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  تصویر بهشت و دوزخ در آثار ناصرخسرو
   1زاده المیرا حسن

  مقدمه
و توصیف بهشت در  و شاید بتوان گفت سوداي جاودانگی و تعبیر ترس از مرگ و نابودي همیشه کابوس بشر بوده است

هاي ذهن بشر یکی از مهمترین دغدغه، به همین دلیل .ادبیات و اسطوره هاي کهن از همین منشأ نشات گرفته است
سرزمین موعدي است که رنجی در آن وجود ندارد و منتهاي هر ، بهشت در معناي کل .سرنوشت پس از مرگ است

محل رنج است و جایگاه آنانی که به هدف آفرینش ، نقطه مقابل آن لذت و آرامش است که بشر به آن نیاز دارد و دوزخ
بهشت بیانگر صورت کمال انسان و دوزخ بیانگر صورت تباهی و زوال ، به بیان دیگر .اندو حقیقت انسانی دست نیافته

توان به مبانی می، با بررسی دیدگاه یک شاعر/ نویسنده و یا اندیشمند در مورد بهشت و دوزخ، بدین ترتیب .انسان است
ترین عنصر زندگی در ترین و اصلیفکري و دیدگاه او در باب نهایت کمال و زوال بشر دست یافت و دریافت که مهم

در صورتی می توان دست ، به آرمان شهر هر فیلسوف/ متکلم/ شاعر و دانشمند، نظام فکري او چیست؟ به بیان دیگر
در این پژوهش با بررسی دقیق و ، به همین دلیل .دوزخ را بررسی کرد یافت که دیدگاه و تصویري او از بهشت و

  :موشکافانه آثار ناصر خسرو در پی دستیابی به پاسخ این سواالت هستیم
 ست یا روحانی؟ مبتنی بر معاد جسمانی، آیا رویکرد او در تبیین و توصیف مفهوم بهشت و دوزخ

توان مشاهده منظوم ناصرخسرو در شیوة تبیین و توصیف بهشت  می آیا در مقام مقایسه تفاوتی بین آثار منثور و
  کرد؟

 هاي او از بهشت و دوزخ وجود دارد؟آیا تفاوتی در تأویل
  هدف نهایی او از بیان این معانی و تببین و تأویل مفهوم بهشت و دوزخ چیست؟

توسط علی سلطانی نگاشته  1353ال تنها یک مقاله با این عنوان موجود است که در س، در پیشینه این پژوهش   
 .اندست و به ذکر نکاتی کلی در این رابطه اکتفا کردها شده است اما رویکرد ایشان در این مقاله بیشتر ژورنالیستی

-اشاره مختصري به این موضوع شده است اما در هیچ» بازتاب افکار اسماعیلیه در آثار ناصر خسرو«همچنین در مقاله 
، مقاله تصویري کامل و همه جانبه از بهشت و دوزخ در آثار ناصرخسرو ارائه نشده است؛ به عنوان مثال کدام از این دو

نیاز به یک ، به همین دلیل .انداي نکردههاي چندگانه ناصرخسرو و تفاوت شیوة بیان او در آثارش اشارهبه تأویل
   .شودپژوهش همه جانبه در این رابطه احساس می

  در منبرهاي کالمی ناصرخسرو بهشت و دوزخ  
و دوزخ مبتنی بر عقاید فرقه   شود که نگاه او به بهشتبا بررسی آثار ناصرخسرو مشخص می، در قدم اول   

اما در مقام ، در صدد تبیین و تأویل معناي حقیقی بهشت و دوزخ است، ست و در جاي جاي آثارشاسماعیلیه و باطنی
گویی از سه منبر و با سه  .هایی مشاهده کرداصرخسرو در آثار منظوم و منثور تفاوتیتوان در نحوة بیان نمقایسه می

ه این سه منبر بسیار با هم مرتبط هستندنوع مخاطب متفاوت سخن می اي از سخنان او در باب بخش عمده .گوید؛ البتّ
دد تبیین و اثبات بهشت و دوزخ گیرد و در این جایگاه درصبهشت و دوزخ در منبر متکلمانه یا فیلسوفانه جاي می

ت .هاستروحانی و تأویل معناي حقیقی آن گیرد که ناصرخسرو از منبر مبلغانه در جایگاه بعدي قرار می، از حیث کمی
منبر ، شیعه اسماعیلیه است و منبر سوم، درصدد تبیین و اثبات حقانیت اسالم و باالخص، بیان مفاهیم بهشت و دوزخ

