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 قرآن کریم با تکیه بر در آثار ناصر خسروجهان جاودان 

 نسرین تهمتن

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

 چکیده

زیرا هر فرد از دیدگاه خود به مسائل . چنان که هست دریافته استتواند ادعا کند که حقیقت بهشت و دوزخ را آن هیچ کس نمی

توان نتیجۀ کلی دانست و چون هر که به جهان آخرت سفر شود نمی می ای را که برای هر کس حاصلد، در این صورت نتیجهنگر می

های آسمانی و تواند دورنمایی از جهان ماورا به ما بدهد کتاببنابراین تنها راهی که می. کرده باز نگشته است تا خبری از آنجا بیاورد

کوشش این مقاله بر آن . دهند می های الزم را در اختیار ما قرار ن خرد با استفاده از این منابع، آگاهیادیان الهی است که صاحبا

دیدگاه او دربارة جهان آخرت تبیین ... اخوان، گشایش و رهایش و  است که با استناد به آثار ناصرخسرو از جمله دیوان اشعار، خوان

از شکوه بهشت . کند و اخالق ستوده را به امید یافتن بهشت و رستن از دوزخ توصیه می ناصرخسرو بهشت و دوزخ را باور دارد. گردد

 .داند  کند و بهشت را نفس انسان کامل و دوزخ را نفس انسان جاهل می گوید، امّا معاد جسمانی را انکار می های آن سخن می و نعمت

 . بهشت، دوزخ، برزخ، قیامت، اسماعیلیه، انسان :هاکلیدواژه

 :مقدّمه

بر  یو .بودو دوران سلجوقیان  یمتکلم بزرگ قرن پنجم هجر و می، حک،شاعر اندیشه ور(ها ق481-394)یانیناصرخسرو قباد

او در  یمرتبه و مقام واال دلیل برداشت که  بزرگ یچون حجت خراسان و داع یان هم مذهبان القابیدر م و بود یلیمذهب اسماع

ش به یست که او گراا یادگار مانده مربوط به روزگاریکه از ناصرخسرو به  یشتر آثاریب. است( انینباط)یلیروان مذهب اسماعینزد پ

 . داشته است یباطن مذهب

ست و ینگر نمی یان درباریسراقصیده دگاه و نظرگاه شاعران و یشعر را از د ،بود یلیناصرخسرو چون متکلم و مبل  مذهب اسماع

 یش را برایپنداشت که هنر خو می ار برتر از آنین و مقام خود را بسأدانست و ش می نکوهش سته سرزنش ویان را شایسرا حهیمد

 :ن به کار بردندان و قدرتمیسالط یخشنود

 را یلفظ در درّ یمتین قیمر ا  زمیخوکان نر یمن آنم که در پا

 (143:1368ناصرخسرو،)

ناماه، خاوان اخاوان، ساعادت ناماه و       یین، روشانا ین، زادالمساافر یا د وان اشعار، وجهید آثار منظوم و منثوراین حکیم نام آور شامل

از پیاااروی نفس،دروغ،ریاااا،حرص .او سرشاااار از پناااد و انااادرز بااار پایاااۀ ماااذهب و حکمااات اسااات شاااعر  ،اسااات سااافرنامه

در آثاارش  کندو می تشویق...کند و به زهد و طاعت،دانش،حقیقت جویی و می وآزمندی،دنیاپرستی،تجمّل،تکبّر،نادانی وستمکاری نهی

 (49:4961شعار،)کند می خود افتخار یبه زهد و تقوا

 مونس جان اند هر چهار مرا  خواندن فرقان و زهد و علم و عمل

 (423:همان)

 :آمده استات او یاز اب یاریبس درن یند و اک می یناصر زادگاه و موطن خود را خراسان معرف

 مهی وسریو  یریاز پس پ  است یگرچه مرا اصل خراسان

 ( 41:4915ناصرخسرو،)

او . است  به ضرورت فراگرفته یو تبل یدر دوران جست وجوگریا  در مکتب و مدرسه آموختهدر خردسالی و نوجوانی علوم زمان را 

گوناگون  یها هفرق ین باورهایو همچن یکالم، یمذهب ی، مسائل فقهیقی، هندسه، حساب، موسیاضی، ریو حکم یفلسف یبا آرا

ن علوم یبزرگان و صاحبان ا یاوقات از برخای  هپار ین گونه اطالعات اشاره و حتیش به ایاشته و گاه در اشعار خوتام د ییآشنا

، (م.ق 915-126)، افالطون(م.ق 933-161)چون سقراط یونانیلسوفان و دانشمندان یف ،ادکرده است، به عنوان نمونهی
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 یرانیا یانیسرا ، سحبان بن وائل و سخن(ق.ها 216-251)یون بحتربان عرب تبار همچی، شاعران و خط(م.ق 263-963)دسیاقل

 (.ق.ها 923-144)یو فردوس( ق.ها 914-933)ی، کسائ(ق.ها 931-194)یعنصر، (ق.ها 211-923)یرودک چون

ل یوأآنچه واضح و آشکار است آن است که موضوع ت. بود یا باطنی یلیناصرخسرو بر مذهب اسماع ،ان شدیز بیشتر نیکه پ چنان

 :د تمام سخن گفته استیکأن باره با تیدر ا به تأویل باورمند بود و زین سبب ناصرخسرو نیان بود و به همیسخت مورد نظر باطن

 مردم دانا یلوست سوؤل چو لیوأت  لیا به مثل ظاهر تنزیت چو درسشور ا

 (3:4965ناصرخسرو،)

امت و یبهشت ودوزخ، ق یدر واقع، ناصرخسرو برا. او به اجمال آمده است در این مقاله دیدگاه ناصر خسرو دربارةجهان آخرت در آثار

پذیرش آنها  ن است ویقت دیروح و حق ةرها جوهریها و تفس لیوأن تین باور است که ارآقائل است و ب یباطن یمعان...عذاب، دجال و

 .و واجب الزم

نویسندگان و . آید می آثار ادبی ملل مختلف به شمارجهان پس از مرگ و بهشت و دوزخ از مضامین مهم در  :پیشینة تحقیق

 .اند این مقوله را در آثار خود آورده شاعران با توجه به عقیده و نظام فکری

روح، بهشت، دوزخ : ی آن، مانندها همربوط به جهان پس از مرگ و وابست ی ملل مختلف،ها هحجم وسیعی از معارف در اسطور

مثالً در اساطیر یونان، قلمرو هادس و . مرگ، در همۀ فرهنگ ها به یک شکل تکوین نیافته است اعتقاد به جهان پس از.است...و

و آریاییان قبل از زرتشت،این جهان در ها  یاما در نزد اقوام دیگر مانند هند. سرزمین مردگان، مکانی تیره و تار در زیر زمین است

. دهندو به وسایل زندگی نیازمندند می ان در گورها ادامۀ حیاتدر باور برخی از اقوام بدوی، مردگ. آسمان قرار دارد

 (.451:4959رضایی،)

 برزخ و دوزخ بهشت، یایدن سه صورت به مرگ، از پس جهان به اعتقاد آن در هک دانست، یمقدس تابک نینخست توان می را وستاا

 درخور انیبهشت و آن هاست ییروشنا طبقات، تمام کمشتر وجه .دارد طبقه هفت و است آسمان در بهشت است؛ شده اندهینما

 انواع آنجا در و است کوحشتنا و بدبو و یکتار اریبس و شده واقع نیزم درون در دوزخ.ابندی می راه طبقات نیا از یکی به خود، یکین

 آنها بد و یکن اعمال هک یافراد ژةیو است ییجا دارد؛ قرار آسمان و نیزم نیب همستگان .دهند می آزار را انیدوزخ یموذ موجودات

 خارج ورکمذهای  انکم از روان ها مردگان، شدن زنده و زیرستاخ از پس .دوزخ عذاب نه و است بهشت پاداش نه آنجا در .است برابر

 تمام سرانجام و نندیب می جزا و پاداش روز، سه مدت در و شود می یدگیرس اعمال به سپس .نندک می درجسم حلول و شوند می

 (.219:4963،ییسرگلزا)شوند می وارد بهشت به همه و شوند می کپا انارکگناه

 .است شده استفاده بندگان انذار یبرا است، آتش صورت به هک جهنم،های  عذاب از بارها و شده برده نام دوزخ و بهشت از ل،یانج در

 :است آمده، 21 ۀیآ پنجم، باب ،یمت لیانج در نمونه عنوان به

 عضو یک هک است آن سودمندتر را تو هک جهت نیا از .نکبراف ششیخو از و نک قلعش بلغزاند، را تو ،مرتو راست چشم اگر پس

 (.41:کتاب مقدس،انجیل متی)شود ندهکاف دوزخ در جسدت تمام هک نیا تا شود، تباه تو یازاعضا

 قرآن در .است یواعتقاد یمانیا نکر نیمهمتر د،یتوح از پس و ینیجهان ب اصول از یکی ،یاُخرو اتیح به مانیا اصل اسالم، در

 در بهشت مراتب.است شده گرفته بهره اند، جهنم یعذاب ها و بهشتهای  یخوش انگریب هک یاتیآ از شتریب مردم تیهدا یبرا م،یرک

 .است شده فیتوص ...و یالمأو جنّه دارالسالم، فردوس، ،یطوب :مانند مختلفهای  نام با قرآن،

 صفا، و صلح ،کپا همسران عسل، و ریش از یینهرها قصرها، ها، باغ مانند ان،یبهشت یبرا زین یمتعدد یحانرو و یجسمانهای  نعمت

 :از عبارتند آنها از یبرخ هک است آمده قرآن در مختلفهای  نام با ز،ین دوزخ طبقات ای مراتب .است شده میترس ...و خوب دوستان

