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  در گرشاسب نامه اسدي طوسي  فرجام انديشي
   ∗محمود براتي
 ∗∗علي محمد محمودي

  چكيده
از زمـان رواج و     . و معارف گوناگون علمي و ديني اسـت       ها    ده انديشه  آثار منظوم و منثورِ ادبيات فارسي دربردارن      
ـ       هجري قمري  چهارم و پنجم  پذيرش دين مبين اسالم در ايران تا برسد به قرن             بـيش از    ضج و رونـق   كه شعر فارسـي نُ

ز آشـنايي و  شاعران فارسي زبان ايران پس ا. توان گره خوردگي شعر را با دين و شعائر آن ديد            مي گرفت، به خوبي  پيش  
قرآن، آغوش به سوي انديشه هاي مندرج در اين كتـاب آسـماني گـشودند و بـا طبـع نـازك        و پيام هاي   تسلط بر زبان    

تاثيرپذيري و استفاده از مضامين قرآن در اشعار        . همت گماشتند ها    گونه انديشه   هنرمندانه اين  زبان شعر به بيان   ا  خويش ب 
از ميـان كـاروان شـعر و    . جلوه گـر شـد   در اشعارشان ترجمه و مفهوم آيات   درج ت به صور   هجري 5 و   4قرن  شاعران  

 را از اين منظر بيشتر مـورد توجـه قـرار     تعليمي گرشاسب نامه اسدي طوسي     -توان كتاب حماسي      مي ادبيات كهن ايران  
 اسـت، در كتـاب      اين شاعر شيعي كه همشهري و هم پيشه فردوسي طوسي در سرودن اشعار حماسي و رزمي بوده                . داد

آن پـرداختن بـه       بيتي گرشاسب نامه به يكي از موضوعات مهم و اصيل دين اسالم بـسيار توجـه داشـته اسـت و                     8905
: بايـستة فرجـام انديـشي چـون        ن بـه موضـوعات متفـرّع و       ياين شاعرِ حكيم، همچنـ    . موضوع مرگ و معاد انسان است     

 نيـز ... . عـدل الهـي در محـشر، بهـشت و دوزخ و            ،حسابروز  ، شفاعت پيامبر در آخرت،      )ع(آخرالزمان و ظهور مهدي   
  .پرداخته است

  
  . و آخرت اسدي طوسي، گرشاسب نامه، مرگ و معاد، فرجام انديشي:هكليد واژ

                                                   
  mbk@ltr.ui.ac.ir گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهاناستاديار  ∗
  Mahmoodi_ads@yahoo.com اصفهان دانشجوي دكتري  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ∗∗
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  مقدمه
 ،وسي تعليمـات دينـي، علمـي    طالبه الي اشعار حماسي گرشاسب نامه اسدي        از  

 گرشاسـب از    اصـل داسـتانِ   نـد   هرچ .توان مشاهده نمود    مي اخالقي و حكمي فراواني   
 اما چون شاعر حكيم ديـدگاه فكـري       ،زماني كهن و قبل از اسالم به يادگار مانده است         
چرخد به خوبي توانـسته اعتقـادات         مي و جهان بيني اش حول اسالم بخصوص تشيع       

 و به مـدد شـعر بـه           را در كتابش وارد سازد      _ متاثر از آيات قرآن و احاديث      _اسالمي
  .اسالمي خويش همت گماردنشر عقايد 

معموالً در نزد شـاعران حكـيم زبـان فارسـي يـك موضـوع از اهميـت واالئـي                    
برخوردار بوده است و آن آگاهي يافتن است از اينكه انسان از كجـا آمـده و بـه كجـا                     
خواهد رفت؟ اندرز اسدي در اين باره چنين است كه ببين و بدان كز كجا آمدي؟كجا                

داننـد، شـناخت      مـي  ؟ اصوالً سه معرفت را مهـم و اساسـي         رفت بايد چو زايدر شوي    
، معرفـت   »من عرف نفـسه فقـد عرفـه ربـه         «يگانگي خداوند، معرفت نفسي و گذر از        

انـسان  «. معادي ، كه در واقع دست يافتن به اين معارف بايد همراه يقـين قلبـي باشـد                 
ز آن هـر سـه ،   جاودان است، و بايد سه معرفت و تعهد نسبت به آنها و غافل نگشتن ا   
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رو به انسانيت رود، تـا جـاودانگي بـا    » حيوانيت«پا به دايره حركت انتقال گذارد و از       
معرفـت  ) 3(معرفـت نقـس،     ) 2(معرفـت توحيـدي   ) 1آسايش و سعادت توأم باشـد     

  )36حكيمي، (.معاد
  موضوع مرگ و اعتقاد به بازگشت روح و حتي جـسم در نـزد شـاعران داراي         

از جمله موضوعات پر بسامد شعر فارسي، پرداختن بـه          .  است آبشخور ديني و قرآني   
شاعراني چون اسدي، فردوسي، رودكـي، سـنائي، عطـار، و    . مسئله مرگ و معاد است    

تمام مباحث مرتبط به آخرت را در ذهن  و بر سر زبـان خـود جـاي داده              ... مولوي و 
ديگران نيز دست يازيـده   براي  ها    اند و تا جائي كه مجال يافته اند به تعليم اين انديشه           

  .اند
ارتباط اشعار اسدي، مثل اكثر قريب به اتفاق شعراء، بـا آيـات و احاديـث گـره                  

توصيف آخر الزمان، معاد در قرآن، و توصـيف بهـشت و            «مباحثي مانند . خورده است 
دوزخ، خلود نفس ، محاسبه نفوس پس از مـرگ، غايـت زنـدگي در آيـات، اميـد و                    

 در شعر اسدي كم و بيش بـه چـشم         » رآن و رويت خداوند   يأس، فرجام شناسي در ق    
  .خورد مي

نـسبت بـه     بايـد   مـي  زيبـائي  و ايجاد  هنري رسالت بر عالوه ادبي اثر يك اصوالً
 كـه  جاسـت  ايـن  از .موضوعات اخالقي و اعتقادي و اجتماعي نيز تعهد داشته باشـد          

 بـراي  هنـر  انتيـسم، رم مكتـب  هواداران«.اند شده تقسيم متفاوت گونه دو به ادبي آثار
 ويكتـور  گوتيـه،  تئوفيـل  پو، آلن ادگار جمله از شناختي زيبائي جنبش و پارناس هنر،

 هنـر  خود واقعي هنر بلكه هنر ذاتي ارزش كه باورند اين بر كانستنت بنيامين و كازين
 مقابـل  در و. نيـست  آن متوجـه  تعليمـي،  و اخالقي كاركرد و مسئوليت هيچ و است
 اجتمـاعي  رئاليـسم  و كالسيسيسم چون مكاتبي هواداران و ساتر لپ ژان چون كساني
 رو ايـن  از داننـد؛   مـي  تبليـغ  و تعليم ابزار و متعهد را ادبيات كه اند كرده آرائي صف
 ديگـران،  و قبـادي (».اسـت  آرمـانگرائي  و روشـنگري  ادبيات، رسالت« كه اند مدعي
140(  

 بـه  اسـت  توانـسته  خوبي به اخالقگرايان طريق به اش نامه گرشاسب در اسدي
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 متـون  بـه  اسدي مسير اين در. يازد دست شعرش اجتماعي رسالت انجام و ادبي تعهد
  .است داشته نظر خود از پيش اخالقي و ادبي

  چون منبع كار اسدي در سرودن اين چند هزار بيت مربـوط بـه منـابع كهـن و                   
ه مانند فردوسي حكـيم     آيد كه آيا اسدي ب      مي شايد قبل از اسالم است، اين سوال پيش       

توانسته است مباحث اعتقادي خودش، يعني دين اسالم و تشيع، را در ايـن كتـاب در                 
بستر ابيات اين كتاب حماسـي بگـستراند؟ بـا ايـن مقـدمات بـه سـوي كتـاب ادبـي                      

آئيم تا ببينيم كه آيا اسدي در مـورد مـسائلِ بركنـار از                مي گرشاسب نامه اسدي طوسي   
ن سخني رانده است كه مخاطب را به تفكر در زمينه فرجـام كـار               حماسه و رزم پهلوانا   

خويش وادارد؟ آيا نظرات اسدي برگرفته و هم رديف تعاليم قرآن و اسـالم اسـت يـا                  
پيشين بهره بـرده اسـت؟ آيـا اصـوالً شـعر حماسـي و       هاي  در اين حوزه تنها از آموزه 