                                                             
 کارشناس ارشد ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد 1
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کند؛ البته این جایگاه ناصرخسرو همچون واعظان از بهشت و دوزخ براي ترغیب و تحذیر استفاده میدر  .است، واعظانه
تر به واکاوي بهتر است با نگاهی دقیق، براي درك مبانی فکري و دیدگاه ناصرخسرو در باب نهایت کمال و زوال بشر

   .سخنان او در این منبرهاي گوناگون بپردازیم
  ه/ فیلسوفانهمنبرِ اول: متکلّمان

مخاطب او ، ناصر خسرو اغلب در آثار منثورش از این منبر با مخاطبشان صحبت کرده است؛ گویا در این آثار   
هاي عقالنی در پی اثبات جسمانی نبودن بیشتر طبقه تحصیل کرده جامعه است؛ چراکه اغلب با بیان مباحث و استدالل

-او براي متقاعد ساختن مخاطب با رمزگشایی و تأویل پیش فرض .ستبهشت و دوزخ و لزوم تأویل این مفاهیم دینی
  .ست که از بهشت و دوزخ ارائه داده استهاي مسلم بهشت و دوزخ در پی اثبات تأویلی

  تأویل ناصر خسرو از بهشت:
: 1324نی (قبادیا .داندناصرخسرو بهشت را وصول نفس انسان به مرتبه عقل کلی  می، به طور کلی در اکثر مواقع

34( 
از خالل  .)41خواند (همان: ناصرخسرو تأویل دیگري از بهشت ارائه کرده است و آن را علم و دانایی می دینوجهدر 

ت علم در نزد او پی بردآثار ناصرخسرو می ت خلقت عالَم را  زادالمسافرینتا جایی که در  .توان به عظمت و اهمی علّ
توانستیم بگوییم که کمال علم همان شاید با اندکی تسامح می .)237: 1341انی داند (قبادیرسیدن نفس به علم می
ر است هر « .ناصرخسرو بین این دو امر اختالف قائل شده است، اما در جاي دیگر، مرتبه عقل کلی است علم تصو حد

ر کند که آن چیز است و گفتند که حد عقل آن است که جوهري بسیط است  که مردمان چیزها چیزي را چنان تصو
و نفس ناطقه نگاه دارنده حیات ، نگاه دارنده جسد است  -یعنی زند گانی-بدو و اندر او یابند و گفته اند که حیات 

و علم فعل عقل است که ، و عقل نگاه دارندة نفس ناطقه است و شرف دهندة اوست به شناخت جوهر خویش ، است
ناصرخسرو در هیچ قسمت از  .)249: 1332(قبادیانی .»نک (آن) چیزهاستمردم به عقل اندر یابند مر چیزها را چنا

ت این تأویل دوگانه بهشت به عقل و علم را به صراحت بیان نکرده است، آثارش جا که براي بهشت قائل به اما از آن، علّ
بهشت ، اید بتوان گفتش، کندو علم را فعلِ عقل یا گوهر آن معرفی  می 1)18: 1338درجات و مراتب است (قبادیانی 

علت  .تر از بهشت در معناي عقل کل قرار دارداي از مراتب بهشت است که در جایگاهی پاییندر معناي علم مرتبه
آن است که او از گفتن جزء (علم) ارادة کل (عقل کلی) کرده است ، توان بیان کرددیگري که براي این تفاوت تأویل می

   .همان وصول به عقل کلی است، علم و منظور او از تأویل بهشت به
او براي اثبات تأویل بهشت به عقل/ علم با استفاده از مبانی فلسفی به تببین و تأویل چند پیش فرض اساسی در 

  پردازد:باب بهشت می
 مندي از عقل جزئیبه مثابۀ بهره، بهشت مقام راحت و آسانی و ایمنی است و انسان با وصول به مرتبه عقل کلی .1

بدان چه گوییم مردم را همه راحت و ، و دلیل آریم بر آن که عقل بهشت است«یابد: از رنج رهایی می، در جهان ماده
چگونه رنج و شدت و ناامنی بر ستوران  .اندنبینی که مردم از عقل کل نصیب یافته .آسانی و ایمنی از عقل کل است

اند چندین ین مقدار عقل جزوي که مردم از ایزد تعالی نصیب یافتهپس چون بر ا ...اند که ایشان را عقل نیستافکنده
   .)34: 1324(قبادیانی  .»دلیل آمد این حال بر آن که عقل کل بهشت به حقیقت است، رنج از ایشان برخواسته است

