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  »حکیم ناصر خسرو«نمود تخیلی عنصرآتش و جایگاه دوزخ در قصاید 
   1کیمیا امینی

  مقدمه  -1
حضور دربرون را ة از عالم درون که انگیزاي  هرمندانشود بازتاب تخیل هن می آثار شاعران و هنرمندان مشاهده آنچه از

بازنمودآن درطبیعت و عالم  ، شود می وقتی چراغ تخیل شاعر بر نمودها و واقعیات بیرونی تابیده .باشد می ،داشته است
 کوشد تا با آفرینش خود این نقص می عین دیده شده بلکه تصویري رمزي است که طبیعت آن را کم داشته و هنرمند

  )11: 1371، را جبران کند (برگرفته صالح حسینی
آن در آثار شاعران به صورت جایگاهی مقدس ظهور یافته و هرچه اندیشه او به هاي  طبیعت وجلوهاي  هبطورگسترد

نمود آن درشعرش واضح تر و پررمز ورازتر شده است  انتقادهاي پی در پی ، ذات طبیعت وخالق آن نزدیک ترگردیده
 .ریشه در فطرت کمال جویی وخداخواهی آنان دارد، تعصباتهاي  به جز از جنبه، ورز و معتقد به ذات الهیشاعران خرد

دل کندن از این تاریکناي خاکی و پیوستن به روشناي هستی فریضه ایست که باید انجام گردد و مسئولیت تکرار و 
  .صوصا شاعران حکیم استبازگویی آن بدوش خردمندان عالم چون پیامبران و حکیمان الهی و خ

و  ناصرخسرو حکیم و شاعر قرن پنجم که پس از تحول عقیدتی اش غم امتی را دارد که راه به گمراهی سپرده اند
 .برد تا انسان جاهل و دنیادوست رابه خودآورد می دراین راه از هر آن چه هشدار و چراغ قرمز بهره .پیرو جهل شده اند

سازد  می ترس وکبرخود گم کرده اند و فرادنیایی را، جهل، بیندکه مردمانش از حرص می رادرذهن شاعرانه خود دنیایی 
او بادیدن  .مخاطبش است تا از نادانی به دانایی رهنمونش شودۀ پل ارتباطی ذهن برافروخته او به ذهن آشفت، که آتش

ها  کند و آن می ه خر(یت) و نفهمی متهمآید زبان به ناسزامی گشاید و جامعه را ب می به خشم، هرچه سهل انگاري است
آتش و مظاهر تجلی آن درشعراو با کاربرد دیگر عناصر هستی بخش جزالینفک  .انذارمی دهداي  هرا به آتش ترسانند

   .اندیشه و تخیل شاعر است که بازتابی چندگانه در عین یگانگی دارد
گرچه روح بلند پروازانه او هوایی  .ه ورمی سازدذراتی از ترس دوزخ جسمانی و آتش کیفري را شعل، تخیل شاعر

برجستگی شعر او از هاي  یکی از ویژگی .آتش خرد و رهایی از دوزخ نابخردي خمیرمایه تخیل و ذهن اوست .است
وریشه کهن الگوها با توجه به نوع کاربردشان در  .همعصرانش همین انذارهاي خودمحورانه درراستاي تحول عقیده است

اما شاعر با نگرش جدید خود (که وظیفه اش اطاعت از فرامین الهی خصوصا از سوي  .میق تر و درونی تراستتخیل او ع
که هنوز در اي  هداند) وگذشت ها می امامان اسماعیلیه است و رستگاري و نجات از عذاب آتش درونی را در پیروي از آن

اعتقادي و تخیل او با چه میزانی از تأمل و تفکر  -دي بازتاب عنصر آتش در تحول بنیاکند؟  می خیالش زنده است چه
  و ترس ناشی از کیفر روحانی و جسمانی دوزخ و سوختن در آتش نمود یافته است ؟ قرآن در آیات عذاب 

تخیل را آفرینش دوباره جهان و پیشرفت اندیشه ، م)فلیسوف و منتقد ادبی فرانسوي1884- 1962(گاستون باشالر
او نقش  .آن خیال بافی نیست ؛بلکه خود آفریننده صورعلمی و واقعی استهاي  نزد او تخیل و صورتدر  .داند می علمی