 شنده،ک باد زقوم، مانند مرگبارهای  یدنینوش و شده؛غذاها رکذ انیدوزخ یبرا زین یمتعددهای  عذاب .ریسع و حطمه ه،یهاو م،یجح

 .ریتحق و اندوه و غم ر،یزنج و زندان سوزان، ۀیسا

 :دربارة بهشت و دوزخ، پژوهش هایی صورت گرفته است از جمله
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 دو نقل با تابک نیا در سندهینو. است ل پوریاسماع ابوالقاسم ترجمۀ و ساندرز ینانس از نیالنهر نیب ریاساط در دوزخ و بهشت

 دربارة را نیسرزم نیا مردم یریاساط یباورها شتر،یا نزول داستان و گمش لیگ حماسۀ ن؛یالنهر نیب یحماس وای  هاسطور داستان

 .است داده شرح دوزخ و بهشت و مرگ از پس جهان

مرگ، قیامت، بهشت و دوزخ، های  احادیث معصومین، ویژگیبا تکیه بر آیات قرآن و « رازهای رستاخیز»سعید غفارزاده در کتاب 

 .کند می کیفر و پاداش را توصیف

با اشاره به آیات قرآن و احادیث،تصویری از بهشت و دوزخ و « ی بهشت و دوزخ در ادب فارسیها هجلو»احمدی بیرجندی درمقالۀ 

شاعرانی چون مولوی، سنایی و حافظ را در همین موضوع آورده  یی از شعرها هسرانجام نیکوکاران و بدکاران ارائه داده و سپس نمون

 .است

 :ینینش ناصر خسرو دربارة مسائل دیب

از فرزند آن  (ع)بودند که بعد از امام جعفر صادق یجماعت بزرگی از شیعیان هفت امام)انیلیاسماع ین مقام مذهبیناصرخسرو بزرگتر

ق یحقا کمان آوردن بدون درین و ایه پرداختن به ظواهر دکآنان معتقد بودند . بودران دارا یرا در ا( حضرت،اسماعیل تبعیت کردند

ن، یبنابرا. ند و نتواند داخل آن شودیی بهشت برسد امّا آن را دربسته ببیکبه نزد یسکه کماند  ندارد و درست بدان می ی، ارزشینید

 :دانستند می ا به منزلۀ روح دینشمردند، بلکه آن ر ینی الزم میق دیل را برای شناخت حقایعلم تأو

 ن اعور استیاو به چشم راست در د  تأویل رفت یه برتنزیل بکهر

 (242:4956ناصرخسرو،)

ان در آن یآدم یامبران به رمز بسته است و رستگاریپ یها عتیه دین دارای ظاهر و باطنی است و اصول شرکده داشتند یآنها عق

 (.93: 4969ناصر خسرو،)ببرند یند و به باطن آنها پیل بگشایتأو یرویه قفل رمزها را به نکاست 

ن به درون و اساس آنها توجّه یه دور از ظواهر دک یسانک یعنیدهند،  یان، لقب باطنیلیه به اسماعکن اعتقاد، سبب شد یهم

 (.4965:33ناصرخسرو، )ده استخوان یگر مذاهب را به طعنه، ظاهریروان دیرده و پکته اعتراف کن نیناصرخسرو، خود، به ا. نندک یم

 تا توبدری ز غم ای ظاهری  فاطمیم، فاطمیم، فاطمی                         

 (924:4956ناصرخسرو، )

 ی، ظاهر و باطنینین امور دیتر یجزی یبرا یده است حتّیوشکن یژه در وجه دیخود و به و ینیل ناصرخسرو در آثار دین دلیبه هم

ه کار است تا بدان حد کقی آشیش به خوبی آثار تعصب عمیها هند، امّا در سراسر نوشتکل یش آنها را تأویق خورد و به ذویدر نظر بگ

 یشاند و صداک یش میهدف خو یبه سو یشب باز مهیخهای  کرا همانند عروس یلمات عادکامبر و حتی یث پیات قرآن، احادیآ

 یها شهین است با اندکه ممک یا لهیوشد تا او را به هر وسک یله مین وسیو بدرساند  ید خود را از دهان آنها به گوش خواننده میعقا

ات و یب آین با فراز و نشیرا با ابزار فلسفه و منطق و همچنیست زیناصر خسرو چندان دشوار ن یار براکن یا. آهنگ سازد خود هم

 . ردیگ یود به خدمت مد خیان عقایب یز را برایار همه چیبس کیریامل دارد و با زک ییث آشنایاحاد

 :بهشت و دوزخ از نظر لذّت و رنج

ست چنان ین یگونه رنج چیه در آن هکمال لذّات است کرد و بهشت حد یگ یها بهره م شتر از لذّتیامل تر شود، بک یهرچه روان آدم

 ینند، نه درآنجا گرمینش یها م ان بر تختیبهشت/ رًایلَا زَمْهَرِهَا شَمْسًا وَیرَوْنَ فِیلَا  کهَا عَلَى الْأَرَائِینَ فِیئِکمُتَّ»: ه در قرآن آمده استک

ت ی؛ و دوزخ، نها(49:انسان)«ش در دسترس آنهاستیها وهیبرسرآنها و م یۀ درختان بهشتیه ساکبل ییوجود دارد و نه سرما یآفتاب

 (.223: 4931ناصرخسرو، )وجود ندارد یه در آنجا لذّتکهاست  رنج

 . شناخت بهشت و دوزخ هموار شود یم تا راه برایها را بشناس د انواع لذّتیل مطلب، باش از پرداختن به اصیپ

نفس : بیآنها به ترت یرمادیت غیه شخصکوانات و انسان ینباتات، ح: شوند یم میموجودات زنده به سه دسته تقس یاز لحاظ فلسف

ۀ مناسب و یلذّت نباتات در تغذ: ها سه دسته هستند ن نفسیا ز بسته به نوعیها ن لذّت. و نفس ناطقه نام دارد یوانیه، نفس حینام

را هم  یه البته لذّت نباتکل یها، رغبت و تخ یز از ناخوشیپره یعنیاست  یوانات حسیلذّت ح. وه و تخم استید مثل از راه میتول
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وانات را دارد و عالوه بر آن از یح یحس و لذّت یاست، لذّت نبات( یشۀ منطقیاند یروین)نفس ناطقه یه داراکاما انسان . دارا هستند

 :مند است ز بهرهین( یعلم)یلذت عقل

 برای حکمت و علمی چو انسان  نه بهر خواب و خوردی همچو حیوان

 (344:4915ناصرخسرو،)

گونه لذّات  نیرا انسان از همیرسد ز یبه نظر م کار اندیبس کن اشترایا، است کوانات مشتریر حیبا سا یدر لذّات حس یاگرچه آدم 

ز لذّت یو ن یف و هنریار بردن گوهرها و لوازم ظرک خوش، به یبرد مانند استفاده از بوها یم  وانات بهرهیامل تر از حکشتر و یهم ب

 . گوناگون یها ییبایا مشاهدة زیمناظر  یتماشا

روی یست و نفس انسان به نین متصوّر نگر لذّات بهتر و ارزشمندتر است و حدّی بر آیاست،از د یژة آدمیه وک( علمی)لذّت عقلی

 :ابدی خود آن را درمی یذات

 تویی در هر دو عالم گشته مختار  به فضل و دانش و فرهنگ و گفتار

 (همان) 

ه کاست  ین لذّتیتر یعیرفتن دانش طبین پذیندارد و بنابرا یآن هم حدّ یذات یرویت، نینها یط و بیاست بس یچون نفس، جوهر 

 ینفس هر لحظه فزون یحاصل از آن هم برا یها گراست، لذّتیدانش د یربنایرسد و چون هر دانش ز یود به نفس مبه طور نامحد

سان یکها هرگز  دهیدگار با آفریژة خداست و آفریل علم وکرا یابد زی یان نمیگاه پا چیرد اما هیگ یشتر فرا میابد و وجود آن را بی یم

 (.213:4931ناصرخسرو،)نخواهد شد

 یادامۀ غذاخوردن به جا یشود و حتّ یبرطرف م یلکبه  یریرود مثالً لذّت خوردن، پس از س یان میاز م یل مادیبا وسا یات حسلذّ

وسته وجود یپ یر تصاعدین سیابد و ای یافزونتر م ییرویابد، نیشتر ادامه یهرچه ب یه لذّت علمک یگردد، در حال می سبب رنج، لذّت

 . خواهد داشت

به  یماد یها یشود و خوش یدورتر م یرد، از لذّات حسیه انسان از آن بهره گک یه به هر نسبتکآن است  یلذّات علم گرید یژگیو

: رده استکن سخن را عنوان یز در قرآن همیه پروردگار نکرد چنان کارزش جلوه خواهد  یج در نظرش بیتدر

هوده و یب یشیانه و آراکودک یباز یقت نوعیدر حق ین جهانیا یه زندگانکد یبدان/ ...و مْکنَیۀٌوَتَفَاخُرٌبَنَیالَعِبٌوَلَهْوٌوَزِیاةُالدُّنْیاعْلَمُواأَنَّمَاالْحَ»

 :ستین یارزش یقت دارایه در حقک. (21: حدید)«است یفخرفروش

 ن توشه بردارز بهر آن جهان ای

 بدین ده روزة دنیا چه نازی

 که ره بی زاد باشد سخت دشوار 

 ند بازی؟چو طفالن نیستی چ

 (349:4915ناصرخسرو،)

. ابدی دست می یتش جذب غذاست؛ آنگاه به لذّات حسیه نهاکند ک یرا احساس م ینخست لذّت نبات یه آدمکم یافتین گونه دریبد