                                                             
هاي جهان مادي متفاوت است چرا که این نعمت با نعمتاي از این بهشت (عقل / علم) بهره می برد ولی هرکس به فراخور اعمالش در مرتبه 1

ت است که حسادت در آن عالم راه ندارد (قبادیانی  ) این جمالت 18: 1338در بهشت هیچ کس از مرتبه کس دیگر خبر ندارد و به همین علّ
  رو تنها ترجمۀ آثار سجستانی است.رسد، بسیاري از سخنان ناصرخسدر ینبوع بیست و نهم سجستانی عیناً عنوان شده است. به نظر می
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و اما نفس انسانی ناقص است و در صورت اتصال نفس انسانی به مرتبه نفس کلی ، بهشت جایگاه کمال است .2
شود؛ پس بهشت یا مقام کمال بشري در اتصال به مرتبه عقل محو شدن نفسِ کلی در عقلِ کلی این کمال حاصل می

   .) 39- 38(همان:  .کل است
بنیاد دین حق بر ایجاب بهشت است مر مطیعان و نیکوکاران را «هاست بهشت جایگاه اهل ثواب و نهایت لذت .3

 اصل پاداش و کیفر اخروى او به، )؛ در حقیقت229: 1332(قبادیانی  .»رنج نیست که آن معدن غایت لذات است و آنجا
 اندام انسان تنهاجسم آدمى خادم و پیشکارى بیش نیست و ، در نظر او .پذیرداما حشر و نشر جسمانى را نمى، باور دارد

 .وى متوجه نفس خواهد بودفاعل حقیقى نفس است و پاداش و کیفر اخر، به تعبیر دیگر ؛انددست افزارهاى نفس
  1 .او منکر نیازهاي جسمانی در بهشت است، به همین دلیل .)105(همان: 

  او بهشتى نیست بل خود کافر است          گر بهشتى تشنه باشد روز حشر«
   .»گر چه سرد و خوش بود نا درخور است                ور نباشد تشنه او را سلسبیل  

   .)34: 1357(قبادیانی 
ت بیان لذت، ز بیان این پیش فرض براي بیان لزوم تأویل معناي حقیقی لذتپس ا هاي حسی و فانی به تببین علّ

لذت حسی فانی به منزله رمز و مثل است از لذت نفسانی باقی و رسیدن نفس مردم بدین لذات «پردازد: میقرآن در 
 .»باقی و این از آن به محل چاشنی و نموداریست فرودین مر او را چو نوید است ازآفریدگار خویش سوي آن لذت برین

جا که شناخت هرچیزي به واسطه از آن، داند و معتقد استاو لذت را متعلق به مرتبه نفس می .)395: 1332(قبادیانی 
بایست به بررسی فعل نفس یعنی طبیعت بپردازیم که در شود براي شناخت مفهوم لذت نفس میفعل او مشخص می

یکی آن است که میل و حرکت او سوي «، شوندنفس حسی و نفس ناطقه از هم متمایز می، نفس نباتی سه مرتبه
حواشی عالم است (نفس نباتی) و دیگر آن است که میل و حرکت او سوي مرکز عالم است (نفس حسی) و سه دیگر 

)؛ 245- 244: 1332(قبادیانی  .»اند (نفس ناطقه)آنست که حرکت او بسوي امهات است که به گرد مرکز اندر آمده
البته او معتقد است که روح ناطقه باالترین لذت را داراست و این لذت نفس ناطقه را به دو بخش حسی و عقلی تقسیم 

اما لذت عقلی تنها منحصر به انسان است ، )249و  248(همان:  .کند که انسان در لذت حسی با حیوان شریک استمی
ست و مر لذت عقلی را نهایت نیست و هر نفسی که آن به لذات مر او را از عقل نصیبو شرف نفس آن است که «
(همان:  .2»نهایت عقلی پیوسته شود اندر لذات حسی متناهی کمتر رغبت کند مگر آن مقدار کزآن چاره نباشد بی

در نتیجه لذتی را باقی ، دانستهیاز آنجا که او بهشت را جایگاه لذات دایمی و پایدار م، توان گفتمی، در نهایت .)250
   .)166(همان:  .داند که از حقایق باقی و غیر مادي چون نفسِ انسان و علم و معلومات برخیزدمی

رونق و بها و جمال که به نفس ناطقه رسد و «گوید: ست و در باب چرایی این موضوع این چنین میبهشت ابدي .4
پس نفس ناطقه که به حکمت و علم رسد  .در نعمت باشد بهشتی باشدآن علم و حکمت باشد و آن که همیشه ان