اشـد؟ آيـا انديـشه هـاي        تعليمي ب هاي    تواند مجال و محل جاي دادن انديشه        مي رزمي
فرجام شناسي اسدي بيشتر فردي و انساني است يا در مورد فرجام جهان و عموم نيـز                 
سخن دارد؟ ببينيم سخن و اعتقاد اسدي در باب فرجام و سرانجام، سـرانجام ممتـد و                 
نه موقت، جسم و جان در آخرت چگونـه اسـت؟ و آيـا اسـدي حكـيم بـا نظريـات                      

  ارابي در اين زمينه آشنا بوده است؟بزرگاني چون ابن سينا و ف

  جهان بيني اسدي
رسـيم كـه اسـدي طوسـي       مـي  با مطالعه گرشاسـب نامـه اسـدي بـه ايـن نكتـه             

هـا     و كتاب او تنها حماسـه و وصـف جنـگ            است مسلماً متعهد خداپرست،  موحد و     
نيست بلكه شالوده اصلي  اين كتاب بر اساس توحيد و معاد و دعوت به عمل صـالح                   

در جاي جاي اين منظومه حماسـي سـخن از دعـوت بـه خداپرسـتي و                 سدي  ا .است
 تو آنچ از پيمبر رسيدت به گـوش       :كه كند  مي كند و در كنار آن سخت تاكيد        مي توحيد

و اگر نيك بايدت به هر دو سراي به سـوي كردگـار جهانبـان گـراي را                  ،  ، به عمل آر   
         )4اسدي، (.كند  ميزمزمه لب

دانـد و     مي ، مذهب او را به تشيع متمايل تر        اسدي تناد به اشعار  با اس مطلق  خالقي  
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. در مسلمان بودن او و اعتقاد استوار اسالمي او جـاي گمـاني نيـست        «نويسد  مي چنين
ولي سخن در اينجاست كه آيا او مذهب تسنن داشته يا تـشيع؟ در منـاظرات او و در                  

ستايشي از ابوبكر و عمـر و       گرشاسب نامه جز ستايش اسالم و پيامبر آن هيچ كجا نه            
در مقابـل در ديباچـه گرشاسـب نامـه هنگـام            ). ع(عثمان است و نه ستايشي از علي        

و سپس در ستايش دين اشاره      ) 11 /2(ستايش پيامبر اسالم اشاره به موضوع شفاعت        
ــدي  ــور مه ــه ظه ــج (ب ــان دارد)ع ــان جه ــشيع  )33-26/ 4.( در پاي ــر ت ــل ب ــه دلي ك

  )391خالقي مطلق، (».اوست
  :گويد  مي)عج(در اشاره به ظهور حضرت امام مهدياسدي 

 س نباشد پيمبـر دگـر     از ايـن پـ  
ــار    ــه كردگ ــط و نام ــرد خ  بگي

  

بـه اخــر زمــان مهــدي آيــد بــه در   
ــيلش   ــال و خ ــر آرد ز دج ــارب دم

)4اسدي، (  
. عقيده كالمي روئت معياري روشـن و قـوي اسـت          در اثبات شيعه بودن اسدي      

نظامي گنجوي در خمـسه خـويش بـه         چون  ي  انگر شاعر دانيم ا   مي چون همانطور كه  
  :گويد  ميكند و  ميشب معراج اشاره

 اسـت از آنجا كه پسنديدني     مطلق  
 پيمبر نه به چشمي دگر بلكـه      ديد  

  

ديد خـدا را و خـدا ديـدني اسـت            
دين چشم سـر ايـن چـشم سـر         ـب

)18،نظامي(  
يـت او   ؤ نائل به ر   پيامبر ديد خدا را از راه پسنديده و از راه همين چشم ظاهري            

يـا آنجـا كـه لـسان        . شد پس او اهل تسنن و يا پيرو فرق مربوط به اين مذهب است             
  :گويد  مي به مانند اشاعره-حافظ شيرازي-الغيب
 جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست      اين  

  
روزي رخش بينم و تسليم او كـنم         

)477حافظ،(  
 كـه بـه شـيعه       اننـد معتزلـه    و بـه م    برگزيـده اما اسدي خالف نظرات اشاعره را       

  :گويد  ميانديشد و  مياعتقادي نزديكتر دارد
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خداونــــد دانــــاي پـــــرودگار

  
ــكار     ــرد آش ــان وز خ ــده نه ز دي

)365اسدي ،(  
اسدي با اين بيت و در كنار اعتقاداتي از سوي او چون اشاره به ظهـور حـضرت                  

. انده اسـت  مهدي و موضوع شفاعت پيامبر، خط و مشي شيعي خويش را به اثبات رس             
ال تُدرِكُه األبصار و هو يـدرِك       : او با اين بيت اين آيه قرآن را تفسير و معنا نموده است            

  او بيننـدگان را      نمي بيننـد و     چشمها او را  ) 103 ،االنعام(  األبصار و هو اللَّطيف الْخَبِيرُ    
 نـد فردوسـي طوسـي      بنـابراين اسـدي طوسـي همان       .دقيـق و آگـاه اسـت       بينند، او  مي
  :انديشد كه فرمود مي

ـــريننده را  ــدگان آفــ ــه بيننــ بــ
ــشه راه  ــز انديـ ــدو نيـ ــد بـ نيايـ

  

ـــننده را   ـــجان دو بيـ نبينـــي مرنـ
كه او برترست از نام و از جايگـاه       

)1،موه(  
 دانيم شيعه مثل معتزله ديدن خدا با چشم حتي در روز قيامت را نفـي                مي چنانكه

داند و آيـات دال    مي خداوند را به چشم سر محال   اهدهكند و به استدالل عقلي مش      مي
  بـه معنـاي علـم بـديهي گرفتـه انـد، چنانچـه عالمـه طباطبـايي                   بر رؤيت خداوند را   

وجوه يومئذ نَاضـرَةٌ إِلَـى      «كنند مانند آيه        مي  اثبات  آياتي كه رؤيت خدا را    «: فرمايد مي
، منْ كَانَ يرْجو لقَـاء اللَّـه   )53النجم، (ا كَذَب الْفُؤَاد ما رأَى، م)23، 22القيامه، (ربِّها نَاظرَةٌ    

      يملالْع يعمالس وهو آلت لَ اللَّهاثبات و آيات ديگر علم بديهي را       )5 ،العنكبوت(»فَإِنَّ أَج 
هرچنـد معلومـاتي    . كند و به عالوه كه از هر علم بديهي به رؤيت تعبير نمي شـود               مي

بينم كـه     مي  بينم، و   مي گويم من خود را     مي مثالً. كنيم  مي  كه به آنها اطالق رؤيت     است
 و نـسبت بـه آن ديگـري كراهـت            خواهم و فالن چيز را دوست دارم        مي فالن چيز را  

دارم در حالي كه همه اين موارد علم ضـروري اسـت، نـه                مي دارم و آن چيز را دشمن     
شود، هركجا خـداي تعـالي از         مي  رؤيت تعبير  از اين گونه معلومات به    . مشاهده حسي 

رؤيت خود سخن گفته با آن خصوصيات و قراين ذكر كرده كه دا ل بر اين اسـت كـه           
 مراد از رؤيت همين قسم مسلّم علـم بـديهي اسـت، كـه خـود مـا هـم آن را رؤيـت                       
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اسـت بـا    ) ع(نهج البالغه كه حاوي سخنان گهربار و حكمت آميز امام علي            . ناميم مي
ال يدركُـه بعـد الهمـمِ و ال ينالَـه غَـوص             «شـود كـه       مـي   چنين اعتقـادي شـروع     اين

  )32، خطبه اول، سيد رضي(.»الفطنِ
حال اگر با اين مقدمات به سراغ گرشاسب نامه اسدي طوسـي بيـايم، خـواهيم                

، فرجـام كـار آدمـي در آن جهـان     )بهـشت و دوزخ (مرگ و معاد، جهان ديگرديد كه   
اسـدي از بزرگتـرين شـاعران    . سـت  و اساسـي او و اعتقادات اسالمي   ها  جزء انديشه 

فرجـام  .  كـه اشـعار فـراوان او مؤيـد ايـن ادعاسـت             مرگ انديش زبان فارسي اسـت     
كه مرتبط با اين امر است در نزد اسدي دو جنبـه مهـم و كليـدي دارد، او                   اي    انديشي

ارهاي ايـن جهـاني و حتـي        ينده نگري در اعمال و ك     آابتدا با زبان اندرزي افراد را به        
خروي آن برمي انگيزاند و سپس اين مقدمه را دست مايـه بيـان دعـوت بـه                  عواقب اُ 