 (.231-232: 4931ناصرخسرو،)شود می انسان آغاز یو معنو ین پس لذّات علمیرسد و از ا یمال خود مکن هنگام جسم به یدر ا

ن یز به همیخداوند ن. مال الزم استکدن جسم به یرس یز درحدّ خود براین یحس یها ه لذّتکوجود این ناصرخسرو معتقد است با  

 ایمِنَ الدُّنْ کبَیاللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِ کمَا آتَایوَابْتَ ِ فِ»رندیبهره برگ یماد یها ان از لذّتیه آدمکل دستور داده است یدل

ت ارزانى داشته، سراى آخرت را یدر آنچه خدا/ نَیحِبُّ الْمُفْسِدِیالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا  یوَلَا تَبْ ِ الْفَسَادَ فِ یکمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَکوَأَحْسِن 

ه خدا کساد مرو ن از پى فین و در زمکى یکرده نکى یکه خدا به تو نکن و همچنان کا فراموش میش را از دنیبجوى و بهره خو

 کرشد نرسد، در یات است تا به حد اعالیب و حامل معنوکه مرکرا جسم انسان ی، ز(66: قصص)«نندگان را دوست نداردکفساد

ند، آنگاه برگ و گل بر اندامش ک یه درخت در آغاز، غذا را جذب و در اثر آن نمو مکبدان سان . ستین نکنفس مم یبرا یلذّات عقل

 یها لذّت یسکرا اگر ین است زیز چنیامل انسان نکمراحل ت. دهد یوه میمال آن است، مکه نقطۀ کن مرحله ید و در آخریرو یم

 :مال، رنجور و ناتوان خواهد شدکش از بلوغ و ید و پینخواهد رس یعقالن یها یرا خوار دارد، به خوش یجسمان

 درخااات اسااات ایااان جهاااان و میاااوه مااااییم    

 دگاااار هسااااتند باااارگ و مااااا همااااه باااار    

 کاااااه خااااارم بااااار درخااااات او بااااارآییم      

 هااااا سراساااار  طفیاااال مااااا شاااادند ایاااان   
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 دارد درخاااااااات از میااااااااوه آری شاااااااارف

 هاااااا را ز باااااوی و لاااااذت خاااااوش میاااااوه 

 

 کاااااه باشاااااد ار نااااادارد هااااایچ بااااااری    

 شااااارف باشاااااد چنانکاااااه از عقااااال ماااااا را

 (326:4915رو،ناصرخس)

ند و هرگز به کتفا کهای تلخ ا ه به خوردن برگکاست  ند، مانند آنکا به ظاهر بسنده یندو کن گونه لذّات قناعت یالبتّه اگر  تنها به ا

 (.936-111: 4931ناصرخسرو،)ابدین دست نیریش یگوارا یها وهیم

 هر آنچه آن هست ز اعلی تاا باه اسافل   

 یکااای اعاااراض و آن دیگااار جاااواهر  

 دایاام چااه باشااد جااوهری کااو هساات 

 تااویی فاارع عاارض هاام اصاال جااوهر   

 

 دو چیاااز آماااد زآخااار تاااا باااه اول     

 اسااااتادان ماااااهر چنااااین گفتنااااد  

 باااه ذات خویشاااتن؟ پیوساااته قاااایم  

 هماااه عااااالم تاااویی جااااان باااارادر  

 

 (321:4915ناصرخسرو،)

 یگوناگون بهشت یها وهیاز م یآسمان یها تابکاگر در : دیگو یرده است و مکسه یرا مقا یعقل یها یو خوش یناصرخسرو لذّات ماد

این جهان همانندی وجود ندارد  یها وهیو م یبهشت یها وهین مایآنهاست وگرنه م یظاهر یسخن رفته است، فقط به سبب همانند

هَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ یرُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِ یلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَذَا الَّذِک...»: ه در قرآن آمده استکچنان

ا از آن ین در دنیش از ایه پکی است یها وهیه مین شبیند ایگو یمند شوند، م بهره یا وهیان از میه بهشتکهرگاه /ا خَالِدُونَهَیوَهُمْ فِ

آن، تنها  یها ه نعمتکاست  یا نهین جهان مانند آید ایگو یه مین آیر ایل و تفسیناصرخسرو در تأو(. 23: بقره)«میبرخوردار بود

است  یجوهر یدارا یه هر عرضکت ندارد چرا یقت عرَض آنهاست و واقعیرود و در حق یبه شمار م یهشتب یها از نعمت ییرهایتصو

ه مثالً رنگ کامل داشته باشد همان طور کتواند نمود  بدون جوهر نمی یچ عرضیگر هیه اصل واساس آن عرض است، به عبارت دک

 .ندکدا یپ یتواند در جهان واقع استقالل وجود بدون وجود جسم نمی

ها را  ا نمونهیها  ن گونه مثالیافالطون ا یآورد، منته یاد میافالطون را به  یها ار، موضوع مثالیاخت ین مورد، بیه ناصرخسرو در ایتوج

از  ییها هیه آنها را ساکشمرد بل ی، نمیقیز را در جهان حقیچ چین سبب هیداد و بد ت مییاء و موجودات عمومیدرمورد همۀ اش

 (.936:4931ناصرخسرو،)ردکد یه وجود اصلی آنها را درعالم مثال جست وجو باکنست دا یقت میحق

بهشت به  یها ه نعمتیست و علت تشبین یجز در نام همانند یو عقل یان لذّات حسیم: دیگو یه مین توجیخالصه ناصرخسرو با ا

ند وگرنه کدان را احساس یجاو یها از لذّت یودارو نم یچاشن یتواند نوع می یمادهای  یه انسان در خوشکا آن است یدن یها نعمت

نٍ یلَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْ یفَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِ»: ستین کا قابل دریدر دن یبهشتهای  یه خوشکرده است کان یارا بکخداوند، در قرآن آش

او  یدة اوست، برایبخش د یه روشنک ییها ها و نعمت یچه خوشش یارکویکه با پاداش نکداند  یس نمکچ یه/ عْمَلُونَیانُوا کجَزَاء بِمَا 

 (.46:سجده)«ره شده استیذخ

به  یزوال لذّات عقل یدن به سرچشمۀ بیرس ینند و براک یم یدنیا دور  پستهای  یوسته از خوشین سبب خردمندان پیبه هم 

ل یو عمل به آنهاست، به دل ینید یا دستورهایآن قر کرفتن و دریآورند؛ البته دانش در نظر ناصرخسرو، پذ یم یسب دانش روک

شتن از او باز کا را هم با یدن  د بلکه لذتیدار بهشت نخواهد رسیه نه تنها به لذت پاکترسانند  یرد او را میقرآن را نپذ یسککه اگر  آن

 است از او باز یماد یها ه نعمتک ،ا رایر مادر دنیرد، شیه آن را نپذک یسکن است و یر مادر دی، شیالم آسمانکرا یرند زیگ یم

: 4931ناصرخسرو، )است کسخت و دردنا ین عذابیند و اک یم کاو را هال یزی، عذاب آتش غرین نادانیا به سبب ایستانند و  می

114-936.) 

 ىیاژدها زگاررو .دهد نمى تیرضا گرید زىیچ به وى، جان گرفتن به جز و است آدمى دشمن جهان، هک است باور نیا بر خسرو، ناصر

 مردم براندام لرزه نامشان روزگارى هک قدرتمندانى .است ردهک نابود و پاره هکت شیخو زیت هاى دندان با را ما همچون هزاران هک است

 (35:4931گودرزی،. )به در نبرده اند سالم جان اژدها نیا انداخت،از مى

      

 جاننیست به تو در،طمعش جز به   دشمن توست ای پسر این روزگار
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 هان به حذر باش ز دندانش هان این ازدها  ون تو بسی خورده است چ

 (41:4915ناصرخسرو،)

 هم به ایدن نیا در رنج و راحت و ناخوشى خوشی و لذت، و امىکتلخ :دیگو مى و دهد مى اندرز جهان، فتگانیفر به خراسان، حجت

 از مفهوم نیا دادن نشان براى خسرو ناصر .انجامد مى سختى و رنج به راحت، و ردهک نهان اندوه و غم خود در شادى .است ختهیآم

 (.35:4931، گودرزی) است برده بهره خزان و نوروز نیتضاد ب

 ر جهانای شده مشغول به کا

 از پس خویشت بدواند همی  

 جهانغرّه چرایی به جهان  

 گه سوی نوروز و گهی زی خزان

 (49:4915ناصرخسرو،)

بار  . ردیپاذ  ین محدوده نما یز را خارج از ایچ چیشاند و هک ین و اعتقادات خود مید،سرانجام مطلب را به دیچه بگوناصرخسرو از هر 

ن یا در اصول و فروع د ینیدانش د مسئلهاما .ستین نیق دیبردن به حقا یجز پ یزیه اصوالً دانش در نظر او چکهمین اساس است 

ق ین آگااهی از حقاا  یه در زادالمساافر کا رد چنان یگ ش در برمییه را با همۀ پهناورفلسف یع آن حتّیه دامنۀ وسکشود بل یخالصه نم

 :بشر الزم شمرده است یرستگار یجهان را از شناختن جوهر و عرض تا ذات واجب الوجود برا

 از آن بر هر دو عالم سروری تو  عرض جسم است و آن جوهری تو 

 (321:4915ناصرخسرو،)

شاه انساان   یبازرگ براند  یتیه پس از جناا ک ینه آن گونه عذاب، وجدان است یناراحت ینوع یزیآتش غرمنظور ناصرخسرو از عذاب  

م، خود به خود مالمتگری در درون ما به سرزنش یه ندانکبپرسند  یزید هرگاه از ما چیگو یه خود میح نظریاو در تشر. شود یره میچ