در نتیجه با استناد به این تأویل که معناي ابدي بهشت رسیدن نفس ناطقه به  .)301: 1341(قبادیانی  .»بهشتی شود 
   3 .ابدپذیرد اگر انسان به حکمت دست یمعتقد است که بهشت در این عالم خاکی نیز تحقق می، علم و حکمت است

                                                             
  بدنشان و بیهش و شوم اختر است        هرکه ز ایزد سیم و زر جوید ثواب«  1

  ورنه زر با سنگ سوده همبر است          از نیاز ماست اینجا زر عزیز    
  ).34: 1357(قبادیانی ». قیصر اکنون خود به فردوس اندر است          در بهشت ار خانه زرین بود    
یه منقطعۀ زا«رسد، این مضمون هم از سجستانی گرفته است: به نظر می  2 ما هی اللذّة، و کانت اللذّة الحس ا کان قصاري الثواب انّ ئلۀ، وجب       لم

لم . کان من هذا القول وجوب أن تکون التی ینالها المثاب أزلیۀ غیر فانیۀ ، باقیۀ غیر منقطعۀ . و لیست لذّة بسیطۀ باقیۀ علی حالتها غیر لذّة الع
یۀ و ال أالشیاء الحس 65: 1340(سجستانی ». لذّة العلم للمثاب فی دار البقاء ... فاذا الثواب فی دارلبقا/ئ هو العلم ال حس .(  

  ).302: 1341(قبادیانی ». خردمند آنست که نفس خویش را هم امروز به بهشت رساند، به علم و عمل که رهایش ابدي اندرین است«  3
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  به حکمت شایدت مر خویشتن را       هم اینجاست در بهشت عدن دیدن«
   .)400: 1357(قبادیانی  .»بدان کامد سوي تو فضل ذوالمن         چو در پیدا نهانی را ببستی

داند و معتقد است که بهشت حادث است و هست شدن آن او ماهیت بهشت و ثواب را ازلی نمی، الزم به ذکر است
  .)229: 1338(قبادیانی   1از نیست است، هانوع هست شدنِ هستاز 

  تأویل ناصر خسرو از دوزخ
تأویل  .پردازدها  میابتدا به اثبات و تأویل پیش فرض، رویکرد ناصرخسرو در تأویل دوزخ نیز همانند بهشت است

تأویل عقاب در دوزخ دقیقاً ، ثالهاي بهشت است؛ به عنوان مها دقیقاً نقطه مقابل تأویل پیش فرضاین پیش فرض
داند که درآن جا ها میبه این صورت که دوزخ را جایگاه اهل عقاب و نهایت رنج .نقطه مقابل تأویل ثواب در بهشت است

تی وجود ندارد داند آن را متعلق به نفس و روحانی می، ) و در تعریف عقاب همانند ثواب229: 1332(قبادیانی  .هیچ لذّ
اگر گوید عقاب چیست؟ گوییم آنچ نفس بیابد پس از آن که از جسد جدا شود از اندوه و «گوید: ف آن    میو در تعری

ه این عقاب براي نفس است نه کالبد جسمانی انسان  .)95(همان:  .»درد و رنج و پشیمانى همه عقاب است البتّ
نکتۀ دیگر آن که او دوزخ را نیز چون  .)187ست نه حسی (همان: )؛ یعنی عقاب آن جهان علمی240: 1338(قبادیانی 

این وضع جهالت و رذالت برابر فضیلت و حکمت ایستاده است مر «گوید: داند و در باب چرایی آن میبهشت ابدي می
پس از آن که از کالبد جدا شده  .بیاالید نیز آن هرگز از او جدا نشودها  و تیرگیها  که چون بدان آالیش، نفس ناطقه را

اما ازلی نیست و حادث است و هست ، )301: 1341(قبادیانی  .»مجرّد مانده و همیشه اندر آتش خداي بماند، شدبا
   .)229: 1338(قبادیانی  .از نیست است، هاشدن آن از نوع هست شدنِ هست

  توان مشاهده کرد:در آثار ناصرخسرو دو تأویل در باب دوزخ می، به طور کلی
 .خواندناصر خسرو دوزخ را قرار گرفتن سالک در مرتبۀ جهل می، جهل: در اغلب مواقع تأویل دوزخ به - 2- 1-1

 .کندتأویل یا همان اکتفا کردن به ظاهر شریعت عنوان میهاي بی) و آتش این دوزخ را شریعت41: 1324(قبادیانی 
ت دوگانۀ آتش ب، او براي فهم بهتر این تأویل .)87: 1338(قبادیانی  آتش که «کند: راي اجسام را بیان میمثالِ خاصی