  قـرار  آخـرت يعنـي  جهـان  از آن عاقبت نگري و فرجام انديشي جامع تـر و مهمتـر      
 فرجام انديشي و شناخت آخر و سرانجام جسم و جـان در شـعر او متـاثر از             .دهد مي

زيرا او شـاعري اسـت كـه متعهـد بـه اسـالم و               . مي است فرجام شناسي ديني و اسال    
  .و منجي گري اوست) عج(و معتقد به مهدي ) ص(دوستدار و ستايشگر محمد

   اين جهاني و آن جهانيعاقبت انديشي
 دين و آموزه هاي اسالم نزد اسدي جايگاه بسيار واالئي دارد، او در نعت پيامبر               

 گرشاسب نامه جـان     12ص  .  بيت 39ن  بيست بيت نغز سروده است و در ستايش دي        
داند و سرنوشت آن را مبتال به سوء عاقبـت يـا              مي يا روح را به گوهري تباهي ناپذير      

  .كند  ميحسن عاقبت، دوزخي يا بهشتي قلمداد
پندار جان را كـه گـردد نـه چيـز          
تبـاهي بـه چيـزي رسـد نـاگزير        
سخنگوي جان جاودان بودنيست   

تاز اين دو برون نيستش سر نبش      
  

كه هرگز نه چيز او نگردد بـه نيـز           
كه باشـد به گـوهر تبـاهي پــذير       
نه گيرد تبـاهي نـه فرسودنيــست      
اگـر دوزخ جـاودان گــر بهـشت       

)315اسدي، (  
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 با ايـن نگـرش، پنهـان و          انسان در هر كاري عاقبت را نگريستن الزم است چون        

. دونيك يا بـد آن آگـاه شـ         از پايان    دتوان  مي وكند    مي آشكار آن امر را در ذهن مجسم      
اسدي در باب انديـشه     .  بد خواهيم ديد   ،اگر نيك بينديشيم نيك سرانجام و اگر بد البد        

كردن در سرانجام امور نيز اندرزهايي دارد كه بخشي از اين اندرزها مربوط بـه اعتقـاد                 
 كه انـسان بـه جـزاي نيـك و بـد اعمـالش               ئيآنجا  به معاد و رستاخيز الهي است      وي

شـود، يكـي      مـي  فرجام انديشي در كالم اسدي به دو بخش تقسيم        پس  . رسيدخواهد  
  . كه بيت زير نمونه اي از آن استفرجام انديشي اخروي

بتــرس از خداونــد جــان و روان
گــر ايــدر نگيــردت فرجــام كــار

  

كه هـست او تـوانا و مـا نــاتوان         
ــمار   ـــاداش روز شـ ــرد بپـ بگيـ

)40: همو(  
نديشي در كارها و تـدبير امـور تـا بـه            دوم آينده نگري و فرجام ا     

سرانجام آنها اگرچه در واقع توجه به فرجام كارها بـراي رسـيدن بـه               
  .فرجامي نيك در سراي ديگر و روز شمار است

ــا را  ــه كاره ــرانجامهم ــن س  ي
 او ناپديــدرجامـفــبكــاري كــه 

ر آنكو بهر كار بينـد ز پيــش        ـه
بتركــار را چـــاره بايـــد گزيـــد 

  
پـاي ه  ره ب ـبهشب و روز بر چار      

دگــر بــاز تــدبير و فرجــام را   
  

چو بد خواه چينـه نهـد دام بـين            
 دست كـان راي را كـس نديـد         مبر

پـشيمان نگردد ز كردار خــويش     
كه آسـانتريـن، چاره آيــد پديـد      

)465، 215،295 :اسدي(  

يكي بهـره ديـن را زبهـر خـداي         
ــارم آرام را   ــزم را چـ ـــيم بـ سـ

)463:  همو(  

دغدغه فكري اسدي انديشه كـردن در عواقـب كارهاسـت و            همانگونه كه گفتيم    
 چـه انديـشه     –اين گونه انديشيدن    . اينكه بايد به تدبير و تفكركردن روزانه روي آورد        
اگـر  .  براي هر انساني مفيـد اسـت     –كردن  از اواخر كارهاي اين دنيائي و چه اُخروي           

ي را كـار بنـدد بـي        انسان در كوچكترين كارهاي اين دنيائي اش تفكر و عاقبـت نگـر            
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شك نسبت به كارهايي كه منوط و مربـوط بـه آخـرت و زنـدگي جـاوداني اوسـت                    
حال چه شناخت فرجام جسم و جان خـودش در آخـرت باشـد و               . انديشد  مي بيشتر

  .چه حسابرسي خودش قبل از حسابرسي اُخروي باشد

  مكافات عمل
قاد داشتن به قـانون     يكي از مباحثي كه با فرجام شناسي ارتباطي محكم دارد، اعت          

اصوالً الزمه تحقق عـدل و      . رسيدن به جزاي نيك و بد اعمال اين دنياست        ي    منصفانه
ا لومما ع ساؤا بِ  اَ ذينَيجزي الّ ل«حكمت الهي برپائي دادگاه عدل الهي در آخرت است تا         

 و براى خداست آنچه در آسـمانها و آنچـه در زمـين            . سنيسنوا بالح ح اَ ذينَي الّ و يجزِ 
است تا بدكاران را به كيفر كارهاى بدشـان برسـاند و نيكوكـاران را در برابـر اعمـال                    

   ) 31،نجمال (»!نيكشان پاداش دهد
رسد، نـوعي     مي اعتقاد داشتن به اينكه انسان به جزاي اعمال نيك و بد خويش             

ايـن اعتقـاد چـون از       . آورد  مي احساس بيم و اميد نسبت به آينده را در وي به وجود           
اين نوع  . سازد  مي ي فرد را به مكارم اخالقي متحلّ      ،ر صدق و نيت پاك دروني باشد      س

در . گيـرد   مـي  اعتقاد از اعتقاد به معاد و مرگ و بازگشت به سوي خداوند سرچـشمه             
  .يابد  ميكل عدل الهي به اين واسطه معنا

داوند جــان و روانـبتــرس از خــ
 كـار   فرجــام  گر ايـدر نگيـردت    

  

انا و مــا نــاتوان  كه هـست او تـو   
بگيـــرد بپــــاداش روز شـــمار  

)40: 1354اسدي، (  

در جايي از گرشاسب نامه اين دنيا و آخرت به دشت و دريايي مانند شده است                
چون وقت مرگ فراز آيد هر كـس كـشتي          . كه ما انسانها نقش كشاورزان آن را داريم       

  :شود  مي و غرقنمي برداي  صرفهنسازد، اي  نجات و توشه
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وهـ روي دريا و زآنروي كـ      بدين

 نهـان  1سرانجام از آن دشت شيري    
كرا كشتي و توشه شد سـاخــته      

كش نه كشتي نه توشه نه سازهمان 
دشت از آن پس كرا بود كـشت برين  

ره نيك و بدكشـتن تخم  ماست      
  

بدشت آمده برزيگر يـك گــروه        
بــرد يــك يكــي را همــي ناگهــان
شود شــاد زي شـهرِ پـرداختــه       

و مانــد زهمــراه بــازشــود غــرق 
شهر يابد برش خوب و زشت     بدان  
كشتي و توشه مان راه راسـت      خرد  

)143اسدي(  
    اسدي در اينجا به دو نكته اصولي اشاره كرده اسـت يكـي اينكـه دنيـا چـون                   

. براي آخرت است و ديگري اينكه هر كسي آن درود عاقبت كار كـه كـشت               اي    مزرعه
. اعمال نيك و بد ما در اين جهـان بـستگي دارد           حاصل سخن اينكه، آخرت ما به نوع        

 »الدنيا مزرعه االخـره   «در حديث آمده كه     . شاعر در اينجا متاثر از قرآن و حديث است        
 آيا پاداش نيكـي بـه جـز نيكـي          :هل جزاء االحسان اال االحسان    «:و يا در قرآن آمده كه     

ه سيئه مثلها فمن عفا و اصلح فـاجره         و جزاء سيئ  «آيه   يا در اين     )60 ،الرحمن(» .است ؟ 
40،شوريال(حب الظالمينعلى اللّه انه ال ي(  

گندم از گنـدم برويـد   / در امثال و حكم نيز داريم كه  از مكافات عمل غافل مشو        
   : و در انجام اسدي باز داراي چنين اشعاري نغز هست.)158امثال و حكم. (جو ز جو