 . جز دانش وجود ندارد ییدفع آن دارو یه براکد ریگ یاه همۀ وجودمان را فرامکجان یزد و رنجیخ یما برم
 گردی از دل و جان به دانش شاد،

 نشین با اهل علم ای دوست مادام  

 واندانش بود جاوید حی که بی 

 که از دانش بهی یابی سرانجام

 (343:همان)

 :بهشت و دوزخ

ان بر حق در هر زمان یشوایامبر است و پیقت، پیبه حق یو دانا یاز دیدگاه ناصرخسرو بهشت، بالقوه دانش است و دوزخ بالقوه نادان

بگو ای ! (ص)ا محمّدی/ هَا الْجَاهِلُونَیأَعْبُدُ أَ یرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّیقُلْ أَفَغَ»:رده استکافران را به صفت نادان وصف کگر خداوند ید ییاز سو

: ان جاودان خوانده استیگر آنان را دوزخید ییو در جا( 61: زمر)«؟!را جز خداوند بپرستم یسکه کد یده یا به من دستور میآ! نادان

ه به خدا نگروند، ک یسانک/ فُورٍکلَّ ک ینَجْزِ کذَلِکخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا یمُوتُوا وَلَا یهِمْ فَیقْضَى عَلَیفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا کنَ یوَالَّذِ»

 (.96: فاطر)«...ند بودوسته در آتش عذاب دوزخ خواهیپ

برد و چون ناادان   یقت دانش راه نمیند، به حقک یدشمن( یدر هر عصر ینیان بر حق دیشوایپ)انیه با داناکا هر ین هر نادان یبنابرا 

آن  ندةینان برحاقّ آناان را گشاا   یداند و امامان و جانشا  یامبران را در بهشت میناصرخسرو پ. دیماند و هرگز به بهشت نخواهد رس یم

 . شمارد یم

 که باب خلد را دانش کلید است  ترا پیرایه از دانش پدیداست 

 (325،4915ناصرخسرو،)

ن ین و دانااتر یخردمنادتر  یامبر در هار زماان  یا را معموالً پیست زیه نگرین زاویامبر را از همیپ یمردید بتوان موضوع شفاعت و پایشا

 . تواند انسان را به بهشت رهنمون شود یاو م یرهادستو یش به وی و اجراین رو گرایمردم است و از ا

نفاس  )ر و تعقال کا تف یرویا وان در نیا د تفاوت انسان باا ح یگو یاو م. آورده است یان نظر خود مثالیب ین بخش برایناصرخسرو در ا

ن یا هام ندارناد و ا   یمبرایا ندارند، پ یه خردکجانوران . امبر فرستاده استیانسان ها پ یل پروردگار براین دلیاوست و به هم( ناطقه

ه کا سانند چرا یکوانات یز با حیچهرگان ن یاز آدم یبرخ. را دست آزار مردم بر آنان گشاده استیآنان به منزلۀ دوزخ است ز یا برایدن

د، ننا ک یم کمک یه تقاضاک یانیه پروردگار هم بر دوزخکد چنان یبخشا یبر آنان نم یسکا ین دنیه در اکمردم نادان چون ستورانند 
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بر زبان  ید و سخنیبه دوزخ رو یبا خوار/ ونَکنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَکوَ یرِکمْ ذِکا حَتَّى أَنسَوْیفَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِ»: دیگو یند و مک یرحم نم

 (:441:مؤمنون)دیاورین

 بهیمی           لذّات       پابند     مشو

 و مردان باش و ترک خواب و خور کنچ

 ن خرّم نعیمیاگر جویای آ 

 چو سیاحان یکی در خود سفر کن

 (325:4915ناصرخسرو،)
                   هرخواب وخور؟ب رنجه چوگاو و خر ز یچون کن  ره است، تو مر جانت رایتن ت کار خور و وابخ

 (436:4956ناصرخسرو،)

 : از قرآن یا هین به مصداق آیهمچن

 یا هر جنبده/ حْشَرُونَیءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ یتَابِ مِن شَکال یم مَّا فَرَّطْنَا فِکهِ إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُیرُ بِجَنَاحَیطِیطَائِرٍ األَرْضِ وَالَ  یوَمَا مِن دَآبَّۀٍ فِ»

مانند آنها وجود ( ییها امت)یانیگمان آدم یند، بکش در هوا پرواز یبالها یرویه به نک یا ا هر پرندهین باشد و یه در زمک

 یو هر دزد کچون خو یر همانند است، هر آزمندیبا گرگ و ش یزیه هر انسان خونرکجه گرفت یتوان نت ی، م(95: انعام)«ددارن

 یعنیش به بهشت یخو یز به سبب نادانیان نین گونه آدمیندارند، ا یوانات بهشتیو چون به اعتقاد ناصرخسرو، ح مانند موش است

ن صورت هر یان چون بهشت، در ایدانا یم دوزخ است و براکنادانان در ح یا برایه دنکآن  خالصه. دیدان نخواهند رسیبه لذات جاو

 .دیخود خواهد خر ی، دوزخ را برایه با  ماندن در نادانکگونه  ند همانکآبادان  یخود بهشت یتواند با آموختن دانش، برا یم یسک

 که نادان همچو خاک راه شد خوار  بزرگی جز به دانایی مپندار 

 (341:4915ناصرخسرو،)

برساد، هرگاز از آن    یه دانش به نفس آدما ک یگر، هنگامید ییاز سو. شود یه ثواب و نعمت با علم واجب مکشود  می بنابراین معلوم

علّات آن اسات   . ندک یم یش رهبریمال خوکت یرا دانش انسان را به نهایز.جدا نخواهد نشد و نفس ناطقه را به بهشت خواهد رساند

، یساتگ ین شایهما . بود یسته لذّات ابدیزنده و شا یه جوهرکلذّت نبود بل یه در جسم وارد شود، در پک ش از آنیس انسان په نفک

ر غرض ناصرخسرو ین تعبیدر ا. هوده تباه و مهمل نگذاردیه سزاوار آن است، برساند و او را بک یه او را به شرفکرد کبر خداوند واجب 

( یلاذّت  یبا )یدن او از حالت نادانیرس یعنی یمال آدمکاوست، پس درواقع  یلکن نقص یادان است و همه انسان در آغاز نکآن است 

 (.914و4931:931ناصرخسرو، )به دانش و لذّت

  تو را لذّت زعلم از عمل بوی؟

 

 کمال خود رو از علم و عمل جوی

 (326:4915ناصرخسرو،) 

 : امل داردکنش آدم آمده است، مشابهت یمسلمانان در خصوص آفر یآسمان تابکمال انسان با آنچه در کسخن ناصرخسرو دربارة 

نَا الَ عِلْمَ لَنَا إِالَّ مَا عَلَّمْتَ کقَالُواْ سُبْحَانَ/نَینتُمْ صَادِقِکبِأَسْمَاء هَؤُالء إِن  یۀِ فَقَالَ أَنبِئُونِکلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالَئِکوَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء 

بَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا یأَعْلَمُ غَ یمْ إِنِّکا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّیقَالَ /مُکیمُ الْحَیأَنتَ الْعَلِ کإِنَّ

 (.94-99: بقره)«تُمُونَکنتُمْ تَکتُبْدُونَ وَمَا 
ن منظور یبد. نش را بر فرشتگان جلوه دهدیار آفرکد، خواست تا آن شاهیآدم دم یش را در قالب مادیه خداوند روح خوکپس از آن 

را به آدم آموخت ( اسماء)ق جهانیدر آن هنگام رموز حقا. ب داد و فرشتگان آسمان را به نظاره خواندیت ترتیوه از آدمکپرش یشینما

ردند و به فرمان کاو احساس حقارت  یینان عالم باال درگذشت؛ به این صورت که همه در برابر عظمت داناکسا از ییه در داناکچنان 

 .پروردگار در برابرش به سجده افتادند

ه در وجودش نسبت ک یلی، در بهشت آرام گرفت اما م(ه سزاوار بودکآن چنان )آموخته بود ین الهیه از تلقک یآنگاه آدم در اثر دانش

له بر ین وسیند و بدکشف کخت تا راز درخت ممنوع را یفعال از درون او را برانگ ییرویند و نکدار شده بود، او را به رنج افیب ییدانابه 

ه درباارة آن  کرده بود،خورد تا آنچه را که خدا منع کرا   یا وهیم شد و میشش تسلکن یعاقبت در برابر ا. دیفزایش بیدامنۀ دانش خو

ش شاده  یدانااتر از پا   یه بسا ک یند در حالکرد و از بهشت به دور افکم گرفتار یعظ یاو را به رنج ین آگاهیابد اما همیدانست در ینم

 (.914:4931ناصرخسرو،)بود
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 یو لذّت معنو ییبایز یه دانشمند شود، داراک یهر نفس :هکرد، آن است یگ یه ناصرخسرو از بحث خود مک یا جهیبه هر حال نت

است، چنان که خداوند  یگر، بهشتید یریشه در نعمت است و به تعبیو رونق از آن جدا نشود، هم ییبایه زخواهد شد و هر چ

در بهشت / مٌیعَظِهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ ینَ فِیخَالِدِ/مٌیمٌ مُّقِیهَا نَعِیبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَۀٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِی :فرموده است

ار بزرگ یه پاداش خداوند به آنان بسک یفراوان موجود است و آنان جاودان در بهشت خواهند بود، به راست یها ان نعمتیبهشت یبرا

را یشود ز یم یوندد، دوزخیه نفس بدان پک یهنگام یعنیمت قرار دارد، کدر برابر دانش و ح یس نادانکبرع(. 24و22: توبه)«است