بدان از بهر آنست که آتش به کار آید در صالح جسد از بهر پختن چیزهاي خام و ، آن جاي گناهکاران است مثل دوزخ
همچنین  .هاي جسدانی طبیعی را چنان که صورت آن چیز ناپیدا کند و مجهول گرداندشنیز آتش تباه کند مر  صورت

ن مثل است بر آتش که آشکار شدن آن به کار است ظاهر صالح عالم را تأویل زندگانی او تباه شود هاي پیامبراشریعت
با این تمثیل درصدد بیان این نکته است که ظاهر ، به بیان دیگر .)169- 168(همان:  .»هاي آن عالمو بازمانده از لذت

چون صورت جسمی که با آتش نابود انسان هم، شوداما اگر تنها به مفهوم ظاهري بسنده ، شریعت پیامبران مفید است
  گوید:در تعریض به عالمان ظاهربین این چنین می، نیز دیواندر  .گرددتباه می، شودمی

    به دوزخ درهمی برند آهون       به دنیا دین فروشانند ایشان «
   .)145:  1357(قبادیانی  .»گزیده جهل را که شناسد افسون     گزیده مار را افسون پدید است 

تأویل دوزخ به معناي ماندن در عالم جسمانی: ناصرخسرو به نقل از ابویعقوب سجستانی این تأویل از  - 2- 2-1
به تأیید رسد و به عالم عقلی بر شود و آن بهشت است و هر ، هر نفسی که نیکوکار باشد«دوزخ را بیان کرده است که 

   .)87:  1338(ناصر خسرو   .»در عالم جسمانی بماند و دوزخ اینستنفسی که بد کردار باشد تأیید نپذیرد و ان

                                                             
تعریف »  ء به نیستى خودش مسبوق نبودن هستى شى«و قدم را به »  ء به نیستى خودش مسبوق بودن هستى شى«حدوث را به  فالسفه«  1
کنند. پس حادث عبارت است از چیزى که نیستیش بر هستیش تقدم داشته باشد و قدیم عبارت است از موجودى که نیستى مقدم بر  مى

   )332 :10ج 1374 مطهري( ».شود ض نمىهستى براى او فر
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ت و لزوم آن نیز اشاره می، همچنین او آتش دوزخ را امري مفید و ، کندناصر خسرو در تبیین و تأویل دوزخ به علّ
به لزوم دوزخ و نگرد و در دیوان بارها و بارها ژخیم نمی داند و به دوزخ به چشم جالدي دالزم براي جهان هستی می

   .اشاره کرده است، ژگی بارز آن که جداکنندة سره از ناسره است وی
  .)438: 1357(قبادیانی  .»آتش دوزخ است ناقد خلق           او شناسد ز سیم پاك نحاس«

نوع از هفت در جهنم را به هفت ، برخی از جزئیات دوزخ را نیز تأویل کرده است؛ به عنوان مثال دینوجهاو در    
، کند و قائل به آن است که هرکدام از مردمان که در زندگی خود بر طریق نوعی از این حیوانات باشدجانوران تأویل می

   .)44: 1324برحسب آن وارد دوزخ می شود (قبادیانی 
  منبر دوم: مبلغانه

توان در حقیقت می .گویدناصرخسرو در این منبر به عنوان یک مسلمان و شیعۀ اسماعیلیه با مخاطبانش سخن می
ت اسماعیلیه است؛ چه زمانی که با بحث، گفت هدف غایی او در تمام آثارش و از تأویل تمام این مفاهیم دفاع از حقانی-

پردازد و چه زمانی که در منبر واعظانه با پند و هاي آنها میهاي کالمی و فلسفی به تأویل بهشت و دوزخ و پیش فرض
هاي او مبناي تأویل، در این منبر .امامان اسماعیلیه هستند 1خوانند که مقسم آنسمت بهشتی فرا میخلق را به ، اندرز

داند و آنجا که ضربِ شمشیر علی را دوزخ می، تفکرات و گرایشات دینی است؛ به عنوان مثال، به جاي مباحث فلسفی
: 1357(قبادیانی  .قطعاً دوزخی استبر آن عقیده است که کسی که به ضرب شمشیر حضرت علی (ع) کشته شود 

   .خواند) و یا آنجا که دوستی و پیمان حضرت علی را سپر دوزخ و خزینه علم و خرد در بهشت می313
  سوي آن باید رفتنت که از امر خداي     بر خزینه ي خرد و علم خداوند در است«