بد و نيك را هر دو پـاداشنسـت      
  
آن كشت كاينجاي كرديم سـاز      هر
  

خنك آنك جانش از خرد روشنست       
)4اسدي، (  

ــاز    ـــيم ب ـــر بياب ــدان س ــرِ آن ب ب
)10 و،هم(  

  
ضَراً و مـا               «نيك آمده اين سخن در قرآن كه         چه   حـرٍ م نْ خَيـ مـ لَتمكُلُّ نَفْسٍ ما ع تَجِد موي

وءنْ سم لَتمع  نَها ويأَنَّ ب لَو ديداًتَوعداً بأَم نَهيب بادبِالْع ؤُفر اللَّه و هنَفْس اللَّه كُمذِّرحي 31آل عمران، .(و(  

                                                   
  .شود مانند كرده است  مي به شيري درنده كه ناگهان حمله ور مرگ را- 1
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كنـد و   در واقع اين جمله معجونى است از بيم و اميد، از يك سو اعالم خطر مى    
سـازد تـا تعـادلى ميـان         دهد، از سوى ديگر بندگان را به لطفش اميدوار مى          هشدار مى 

 و نيـز بايـد دانـست كـه        رجا كه عامل مهم تربيت انسان است برقـرار شـود           خوف و 
  )443 /1كليني،(.»سبقت رحتمي  غضبي«خداي فرموده است كه

  فرجام جهان و جان و جسم 
ربنـا  «. هدف آفرينش خداي حكيم از اين جهان به زمان مرگ ختم شدني نيست   

ي خداست تا بـا مـرگ و راه دادن         سر عنوان مقصود هستي آفرين    » ما خَلَقت هذا باطالً   
 از آملـي  جـوادي  اسـتاد . انسان به آن جهان معناي حكيمي و عـادلي او تحقـق يابـد             

. اسـت  كرده اصطياد معاد وجوب براي دليل هفت اسالمي دانشمندان سخنان مجموع
 روح تجـرد  عـدالت،  حقيقت، رحمت، حكمت، حركت، برهان: از اند  عبارت ادله اين

 همـو، : ك.ر ؛310ــ 281 معـاد،  و مبدأ آملي، جوادي (جاويد زندگي به اشتياق انسان،
  ).بعد به137/ 4 كريم؛ قرآن موضوعي تفسير

 پس نظـام    »و ان الي ربك المنتهي    « وچون بازگشت هر چيزي به سوي خداست        
احسن كار خداست و در نظام احسن هيچ ميلي بي جواب نمي ماند و ميل ابدي نيـز                  

، پاسخ داده شود و اين تنها راهش رستاخيز و انتقال به ديگـر  بايد با بودن نظامي ابدي   
مضامين آيات فراواني از قران به ايـن موضـوع تكيـه و تاكيـد دارد كـه                  . سراي است 

ــث        ــرينش آن عب ــان و آف ــن جه ــت و اي ــق اس ــذير ح ــف ناپ ــده تخل ــرگ وع م
 ،59/، يـس  42، الزمـر،  32، النحـل،  51 و   50،االنفـال،   29، االعراف،   /41/يونس(.نيست
   )... و21جاثيه، 

با اين چنين وضوح و روشني فرجام آدمي و روح او در قرآن مطرح شده اسـت                 
 كند و نظرياتش را با زبان هنرمندانه و موثر بيـان            مي و شاعر مسلمان از آن آگاهانه ياد      

  .كند مي
باري، اين فرجام نيك در اسالم در قالب معقول، زيبا و اميـد بخـش ذكـر شـده                   

بدانيم اين فرجام نيك مقدماتي دارد كه آغاز آن به انديشه مهـدويت             الزم است   . است
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اعتقادي كـه اسـدي طوسـي در        . گردد  مي و منجي گري حضرت قائم در آخرالزمان بر       
  .به آن اشاره كرده است) ص(بحث ستايش دين و منقبت حضرت محمد

ديـشي  در بين اديان نيز ديني يافت نمي شود كه به نوعي آينده نگري و فرجام ان               
ظهور مسيحا در يهود، مفهوم فـارقليط و انديـشه عـروج مـسيح در               . در آن ديده نشود   

تاريخ و و سوشيانت در زرتـشت گرفتـه تـا اعتقـاد بـه               ي    آسمان مسيحيت، دوران ها   
اوتارها در بودائيسم و مظاهر برهمن، همگي اينان بـه نـوعي دربـاره فرجـام انديـشي                  

  )204فالح رفيع، .(است
اعتقادات زرتشتي در مورد حوادث آخر زمـان و وضـعيت جـسم و              در اين ميان    

دين زرتشي نيز از همان ظرافت و باريـك بينـي كـه             «.جان مانند مباحث اسالمي است    
اگر فردي با بي طرفي بـه بررسـي         . دين اسالم نسبت به رستاخيز دارد برخوردار است       

 كـه حكايـت از   رسـد   مـي رستاخيز در هر دو دين بپردازد به مباحث مشترك بـسياري       
باور به وجود يك منجـي در هـر دو          . كند  مي سرچشمه گرفتن هر دو دين از يك منبع       

اعجاب انگيز از شباهتي غيـر قابـل انكـار برخـوردار            اي    دين و نجات مردمان به گونه     
  )287مهدي زاده، (».است

گرا و كسي چون فردريش هگل به طـور جـدي بـه             حتي در انديشه فالسفه عقل    
اصل تكامل بـه ايـن معناسـت كـه تعينـي درونـي و               «.پرداخته شده است  اين موضوع   
وجود دارد كه به تدريج به واقيعيت بپيوندد، روح         } در سير تاريخ جهان   {وضعي نهفته 

كه تاريخ ميدان عمل و زمينه تحقق آنست، چيزي نيـست كـه خويـشتن را بـه بـازي                    
ور مطلـق تعيـين كننـده    امكان و تصادف رها و سرگردان كند، بلكه در نفس خود به ط         

  ) 166هگل، (.امور ديگر است
اما انديشه هاي مرتبط با فرجام كار آدميان و حتي جهان آفرينش در نزد شـاعران                
فارسي زبان همان انديشه هاي مطرح شده در تعاليم اسالم است و چيـزي مخـالف و                 

ف بـا ايـن     شاعران دل آگاه زبان فارسي پـس از آشـنائي و اشـرا            . نيستها    مباين با آن  
 به خوبي توانسته اند اشعار متفكرانه خود را بـا آنهـا   - بخصوص آيات قرآن  _آموزه ها 

  .گره بزنند و با اين كار بر ارزش هنر خويش افزوده اند
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موضوع مرگ و اعتقاد به بازگشت روح و حتـي جـسم در نـزد شـاعران داراي                  
فارسي، پـرداختن بـه     از جمله اندرزهاي پر بسامد شعر       . آبشخور ديني و قرآني است    

 فردوسي، رودكي، سنائي ، عطـار، و        -شاعراني چون اسدي  . مسئله مرگ و معاد است    
 تمام مباحث مرتبط به آخرت را در ذهن  و بر سر زبان حود جـاي داده                  -...مولوي و 

براي ديگران نيز دست يازيـده    ها    اند و تا جائي كه مجال يافته اند به تعليم اين انديشه           
  .اند

 نيـز توجـه دارد و در ايـن           جهان ه وضعيت و فرجام جان آدميان در آن       اسدي ب 
كـه بـه ايـن موضـوع        سـت   باب دو مناظره و گفت و گو در كتاب گرشاسب نامـه او            

 .در واقع او به معاد جسماني و روحاني توجـه و اعتقـاد داشـته اسـت                . پرداخته است 
بي شك نظر به قرآن     چون اسدي بر قرآن اشراف و آشنائي داشته است، در اين زمينه             

  : داشته است
جهـان را نه بـر بيهـده كـرده انـد          
ســخن هــاي ايــزد نباشــد گــزاف
بدان كز چـه بد كين جهان آفريـد  
چرا بـاز تيـره كنـد مــاه و تيــر           
ـــختن  ــشنـاس و انگي ــور ب دم ص
همان كشتن مــرگ روز شـمــار      
تن و جان چـرا سازگــار آمدنـد        

  

ـــد    ــازي آورده ان ـــي ب ـــز پ ــرا ن ت
ـريـان دور بفكــن مــالف     ره ده 
چون شب و روز كردش پديد     همان  

زمـين درنـوردد چــو نــامه دبيــر    
روانهــا را بــه تنهــا بـــر آميختـــن
زمين را كه سـازد بــدل كردگــار        
چه افتاد تـا هــر دو يــار آمدنـد          