کند و به نظریات جدید و جالب توجهی با رویکرد به اندیشه روانشناختی  می خیالی عناصر را در اشعار شاعران بررسی
  نوچهردین پرست بادکتر نامورمطلق) گفتگوي م، ك: فیلسوف خیال .(ر .یابد می م)دست1875-1961تخیل یونگ (

، با رویکرد هستی شناسی طبایع ...متعددي درباره عناصراربعه/ چهارآخشیج وهاي  ازگذشته تاکنون بررسی
اخیر به طورخاص به تاثیر یا نمادینگی هریک از هاي  در دهه .نمود استعاري دررویاها واساطیرگردیده است، روانشناختی

                                                             
  aminiimik@yahoo.comدانشجوي ارشد ادبیات فارسی پیام نور نیشابور، ایمیل:  1
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تحلیل نمادینگی ، واحددوست ازخانم دکتر....نمادینگی آتش و بازتاب آن دراز شاعران چون این عناصر درشعر برخی 
نقد ، متعدد یونگ و فرویدهاي  پیر بایار و نقد و تحلیل رمزپردازي آتش، ازخانم دکترپورخالقی ...و آتش دراساطیر

بررسی رستاخیز و بهشت و  .وجه شده استت ...روانکاوانه آتش در دو اثر شعله شمع و روانکاوي آتش گاستون باشالر و
هم  .ازمقاالت و کتب مختلف را به خود اختصاص داده انداي  هگستردۀ نیز دامنقرآن دوزخ در همه ادیان و خصوصا 

وآثارناصرخسرو از دیرباز محققان زیادي را به خود جذب کرده و آثار ارزشمندي به چاپ رسیده که در ها  چنین اندیشه
   .برگرفته شداي  هریز، هرخوانیاین جستار از

از این گستره عظیم حکمت و خردمندي و شناساندن بخشی از قدرت اي  هپرداختن به گوش، هدف از این جستار
اي  هو آن چه بدست آمدگستر .پنهان با بروندادهاي مختلف عناصراربعه بودهاي  تخیل ناصرخسرو دربازگویی اندیشه

ایگاه کیفري دوزخ درتوصیفات شاعر بارویکردي قرآنی و نظري اجمالی به نقد است ازنمودهاي مختلف عنصرآتش وج
   .از آن پیش رو استاي  هتخیلی باشالرکه گزید

ابتدا توضیحاتی مختصر دررابطه با زندگی و نگرش شاعر از زبان خود او و بررسی رویاي تحول برانگیزش آورده شد 
عقایداساطیر و ادیان درباره رستاخیز و جایگاه ، مختلفهاي  دیدگاهو سپس گذري اجمالی به کاربرد عناصر اربعه در

، که در جداولی تنظیم گردیدها  با توجه به حجم زیاد یافته .دوزخ و بهشت و نظرات اسماعیلیه در این باره شده است
هنوزهم جاي  .که البته خالی از نقص و اشکال نیست .آورده شدها  متناسب با سرفصلها  تنها منتخبی از نمونه

فراوانی در زمینه رویکرد تخیلی و روانکاوي عناصراربعه و تاثیرآن از جهات مختلف درآثارشعرا وهنرمندان هاي  پژوهش
خردمندانه تحقیقات گسترده تري در ادبیات هاي  هرچندکوچک به روي شعلهاي  هامیدکه این جستاردریچ .خالی است

(منبع استفاده دیوان ناصرخسرو بخش قصاید /  .گشوده باشدها  اندیشهبا رویکرد تخیل آخشیجی در چراغدان  ...و
  ) .جعفرشعار بوده استة استادان مهدي محقق و گزید

  شاعر:ة دربار -2
صور خیال او نیز داراي مشخصاتی  اطبع، داردرا خویش ة ویژهاي  ازآن جا که هرکس در زندگی خاص خود تجربه

بیش و کم ، ویژه و شخصیتسبک اوست و نوع تصویرهاي هر شاعرصاحب خاصی دارد که ویژه خود ة است و شیو
، شعري دیگرانهاي  اغلب از رهگذر گرفتن و دزدي خیال، که شخصیت مستقل شعري ندارندها  اختصاصی اوست و آن

