5دنیای آرمانی عطار
آرمان شهر مکانی ا ست که شهروندان آن در کمال مطلوب زندگی میکنند .مطرح کنندة آرمان شهر
میخواهد ت صویر بامعهای کاما را عرضه کندکه در آن سعادت انسان ت مین می شود.وبه نوعی اعتراض خود
را به بامعه موبود زمان خود ابراز میکند.عطار نیز از اوضییاع نابسییامان زمانة خودت ثیرپذیرفته و وبود چنین
شرایطی دلیا آ شکاری برای طرح ریزی بامعه آرمانی وروی آوردن به ف ضایا اخالقی در ذهن و فکر شاعر
است .اخالق یکی از پایه های اساسی این سرزمین آرمانی است  .عطار عارفی معتقد و مؤمن است و در تمام
مثنویهایش ت کید بر دینداری و انسییانیّت و توص ییه به ناچیز شییمردن امور و اس ی اب دنیوی و توبّه به امور
اخالقی و عرفانی دارد .از آن با که دینداری او توأم با توبه به فلسیه واقعی ع ادات است ،این نوع گرایش به
روح واقعی مذهب و نیز رعایت اخالق از بانب همه مردم را میتوان آرمان عطار در ساختن بامعهای ایده آل
دان ست .موالنا نیز آرمان شهر خویش را بر پایةاعتقادات ا سالمی بنا نهاده و این باورها را با اندی شة صوفیانة
خود در هخ آمیخته است.
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 -5بحث اصلی
 -5-1تأثیر نیایش در اخالق
نیایش و دعایی که با خلو

نیت باشد ،باعث برقراری ارت اط دو سویه میان انسان و خداوند می شود

و این موضوع ت ثیر بسزایی بر روح و بسخ انسان خواهد داشت .کسانی که به توفیا نیایش خالصانه نایا می
شیوند ،نسی ت به افرادی عادی ازآرامش بیشییتری برخودارند .زیرا برقراری ارت اط با خداوند و سییخن گیتن با
مع ود موبب صیا و رقّت قلب می شود.توفیا نیایش در وبود انسان در واقع لطف و توبهی از بانب خداوند
به بنده ا ست .با نیایش و تو سا به خداوند وبود ان سان سر شار از عطوفت و مهربانی شده و سجایای اخالقی
در او نمایان می شود.او با خ ضوع و خ شوع در برابر خداوند به راز و نیاز میپردازد .با متخلّا شدن به اخالق
الهی ،رفتار و کردار او ا صالح شده و از خواهشهای نی سانی دور می شود .او درس ع شا و مح ّت را میآموزد
زیرا دوستی با خدا پاد ترین و خالص ترین دوستیها است .زمانی که آدمی به نیایش میپردازد  .مح وب بی
نیازی را صیییدا میزند  ،که در عین بی نیازی به او پاسیییخ میدهد.بنابراین با پیروی ازن ام اخالقی میتوان
برنامهای گسترده و منسجخ برای سعادت ان سان،پی ریزیکرد .پی ریزی این ن ام اخالقی مستلزم شناخت و
معرفت و عشا به خداوند است .
با بررسییی نیایش های عطار در مییابیخ بن مایه های اخالق و تربیت نیز درضییمن نیایش ها به چشییخ
می خورد.موالنا نیز به ت ع عطار نیایش هایی در همین زمینه دارد که می توانند الگویی برای هدایت و د ست
یابی انسان ها به حقیقت و معرفت گردند.برخی موارد به اختصار ذکر میشود.
عطاردر نیایشهایش پیش از بیان در خواسییت خود از مع ودش ،او را به ع مت و بزرگی یاد میکند او
در بیان ع مت الهی از سلطنت و ع مت خداوند چنین یاد میکندو تقاضای یاری خداوند دارد:
خداوندی که چندانی که ه ستی ست

همه در بنب ذاتش عین پ ستی ست

وبود بم له ظ ّا حضیییرت اوسییییت

ه مه آ ثار صییینع و قدرت اوسییییت
(عطار)111: 1392 ،

بنابراین ،ابتدایی ترین ادراکی که بندگان از ع مت خداوند پیدا میکنند ،زمانی اسیییت که در ع مت
مخلوقات او به شیییگیتی میافتند و در حیرت میمانند.شییییخ بزرگوار عجز خود را در نیایش هایش با تعابیر
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بیچاره و درمانده ،سییر گشییته ،تهی دسییت ،گنهکار... ،در نهایت عجز و ناتوانی در مقابا خداوند با کلمه هیچ،
بیان میدارد .روح کلی حاکخ بر نیایشها معموالً احساس عجز و ناتوانی در برابرخداوند است .شاعر یا نیایشگر
بی نیازی خالا و نیازمندی خود را مطرح کرده و این اظهار نیاز بنده از فواید دعا است:
خییا لقییا! سییییر تییا بییه راه آورده ام