فْرٌ بِهِ کلِ اللّهِ وَیرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِیبِکهِ یهِ قُلْ قِتَالٌ فِیعَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِ کسْأَلُونَی :از او جدا نخواهد شد یگ نادانپس از مر

مْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ کنِیمْ عَن دِکرُدُّویمْ حَتَّىَ کقَاتِلُونَیزَالُونَ یلِ وَالَ بَرُ مِنَ الْقَتْکبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَۀُ أَکوَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَ

 یسک/ هَا خَالِدُونَیأَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِ کا وَاآلخِرَةِ وَأُوْلَئِیالدُّنْ یحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِ کافِرٌ فَأُوْلَئِکمُتْ وَهُوَ ینِهِ فَیمْ عَن دِکرْتَدِدْ مِنیوَمَن 

خواهد  یشه در دوزخ باقیماند و هم یع میا و آخرت ضایش در دنیارهاکده باشد، یش برگردد و هنگام مرگ ناگروین خوییه از آک

 (.246: بقره)«ماند

ه کا اسات   یسا ک یم و خردمناد واقعا  یشاو  یتر م یکم به همان اندازه به بهشت نزدیبردار ییدانا یه به سوک یب هر گامین ترتیبد

 (.4931:912ناصرخسرو، )در آن است یشگیش همیش و آسایه رهاکدانش و عمل بدان، به بهشت رساند  یرویبا ن شتن رایخو

 :گر از بهشت و دوزخید یریتعب

ن جهاان را باا   یشاود و بناابرا   یاز فالسفه و از جمله ناصر خسرو، چون خداوند، واحد است، جز واحد از او صادر نما  یدة گروهیبه عق

 (.431:4951ناصرخسرو،)دیرل آفکواسطۀ عقل 

ل خاود نااقص اسات، چاون     کا و موجودات شد؛ اما نفاس   کش افالیدایل، سبب پکل را به وجود آورد و نفس کز نفس یل نکعقل  

به وجود آمدند،  یه در جهان مادکشمار،  یان آن همه موجودات بیاز م.ن رو غرض آن در ساختن جهان، دانش بودیاز ا. ندارد ییدانا

 یسا کب یا ن ترتیباد . گردد می ل بازکنفس  یه به سوکن سبب تنها نفس اوست یرفت و به همیه دانش را پذکانسان بود تنها نفس 

 . سته تر خواهد بودیل شاکوستن به نفس یپ یه داناتر بازگردد، براک

ه نادان باشد، ک یهر نفس نیکبه سرمی برند؛ ل یشگیل در نعمت و آسایش همکوستن به نفس یه با پکان هستند ین تنها دانایبنابرا

 ید باقیجه نادان در عذاب و شدت جاویزان است و در نتیاوست،گر یه نقص وجودک،یزد زیرا از نادانیپره یاز آن م یلکنفس 

 (.291-294:همان)ماند یم

مان یه اک یسانک یا/ مْکثَبِّتْ أَقْدَامَیمْ وَکصُرْنینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یهَا الَّذِیا أَی»: ۀیاست از آ یلین مورد تأویسخنان ناصرخسرو در ا

 (6:محمّد)«ردکخواهد  یاریز شما را ید، او نینک یاریاگر خدا را ! دیا آورده

  از او خواه استعانت در همه کار 

 

 که چون او کس نباشد مر ترا یار

 (342:4915ناصرخسرو،)

رفتن وی و اتصال با او، لذّت یز در عوض با پذیل نکرده است و نفس کبران ل جکمبود علم را در نفس کس دانا شود، کدر نتیجه هر 

هرچاه    ز انساان یا ا نیا ن دنیدر هم. شود یش میش است و عقل هم سبب آسایرا بهشت محل آسایگذارد، ز می ارشید را در اختیجاو

اماا آدم  ...منیی ندارد، در رنج اسات و نااا  ه خردکوان یبرد و ح یشتری به سر میش و آرامش بیشتر از خرد برخوردار شود، در آسایب

 :ستیل، رنج را بر آستان او راهی نین دلیندارد و به هم کیان جهان بایخردمند از سود و ز

  به کوی معرفت گر تو درآیی

 

 های عالم بر سر آیی ز هیئت

 (341:همان)

ه هماۀ  کا قت بهشات اسات   یل در حقک سازد، عقل یم ها را از او دور از رنج یاریبس یدر زندگان یآدم کن عقل اندیه همکپس حال 

 . تر است یکه داناتر است، به عقل و در واقع به بهشت نزدکجه هر ید و در نتیآ می دیها در جهان از آن پد نعمتها و راحت

ه کا رده که یتشب مارییتولّد به ب یها ن لحظهیه انسان را در نخستکب ین ترتیار برده است، بدکبه  یهین مورد تشبیناصرخسرو در ا

 یعلما  یاباد، دوران ساازندگ  ی اری اندام مادی او تاب و توانی مییه نفس ناطقه به کج یبه تدر. او را فراگرفته است یسراپا یدرد نادان

شاود و اگار    یار ما کماارش آشا  یدر نفاس ب  یش رود، بهبود محسوسیدر شاهراه دانش و عقل به پ یرسد و از آن پس اگر آدم یفرا م
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دن و یشود و باا رسا   یرها م یباره از هر گونه درد نادانیکافته از دانش، یرو ین یاین راه گام بردارد، به هنگام مرگ با نفس همچنان در

از  یقا یحق یند؛ اما بدبختک یش احساس میها شود و بهشت عدن را با همۀ لذت یجاودان غرق م یها در نعمت یلکوستن به نفس یپ

باه   یجسامان  یایا از دن ییپس از رهاا  یه هر نفسکباشند، چرا   افتهین ییهنوز از رنج جهالت رهاه در هنگام مرگ کاست  یسانکآن 

وسته دردردهاا  یبرند، پ یبه سر م یماریشه در رنج بیه همک یمارانیان، همانند بین آدمیل ایخواهد ماند و به این دل یهمان حال باق

ش در نظار مجسام   یهاا  یها و ساخت  سوزش ن خود دوزخ را با همه یدانند و اان وجود و عدم سرگریه مک یعنیها گرفتارند،  یو ناراحت

نجه خواهاد  کباس دشاوار و پرشا    یه حاال کا  یبهباود  ید مارگ دارد و ناه آرزو  یا ه ناه ام کا است  یماریسازد و حالشان بسان ب یم

 (.153:4931ناصرخسرو،)بود

 راناااااااه گلخااااااان ین ویااااااادگربااااااااره از

 آمدساااااااات او بااااااااازگردد کباااااااادان ره  

 یل ساااااؤالکمشااااا یلاااااه در هااااار منزکااااا

 اگااااااااار دارد جاااااااااواب آن ساااااااااؤال او 

 وگرناااااااه انااااااادر آن منااااااازل بماناااااااد  

 رود مناااازل بااااه مناااازل  یسااااان ماااا نیبااااد

 اماااال شااااود باااااز  کدر گاااار دلااااش  یاااااز ا

 وگااااااااار در بازگشاااااااااتن ناتمامسااااااااات

 اماااااتین اسااااات اعتقااااااد انااااادر ق یهمااااا

 ن اساااااتیبهشااااات و دوزخااااات در آسااااات  

 ساااتین نیاااگااار جاااز ا ید یبهشااات و دوزخااا 

 

 ؟ آن آبااااااد گلشااااان ید؟ ماااااویاااااگااااار آ 

 و سااااااز گااااارددیکاااااه نکاااااد یااااابا یولااااا

 یگرگونااااااااه حااااااااال یننااااااااد او را ز دک

 زوال او یبااااااا یرساااااااد انااااااادر سااااااارا 

 ن منااااازل انااااادر گااااال بماناااااد ینخسااااات

 دل ید دل سااااویااااگاااال آ یگلااااش سااااو 

 رسااااااد او را بهشاااااات و نعماااااات و ناااااااز 

 ه خامسااااتکاااابااااه  آتااااش در بمانااااد ز آن  

 ابم مالمااااااااااتیاااااااااا؟....اگرچااااااااااه از

 ن اسااااتیاااات رزیاااااگاااار را ین داناااایچناااا

 ساااتین نیااارز یراایاااه کااان داناااد یاااجاااز ا

 

 (329و321: 4939 ناصرخسرو، )

را یخواهد شد ز یبختیکا و آخرت موجب نیند داشتن عقل در دنک یه انسان گمان مکناصرخسرو چنان دربارة عقل سخن رانده است 

هام   ین ساادگ یا باه ا ه موضوع ک یان آن غافلند در حالیندارند و از سود و ز یگونه رنج چیا هین دنیخردمند در ا یها د انسانیگو یم

ده اسات  یشتر خردمندان فغانشان به آسمان رسیه بکم ینیب یا مین دنیم اما در همیندار یما از جهان پس از مرگ خبر درست. ستین

دة ناصر خسرو باه  یس عقکت درست برعیه واقعک یرد به طوریگ یم یش فزونیشود، رنجها یتر و عاقل تر م دهیرا هرچه انسان فهمیز

م یریا گ یمثال، خود ناصرخسرو را در نظار ما   یبرا. ردیپذ یان نمیشود اما پا یها همراه با رشد خرد عوض م البته نوع غم .رسد ینظر م

 : مند است ش چندده برابر سقراط از علم و دانش بهرهیخو یه به ادعاک

 نیاااااایرفتااااااه باااااه علّ  کاز جاااااان پاااااا  

 د اگاااااار ز جساااااام بااااااه زناااااادانمیشااااااا

 دیااااسااااقراط اگاااار بااااه رجعاااات باااااز آ    

 ونااااااانم یماااااات  کش حیپاااااا  سااااااتیباز

 