  عالم ثمر استآنکه زي دانا در یاي خرد خاطر اوست     اوست دریا و دگر یکسره 
  آنکه زي اهل خرد دوستی و عترت او      با کریمی نصبش تا به قیامت اثر است

   .)317(همان:  .»گر بترسی همی از آتش دوزخ بگریز       سوي پیمانش که پیمانش از آتش سپر است
دف او اثبات لزوم ست و هها مبتنی بر شروط عقیدتیاستدالل، در این منبر، کنیدگونه که مشاهده میهمان   
هر که اطاعت رسول «بندي و طاعت از امامان حق (امامان اسماعیلیه) است؛ چراکه برمبناي عقیدة ناصرخسرو پاي

هر که اطاعت امام حق ندارد علم نیابد و هر که علم نیابد به بهشت نرسد ، او کافر بود، ندارد طاعت خداي تعالی نداشته
ه اندر هر روزگاري متابع امام حق در بهشت است از بهر آن که خلق از او به علم برسند پس گوییم ک .و اندر دوزخ بماند

و از علم به بهشت برسند و مخالف امام حق در هر زمانی در دوزخ است از بهر آن که متابعان ناحق به گفتار او از امام 
هشت است و بی معرفت کلید در دوزخ و شهادت با معرفت کلید در ب، حق دور شوند و نادان بمانند و دوزخی شوند

شود که چرا ناصرخسرو بهشت را به عقل/ علم و دوزخ با این تعابیر مشخصاً آشکار می .)42: 1324(قبادیانی  2 .»است
او در منبر فیلسوفانه در پی فراهم ساختن مقدمات این استدالل است که تعریف جدیدي از ، کندرا به جهل تعبیر می

                                                             
حساب اعمال را از مردم خواهند  ،امام قائم ،محمد بن اسماعیل ،از گفتار ناصرخسرو در آثار منثور چنین بر مى آید که با ظهور ناطق هفتم 1

ن روز را شنبه گفتند و بزرگ فرمودند آن هفتمین که بیاید کار نفرماید, بلکه او جزا دهد مر خلق را و مر آ«دین آمده است: خواست. در وجه
  56.»داشتن و آن روز قائم قیامت است علیه السالم

خواند که هرکس علم داند؛ بلکه آنها را گردانندگان اصلی حیات در هر دو سوي هستی میاو وظیفه امامان را منوط به هدایت آن جهان نمی 2
چه اندر آن عالم (لطیف) تخم کشته است به قوت اندرین عالم به فعل بیرون آید ، و  هر«و سرپرستی آنان را نپذیرد، در ضاللت و گمراهیست 

اندین عالم آن اصل صورت روحانی به پرورش امامان حق از حال به حال همی گردد تا چون از کالبد جدا شود به عالم خویش باز رسد آن عالم 
  ).58-57: 1338(قبادیانی ». که اندر او هیچ خالف نیست 
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به این معنا که حقیقت علم در اعتقاد و متابعت امامان اسماعیلیه و حقیقت جهل و نادانی  .ل ارائه دهدمفهوم علم و جه
  1 .یابداعتقادي به والیت و سرپرستی آنان معنا میدر   بی
ن تر بوداو ثواب حقیقی را نزدیک .دهدتأویل دیگري از مفهوم ثواب و عقاب نیز ارائه می، ناصرخسرو در این منبر   
ثواب ناطق برتر «کند؛ چرا که در حقیقت ناطق را به عنوان میزان و معیار اعمال معرفی می .داندو عمل او می 2به ناطق

پس آرزوي نفس او به غایت کمال ، از بهر آن که علم و عملِ او به غایت کمال است ، تر است از ثواب امتاست و شریف
به از ، او آرزو کند نه آنکه نفس مستجیب آرزو کند با کوتهی با آن که او باشد و مر او را از ثواب آن باشد که نفس

   .)19-17: 1338(قبادیانی  .»بزرگی علم او شرف نفس او بود
اسباب ظاهري ورود به بهشت (در و کلید آن) را نیز بر مبناي ایدئولوژیش به این صورت تأویل کرده ، همچنین   

(قبادیانی  .»وصی او باشد و امام زمان باشد بر همۀ مؤمنان، ایندة در بهشترسول باشد و گش، در بهشت«است که 
1324 :35(.   
  جمله اندر خانه پیغمبر است        را کلیدها  این همه رمز و مثل«

   .)34: 1357(قبادیانی  .»این مبارك خانه را در حیدر است                  گر به خانه در ز راه در شوید 
   .)129(همان:  .»حصار حصین چیست ؟ دین محمد         دلیل نعیمکلید بهشت و «