نییان همییه بر خوانِ تو میخورده ام

یییا الییه الییعییالییمییییین! درمییانییده ام

غرقِ خون ،برخشییک ،کشییتی رانده ام
(عطار)243: 1393 ،

انسان همواره خود را در برابر ع مت و کماالت و ابهت خیره کنندة حا ،عابز میبیند پس بسیار فروتن
و مطیع می شود و بقای ه ستی خویش را در پناه و صا به او و باالتر در فنا و محو در وبود او میبیند .عطار
نیز در نهایت سادگی و خالصانه با عجز و تضرع چنین میگوید:
مصییی ی ییت دی یده و آغشییی تگییا ن یخ

خییداونییدا! همییه سیییرگشیییتگییان یخ

(عطار)93: 1394 ،

از فواید دیگر نیایش طلب عشیا خداوند اسیت.عشیا از مهمترین ارکان و اصیول تصیوف اسیت .در این
مذهب توبّه فوق العادهای به عشا و مح ت و اثرات آن در آراستن نیس به صیات عالی انسانی شده است .در
واقع تصییوف مذهب عشییا و مح ّت اسییت .ع ادت و آنچه که واقعاً در آن روح نیایش و پرسییتش وبود دارد،
یعنی رابطه انسییان و خدا و مح ّت ورزی به خدا ،توبّه زیادی شییده اسییت و الزمة عشییا یک ارت اط عارفانه
ا ست .عارف در آن حال روی به سوی حا دارد و از غیر او روی گردان ا ست".گروهی حا را برای خود حا
میخواهند و بمعی برای نعمت هایش میخواهند .باالترین مح ّتها آن است که مح وب را "بذاته" بخواهند
و این اعلی دربات مراتب عرفان ا ست که عا شا ،مع شوق را برای اینکه مح وب ا ست بخواهد نه مح وب را
برای خود ( "...غیاری  )26۸ :1373،م ضمون نیایش های عطار برخا سته از ع شا او به مح وب عالخ ا ست شوق به
حا  ،زخمهای ا ست بر بانش  ،تا نغمههای عا شقانه برآورد ،او غرق نور حا ،سرخوش و سرم ست ا ست و با
سخنان آتشین با معشوق سخن میگوید از ن ر اوعشا ،برتر از دو بهان و همان چیزی است که ماورای شرح
و تیسیییر اسییت.انسییان موبودی اسییت که با بال و پر عشییا اوج میگیرد .این عشییا اسییت که مقام او را از
فرشتگان فراتر میبرد:
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در همین مضمون حافظ میگوید:
بخواه بام و گالبی به خاد آدم ریز

فرشته عشا نداند که چیستای ساقی

(دیوان حافظ ،غزل )266/4

امّا عطار نیشابوری چنین عقیده دارد که عشا مغز کا نات است و ذرّهای از آن بهترین چیز است:
ذرّهای عشییییا از هییمییه آفییاق بییه

ذرهای درد از هییمییه عشییییاق بییه

قد سیان را ع شا ه ست و درد نی ست

درد را بز آدمی در خورد نیسییییت
(عطار)2۸5 :1393 ،

" عطار عالوه بر عشا ،درد را وبه امتیاز انسان بر فرشتگان و قدسیان میداند و همین درد چاشنی همه
آثار او ست"( .ا شرف زاده )15 :1373،او ع شا را ودیعهای گران ها در وبود ان سان میداند و از او خود او را
طلب میکند .او همواره درخوا ست ذرهای از ع شا میکند و این درد ع شا را مایه درمان خود میداند".تمام
آثار عطار بر سییه رکن ،زی ایی ،عشییا ،دردتکیه داردو از این سییه رکن ،درد را رکن عمده و مایه ابتکار او باید
دانست"