 نمیره ماناااااده باااااه ساااااجّیاااااوز جسااااام ت 

 نمیفته بسااااااتکن شااااایاااااز علااااام دکااااا

 نمیش ز عشااااااریگمااااااان باااااار یعشاااااار

 نمیترجماااااااااان طواسااااااااا  کرایاااااااااز

 

 (493:4965ناصرخسرو، )                        

ناد و  یا را گلساتان ب یدن نیمال در عقل و دکدن به یه پس از رسکست آن باشد یبا یۀ ناصر خسرو دربارة عقل میجه نظرین نتینخست

د، از شاهر  یعقل رسا  یه به حد اعالک یرا ناصر خسرو از وقتیست زین نیه ابداً چنک یباشد در حال یدهد، راض یحداقل از آنچه رخ م

ن یثار هما  وهها و غارها شد و در اک یمگان پناه برد و عمالً زندانیان عمر از ترس دشمنان به گوشه دورافتادة یار آواره شد و تا پایو د

باه   یم، به روشان یردکتی چند از آن را نقل یه بک یا دهیش سخن گفته و از جمله در همان قصیوانش بارها از اندوه خویرنج ها، در د

 : ش از بار اندوه اشاره کرده استیدة چون نون خوین و قامت خمیدل غمگ

 نمین مالمااااااات چنااااااادکاااااااره میاااااااخ  نمیااااااگاااااار مسااااااتمند و بااااااا دل غمگ  
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 نیه تاااا باااه صااابح شاااب دوشااا    کااا را یاااز

 ن اماااااروزیساااااته چنااااا کران و دل شیاااااح

 

 نمی؟ نوشاااااااکدار داشااااااات باااااااادیاااااااب

 نمیر دوشااااااااااکااااااااا از رناااااااااج و از تف 

 

 ( 491: همان)        

نیست و نبایاد هام   «صنمی نسرین زنخ»یا«زلف مشکین»واضح است که غم افرادی مانند ناصرخسرو،همچنان که خود گفته از فراق 

 :شود می دریج انسانی تر و واالترباشد چرا که غم ما به نسبت فهم ها به ت

 زنهااااار ظاااانّ مباااار کااااه چنااااین مسااااکین 

 یااااااا ز اناااااادوه غاااااام الفاااااای ساااااایمین

 وننساااارین زنااااخ صاااانم چااااه کاااانم اکناااا 

 

 انااااااادر فاااااااراق زلفاااااااک مشاااااااکینم   

 رّیااااانمایااااادون چناااااین چاااااون ناااااونی ز 

 کااااز عارضااااین جااااو خوشااااۀ نسااااارینم؟    

 

 باااااال روز و شااااااب بقااااااولی پوشاااااایده   

 

 پناااادی هماااای دهنااااد بااااه هاااار حیاااانم    

 

 (491:همان)      

شاود،   یتر م شتر اما متعالییز بیهای او ن امل تر شود، غمک یشۀ آدمیه اندک یغم نیست و به هر نسبت یب یا دلین دنیه در اکم ینیب یم

رناد و آنهاا را در برابار هادف     ینگ یزیا ا را با همۀ عظمتشان به چیدن یها امل غمکخردمند و  یاز انسانها ین است برخکمم یمنته

دانست جام زهر را برای جانبداری از حق  می هکند با آن که سقراط حاضر نشد از زندان ستم فرار ک ییاورند تا جاینش در شمار یخو

 یناد و پاا  ک یز جلوه ما یه غم جان در برابر آن ناچکبلند است  یجه در نظر سقراط به قدرین نتیگاه ایه پاکم ینیب یم. دیخواهد نوش

 . ندکدا یپ یدارید خریپردازد تا شا یقت میحق یاالک  یو برزن به تبل یوکبرهنه در 

گاذران جهاان    یها ناصر خسرو همۀ غم یذهن یها ارید با معیمعمول است شا یاریم با توجه به معین همه، آنچه دربارة غم گفتیبا ا

را پس از پنجاه سالگی و  ن سخنانیه ناصر خسرو اکم ینکد فراموش یته مهم را هم نباکن نیا. ندارد یارزش یمعنو یها در برابر لذت

باره به ساوی  یکها  یپرست ها و تجمل ش و نوشیه او را از عک یوی رخ داده سروده است، حوادث یه در زندگانک یپس از حوادث مهم

 .نداشته است یداران چندانیچگاه خریه هک ییایبه دن یعنی. ده استیشانکن و معنویت ید

 :برزخ

مورد انتقاد قرار داده اسات؛ ماثالً از قاول خواجاه      یرا با نام و نشان آنان آورده و گاه یگروه دیتاب خوان اخوان عقاکناصرخسرودر 

. وسته استیپ کن به فلیفرود یو از سو لیکن به نفس یزبر یه از سوکف از نور است یلط یا برزخ رشته: دیگو یم یابوالحسن نخشب

رد و باه  یگ ین نور قرار میر ایاری و عمل بپروراند، پس از مرگ در مسکزیرهدر جهان از دانش بهره ببرد و آن را با پ یاگر نفس انسان

 ییرداران و ناداناان در ساو  کباد  یهاا  ر، بزرخ او خواهد بود؛ اما نفسین مسیوندد و همیپ یم یلکگذرد تا به نفس  یم کج از افالیتدر

 (.491و494: 4951اصرخسرو، ن)مانند شه سرگردان مییوسته است و برای همیپ که به افالکرند یگ یقرار م

ه کا ن است و تا آنگاه ید یو رمزها یعت خوانده، برزخ همان علم ظاهریه ناصرخسرو آنان را فاضالن علم شرکگر،یدة گروهی دیبه عق

عات  یبرسد، از جهاان طب  یبرد و به علم عقل یق آن رمزها پیخواهد ماند و چون به حقا یند، در برزخ باقکبه ظاهر آنها بسنده  یآدم

ان هماۀ آنهاا موجاب ماالل     یا رده است که بکن باره نقل یادی را در اید زیناصرخسرو عقا .دیخواهد رس( بهشت)تین معنویبه سرزم

شاه و  یاز ناوع اند  یتوان تا حدود می ان نظر گروهی که ناصرخسرو آنان را نزدیک به مذهب حقیقت دانسته است،یخواهد شد اما با ب

 . شد درمورد برزخ آگاه یاعتقاد و

. اناد  شده یکقت نزدیبه حق یدانند تا حدود یرا بهشت م یرا دوزخ و عالم روحان یه عالم جسمانکلسوفان یآن دسته از ف: دیگو یاو م

ق یحقاا   انساان   اسات و هار انادازه    یآدما   ه برزخ جسام کنند و بر آنند ک یکگر نزدیدیکن را به یخواهند، سخن فلسفه و د ینان میا

دسات   ی، باه جهاان عقلا   یا ه فاارغ از هار بازدارناده   کشود تا آنگاه  یتر م یکنزد یات روحانیلی را بشناسد، به حنی و عقیفلسفی، د

ط و یبسا  یه بار نفسا  کشود  می متکپارچه از علم و حیکسهیم و صورتی  یو قدرت جاودان یابد یها ابد و با فرشتگان در نعمتی یم

 (.494و499: همان. )عت و ماده استیرة طبیان ماندن جاوید در دانش،عذاب بزرگ، همین بیبا ا.شود ینگاشته م یعلم

 : رده استکم یا اثبات دوزخ به چهار دسته تقسی ید آنان را در نفی، عقایو مذهب یفلسف یها هات گرویان نظریپس از ب
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منظور . و هم موهومدانند  ه برزخ را هم محسوس میکدة آنان یست مانند عقیار نکعقل قابل ان یرویه با نک یات عقلینظر .4

 .ه درزبر فلک االفالک استکآن نوری است ، از محسوس همان اندام مادی آدم  است و غرض از موهوم

 . ان وفلکیان استیعیان و طبایۀ دهرین نظری، و ایالیشمارند و نه خ یه برزخ را نه محسوس مک یسانکدة یعق .2

 . عقوب سگزییان و از جمله ابویدة ناسخیقدانند نه موهوم، مانند ع یه برزخ را محسوس مکسخن آنان  .9

 .یلکوسته به نفس یاست و پ کفل یه باالک یرمادیدانند، غ یه آن را صرفاً نوری مکالی بودن دوزخ یده به موهوم وخیعق .1

ه کا آن باوده اسات   « فیشار »د یا ر عقاکا ه منظاورش از ذ کا رده است کح، اعتراف یناصرخسرو سرانجام بدون اظهارنظر قاطع و صر 

 (.491و493: همان)بان خرد راه حق را از باطل بازشناسندصاح

ش را درباارة بارزخ باه    ید خاو یا نوشاته، عقا  یفۀ فااطم یخل( ق.ها126-156)ناصر خسرودرکتاب مصباح که به فرمان المستنصرباهلل

 (.492: همان)ده استیرده که متأسفانه به دست ما نرسکل بیان یو تفص یروشن

 :بر صراط یگذر

 یابد یها دن به نعمتیرس یبرا یه آدمکی گوناگونی ها هقت عبارت است از رایبیش از یکی و در حق( راه)اصرخسروصراطاز نگاه ن   

 . دیمایپ ند و میک بهشت، انتخاب می یعنی

نَ یصِارَاطَ الَّاذِ   مَیاهدِنَا الصِّرَاطَ المُساتَقِ »: داند ین مدعا میل ایان جداست؛ ناصرخسرو آیات سورة حمد را دلیان و دوزخیصراط بهشت

؛ ناه راه  یدیه به آنان نعمات بخشا  ک یسانکن، راه کت یا ما را به راه راست هدایخدا/ نَیهِمْ وَالَ الضَّالِّیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِمْ غَیأَنعَمتَ عَلَ