)4: 1354اسدي،(  
 امكـان  عقـل  راه از بـدن  معاد اثبات«: نويسد مي شفا الهيات و نجات در سينا ابن
. فراگرفـت  دينـي  اخبـار  و شريعت طريق از بايد را آن تفاصيل و معاد اين بلكه ندارد؛
 شود مي درك برهاني قياس و عقل با نفوس شقاوت و سعادت يعني روحاني معاد ولي
   ).291 النجاه، ،423 االلهيات، همو،الشفاء، (»اند كرده تصديق را آن نيز پيامبران و

 با صرف روحانيِ معاد به اعتقاد كردن سازگار ايبر ديگر موضع در كه حالي در
  : نويسد مي و كند تأويل را جسماني معاد آيات تا كوشد مي قرآن ظاهر
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 و فهمنـد،  نمـي  مـردم  عامـة  را توحيد به مربوط عقلي دقيق مطالب كه طور  همان

 نيـز  جـسماني  معـاد  بـه  مربوط آيات است، كرده استفاده تشبيه از آنها بيان براي قرآن
 باشـد،  محـض  روحانيِ اخروي، امور اينكه فرض بر زيرا باشد؛ گونه  همين از تواند يم

 راهـي  تبشير و انذار براي شريعت و بود خواهند عاجز آن حقيقت درك از مردم اذهان
 ــ 51 المعاد، امر فية  ي االضحو رسالة سينا، ابن نك (داشت نخواهد تشبيه و تمثيل جز
61.(  

نا و مالصدرا، به حد كفايت دين در اين مـوارد معتقـد             اسدي نيز به مانند ابن سي     
  است ولي افسوسي درد آميز ميخورد كه چرا كمتر كسي از آن آگاه است؟ 

همه هست در دين و زينسان بسست       
  

ـان كـمتر كـس است        ـارش وليك آگه از ك
4اسدي، ( ) 

  اعتقاد به روز حساب ، رستاخيز و معاد
امه فراوان آمده است و بي شك اسدي در ايـن           در گرشاسب ن  ها    اين قبيل انديشه  

 در ابيات زير اسدي بـه بازگـشت بـه           . است فته تاثير پذير  ي قرآن آموزه هاي مورد نيز از  
سوي خداوند و گذر از پل صراط و حسابرسي از انسان و بهـشتي يـا دوزخـي شـدن        

  :مورد اشاره صريح قرار گرفته گرچه از زبان قهرمانان داستان گفته شده است
هان گـويد ايـزد پــديد آوريـد      ج

 كه چـون تـيغ تـيــز     بپول چينود 
خداي از همه خوب و زشت     بپرسد  

  

 نـاپـديـد هـمـو باز گـردانـدش    
 رستخــيز  گذارست و هم نامـه و     

بدانراست دوزخ بـهانـرا بهــشت     
343: همو( ) 

آفريند با قدرت خويش به برگرداندن و ميراندن نيـز            مي خدا كه با قدرت خويش    
 اهللا لَـه ملـك الـسموات و         انَّ«  كـار اوسـت    »يحيي و يميـت   «قادر است زيرا اوست كه      

 االرض ي  خـدا مالـك آسـمانها و زمـين اسـت، او زنـده كنـد و            ( : يعني  .»ميتحيي و ي
  ). 116،توبهال( )بميراند

الزم به ذكر است كه پل چينود در آئين زرتـشت و ديـن مبـين اسـالم بـه ماننـد                 
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پـل صـراط ره و پلـي اسـت          «. رونـد   مي  اند و معادل هم به كار      همديگر وصف شده  
گسترده بر پشت دوزخ، صراط مستقيم، راه راست و طبق روايات عقيده بر اين اسـت        

بايد از پل خاصي كـه نـام آن         ها    كه پس از پايان كار محاسبات صحراي محشر انسان        
ر دارد كـه    صراط است بگذرند و وارد بهشت شـوند و ايـن پـل بـر روي دوزخ قـرا                  

  )397سجادي، (».گناهكاران نتوانند از پل به سالمت بگذرند و در دوزخ سقوط كنند
پلي كـه صـبح روز چهـارمِ        «: شود  مي همين پل در متون زرتشتي چنين توصيف      

درگذشت روان درگذشتگان نيكوكار و گنهكار بايد از از روي آن گذشته بـه بهـشت                
موضـوع  .  پل بر زبر البرز كوه افراشته شود       اين. بروند يا به تك دوزخ سرنگون شوند      

روز پسين و پل چينوت و سنجش كردارهاي خوب و بد و پاداش و سزا در بهـشت                  
در اسالم بـه    . ديگر آمده همه از مزدينسا سرچشمه گرفته اند       هاي    و دوزخ كه در دين    

مـده   بار غالباً همـراه بـا كلمـه مـستقيم آ           40باشد و در قرآن بيش از         مي نام پل صراط  
  )291اورشيدي، (».است كه مقصود آن راه حق و راه خداست

در مصرع دوم بيت اول منظور اسدي همان حوداث آخرالزمان است كـه دنيـا و                
رسـد و     مي  كار جهان به پايان    زلزلت االرض زلزالها  شوند و با      مي ما فيها در هم ريخته    

 ادگاهـا عـدل الهـي     با اين رخداد عظيم ، مردم  جهان آماده روز حساب در محـضر د              
رونـد و پـس از     مـي شوند و هر كس نامه اعمال خويش را در دست به اين دادگاه   مي

ـ         روانـه دوزخ يـا بهـشت      در  سـوي جايگـاه خـويش       ه  باز خواست از آنان هر كدام ب
اين اخبار كه وعده تخلف ناپذير و امري حتماً مقضياً الهي هـست، همگـي               . شوند مي

 و تـاثير   اسـت در شعرش به خوبي به آنها اشاره كـرده در قرآن ذكر شده اند و اسدي     
 ذكـر شـده     با تاكيد  اصل مهم دين كه در قرآن فراوان و          چهاردر كل اسدي به     . گرفته

در كتـاب   )  و عمـل صـالح     توحيد و يگانگي خداونـد، معـاد و مـرگ، نبـوت           ( ستا
گرشاسب نامه خويش زياد توجه داشته است زيرا همين ياد مرگ و تـرس از عقـاب                 

  :شود  ميخداوندي باعث جلوگيري از بسياري از انحرافات اخالقي
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ره ديــنش آنــسـت كــز هــر گنــاه
بهستيش خستو شوي از نـخست    
بپيغمبرش بگروي هـر كه هسـت    
بدانـي كـه انـگيزشـت و شــمار     

  

ـــش داري نـگـــاه   ــابي و فـرمان بت
يكــيش زان پـــس بــداني درســت
ـــت  ــداد دس ــاخ بي ــاويزي از ش ني

ـول چـيـنــود گـذار    هميدون بـپـ  
)402اسدي، (  

انسان بايد همواره به فكر آخرتش باشد، تقواي الهي پيشه كنـد،               يادآوري اينكه   
 ارزش تعليمـي و     از روز رستاخيز و حاضر شدن در دادگاه عـدل الهـي ترسـان باشـد               

 .سـازنده او باشـد   و فرجام نگري اش  تا اين ترس و تقواي او    تهذيبي واالئي داراست،  
  :در شعر اسدي همانند فردوسي با زبان پند و اندرز آمده است موارداين 

ـــتن  ــزدان و از روز انگيـخـ ز يـ
  

ز روز گــذر كــردن انديــشـه كــن
  

بينديش و بس كن ز خون ريختن        
)257:همو(   

 پرســـتيدن دادگـــر پيـــشه كـــن
)471/ 1فردوسي(             

با و پر معنـي چـون       گشايد و سخناني زي     مي اسدي همچون عارفان زبان به سخن     
  :سرايد  مياين دو بيت

ــدنِ  ــدي دي  آشـــكاراگــر بــس ب
همي ديدن دل طـلب هـر زمــان       

  

ز بـــن نـــامدي ديـــدن دل بكــار  
ــد روان ـــه از ديـــدن دل فزايـ كـ

  

تهذيب جان وروان با انديشه كردن و تفكر در جهان آفـرينش وشـناخت وجـود                
 تجلي حقايق الهي نيز هـست       دل كه داراي شهود قلبي و مركز      . شود  مي خويش محقق 

چشم را بـه ديـدن      . بايد ساخته و پرداخته شود تا جان و روان به وسيله آن زنده بماند             
ظاهر دل خوش كردن و به آن پرداختن سـودي نـدارد، بلكـه راه رسـيدن بـه حقـايق                     