( :اشرف زاده)6 :1375،

زان کییه بی دردت بم یرد بییان من

ذرّهای دردم دهای درمیییان مییین

(عطار)24۰ :1393 ،

شاعر عارف چنان غرق ع شا و حب الهی ا ست که با ر ضایت خاطر ،خواهان درد مح وب ا ست .هر
چند میداند بدون یاری حا ،یارای ایسییتادگی در برابر عشییا مح وب را ندارد.بنابراین هخ درد را میطل د و
هخ از مع ود یاری میبوید .از خداوند میخواهد که هر چه درد اسییت بر بان او فرسییتد و خواهان دریایی از
درد الهی است .درد عشا و دوستی حضرت حا فراتر از رابطه خالا و مخلوق ،رازق و مرزوق ،عابد و مع ود،
رابطة محبّ ومح وب و عاشییا و معشییوق اسییت.در بزعد رازق و مرزوق ،مثالً انسییان از خداوند ،روزی حالل
میخواهد ،امّا در رابطه محبّ و معشوق هیچ کدام از این موارد مطرح نیست بلکه خود معشوق و مح وب ورد
زبان عاشا است( .فاضلی )3۰ ،13۸3 ،مکتب عرفانی موالنا نیز بر عشا استوار است  ،در واقع مثنوی با عشا شروع
شده و با عشا به پایان می رسد .موالنا نیز درد را الزمةعشا و نشان دلدادگی میداند :
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تا بخوانی مر خدا را در نهان

درد آمد بهتر از ملک بهان

خواندن با درد از دل ردگیست

خواندن بی درد از افسردگیست

(مولوی ،دفتر سوم )17 :1375،

ازن رموالنا سوز و درد عشا الزمة دعا و نیایش هستند :
عاشقی پیداست از زاری دل

نیست بیماری چو بیماری دل

علت عشا از علت ها بداست

عشا اسطرالب اسرار خداست
(همان،دفتر اول)14 :1375 ،

او عشا را اسطرالب ا سرار خداوند و ستون اصلی طریقت می داند .اوخداوند معشوق یگانة ازلی و شایستة
ع شا ورزی ا ست  .نیایش نیز نوعی ع شا ورزی میان بنده و خداوند ا ست  .عنایتی از بانب حا که شاما
حال بنده
می شود و بز به لطف و عنایت او آدمی برأت وارد شدن در حریخ ک رایی او را ندارد :
گونه در گلخن گلستان از چه رست

این دعا را بخشش و تعلیخ توست

(همان  ،دفتر دوم)14 :1375،

به اعتقاد موالنا دلهای پاد دعای مسییتجاب شییده را در مییابند چرا که دل پاد محا حضییور خداوند و
آراسییته به اخالق الهی اسییت بنابراین زمانی که دعا رنا خدایی به خود می گیرد چگونه مسییتجاب نخواهد
شد؟
آن دعایش می رود تا ذوالجالل

هرکه دل پاد شد ازاعتدال

(همان ،دفتر سوم )115 :1375 ،

از فواید دیگر نیایش م ارزه با نیس اسییت.همان طورکه میدانیخ ،نیس یکی از موانع و آفت های سییلود
عارفانه ا ست .عطار نیز در نیایش هایش از آن شکوه دارد .زیرا نیس باعث دوری ان سان از بندگی و ع ودیّت
حا می شییود  .عطار تعابیر گوناگونی از نیس دارد :سییا نیس  ،نیس سییرکش و...او نیس را دشییمن بزرگی
معرفی می کند که م ارزه با آن بهاد اک ر است :
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راه بانخ سوی او نا ایمن است

خالقا این سگخ در باطن است

(عطار )129 : 1395،

موالنا نیز از نیس خود به ستوه آمده است و از خداوند برای نجات و رهایی از آن طلب یاری می کند :
کاردش تا استخوان ما رسید

باز خر ما را از این نیس پلید

(مولوی ،دفتر دوم )112:

موالنا نیس را سا و اژدهایی سرکش می داند که هر لح ه به دن ال خوا سته های خود ا ست  .پس
باید همواره با او مقابله کرد تا بان نگیرد و فرصت مسلط شدن نداشته باشد :
نیست اژدرهاست او کی مرده است

از غخ و بی آلتی افسرده است
(همان ،دفتر سوم)53 :1375 ،

 -5-2عبادت با خلوص نیت
«بدان که نماز ترکی ی ا ست الهی و معجونی آ سمانی که مرکب ا ست از ابزای ب سیار ،بع ضی از آنها به
منزله روح ،و بع ضی به مثابه اع ضای ر ی سه بدن و بع ضی به منزلة سایر اع ضات ،نماز تو تحیه و هدیهای ا ست
که به وسیله آن به درگاه حضرت حا تقرب میبویی و بهتر آنست با حضور قلب و اخال

باشد .حضور قلب

که ع ارت است از فارغ ساختن دل از غیر کاری که بدان مشغول است نماز باشد تا اینکه بداند که چه میکند
و چه میگوید و فکر او به بایی نرود و این را خشییوع دل نیز گویند» (.نراقی )۸14: 1371 ،یکی از م احث تربیتی و
اخالقی که عطار به آن ت کید دا شته ا ست ،ع ادت خال صانه ا ست .عطاربه ح ضور قلب در نماز ت کید میکند
چنانچه در الهی نامه حکایت دیوانهای را نقا میکند که در آن نماز خطی ی را که در میان نماز در بند دنیا و
مادیات مانده است ،بی اعت ار میداند:
چ ن ین گیییت او امییامخ م قتییدا بود