 (.6و 6: حمد)«ا گمراهندیه مورد خشم تو هستند و ک یسانک

تر  یکه به قول مشهور، از مو بارک یاست نه آن پل ین جهان مادیند، در همک یم ه ناصرخسرو بدان اشارهک یبه دیگر سخن، صراط 

 تر است و آدمیان در رستاخیز باید از آن بگذرند تا به بهشت برسند و در صورت ساقوط از آن در قعار دوزخ جاای    ر برندهیو از شمش

ن راه را یتار  مید مساتق یا ه انسان هاا با ک یفرشتگ ان خوی حیوانی ویصراط در نظر ناصرخسرو همان منزلت مردم است، م. گیرند می

وانی و صاراط،  یا گر بهشت، رستن از عاالم ح یبه سخن د. برسند یبرهند و به عالم روحان ینند تا هر چه زودتر از جهان جسمانیبرگز

 (.31:4969ناصرخسرو،)دیمایپ یم ییتا دانا یه هر انسان از نادانکری است یمس

 یسا کر او اگر یان است چون با تعبیه صراط حقیقی مخصوص بهشتکد آن است یتوان فهم یرخسرو مان ناصیه از بکگری یموضوع د

نناد  ک ینما  ین راه را طیان اصوالً ایه دوزخکن است یه ایس قضکع. خواهد شد ید طبعاً بهشتیمایت را بپیت و انسانیوانیان حیراه م

ف یه و توصا یا ه ناصرخسارو توج کا آن گوناه  « صراط»ه کنیخالصه ا. شدن راه بگذرند، خود به خود رستگار خواهند یه اگر از اکچرا 

 . ق استیسان و قابل تطبیکامالً ک« برزخ»رده است، باک

 :ستین یو رنج آخرت جسمان یخوش

سات و باه نفاس    ین یدوزخ مااد  یهاا  ا رنجیبهشت  یها یه خوشکتوان نتیجه گرفت  یاز سخنان ناصرخسرو دربارة بهشت و دوزخ م

م، ید ناصار خسارو بنگار   یا ه باه عقا کای  است، از هر جنبه یر مادیجوهری مجرد و غ« نفس»، نه به جسم وی و چون رسد یم یآدم

 : باشد یتواند ماد یرد  نمیگ یا بهشت، مورد بحث قرار میه به نام دوزخ ک یا لذّتیعذاب 

وستن نفس یگر وی، بهشت را پیر دیم و به تعبیاربپند یو نادان ییب داناید به ترتیگو یه ناصرخسرو مکاگر بهشت و دوزخ را آن سان 

ه باا  کا ن نفاس انساان اسات    یا م، در هار حاال ا  یپس از مرگ تن به شمار آور ینفس آدم ی، و دوزخ را سرگردانیلکناطقه به نفس 

 . گردد یم ان دوزخ دچاریپا یب یها ، به رنجیا به سبب سرگردانیشود و  ین  میهمنش یجاودانهای  یبا خوش یلکوستن به نفس یپ

قت خانۀ یدر حق یالبد آدمک: دیگو ین موضوع اختصاص داده است، و میتاب خوان اخوان را به همکن، او بخش هشتم یعالوه بر ا

برد  یار مکند و آنگاه به ک یم کرا نخست پا یماد یها ها و خورش آنها لذّت یاریه نفس به کاست  یاو الزام ینفس اوست و اندامها

رد و یگ یف است برمیه لطکان آنچه را یدهد و در پا یانجام م ین نشود، با جوارح درونکمم یرونیب یلۀ اندامهایبه وسار کن یو اگر ا

ه کقت است ین حقینفس برعهده دارد، نشان دهندة ا یه جسم براک ین نقشیهم. ندکاف یرون میست بیسته او نیه شاکآنچه را 

او موجب ننگ  ین خانه برایده باشد و پس از آن، ماندن در ایمال خود نرسکه به کند خواهد ما ین خانه باقیتا آنگاه در ا« نفس»

ان دارد و چون مرگ جسم کام ین جهان مادیدن به آن فقط در همیمال و رسک یت به سوکه حرکداند  یرا نفس میخواهد بود ز
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ز یوجود ندارد و همه چ یر و دگرگونییگونه تغچ یای پس از مرگ هیه در دنکماند چرا  یز متوقف مین( نفس)مال روح کفرارسد، 

 یها لۀ آن، نعمتیشمارد تا به وس یم یاست، آن را گرام ین، نفس تا در خانۀ تن زندانیبنابرا، خواهد ماند یسان باقیکهمیشه  یبرا

 : ل آورده استیو دلش دیۀ خوین نظریا یناصرخسرو برا. به دست آورد کین جهان خایل دانش در همیرا از راه تحص یعالم روحان

نَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن یقُولُ الَّذِیلُهُ یتَأْوِ یأْتِیوْمَ یلَهُ ینظُرُونَ إِالَّ تَأْوِیهَلْ »: هینخست با استناد به آ

ه به کنندک یان آرزو میدوزخ./ ..فْتَرُونَیانُواْ کنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا ک یذِرَ الَّیشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَیشُفَعَاء فَ

ه در جهان پس از مرگ، کند ک می ، استنباط(39:اعراف)«میریش گیم در پیا جز آنچه انجام داده یار و روشکم تا یا بازگردانده شویدن

 .بسته است  ها بر نفوس مال و جبران نقصکراه 

ور باه  کرسد و اگر مثالً  یمال مکم مادر به کامل اعضا در شکو ت یاز جهت استوار کودکه جسم که معتقد است همان گونه کدوم آن

 ش برساد یمال خوکرد و عمالً به حد یقوام پذ یآدم کیالبد خاکد در یز بایانسان ن یور خواهد ماند، صورت نفسانکوسته ید، پیا آیدن

ن ساخنان  یا ل ایا ن ساخن را در تأو یناصرخسرو ا. ن خواهد شدییا تعین دنیدر هم یافراد آدم یبختیکو ن ین صورت بدبختیه در اک

م ماادرش  که در شا کا ز آن یباشد و بدبخت ن  بختیکم مادرش نکه در شکاست  یسکبخت یکن»: رده استکان یب(ص)امبر اسالم یپ

 (.24و22و 29: 4951ناصرخسرو، )در نظر گرفته است  یآدم کیقالب خا یرا به معنا« مادر»، لین تأویه در اک، «بدبخت باشد

( جفت)یبشر به منزلۀ پوست یم مادر است و جسم مادکنفس انسان به منزلۀ ش یا براین دنیه اکرد یگ یم  جهین مطالب، نتیاو از ا

به  یگر از آن نامینند و دک یپنهان م کر خایرا در ز ه پس از تولد نوزاد، آن پوستکرد و همان گونه یگ ن را دربرمییه جنکاست 

ن پس از مرگ، یبنابرا. ستین یازیگر به آن نیرا دیشود ز یسپرده م کالبد او به دست خاکز ین یآورند، پس از مرگ آدم یان نمیم

د، بلکه جهان معنوی غیب و باش می ه آرامگاه اصلی او جهان مادی فانی نیست که برای او در حکم زندانکماند  فقط نفس باقی می

ار کخداوند بر بندگان ستم/ دِیبِظَلَّامٍ لِّلْعَبِ کهَا وَمَا رَبُّیمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَ»: وچون به تصریح قرآن. جاوید است

رزمین اصلی اونیست،جاودانه در غربت دارد،نفس را در جایی که س نمی ستم رواای  ه،پروردگار به هیچ آفرید(16: فصلت)«ستین

 . ستم بر نفس است یستن، در حقیقت خود نوعید زیل حقانیت مرگ است و جاوین موضوع دلیهم. ردکنخواهد  یزندان

سب لذّات معناوی،  کو  یاحساس لذات جسمان یم مادر، براکن در شیاست، همانند جن ین گذشته، نفس انسان تا در جهان مادیاز ا

خواهد توانسات بادون    یبه جسم نخواهد داشت، در جهان اصل یازیگر نیمال رسد، دکشود اما چون به  یانجیم دارد تا ماز به جسین

ناد و از راه  کاف یه پس از فراگرفتن دانش، دفتر و قلام را باه دور ما   ک یسکند، درست مانند ک کرا در یعقلهای  لذّت یماد یانجیم

 (.21و4951:23ناصرخسرو،)دیمایپ یمال را در آن علم مکش راه یر خوکتف

ن منظاور ابتادا موضاوع    یباد . ناد کرا اثبات  ی، معاد روحانیل فلسفیده است تا با دو دلیوشکگر ناصرخسرو، در بحث معاد ید ییجا 

چهاار    نش انساان، یآفار  یمطرح ساخته و آنگااه بارا  ( شتر اشاره شدیه پکچنان )لی راکان از نفس یژه آدمینش موجودات و به ویآفر

 : آورده است یعلت فلسف

 . است کآب و باد و آتش و خا یعنیصورت  یرایه همان چهار عنصر پذکوالیی یعلت ه: نخست

 . آورد یبه وجود م یهای جزئ است و آثار خود را در جهان به صورت نفس یلکه نفس کعلت فاعله : دوم

لسوفان، ستارگان و آسمان ها به منزلاۀ دسات افازارنفس    یری از فایدة بسیو ستارگانند زیرا به عق که افالک( ارکابزار )علت آلی: سوم

 .رود یلی به شمار مک

انساان را   کادرا یرویا ه نک ید، نفس آدمید آین علّت پدیه اکه از فهم انسانها دور است اما پس از آن کنش یعلت غایی آفر: چهارم 

 . لی بازخواهد گشتکن خود، نفس یمبدأ نخست یدربردارد، به سو

رو از راه جسام  یهر دو ن یشهوت و غضب هستند و آرزوها یرویدو ن یوانات عموماً دارایه حکظر ناصرخسرو دلیل دیگرآن است به ن