ر ناصحرکت و پویایی در نوع تصویرهاي شاعران دوره  )485 -  474، 1378:(شفیعی کدکنی .آورند می آثاري به وجود
   .استصور خیال بیش ترخسرو زیادتر وکاربرد 

ق در قبادیان بلخ در  .ه 394او در سال  .جدید و شخصیت نواستهاي  ناصرخسرو شاعرحکمت و خرد و تصویرسازي
ق در یمکان از توابع بدخشان پس از عمري پر فراز و  .ه 481خاندانی محتشم و صاحب کماالت متولد شد و به سال 

(مقدمه سفرنامه/ دبیرسیاقی) با توجه به نظریه جوزف کمبل درباره کهن الگوي  .درود حیات گفتنشیب و بهرمند ب
توان گفت ناصرخسرو در چهاردوره زندگی خود چون قهرمانی متولد شد و  می )3-1: 1385او (هاي  قهرمان وسیر وسفر

از نعمات بدست  .را پشت سرنهادشغل کسب کرد و مدارج ترقی  .در پی رسم روزگار و مذهبش پرورش یافت .زیست
آتشی هاي  )که گویی موجبات آرامش تعقل و تخیل او را فراهم ننموده و شعله154(قصیده / .آمده نهایت بهره را برد

درونی را برانگیخت براي پرواز از خاکدان یکنواختی تا آب راکد اطرافش را تبخیر کندو چون هوایی سرزنده رهسپار 
  راه را برگزید و سفر آغازشد :  .قهرمان به اشارتی در رویا دعوت گردید .سمانی گرددسفري سرنوشت ساز و آ

گویند هر حاجت که درآن روز خواهند باري تعالی و  –راس و مشتري بود قرآن  ...،به شغل دیوانی، از مرو برفتم ...«
حال به فال نیک گرفتم و باخود  آن ...رفتم و دورکعت نماز بکردم و حاجت خواستماي  هبه گوش –روا کند ، تقدس

چند :« شبی در خواب دیدم یکی مرا گفتی  ...پس از آن جا بجوزجانان شدم و .....حاجت مرا روا کرد ...گفتم خداي
گفت : جوینده یابنده بود و پس سوي قبله  ...خواهی خوردن شراب که خرد از مردم زایل کند اگر بهوش باشی بهتر و
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باید که از  ...از خواب دوشین بیدارشدم ...برمن کار کرد ...چون از خواب بیدار شدم .نگفت اشارت کرد و دیگر سخن
  ) 2، سفرنامه، (ناصرخسرو»  .خواب چهل ساله نیز بیدار شوم

) با نظري 15: 1385، کند(کمبل می سمبلیک عملاي  هکه در دینامیک بدن به گون .شخصی استاي  هاسطور، رویا
قبل از این که رویایی  .شود می پرده از اسراري گشوده، تبی شاعر ازتحول و انتباهش درعالم رویادرروایت کاي  همکاشف

برآورده شدن حاجت هاي  به دعا و نذر روي آورده و نشانه .دارد "توانگري حقیقی"براو عارض گردد از خداوند طلب 
 کاش این شعر را نیز ثبت .ر را سروده استبعینه نیز او هم همان شع -بیند  می خود را در شعر یکی از یاران خود

 گیرد و راهی سفر می آن را به فال نیک -  .تخیل درونی و ناخودآگاه شاعر بیشتر آشکارمی گردیدهاي  کرد تا نشانه می
رسمی درباري و بدون اشکال عرفی که بعدها با  - نوشیده  می در اقامت یک ماهه خود در جوزجانان شراب .شود می

خاصیت شراب  .ومدهوش و مخمور آن بوده است -کند  می خالف شرع این حقیقت را بیان ص قول پیامبراستناد به 
آتش است و گرما که حررات درونی آن منتظر یک جرقه! درقرن هجده میالدي مردم اروپا معتقد بودند که 