بییر او هییخ اقییتییدای میین روا بییود

چو در ا ل حمیید گییاوی می خری ید او

زمن هخ با نا گاوی میشییین ید او
(عطار)1۸7: 1392 ،
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او درحکایتی دیگر نمازهایی را که ازحقیقت آن فاصله داشته باشد مورد انتقاد قرار میدهد :
بییود انییدر حییقیییییقییت نییانییمییازی

ن مازت چون چنین باشیییید م جازی

(عطار)1۸7 :1392 ،

او معتقد است اطاعت و ع ادتهای انسان ن اید از روی عادت وبدون معرفت و آگاهی باشد او لذت
ع ادت عاشقانه را چشیده است واز هر فرصتی برای نیی و نکوهش ع ادتهای ت اهری استیاده میکند.
(پوربوادی)4۰: 1373 ،از ن ر اونماز انسانهایی که با خلو

نیست و همراه با فکر کردن در مورد حساب معاملهها

انجام میشود ،در پیشگاه خداوند شرد است وخریداری ندارد .روش ریا کاران و زاهدان متعصب ،او را می
آزارد .در اندیشه آرمانی اش به دن ال کسانی بوده که ع ادتشان برای خداوند است.موالنا نیز اصا نماز را
توبّه به حا می داند زیرا آنچه در نماز اهمیّت دارد حضور دل است و نماز واقعی غرق شدن در بحر شهود
است :.
مرا غرض ز نماز آن بود که یک ساعت

غخ فراق تو را با تو راز بگذارم

وگرنه این چه نمازی بود که هر ساعت

نشسته روی به محراب و و دل به بازارم
(کاشیی)15 :1375 ،

در دنیای آرمانی موالنا نیز نمازی مق ول درگاه خداوند ا ست که با آگاهی و به دور از ریا و دورویی بوده
و هدف در آن اعراض دنیا وترد خودخواهی ،توا ضع و خ شوع در برابر خداوند و اظهار عجز و ناتوانی در برابر
خداوند باشییید .او نماز را مقدّ مة و دفع مرض می داند به اعتقاد او نمازگزار واقعی باید از ظاهر ع ادت ع ور
کرده و به مرحلة حقیقت برسد .او نماز و روزه و ع ادات را عرضی دانسته ،که بوهر انسان را اصالح می کنند
و مقدمة دفع مرض ه ستند  :تا م دل گ شت بوهر زین عرض

چون ز پرهیزی که زایا شد

مرض
(مولوی  ،دفتر دوم )4۸ :1375،
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 -5-3ذكر و یاد خدا
مهمترین م س له و محور ا صلی عرفان و اخالق خدا شنا سی ا ست  .به اعتقاد عرفا ان سان همواره م شتاق
ات صال به م دأ خود ا ست و از راه فنا شدن در حا به این مق صد عالی میر سد (.فا ضلی ) 17۰: 13۸3 ،عطار همواره
سالکان را به ذکر و یاد مع ود گیتن ترغیب می کند :
همییه نییا می برانییدی بر زبییان تو

و گر نییا مش ب گو یی هر زمییان تو

(عطار)2۰6: 1392 ،

هدف عطار در اندیشیییه آرمانی اش رسییییدن به این دیدگاه قرآنی اسیییت «االبه ذکر اهلل تطمئن القلوب
»(رعد)2۸:گرچه از ن ر او ،رسیدن به این مرت ه کار هر کسی نیست :
نییه خییا مش می توان بودن زمییا نی

نییه ی یاد اوسییییت کییار هییر زبییان یی

(همان )2۰۸:

ذکر شییالودة و اسییاس دین و قرآن و عرفان اسییت و ذکر به معنای یاد خداسییت.در طریقت عارفان هخ
بزذکر راسییتین چیزی نیسییت زیراآنان از همة دنیافقط خدارابرگزیده اند.این ذکر از اهخ فرایض شییریعت و
طریقت محسوب میشود.همانطور که خداوند فرمودند«:فاذکرونی اذکرتخ».
زخیون سیییییین یة آن کشییییت یة راه

(بقره)152:

نوشیییتییه بر سیییر هر نی کییه اهلل
(عطار)196: 1392 ،

در اندی شة آرمانی عطار یاد کردن از مع شوق ومع ود باید به گونهای با شد که ذاکرغرق درمذکور شود و
رابطه او با خداوند ازیک سوارت اط خالا و مخلوق با شد و از سوی دیگر م س له عا شا و مع شوق که ع شا را
پایه و ا ساس آفرینش میداند.او در اندی شه آرمانی خویش ،یاد خداوند را بهترین دو ست و هخ دم می شمرد و
معتقد است ذکر پروردگار ،انسان را از وحشت وتنهایی دور میکند.آرامش راستین سالک الی اهلل درپرتو ذکر
تحقا مییابدو تاسالک به ذکر نپردازد ذاکر نمی شود و سلوکش خام و بی نتیجه است.موالنا نام م ارد حا
را پاد می داند و معتقد است ذکر نام خداوند پلیدی ها و ناپاکی ها را می زدایدو برای ذهن های افسرده هخ
چون آفتاب تابان است :
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ذکر حا پاد است و چون پاکی رسد

رخت بر بندد برون آید پلید

چون در آید نام پاد اندر دهان

نی پلیدی ماند و نی اندهان

(مولوی ،دفتر سوم )16 :1375،

 -5-4قرب الهی
نخستین گام در بهت و صول به قرب الهی ،طلب است .به بیان دیگر انسان باید طالب قرب حا باشد
تا بتواند از طریا کسییب مقدمات و نیز لطف و عنایت حا در زمرة مقربان درگاه حا به شییمار آید .بنابراین
تقرب ب ستن به حا خود عاما قرب الهی ا ست( .ابی نعیخ ا صیهانی )391 :135۸ ،یکی از مهمترین مو ضوعهایی که در
سرتاسر اندی شه آرمانی عطاربلوه دارد و میتوان گیت اندی شه اصلی اوست ،قرب الهی است .او سالک را آگاه
میکند که درسییت اسییت که خداوند همه چیز در اختیار تو قرارداده اسییت ،امّا تو نیز ن اید به آنها مشییغول
شده و از هدف اصلی دور شوی.او معتقد است هر کسی الیا رسیدن به دربة قرب الهی و تجلی مطلا نیست
و الزم است سالک ،دیدة بینای دل را گشاید تا بمال یار را بیند:
دهیید نقییاش مطلا قرب خویشییییت

که تا چون نقش برخیزد ز پیشیییت

( عطار)175: 1392 ،

رابطه ان سان و خداوند در عرفان صمیمانه و نزدیک و سر شار از سوز و گداز و هجران ا ست دل عا شا
سریر عشا الهی است.عشا و مح ّت از اصلی ترین ثمرات قرب به شمار میرود .انسان عارف در مرحلة قرب
تا بایی پیش میرود که خداوند او را دوست میدارد ودر پرتو این قرب به مقام مح ّت واصا میگردد :
هرچ بود و هسیییت و خوا هد بود نیز

مییثییا دارد بییز خییداونیید عییزیییز

هرچ را بو یی بز او ی یا بی ن یر؟

اوسییییت دا یخ بی ن یر و نییا گز یر
(همان)375 :
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موالنا نیز معتقد است تقرب و نزدیکی به خداوند نیازمند سیر مکانی نیست  .زیرا خداوند در نقطة
خا صی نی ست و و سیلة تقرّب به ح ضرت حا رها شدن از قید و بندهای نی سانی و کنار زدن پرده ها و
حجاب های چشخ دل است :
قرب حا از ح س هستی رستن است

قرب نه باال نه پستی رفتن است

(مولوی  ،دفترسوم)257 :1375،

 -5-5بی توجّهی به دنیا
دنیای آرمانی عطار در مثنوی هایش بیانگر بهان بینی و نحوه نگرش او به دنیاسیییت در ن ر او دنیا
دارایی ابلیس ا ست و باید برای او واگذا شت .او دنیا را بی وفا و بدعهدمیداندوهمواره ان سان را به ترد دنیا و
م اهر فری نده آن که مس ب دوری از خداوند است ،دعوت میکند و می گوید:
چیست دنیا آشیان حر

مانده از فرعون و از نمرود باز

و آز

( عطار )323 :1393،

در من ر عرفا دنیا زندان مؤمن اسییت امّا امکان رهایی از آن برای انسییان وبود دارد .انسییان با رهایی از
زندان تن و غرور و خودخواهی و نیس می تواند از این زندان خودش را رها کند  «.به اعتقاد او دنیا صیییورت
عالخ ماده و مال و زن و فرزند و زر و سیخ نیست بلکه تعلا قلب است به هر چیزی که سالک را از خدا غافا
سازد ،است.» .