 یل مااد یند و در هر سه مورد با وساا ک یدا میل پیا به جنس مخالف تمایشود،  یا تشنه میوان، گرسنه یه حکشود چنان  یبرآورده م

ه کا ل آن اسات  یا ن ماوارد دل یهما . شاود  یشاد، آرام ما  کا بیرد، چون او را بزند یس خشم گکه بر ز هرگایرسد و ن یخود م یبه آرزو

آن به ماده  یارضا یه براکز هست یدن نیشیاند یروین ین حواس، دارایاست اما انسان عالوه بر ا یوان به جهان جسمانیبازگشت ح

 (.43و46: همان)گردد یبازم یلکبدأ خود، نفس به م، ین جهت به جای بازگشت به عالم جسمانیندارد و به هم یازین
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 هماااااه رناااااج جهاااااان از شاااااهوت آماااااد  

 نشااااین بااااا اهاااال علاااام ای دوساااات مااااادام 

 

 

 

 

 آمااااااد کااااااه آدم زان باااااارون از جناااااات  

 کاااااه ازداناااااش بهااااای یاااااابی سااااارانجام  

 

 (343:4915ناصرخسرو،)

معاد باه معناای    یه در نظر وکد چرا یواهد رسا نعمتی بعد از مردن به نفس انسان خیدة ناصرخسرو، هرگونه عذاب یبنابر این به عق 

ماادی پاس از مارگ    هاای   است و منظور از آن زنده شادن دوبارةبادن  (یلکنفس )شیش خویدایبازگشت نفس ناطقه به سرچشمۀ پ

 .(22: 4951ناصرخسرو، )ا رنجی جاودانه خواهد بودیست، هرگونه خوشی یان نیجسم درم یست و چون پاین

د به بهشت و ترس از دوزخ را از دست ندهناد  یه امکخسرو معتقد است که صالح مردم جهان در آن است فرجام سخن این که ناصر

د، ظاهراً خود او یآ یوان ناصرخسرو برمید یه از محتواکچنان .ندیدوری جوها  یرند و از بدیش گیو را در پیکله اخالق نین وسیتا به ا

 :وجود داشته است یان بهشتیبارویها و ز د به نعمتیر او امیضم یژرفا در یین سخن جامۀ عمل پوشانده است، گویز به این

 شااااامیه بااااااز بنااااده شااااود پ  کاااا ارجااااو  

 مجلااااااس بااااااه فاااااارّ دولاااااات او فااااااردا

 یار و قماااااار ساااااااق کد پیشاااااایخورشاااااا
 

 نمیشاااااااایوفااااااااا زمانااااااااۀ پ یآن باااااااا 

 نمیناااااااار حاااااااورا نگاااااااز  کجاااااااز در 

 نمیو ناااااارگس پاااااارو  کسااااااما   اللااااااه

 

 (493: 4965ناصرخسرو، )         

 نتیجه

اسماعیلیان معتقدند که پرداختن به ظواهر دین .بود و تعصّب شدیدی به این مذهب داشت(اسماعیلیه)رخسرو شیعۀ هفت امامیناص

امّا ناصرخسرو عامل به احکام شرع و زاهد و متقی است و به رغم اعتقاد به .و ایمان آوردن بدون درک حقایق دینی،ارزشی ندارد

اخالق ستوده را به امید یافتن بهشت و رستن از .،به آنها معتقد است...بهشت،دوزخ،حجّ و قربانیتأویل عقاید و احکام دین از قبیل 

امّا در جاهای زیادی معاد جسمانی را .داند می علّت درحصار دین و خرد بودن خود را ترس از عذاب ابدی و دوزخ.داند می دوزخ واجب

عقلی را مقایسه های  ناصرخسرو لذّات مادی و خوشی.کند می بهشت یادهای  تآشکارا منکر است و گاهی با زبانی توهین آمیز از نعم

ی گوناگون بهشتی سخن گفته شده است،به دلیل همانندی ظاهری ها هآسمانی از میوهای  کرده است و معتقد است اگر در کتاب

دنیا آن است که انسان های  تشبیه نعمتی این جهان همانندی وجود ندارد و علّت ها هی بهشتی و میوها هآنهاست وگرنه میان میو

جاوید را احساس کند وگرنه خداوند در قرآن بیان کرده است های  تواند نوعی چاشنی و نموداری از لذّت می ،دنیویهای  در خوشی

 .بهشتی در دنیا قابل درک نیستهای  که خوشی

پذیرد،بر همین  نمی د و هیچ چیز را خارج از این محدودهکشان می ناصرخسرو از هرچه بگوید،سرانجام مطلب را به دین و اعتقادات

 .اساس است که اصوالدانش در نظر او چیزی جز پی بردن به حقایق دین نیست

بنابراین .از دیدگاه وی،بهشت بالقوه دانش است و دوزخ بالقوه نادانی و دانای به حقیقت پیامبر است و پیشوایان بر حق در هر زمان

شویم و خردمند واقعی کسی است که خویشتن را با  می داریم به همان اندازه به بهشت نزدیک تر می دانایی بر هر گامی که به سوی

ناصرخسرو معتقد است تنها دانایان هستند که با .نیروی دانش و عمل به آن، به بهشت رساند که رهایش وآسایش جاوید در آن است

پرهیزد؛زیرا از نادانی  می برند و هر نفسی که نادان باشد،نفس کلی از آن می رپیوستن به نفس کل در نعمت وآسایش همیشگی به س

 .ماند می گریزان است و در نتیجه نادان در عذاب جاوید باقی

دوزخ مادی نیست و به نفس های  بهشت یا عذابهای  توان نتیجه گرفت که خوشی می از سخنان ناصرخسرودر بارة بهشت و دوزخ

جسم و چون نفس جوهری مجرد و غیرمادی است،از هرجنبه که به عقاید ناصرخسرو بنگریم،عذاب یا لذّتی که رسد نه به  می آدمی

 .تواند مادی باشد نمی گیرد می به نام دوزخ یا بهشت،مورد بحث قرار

ده شدن دوبارة بنابراین به عقیدة ناصرخسرو معاد به معنای بازگشت نفس ناطقه به سرچشمه و اصل خویش است و منظور از آن زن

 .مادی پس از مرگ نیست و چون پای جسم در میان نیست،هر گونه خوشی یا رنجی جاودانه خواهد بودهای  بدن

 :منابع و مآخذ

 .انتشارات وفایی: ترجمۀ مهدی الهی قمشه ای، قم(.4966.)قرآن کریم -1
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 .انتشارات کاتبان وحی: ترجمۀ حسین انصاریان، قم(.4956.)قرآن کریم -2

 (.432تا ص  466از ص)،31ی بهشت و دوزخ در ادب فارسی،مجلۀ مشکوه،شمارة ها هجلو(.4963.)رجندی،احمداحمدی بی -3

 .انتشارات توس: فرهنگ ادبیات فارسی، تهران(. 4966.)خانلری، زهرا -4

 .انتشارات اساطیر: اساطیر، تهران در مرگ و نشیآفر(.4959.)یمهد ،ییرضا -5

 .انتشارات دانشگاه تهران: خدا، تهرانلغت نامۀ ده(. 4969.)دهخدا، علی اکبر -6

 .انتشارات فکر روز : پور،تهران لیاسماع ترجمۀابوالقاسم بین النهرین، ریاساط در دوزخ و بهشت(. 4969.)ینانس ساندرز، -7

، تابستان و بهار ،(یاسالم مطالعات)می الهیات و معارف اسال، یزرتشت نید در دوزخ و بهشت(.4963.)یعل ،ییسرگلزا -8

 . (245ص تا 203 ص از)، 16-15شمارة 

 .نشر قطره: تحلیل سفرنامۀ ناصرخسرو، تهران(. 4964.)شعار، جعفر -9

 .انتشارات علمی تهران: گزیدة اشعار ناصرخسرو، تهران(.4961.)شعار،جعفر -11

 .انتشارات ابن سینا: ، تهران(تلخیص جلد دوم و سوم)تاریخ ادبیات ایران(.4959.)صفا،ذبیح اله -11

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران، دیوان اشعار،تصحیح مجتبی مینوی ومهدی محقق(. 4965.)خسروقبادیانی، ناصر -12

 .انتشارات اساطیر: اکبر قویم، تهران االخوان، تصحیح علی خوان(. 4951.)،ناصرخسرویانیقباد -13

 .چاپ محمودی: زادالمسافر، تهران(. 4931.)قبادیانی، ناصرخسرو -14

 .انتشارات زوار: مع الحکمتین،به کوشش پروفسور هانری کربن و محمد معین، تهرانجا(.4936.)قبادیانی،ناصرخسرو -15

 .نشر جامی: گشایش و رهایش، تصحیح سعید نفیسی، تهران(. 4969.)قبادیانی، ناصرخسرو -16

 .انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو، تهران(.4956.)قبادیانی،ناصرخسرو -17

 .چاپخانۀ:  ، تهران(نامه ییروشنا)وان اشعارید(.4939.)صرخسرو، نایانیقباد -18

 .چاپ افست گلشن: دیوان اشعار،تصحیح نصراهلل تقوی، تهران(.4915.)، ناصرخسرویانیقباد -19

 .انتشارات پیمان: دیوان اشعار، تهران(.4956.)قبادیانی، ناصرخسرو -21

شوقى،فصالنامۀ   احماد  و انىیناصرخساروقباد  دگاهیا د از جهال  و خرد روزگار، (.4931.)گودرزی، محمد وساکی، محمدرضا -21

 .، دانشگاه آزاد اسالمی جیرفت(413تا ص 53ازص )،46،شمارة 4931ادبیات تطبیقی،بهار

 .انتشارات امیرکبیر: فرهنگ فارسی معین، تهران .(1371).معین، محمد -22
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