  منبر سوم : واعظانه
تازد می  ، به علمایی که به تفسیر ظاهري آیات معتقدند، اشعارش دیوانبه خصوص در ، ناصر خسرو در همه آثارش

ن دید؛ البته از آن جا که بیشتر دهد و در اکثر قصایدش این مضمون را می تواو آنها را مورد سرزنش و نکوهش قرار می
همنشینى با حور و سبزپوشى در ، سلسبیلمفاهیمی چون از ، اغلب به زبان تمثیل، طبقۀ عامۀ جامعه مخاطبش هستند

اما بسامد این منبر ، استفاده کرده است تا از طریق پند و اندرز خلق را به بهشت راغب و از دوزخ برحذر داردبهشت 
   .تر استشین کم رنگنسبت به دو منبر پی

کند و ایمان و احسان به خلق دعوت   می، جوییحکمت، سخاوت، روزه، او مردم را به انجام اعمال نیک چون نماز   
   .داندراه ورود به بهشت می، این اعمال را در صورتی که با راهنمایی امامان حق باشد

  دانی ازین فانی به آید جاو     در این فانی اگر نیکی گزینی «
   .)218: 1357(قبادیانی  .»از ایمان کن وز احسان نردبانت        اگر بر آسمان می رفت خواهی 

   .)58(همان:  .»یک پایه از صالت و دیگر پایه از صیام   سوي بهشت عدن یکی نردبان کنم «
خلق را از معصیت و  همچون یک واعظ در پی آن است که با پند و اندرز، گویدو هنگامی که از دوزخ نیز سخن می

  دوزخ برحذر دارد:
  جستن گیري گالب و شکر و چندن     گرت تب آید یکی ز بیم حرارت«          
   .)170: 1357(قبادیانی  .»وانگه نیندیشی ایچ گاه معاصی         ز آتش دوزخ که نیستش درو روزن          

   .)124(همان:  .»د ایچ بخیلبوي جـنت نیاب  دود دوزخ نـبـیـنـد ایـچ سـخی   «     
  گیرينتیجه

                                                             
دوزخ و ، قیامت و معاد را قیام امام قائمبیان کرده است و قیامت و بهشت و دوزخ  نیز دقیقاً همین تأویل را در باب حمید الدین کرمانی 1

کرمانی (است هایش را عبارت از زندگی سعادتمندانه در همین جهان جسمانی دانسته آمیز و بهشت و نعمتهایش را زندگی جهلعذاب
  ).387 -380 م:1983

  کند.باالترین مرتبه مقامات دستگاه فکري اسماعیلیه ناطق است و اوست که خلق را به سمت تعالی و اصلشان هدایت می 2
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ست و مطابق با دریافتیم که رویکرد ناصرخسرو در توصیف بهشت و دوزخ تأویلی، هاي انجام شدهپس از بررسی   
هاي کالمی متفاوتی ست؛ البته او در باب این دو مفهوم از شیوهمعتقد به بهشت و دوزخ روحانی، هاي اسماعیلیهدیدگاه

 .مبلغانه و واعظانه از بهشت و دوزخ سخن گفته است، است و گویی به فراخور مخاطب از سه منبر متکلمانه بهره برده
بیشتر از منبر متکلمانه و پس از آن منبر مبلغانه براي تببین و توصیف مفهوم بهشت و دوزخ و شرایط ، در آثار منثور

ز منبر واعظانه با مخاطب خود در باب بهشت و دوزخ سخن بیشتر ا، اشعار دیوانورود به آن استفاده کرده است و در 
   .گویدمی

  
  

ناصرخسرو به بهشتی روحانی معتقد است که در آن جسم و ، توان گفتمی، از برآیند تمام مطالب گفته شده
داش آن هاي حقیقی و باقی و کمالِ نفس است و ثواب و پاجایگاه لذت، ابدي و حادث است، نیازهاي جسمانی راه ندارد

از ، که از مرتبت دیگرى آگاه باشد آنبى ، شایستگى خود ةهر کس به اندازبراي نفس است نه کالبد جسمانی انسان و 
او بهشت  .و از آن جا که لذت باقی و کمال نفس در وصول نفس به مرتبه عقل/ علم است رددگمیمند ثواب الهى بهره

معتقد است که بهشت در این عالم خاکی نیز تحقق ، به همین دلیل .داندیم را وصول به مرتبه عقل کلی/ علم و دانایی
تواند به این مهم دست یابد که به در اما سالک تنها زمانی می .در صورتی که انسان به حکمت دست یابد، پذیردمی