( همایی ) 16۰ :1366 ،

نی قماش و نقره و میزان و زن

چیست دنیا از خدا غافا شدن

( مولوی  ،دفتر اول )53 :1375،

امّا او به کلی نیز دنیا را نیی نمی کند بلکه دنیا را مانند کشیییتزاری میداند که هر چه در آن بکاریخ در
آخرت درو میکنیخ.او دنیا را مقدّمهای برای سیر آخرت میداند و معتقد است اگر در دنیا تخمی کاشته نشود
در آخرت برداشتی نخواهیخ داشت :
هخ شییب و هخ روز باید کشییت و کار

هسییییت د نی یا بر مثییال کشییی تزار

(عطار )356: 1395 ،
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در بهان بینی دو شاعر دنیا محا پرورش و ترقی ا ست .این بهان برای حا پر ستان و سیله و نردبانی
برای ترقی معنوی اسییت .دنیا مانند پلی برای ع ورو رسیییدن به آخرت اسییت.در حقیقت دنیا خانة معرفت و
محا کسییب فضیییلت و مرکز رشیید و کمال اسییت.بنابراین اگر به رذایا دنیایی آلوده شییوی دنیای تو مذموم
خواهد بود.
 -5-6شریعت و عقل
با ت ما در آثار عطاردرمی یابیخ که وی مردی با ایمان و مسیییلط به آ یات قرآن و احاد یث بوده  .بدون
شک او در فراگیری علوم دینی رنج ب سیار برده ا ست به کارگیری آیات واحادیث درآثارش خود دلیا رو شنی
بر این ادعا است.اوحتی علخ را تنها علخ دین میداند:
علخ دین فقه اسییت و تیسیییر و حدیث

و هر که خوا ند غیر این گردد خ یث

این سه علخ ا ست ا صا و این سه من ع

هر چه بگذشیییتی ازین الینیع اسیییت
(عطار)156 :1395 ،

عطار سییالک را ملزم میکند برای رسیییدن به حقیقت باید از راه شییریعت وطریقت ع ور کند.از دیدگاه
عطارمو ضوع شریعت ،طریقت ،حقیقت در کنار هخ موبب قرب الهی می شوند .به اعتقاد اواحکام شریعت در
هیچ مرحلهای از سیر و سلود از عهدة سالک ساقط نمی شود .چرا که سیر و سلود کورکورانه را ردمی کندو
معتقداسییت بدون علخ و آگاهی هیچ زاهد و پارسییایی نمی تواند به کمال برسیید .عطار در حکایتی ،تصییویری
ت مّا برانگیز از نحوه آمیختن عقا و شرع و شوق ارا ه میکند که میتوان آن را د ستورالعملی برای ساکنان
آرمانشهر وی دانست:
عقییا را در شیییرع بییاز و پییاد بییاز

بعد از آن در شییوق حا شییو بی مجاز

تا چو عقا و شییرع و شییوق آید پدید

آن چه میبویی به ذوق آ ید پد ید
(همان )157 :
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بدون شک شیخ ما معتقد ا ست خرد وعقا باید تابع شریعت با شند تا سالک راه خود را در این بهان
پرآشوب پیدا کند وگمراه نشود و چون این مایه حاصا شددر شوق و عشا حا از روی حقیقت و نه به طریا
مجاز باید قدم نهاده و سیییلود صیییوفیانه در پیش گیرد تابه عالخ حقیقت و به سیییوی مطلوب قل ی رهنمون
گردد(.فروزانیر )5۰ :13۸۸ ،موالنا شیییریعت را هخ چون شیییمعی برای راه میداند و آن رفتن در راه طریقت توسیییت
وچون به مقصییود رسیییدی آن حقیقت اسییت( .انصییاری )16 :1379 ،در دیدگاه او طریقت و شییریعت مالزم و مکما
یکدیگرند و درراه رسیدن به حقیقت که هدف اصلی سالکان و عارفان است از هیچ یک نمی توان گذشت.
او بارها در حکایت های خود عقا سلیخ را با عنوان های عقا کاما  ،عقا ایمانی و عقا عقا نام می برد
:
تا که باز آید خرد زان خوی بد

عقا کاما را قرین کن با خرد

(مولوی ،دفتر پنجخ)42 :1375،

به اعتقاد موالنا نیز عقا بز ی با تم سک به ایمان ،هویتی تازه یافته و آ شتی او با ایمان س ب راه یافتن
او به عالخ ملکوت می شود امّا عقا به تنهایی نمی تواند دلیا و راه ر انسان در مسیر سیر و سلود باشد و تا
زمانی کار ساز است که سالک را به درگاه دوست رساند و با رسیدن به مطلوب دیگر چون وچرایی باقی نمی
ماند و نیازی به او نیست :
سایه را با آفتاب او چه تاب ؟

عقا سایةحا بود  ،حا آفتاب

(همان  ،دفتر چهارم )1۰5 :1375،

در ر سالة ق شریه چنین آمده ا ست «:شریعت مربوط بود به التزام بندگی و حقیقت ،م شاهده ربوبیت بود
.شریعت ،پرستیدن حا است وحقیقت دیدن حا است».