  .چشم دل است كه بايد باز كرده شود تا آنچه ناديدني است آن بيند
مبداء و مقصد كار آدمي نيز در انديشه اسـدي نمايـان            دعوت به انديشه كردن در      

  .گويد  ميانديشد و  مياو به مانند موالنا. است
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ببين و بـدان كـز كـجــا آمــدي        
  

روزها فكر من اينست و همه شب سـخنم        
از كجا آمده ام آمدنم بهر چـه بـود؟         

  

كجا رفـت بايد چـو ز ايدر شوي         
)11اسدي، (  

ويـشتنم كه چرا غافل از احـوال دلِ خ       
روم آخر ننمـائي وطـنم       مي به كجا 

)577ديوان شمس،(  
ـ               ه      اسدي در كنار اشاره و تاكيد فراوان به توحيد خداوند و مسئله بازگشت ب

دهــد كــه از گنــاه دوري كنــيم و بــه فكــر   مــيديگــر ســراي، پنــد و انــدرز فــراوان
ند، در آن دنيا    انسان چون از گناه دوري ك     . و شمار آن جهان باشيم    ) رستاخيز(انگيزش

  :از غضب الهي در امان است
ي باشد ايمن ز ترس خـداي      ـكس

ــ  ــزدان ن ــرس ي مدارد دژـدل از ت
  

كه نبود گناهش چوشد زين سراي       
ــزد نباشــد ســتم  ــد كــز اي ــه دان ك
( 148: اسدي ) 

در اينجا به عدل الهي اشاره كرده، اينكه خداوند به اندازه يك دانه خردل نيز بـه                 
اين موضوع در آيـات قـرآن نيـز آمـده از جملـه در آيـات                 . ردكسي ستم روا نمي دا    

 ».ذلك بما قدمت ايديكم و أن اهللا ليس بظـالم للعبيـد           « ": 182ه  سوره آل عمران آي   :زير
و بـه تحقيـق خداونـد      . اين به سبب آن چيزي است كه خـود از پـيش فرسـتاده ايـد               

إن تكـو   وه يظلم مثقال ذران اهللا ال«: 40نساء آيـه  ي   و سوره بندگانش ظلم نمي كند   به
ي  انـدازه  به قطع و يقين خداونـد بـه  : يعني» عظيماً ن لدنه اجراً   يضاعفها و يؤت م    هحسن

بابت آن  گرداند و   مي ظلم نمي كند و اگر كار نيكي باشد آن را دو چندان           اي    مثقال ذره 
  ».كند  ميحسنه عطاي  از خودش اجري بزرگ به آورنده

اب تقسيم اوقات شـبانروزي دارد كـه  جالـب اسـت و               اين شاعر دستوري در ب    
انـسان مـنظم    . ديني ، روانشناسي، و انسان ساز در آن نهفته شده است          هاي    هبسيار نكت 

كنـد، داراي     مـي  كه برنامه دارد و طبق تدبير و تفكر و همراه با ياد نام خداوند زندگي              
بـا يـاد و ذكـر خـدا          و بيشك چون     نيك اين جهاني و آن جهاني خواهد شد       اي    آينده

  .ماند  ميبه دور» معيشتاً ضنكا«همراهست از 
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شب و روز بر چـار بهـره بــپاي         
ــام را  ــدبير و فرج ــاز ت ــر ب دگ

  

يكــي بهــره ديــن را زبهــر خــداي  
 

ـــارم آرام ر  ــزم را چــ ــيم بــ ـــ
)463اسدي،(  

  فرجام انديشي شاعرانه
بـه ديگـر سـخن      تواند باشـد،      مي له مرگ سه گونه   ئنگاه شاعران ايراني به مس        

توان به سه گونه متفـاوت بـا معرفـي شـاعري بـه عنـوان                  مي مرگ انديشي شاعران را   
يك عده از شاعران مرگ را به ديده خوش نگريـسته           . نماينده آن نوع تقسيم بندي كرد     

دانند كه موالنا و حـالج و ابـو سـعيد از ان               مي نرا راه وصال به محبوب حقيقي     آاند و   
از مرگ ترس و واهمه به دل دارند و رازناكي ان كه باعـث عـدم           دسته ديگر   . دسته اند 

داننـد خيـام      مـي  لهئشناخت صحيح ان شده است را دليل برخوردي خاص با اين مـس            
نماينده اين گروه است كه مغتـنم شـمردن دم و خوشـي وقـت حـال را بـر تفكـر در                       

ا امـري   گروه سوم از شاعران كساني اند كـه مـرگ ر          . چيستي مرگ رجحان داده است    
مله و مبادله نكـرده انـد و بـه فكـر            اطبيعي انگاشته و اين دنيا و ان دنياي خويش را مع          

 سـعدي نمونـه اعـالي ايـن گـروه شـاعران       ؛رداختن بـه هـر دو روي سـكه هـستند       پ
  ) 299فالح، (.است

 نگـاه شـاعرانه بـه       اگر بخواهيم اسدي را در زير مجموعه يكي از اين سـه قـسم             
 چون كه در اشعار اسـدي بـه   ،شود  ميبي شك كار كمي دشوار بياوريم   مرگ و فرجام  

 اما آنچه كـه كـار اسـدي را          ؛برمي خوريم ها    و مرگ انديشي  ها    هر سه نوع اين گرايش    
او بـا  . ه اسـت ئلسازد عقالني نگريستن او به ايـن مـس    ميدر برخورد با مرگ مشخص   

 نكه بازخواسـت الهـي    ئه پند و اندرزهائي در مورد مرگ و معاد و جهان آخرت و اي             اار
  - كه شيعيان و شعوبيان بـا آن شـناخته شـده انـد             -ي خاص ست با عقل و خرد    دركار

  . نگريسته است
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يكي جامــه زنـدگانيــست تــن      
ـــلند  ـــفرسايد آخــرش چــرخ ب ب
ز ما تا ره مـرگ يكـدم رهــست         
چو پوليست اين مرگ كانجام كار     
بميرد هر انكس كـه زايد درسـت      

  

ويشـتنكه جان داردش پوشش خ      
چو فرسـود جامـه ببــايد فــكند       
اگر دم درازسـت اگـر كوتهـسـت       
بــرين پــول دارنــد يكــسر گـــذار
شود نيست چونانكه بـود از نخـست       

)47-43 ، 473همو(  

اسدي در اين چند بيت به گونه شـاعرانه از تقابـل جـسم و روح سـخن رانـده                    
مـرگ باهمنـد امـا      است و اشاره واقعي اش آنست كه اين دو تا دم نزع جان و زمـان                 

چون مرگ بر انسان نازل شد، جسم، كه چون جامه زنـدگاني و نگهبـان روح اسـت،                  
در ادامه اين بحث كه اعتقـاد اسـدي         » .شود نيست چونانكه هست   «شود و   مي فرسوده

گيرد اينست كه در بعد از انگيزش و شمار در نـزد خداونـد جـان           مي از آن سرچشمه  
اللَّـه  «در اين ابياتش به اين آيه قرآن نظره داشته است         گويا اسدي   . شود  مي به تن زنده  

تتَم ي لَمالَّتا وهتوينَ مح فَّى الْأَنفُستَوي       تـوـا الْمهلَيـي قَـضَى عالَّت كس مـا فَيهنَامي مف
 خداوند )42الزمر ،(  »فَكَّرُونَيتَ الْأُخْرَى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ في ذَلك لĤَيات لِّقَومٍ ويرْسلُ

نيـز بـه هنگـام     انـد  كند، و ارواحـي را كـه نمـرده    قبض مي» مرگ«ارواح را به هنگام 
نگـه   گيرد، سپس ارواح كساني را كه فرمـان مـرگ آنهـا را صـادر كـرده      مي» خواب«

ر معينـي، د  گرداند تا سـرآمد  باز مي) كه بايد زنده بمانند(دارد، و ارواح ديگري را  مي
  )300 /8ك ميبدي، ن(.كنند هاي روشني است براي كساني كه تفكر مي اين امر نشانه

جان در ديدگاه حكيمان همزمان بـا اسـدي از جـسم جـدا شـده و در آسـمان                    
مانـد تـا      مـي  چهارم تا زمان حشر و قيامت به درون قنديلي پـاكيزه از نـور، جـاودان               

سفه اسالمي جسم در آخرت هست       البته در نزد فال    _محشور شود و دوباره به جسم       
  :گردد  مي باز_اما با هياتي خاص و متفاوت