از شراب به عنوان  .شوند می افروخته از مستی خویش نابود  ۀ سوزند و با شعل می شرابخوارگان و مستان خود بخود
که  –گیرد  می ودر قرون بعد این حالت جنبه معنا و استعاره -سازد  می که هم دنیا و هم آخرت را نابوداي  هماد
شراب ، درشعر شاعران این شراب .شود می یاد، سازد می پنهان داردو زندگی عادي فرد خمار را دگرگونهایی  شعله

  به بعد) 201: 1378، اشالر(ب .شهود و عشق عرفانی است
یا ایها الذین «حرام و جزو گناهان کبیره و مستوجب عقوبت برشمرده شده است: دنیایی نیز خوردن شراب قرآن در 

اي کسانی که ایمان » «امنوا انما الخمر والمیسر واالنصاب واالزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون
و ازالم (که نوعی بخت آزمایی بوده) پلید و از عمل شیطان می باشند ازآنها دوري کنید ها  تشراب و قمار و ب، آورده اید

ه بِئس «)که نتیجه آن شراب دوزخی است:90/مائده»(تا رستگار شوید جوو شوِي الْ لِ یهالْم وا بِماء کَ غاثَ وا ی غیثُ ستَ نْ یا و
راب یعنی فلزذوب شده یا مس گداخته شده یا آب سیاه رنگ در حال جوش یا »مهل :« اند  ن گفتهامفسر)4یونس/»( الشَّ

در مقابل شراب  .ریزد پوست صورتشان می، شوند ماده سمی در حال گداخته شدن که وقتی به این آب نزدیک می
 و ها با کوزه » «بأکواب و أباریق و کأس من معین«) یا 15(محمد/ .شود می طهوري دربهشت به مومنان وعده داده

  )19و18قیامت/»( .جامهایی از شراب روان که از آن سر درد نگیرند و مست نشوند
اما بیخودي و بیهوشی خردمندانه آن را  .ناصرخسرو چون همه همعصران درباري خود از خوردن شراب ابایی ندارد

از آتش با بعد جسمانی و  شراب نمادي .کند می و سروش خیالی او این کار را نیز از خردمندان نهی .اختیار کرده است
و مذهبی آن را به اي  هصدایی پیام گونه که اغلب قهرمانان اسطور، شود می لذات دنیایی است که ازآن برحذر داشته

  اشکال مختلف داشته اند 
 در رویایی مقام و جایگاه خود را درمی یابد(سوره یوسف) ندایی موسی را به وادي طورع حضرت یوسف 

کعبه اما همان جایگاه تقدس و معبد است که در آثار هنرمندان طبیعت گرا در بعد تجلی  .)....قره وکشاند(سوره ب می
هر معبد تصویر یک کهن الگو و ناخودگاه جمعی براي  .مکان خاکی در بعد تقدس و هوایی آن .یابد می الهی نمود

رهنمون  شده که باز قهرمان از دعوت » دنبهوش بو«قهرمانی بشراست که سروش دررویا بدان اشاره کرده و شاعررا به
آورد   می گردد که هر کس بخواهد بدست می ) ودعوت تکرار2، (سفرنامه» من این ازکجا آرم ؟:« سرباز زده 
شود:  می رسد در غار و هنگام راز و نیاز وخلوت از سوي فرشته وحی دعوت می چون به چهل سالگیصپیامبرگرامی

(سوره علق) فضاي تصویرشده در رویاي  .گردد می پس دعوت تکرار »دانم نمی خواندن«گردد:  می انکار» بخوان«
دهد که نماد کمال خواهی  می ناصرخسرو که ریشه درگذشته او نیز دارد آغازیک تحول از پیش آماده شده را نشان

   .وعمل گرایانه است
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چنین رویاها و دعوتهایی صورت گرفته است  و روایات ارشادي براي خردمندان عالم و برگزیدگانها  دراغلب داستان
اما شاعرکه دیگر لذات اطراف و دانش موجود اورا کفاف نداشته وخود را درشراب  .طلبد می که خود پژوهشی دیگر را

الزم را براي حرکتی باالیی و کمال گرایانه اي  همنتظر توانگري حقیقی بوده است تا جرق، بیخودي غرق نموده
  زند: درخاکستر وجود ب