(قشیری)167 :1374 ،

 -6مضامین اخالقی
همان طور که ق ال اشییاره شیید مثنویهای عطار پر اسییت از پند واندرز ،او با اندرزهای خود میخواهد
سالکان راه را راهنمایی کرده تا به همراه آنها به اندیشه آرمانی خود برسند .توبه او به امور اخالقی و عرفانی
بسیار گسترده است .او همواره در مسیرراه ،سالکان را از غرور و خود بینی و تک روریاکاری نهی میکند و آنها
را به قناعت و ص ر ،همت و انصاف و وفاداری و انسانیت و ادب و راضی بودن به رضای خدا و میانه روی دعوت
میکند :
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چو هیت اعضییات رعنایی گرفته اسییت

بهانی از تو رسیییوایی گرفته اسیییت

کسییانی کین صیییت از خویش بردند

بییه د نی یا کییار ع ق ی پ یش بردنیید
(عطار)2۸2 :1392 ،

او معتقد است غرور و خودخواهی خویی شیطانی است:
تییا بییه ا ب لیسییییی ن گردی م تال

من م گوای از م نی در صیییید بال

(عطار)365 :1393 ،

«تک ر ع ارت ا ست ت صور فوقیت و ترفع نیس از دربهای که م ستحا آن ن ا شد»(کی منش)3۰2 :1366 ،علّت
رانده شییدن ابلیس هخ در قرآن چنین آمده اسییت«و اذ قلنا للمال کته اسییجدوا الدم فسییجدوا اال ابلیس ابی و
استک روا وکان من الکافرین» (بقره  )34/عطار در منطا الطیر داستانی با همین مضمون نقا میکند که حضرت
موسی از ابلیس علت رانده شدنش را از بهشت بویا میشودو ابلیس چنین پاسخ میدهد:
از م نی گر ا ی م نی بییاشیییید ترا

بییا دو عییالخ دشیییمنی بییاشیییید ترا

گ یت دایخ یاد دار این یک سیییخن

من م گو تییا تو ن گردی ه م چو من
(عطار)365 :1393 ،

مغرور بودن بر کار و عما خود نشیییانه غل ةنیس بر بان آدمی اسیییت .در برابر خداوند با آن ع مت و
ک ریایی ک ر و غرور انسان خاکی،شایسته نیست.در اندیشه آرمانی عطار ،فروتنی اهمیت بسزایی دارد تا بایی
که میتوان یکی از شرایط رسیدن به مدینة فاضله وی را ،داشتن تواضع وفروتنی دانست .تا زمانی که انسان
اسیر نیس خود باشد از ک ر و غرور در امان نخواهد ماند :
نیس تو با توسییییت بز آ گه م اش

غییره اییین روشیییینییی ره میی ییاش

(همان )364 :
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موالنا نیز خودی و منیّت را حجاب راه می داند و آن را س ب کوری و بی معرفتی ب شر دان سته و او نیس
را فرعونی معرفی می کند که منشات خرابی ها است :
البرم از کارگاهش کور بود

رو به هستی داشت فرعون عنود

( مولوی  ،دفتر دوم)41 :1375 ،

نکتة قابا توبه دیگر دعوت سالکان به قناعت است .چنانچه میگوید:
از قنییاعییت نیسییییت ملکی بیشیییتر

ه یچ کس را در بهییان ب حر و بر

(عطار)324 :1395 ،

او در ضمن حکایتی در الهی نامه قناعت را ملک باوید میخواند:
خورشییی ید

قناعت کن که آن ملکی اسیییت باوید

که زیر سیییا یه دارد قر

ا گر خوا هی تو هخ ملییک بهییا نی

م کن ک ر و قنییاعییت کن زمییا نی
(عطار)337 :1392 ،

او معتقد است که سالک باید نیسش را با قناعت در بند کند ،و گرنه راه وسوسه و خیال را بر خود باز نگه
میدارد .موالنا قناعت را به گنجی تش یه می کند که هر کس نمی تواند به آن دست یابد و چنین می گوید:
از حریصی هیچ کس سلطان نشد

از قناعت هیچ کس بی بان نشد

( مولوی  ،دفتر پنجخ) 11۸ :1375،

عطار همی شه از سالک میخواهد ص ور با شد .او نهایت ص ر را در توکا میداند .از ن ر او ،ا صا و پایه
اخالق در تحمّا و ص ر است .تحمّا مصا ب از ارتکاب گناه بلوگیری میکند .بال ت دیب خداوند است آنها که
در این دنیا بالیا را تحما میکننددر آخرت ابر آن را میبینندو برای بالیا به خصیییو
پاداش بزرگی نصیب انسان میشود.