چو باشد گـه رسخيــز و شــمار        
  

ـــار     ــدش كردگ ــده گردان ــتن زن ب
( )315اسدي،   

 تمـام   و مرگ قضاي محتوم الهي و بر همه افراد بشر نازل شدني اسـت    آري،    

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


190
 

 ///
ش ديني

مجله پژوه
 

 
. رسـيده اسـت   تالش بشر در طول تاريخ براي جاودان زيـستن بـه بـن بـست مـرگ                  

 زيگفريد در افسانه ملل ، ميـل بـه نـاميرايي داشـتند، امـا هـر كـدام                     و اسفنديار، آشيل 
ـ       ، هماننـد  ياد مـرگ  . ازيشان سرانجامي جز مرگ نداشتند     دنيـا  ه   تفكـر در چگـونگي ب

ـ              . دنيـا را در پـي دارد     ه  آمدن، خواص انسان سازي چون دوري از غرور و دل بـستن ب
از . يخ به اين ناچاري بشر در برابر مرگ اعتراف كرده اند          بزرگان و خردمندان طول تار    

كـردم همـه    / از قعـر گـل سـياه تـا اوج  زحـل            «: گويد  مي جمله ابن سينا در اين باب     
هر بند گـشاده شـد مگـر        / بيرون جستم ز قيد هر مكر و حيل       . مشكالت گيتي را حل   

بـر  مـرگ اشـاره    اسدي نيز به ايـن ناچـاري در برا  )  308: 1380،   1صفا،ج(».بند اجل 
  :كرده است

ـ ار نيك و بد چاره ه     ـبهر ك « ستـ
  

»ز از مرگ كش چاره نايد بدست      ـج  
)111 اسدي،(  

زنـدگاني ايـن     .مرگ پايان زندگي نيست بلكه پلي ما بين اين دنيا و آخرت است            
بـه قـول اسـدي      .  عاريتي و سپنجي، گذرا ولي زندگاني اخروي جاوداني اسـت          جهانِ
  : ماند  مينجا جاودان زندهآشود و در  مي زود زنده ن مردهجا

ــ ـــش ــن مــ ـود زن رده زودـده اي
  

ـ       ـب   ودـدانجا توان جـاودان زنـده ب
269،39همو،( ) 

رسيم كه مرگ حتمي و چـاره         مي در تعاليم دين مبين اسالم نيز به اين اخبار مهم         
 هم چنين خوانده ايم كه مرگ پايان زندگي نيست بلكه پـل ارتبـاط ايـن               . ناپذير است 
آل (».كل نفس ذائقه الموت و انما توفون اجوركم يوم القيامـه          « :در قرآن آمده  . دو دنياست 

چنانكه شما را در اول بيافريد، ديگر بار به سـويش   : كما بداكم تعودون  « يا   )145 ،عمران
َ ربِّـك     َّ إِلَـي    و أَن .»انـا هللا و انـا اليـه راجعـون         «و آيـه معـروف      ) 29 ،عرافالا(».باز آئيد 

َ ربِّـك     َّ إِلَـي    إِن":  انتهاي سـير انـسان بـه سـوي پروردگـار اسـت            ) 42، نجمال.(َ"  منتَهيالْ
  . بازگشت همگان به سوي خداست) 8،علقال.(َ"َّ الرُّجعي
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  )خلود در بهشت و دوزخ(جان در آخرتجسم و فرجام 
شـود؟ در داسـتان      مـي  جان و روان افراد بشر در آخرت به چه سرنوشتي دچـار           

رسـد و از او در بـاره جـان در           مـي  فرهاي جنگي گرشاسب، به برهمنـي اهـل روم        س
توان مباحث مهم قرآنـي       مي  پاسخي كه در آن    شنود  مي پرسد و چنين پاسخ     مي آخرت

پس از بازگشتن در محضر باسعادت الهـي بـه          ) روح(را دريافت، از جمله اينكه جان       
شـود و اينكـه       مي دوزخ فرستاده رسد، به بهشت يا       مي پاسخ اعمال نيك و بد خويش     

اسدي درباره جاودانه بـودن     . اين زندگاني اخروي چيزي غير از زندگاني دنيوي است        
  .زندگاني در آن جهان نيز سخن گفته است

ورا گفت بـر چــارمين آسـمــان      
ــور    ـــاكيزه ن ــدر زپ ـــلي ان بقندي

رسخيـز و شــمار   چو باشد گه    
گزارد همه كارش از خوب و زشت      

ار داند و جـاي خـويش    ره ايـزد   
ـــود  ــدگاني ب ـــگرش زن يكــي دي

  

ــان    ـــĤخر زم ـــا ب ــود جــاي او ت ب
ــج دور  ــوده وز رن ــده آس ــود مان ب
بتن زنـده گردانـدش كردگــار      

بهشتبود گـر    دوزخ  گرش جاي   
شود باز آنجا كـه بودسـت پــيش      

ــزان  ـــاودانيك ــدگي ج ــودزن  ب
8-3 اسدي، ( ) 

معـاد جـسماني همـراه بـا جنبـه          گويا مصرع دوم از بيت سوم به همـان مـساله            
ان  «.روحاني آن اشاره دارد موضوعي كه مالصدراي شيرازي به آن اذعان داشته است            

  بـر  _ آخـرت    _آنچه در روز معاد     (» المعاد في المعاد هذا الشخص بعينه نفسا و بدنا        
گرچـه  ) گردد عيناً همين شخص است هم از لحـاظ جـسم و هـم از لحـاظ روح                  مي

  )339مالصدرا، مفاتيح الغيب،(.ن تغيير يابندخصوصيات مادي بد
شخـصيت  (و در جائي ديگر از اين داستان مناظره گرشاسب بـا بـرهمن رومـي      

شود كه يكي از سواالت گرشاسب چگونگي فرجام كار           مي ديده) سازي خيالي شاعر  
  :پاسخ برهمن در اين باره چنين است. جسم و جان آدم در آن جهان است
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ن آگــهي   آ ـبرمغپيبه  از آن پـس    

آن جان كه زي روشني يافت راه      پس  
چـو از خاك يزدانش گـويد كه خيـز       
بزودي شــمارش گــزارد تــمام      
و گر تيره جاني بود زشت كـيش       
ــاه   ـــرم گن ــزد زش ــيه روي خي س

 كـرده بنـد     بـادافره جـاودان    بـه
انكه جانش از گنه هست پاك     خنك  

  

يـشان ز راه بـــدي و بهـــددهــــ  
ناهـاك از گ  ـه پ ـوز ايدر شود گشت   

ــه رســ    ــد نام ــتش ده تخيزـبدس
امـ دهـد جـاي آرام و كـ         تششبه

همانروز چون خواند ايزدش پيش    
 نباشــدش راه  چيـنود پل ســوي   

ــش  ــدوزخدر آت ــد ب ــد نژن  بمان
بماند بـهشتي چو خيـزد ز خـاك       

)137اسدي،(  
اين ابيات اسدي با اين آيات از سوره مبـارك يـس تناسـب و همـسويي                        

 إِمـامٍ  فـي  أحـصينَاه  شَـيء  وكُلَّ وآثَارهم قَدموا ما ونَكْتُب الْموتَى نُحيِي نَحنُ اإِنَّ«. دارد
 ويلَنَـا  يـا  قَـالُوا  ينسلُونَ ربهِم إِلَى الْأَجداث منَ هم فَإِذَا الصورِ في ونُفَخ )12/يس( مبِينٍ
 واحـدةً  صـيحةً  إِلَّا كَانَت إِن الْمرْسلُونَ وصدقَ الرَّحمنُ وعد ما هذَا مرْقَدنَا من بعثَنَا من
 تَعملُـونَ  كُنـتُم  ما إِلَّا تُجزَونَ ولَا شَيئًا نَفْس تُظْلَم لَا فَالْيوم محضَرُونَ لَّدينَا جميع هم فَإِذَا

 ذكر شده است كه بر كسي حتي به اندازه يـك            و همانگونه كه در قرآن    » .)54-51يس(
  :دانه خردل ستم نمي رود، اسدي مگويد

ــ  ــزدان ن ــرس ي دارد دژمـدل از ت
  

تمـد سـ  ـاشـ ـكه داند كـز ايـزد نب        
)148 :1354اسدي، (  

  به وضعيت و چگونگي فرجـام جـان و روح در آخـرت سـخن               اسدي در ادامه    
  :گويد  ميراند و مي