   .ورودي بهشت (رسول اهللا) و گشایندگان آن (امامان حق) دسترسی پیدا کند
عقابی که  علمی ، معتقد است که ابدي و حادث است و جایگاه عقاب نفس است زخی روحانیهمچنین او به دو   

-خود طلب بدي می، است نه حسی و اهل دوزخ با پیدا کردن خوي و خصلت حیوانی که درهاي ورود به دوزخ است
نشان دهندة سره از ناسره  داند چراکهالبته این آتش را الزم می .رسندمی، شوند و اینگونه به مبدأ آن که آتش است

دوزخ را ، داندطلب بدي و اکتفا به ظاهر شریعت را جهل و نادانی می، جا که او منشأ خوي و خصلت حیوانیاز آن .است
کند؛ او راه رهایی از دوزخِ جهل و نادانی و وصول به مرتبه به جهل و نادانی یا ماندن نفس در عالم جسمانی تعبیر می

   .داندمی، پیامبر و امامان اسماعیلیه، فرستادة او تأییدطاعت پروردگار و عقل/ علم را در 
ت عقل و علم در دستگاه فکري اوست ، تأویلی که ناصرخسرو از بهشت و دوزخ ارائه داده است    نشان دهندة اهمی

ست که به مانند کتاب هاي کالمی و فلسفی اومتأثر از اندیشه، که این ارجحیت و برتري عقل کل بر همۀ ارکان هستی
فلسفه و حکمت با مبانی دینی امتزاج یافته است و از فلسفه به عنوان ابزاري براي تبیین مبانی ، او الحکمتینجامع
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  105     تأویلمحور کالم، دین، اخالق و   

 

هاي تأویل اولیه بهشت و دوزخ به عقل و جهل با استفاده از استدالل، به بیان دیگر .ایدئولوژیک استفاده شده است
او در منبر فیلسوفانه بهشت را به عقل/ علم و دوزخ را به  .دیگر او در منبر مبلغانه است مقدمات تأویل، تنها، فلسفی

این استدالل را فراهم آورد که حقیقت عقل/ علم (بهشت) در اعتقاد و متابعت  تأییدکند تا مقدمات جهل تعبیر می
  1 .یابدسرپرستی آنان معنا می اعتقادي به والیت وامامان اسماعیلیه و حقیقت جهل و نادانی (دوزخ) در بی

  
  کتابنامه
 انسانی علوم و ادبیات دانشکده مجلۀ .»بازتاب افکار اسماعیلیه در آثار ناصر خسرو« .1381 .پروین، تاج بخش

  .281 تا 261 صص .164 شماره .زمستان .تهران دانشگاه
  .انتشارات انستیتو ایران شناسی .نتصحیح هانري کرب .الینابیع ( ایران و یمن)  .1340 .ابویعقوب، سجستانی

  .انتشارات انستیتو ایران شناسی .تصحیح هانري کربن .کشف المحجوب .1327 .___________
  .22 تا 18 صص .112 شماره .شهریور .نگین .»ناصرخسرو دیدگاه از دوزخ و بهشت« .1353 .علی، سلطانی
  .انتشارات شرکت کاویانی .یراران .مقدمه ت .وجه دین .1324 .ناصرخسرو، قبادیانی

د معین و هانري کربن .جامع الحکمتین .1332 .___________  تصحیح و مقدمه فارسی و فرانسوي دکتر محم. 
  .انتشارات انستیتو ایرانشناسی

  .انتشارات بارانی .قویم .مقدمه و حواشی بخامه ي ع .خوان االخوان .1338 .___________
چاپ شرکت افست زیر نظر انتشارات مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه  .ان اشعاردیو .1357 .___________

  .شعبه تهران و دانشگاه تهران–مک گیل کانادا و مونترال 
د بذل الرحمن .زاد المسافرین .1341 .__________ انتشارات کتابفروشی محمودي .تصحیح محم.  

  .چاپ دوم، بیروت: داراالندلس .صطفی غالبتحقیق م .العقل حهرا .م1983 .حمید الدین، کرمانی  
   .چاپ دوم، انتشارات صدراتهران:  .10ج .مجموعه آثار .1374 .مرتضی، مطهري 

  
  

                                                             
سجستانی نیز به این مفاهیم در کتاب دیگر خود کشف المحجوب نیز اشاره کرده است و به صراحت بهشت را علم و دوزخ را جهل عنوان   1
   ).3: 1327کند (سجستانی می
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