(نک.ریتر)349 :1377 ،
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در ت حمییا هر کییه او پییا کی بود

گر بود در آسییییمییان خییا کی بود

ح لخ او بییار بهییا نی میکشیییید

میکنیید سیییود و زییانی میکشیییید
(عطار)2۸4 :1395 ،

موالنا ص ر را ارزشمند ترین نعمتی می داند که به انسان عطا شده است او ص ر را موبب بذب رحمت
پروردگار می داند به اعتقاد او کار انسییان از بی ص ی ری سییخت و مشییکا می گردد او ص ی ر را میتاح و کلید
گشایش می داند:
کیمیایی همچو ص ر آدم ندید

صد هزاران کیمیا حا آفرید

(مولوی  ،دفتر سوم)95 :1375،

او همواره سییالکانی را که خواهان بمال حا هسییتند به صیی ر و شییکی ایی هدایت می کند تا با تحمّا
سختی ها و ریاضت ها به کمال مطلوب دست یابند :
هخ بسوزد هخ بسازد شرح صدر

پرده های دیده را داروی ص ر

( همان ،دفتر دوم )12 :1375،

عطار بر خالف گروهی از فالسیییه که آموزههای اخالقی خود را با زبانی دیر فهخ و مالل آور بیان میکنند
اندیشه و افکارخود را در آثارش با زبانی ساده و شیوا و قابا فهخ بیان میکند.
 -7نتیجه
ادبیّات تعلیمی و عرفانی قسمت عمدهای از ادبیّات را در بر میگیرد.عطار در آثار تعلیمی و عرفانی خود در
قالب دا ستان و حکایت به ت شریح افکار و عقاید خود میپردازد.او از او ضاع ناب سامان زمانة خود ت ثیرپذیرفته و
شییرایط زمان او دلیا آشییکار برای برنامه ریزی بامعه آرمانی و روی آوردن به فضییایا اخالقی در ذهن و فکر
شاعر است.با ت مّا در آثار عطار در مییابیخ او مردی با ایمان و مسلط به آیات و احادیث بوده و در اکثر ابیات
او این دینداری م شهود ا ست.عالقه و اعتقاد خا صی به ستایش و حمد خدا و منابات با خداوند و مدح پیام ر
( )دا شته ا ست.بدون شک او در فراگیری علوم دینی رنج ب سیاری متحما شده ا ست.به اعتقاد او احکام
دینی در هیچ مرحلهای از عهده سالک ساقط نمی شود او عقا و شرع و شوق را م ستلزم یکدیگر میداندکه
دسییتور العملی برای سییاکنان آرمان شییهر اوسییت .نیایشهای او به شیییوههای خا
36
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اخالقی چون:اظهار عجز و ناتوانی در برابر خداوند و پی بردن به ع مت خدا ،م ارزه با نیس ،طلب دردعشیییا
الهی است.او غرق عشا الهی است و با رضایت خاطر خواهان درد مح وب است به اعتقاد او عاشا باید بان از
باشداو حاالت عاشا را به زی ایی بیان میکند.فانی شدن درحا را شرط اصلی عاشقی میداند.او سالکانش را
به دینداری خالصانه و با معرفت و آگاهی دعوت کرده و در اندیشة آرمانی اش به دن ال کسانی بوده است که
ع ادت های شان فقط برای خدا بوده ا ست نه برای ت اهر و ریاکاری .او سالک را برای ر سیدن به حقیقت ملزم
به ع ور از مرحلة شریعت و طریقت میکند.او همواره ان سانها را به قناعت ،ص ر ،وفاداری و ترد غرور و دنیا
پرستی دعوت میکند.و اندیشة او دین و اخالق هخ رکاب یکدیگرند.با ت مّا در آثار عطار و موالنا در می یابیخ
که بهان بینی و افکار موالنا از مت خرین خود بیش از همه مت ثر از عطار بوده اسییت .سییابقة آشیینایی موالنا با
عطار چنانچه در کتب مختلف ذکر شیییده اسیییت به دوران نوبوانی موالنا بر میگردد  .این رابطة عاطیی و
روحانی آن چنان عمیا بوده است که اثر آن در آثار و بهان بینی موالنا کامال مشهود است  .سنایی و به ویژه
عطار پیشییرو موالنا در به ن خ در آوردن مثنوی های تعلیمی و عرفانی بوده اند و هنر قصییه گویی آن ها نقش
بسیییزایی در بیان میاهیخ تعلیمی و عرفانی اییا کرده اسیییت  .این شییییوه را موالنا در مثنوی در بیان میاهیخ
اخالقی و تربیتی به کمال رسانده است .
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