تـراست خاسـ  درين پيكر و    } جان{چو آمد 
بداد و بـه ديـن رانـد آئـين و راه
خـست        د ـن هم آگاه گردد كه چون بـ
ن بود دور و ناخـوب كـار         ور از دـي

  

ه ايزد رسد گر بود پـاك و راسـت            ـب
ـــه   ـــداند ال ـــاسد ب ــزد شن ــم اي ه
د درسـت      اـب رين جـاي ـي هـشت ـب ـب

دارـبـــه دوزخ بــود جـــاودان پايــ
)142،همو(  
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رآن است، او معتقد است گنهكـار در دوزخ  جـاودان و         پس اعتقاد اسدي پيرو ق    
      . مخلّد خواهد بو د و هم چنين بهشتيان در بهشت

است كه از زبان پهلوانان همين داستان داريم كه دم مرگ           ها      با اين چنين درس   
 از زبـان گرشاسـبِ    . آورنـد   مـي  گشايند و شهادتين بر لـب       مي زبان به استغفار و توبه    

جنـگ آوري هـايش ابيـاتي        وقت سرآمدن زمـان حيـات و         اخر داستان   پهلوان در او  
جاري شده كه باز نمودار كيش و مذهب اسدي است كه آن را وارد اين داستان كرده                 

كنـد و جـان بـه جـان           مـي  گرشاسب هنگام نزع جان، شهادتين بر زبان جاري       . است
  :كند  ميآفرين تسليم

بلب باد سردي بـر آورد و گفـت        
ـدار ويزدان تـويـي  جهان را جهان  

زمين و زمان كرده تـست راسـت       
ــد  ــده ان ــو زن همــه پادشاهـــان بت

تـــو هــم بپيغمبــران تــو پــاكه بــ
پشيمانم از هـر چـه كـردم گنــاه         

  

پـاك دادار بي يـار و جفـت       اي    كه  
بــر آرنــده چــرخ گــردان تـويـــي
بران و بريــن پادشـاهي تــراست       
تــوي پادشــه ديـــگران بنـــده انــد

از تـست پـاك    گواهي دهم ترسم    
ــاه   ــودم ده پن ــزد خ ــشاي و ن ببخ

13-8، 468اسدي،( ) 

  :همانطور كه در جايي ديگر چنين گفته
ـبله نامـور مـصـطفـي اسـت       زمين ق

  
ـــارواست    ــتن نـ ازو روي برگاشـ

)54همو،(  

پس گرشاسب نامه اسدي كه بيشتر از منظر شعر حماسي بـدان نگريـسته شـده                
و آموزه هـاي دينـي و اعتقـادي       ها    داراي انديشه است، عالوه بر رزم و نبرد قهرمانان،        

رود تـا     مـي  فراواني است كه مخاطب با خواندن آن به دنياي درون و تفكر كردن فرو             
يك اثر ادبـي ايـن گونـه بـا تعهـد ادبـي و               . ساعتي انديشه عاقبت خويش را كاربندد     

  .اخالقي پيوند محكم دارد تا به رسالت اصلي خويش نيز بپردازد
ندگي از اصولي اسـت كـه ارسـطو در تبيـين حماسـه و تـراژدي از                  اصل آموز «

كه طبق آن يك حماسه يا تـراژدي موفـق  و            . ادبيات يونان باستان اخراج نموده است     
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موثر آنست كه از طريق احساس ترس، شفقت يا تأسف، شخصيت يا مخاطب داستان              

 احساسات وي   را به كارتاسيس يا همان تهذيب اخالق سوق داد آنگونه كه عواطف و            
 ادبيات تعليمي پايه و اساس هر اثـر ادبـي         ). 135زرين كوب،   (».دستخوش تغيير گردد  

تواند باشد به سخن ديگر اين نوع ادبي بـا هـر نـوع ديگـر، چـون ادب حماسـي ،                     مي
  .غنائي و عرفاني همراست

پس گرشاسب نامه، يك اثر منظوم حماسي است ولـي بـه طريقـي كـه گذشـت                  
ه و تعليم آموزه هاي اخالقي و ديني را پا به پـاي هـم بـه همـراه                   معلوم شد كه حماس   

  . رساند  ميدارد و اين همان تعهد اخالقي و ادبي شاعر را

  نتيجه گيري
بيــشتر  مباحــث حكمــي و انــدرزي ايــن شــاعر بــر مــدار دوري دادن از دنيــا ، 

اوداني برانگيختن توجه مخاطب به مرگ و معاد، توحيد و اعتقاد به دنياي ديگـر و جـ                
او ابتدا توجه مخاطبان را بـا ابيـات انـدرزي فـراوان بـه سـوي               . چرخد  مي بودن روح، 

 دارد و سپس به شـرح مباحـث اخـروي روي            مي  معطوف - مرگ -قضاي محتوم الهي  
  .آورد مي

فرجام شناسي اسدي بيشتر مربوط به فرجام شناسي فردي و انساني است و بيـان             
 يعنـي بيـشتر بـه     . ر مورد توجه قرار داده اسـت      چگونگي فرجام گيهان و جهان را كمت      

 eschatologhy).(موجودات  تا به فرجام كار  توجه داردapocalypse(مكاشفه 

بـه  : كند عبارتند از  ميانديشه هائي كه در اين مبحث به ذهن مخاطب خويش القا   
ر فرجام كار خويش بنگر، ببين و بدان كز كجا آمده اي، كجا رفت خواهي چـو ز ايـد                  

 شوي، توشه راه بر بند، مرگ در راه تـو اسـت، حـساب و دادگـاه عـدل الهـي بـر پـا                       
شود و باز در قيامـت        مي شود، عدل الهي به كسي ستم نمي كند، جان از جسم جدا            مي

به آن برمي گردد، بهشت از آن نيكـو كـاران و دوزخ از آن بـدكاران اسـت، زنـدگاني                     
ني اسـت، رويـت الهـي بـا چـشم سـر              اخروي جاوداني است، معاد جسماني و روحا      

  .محال است
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اسدي چو فيلسوفي عقل گرا كه خردش بـر او رهنمـون اسـت، سـير تـاريخي                  
دارد كه اين جهان پايـان و فرجـامي نيـك دارد              مي جهان را در مد نظر داشته و اذعان       

  .كه مرگ انجام و ختام آن نيست بلكه پلي است كه اتصال دهنده دنيا به آخرت است
با انديشه هاي بزرگاني چون فارابي و به خصوص ابـن سـينا آشـنا بـوده            اسدي  

 -است كه اين ادعا را همسويي و همانندي نظراتش در زمينـه طـرح معـاد جـسماني                 
  .كند  ميروحاني با نظرات اين بزرگان ثابت

در اخرالزمان، اشاره كـرده اسـت و ايـن را مقدمـه           ) عج(او حتي به ظهور مهدي    
 در آخـرت اشـاره كـرده و       ) ص( موضـوع شـفاعت پيـامبر اكـرم        بـه . دانـد   مي قيامت

  .»گه رستخيز آب كوثر وراست       لوا و شفاعت سراسر وراست«:گويد مي
  )4اسدي، (                                                                              

انديـشي ايـن    نتيجه بررسي ما بر روي گرشاسب نامه اسدي در موضوع فرجـام             
اسـت و   ) عـج (منجي آخرالزمان مهـدي       : شود كه در نظر او      مي شاعر بر اين خالصه   

دهـد و مـرگ و برپـائي         مـي  جهان و هر چه در آنست به سير عقالني خـويش ادامـه            
معـاد جـسماني و روحـاني اسـت، بازخواسـت بنـدگان در              . قيامت پايان آنها نيـست    

 و زندگي در آنجا جاوداني است       گيرد، بهشت و دوزخ هست      مي محضر خدا صورت  
  .و تجلي و رويت الهي به چشم سر و اين چشم انساني محال است

ترتيبي كه بتوان عقايـد فرجـام انديـشيانه و فرجـام شناسـانه در نـزد اسـدي را                    
جست و جو كرد بر منوال زير است، آنچـه در ادامـه آمـده اسـت دربردارنـده تمـام                     

است و دقيقاً مطابق با فرجـام شناسـي دينـي،           انديشه هاي اسدي طوسي در اين باب        
  .يعني قرآن و احاديث ،است
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  ساختن مخاطب از مرگ
 مرگ انديشي فـراوان و توجـه بـه-3

  بازگشت به سوي خدا
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  رستاخيز
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  در آخرت) ص(ر شفاعت پيامب-9

 چگـــونگي جـــسم و جـــان در-11
  آخرت
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