  )104ق/(برخاستم از جاي و سفر پیش گرفتم         نز خانه م یاد آمد و نز گلشن و منظر 
فرخی و عنصري دستی ، خود منوچهريقرآن او مانند هم .شود می دوره سوم زندگی شاعر با سفري از شهر مرو آغاز

قهرمان چون  .کند می ز همنوعانش جداراه ا، به دعوت شبانه و تخیل برانگیزي .وطبیعت و مدح داشته است می دروصف
بازخواست ة پس ازتسویه حساب و اداي حقوق با توجه به عقید -شود  می سفري پر رمز و راز آغاز .کند می اجابت دعوت

 .زند می تعلیقاي  هبیند ومی شنود همه را بر روزنام می رود و درراه آن چه می از مسیر نیشابور به سفر حج -الهی
) هوش وعلم و هنردبیري اوبه بهترین شکل در سفرنامه منعکس شده است  (براي توضیح بیشتر درباره 56، (سفرنامه

دکتر دبیر سیاقی برسفرنامه ناصرخسرو ۀ مقدم، سفرنامه و مخاطرات آن و دیگر آثار ثبت شده و ماندگار ناصرخسرو
 با مطلع زیر بیاناي  هود را در قصیدبازگشت و مذهب تازه خ، سفر، ) ناصرخسرو ماجراي تحول .مفید اطالع است

  کند : می
  )104(ق/ ...اي خوانده بسی علم و جهان گشته سراسر            تو برزمی و از برت این چرخ مدور     

( شاید پس از نابودي  .گذارد می روحی نو خود را به نمایشهاي  اعتقادات و دریافته، او تصاویر جدیدي ازاحساسات
   .آب به آب و خاك به خاك، پاکی به پاکی، گردد می ر تاویل او پلیدي به پلیدي بازآثار قبلی اش)د

 خاك به خاکی شود هوا به هوائی             تو    کالبد   ز   اگر   میندیش   یچه
 ز تنگ و بند رهائی؟  بباید   گرت            بند تو است این جسدچرا خوري اندوه

 )  230(ق/چو بزدائی؟  ز جانت  جهالت زنگ             ترسم نی ندا  همی را   جسد   جز که
گرچه نمودکیفرجسمی در تعبیر واژگان  .دوزخ و سوختن در آتش نوعی پاالیش روحانی در تخیل اوست، رستاخیز
ار حیات بشري در اندیشه و افکة این عنصر سازند .آتش عنصر غالب اندیشه و تخیل شاعر نیست .گردد می او نیز کشف

از یک سو آتش عنصري مفید و سازنده طبیعت و از سوي دیگر عنصري  .ناصرخسرو نقش کلید ماده و معنا را دارد
ة او آتش را با همه بروندادهاي آن به تصویر کشیده و نقش کیفري و هشداردهند .کیفري و بازدارنده و آزمودنی است

آفتاب علم تاب ، قندیل دانش، آن را در ترکیبات شمع خردآن را در جایگاه دوزخ و نورانیت و روشنی بخشی وآرامش 
   .نشان داده است –بهشت –که مستقیم از جانب خداوند آمده درجایگاه مقابل آن ...و

 تبا شمع خرد باش که عالم شب تار اس      دین رو که جهان تافته ریگ است در سایه
 )   28(ق/ ب خوش و جهل خمار استزیرا که سخن آ     خردان در به سخن جهل  بشکن به سر بی

 آورد و بذل می فکري خودرا به ارمغانهاي  قوي دستمایهاي  هنو و اراداي  هدردوره چهارم یا بازگشت قهرمان با اندیش
بارها تاکید براین رستگاري این جهانی و آن جهانی دارد  .کند تا همگان از این پیروزي افتخار آمیز او بهره مند شوند می

گاه و بیگاهش را هاي  تا انتهاي عمرگرچه دود آه و حسرت و رنجش .داند می را وارسته از آتش آزمون سفر و خود
کشاند اما همچنان درتخیلی عروجی و کمالگرایانه با صالبت و معتقد خود را رها شده  می درجاجاي اشعارش به آسمان

   .اندد می از آتش دوزخ نادانی و رهیافته به روشنایی بهشت دانایی
  عناصر اربعه یا چهار آخشیج :  -3

  زانکه مدهوش گشته اند همه            اندر  این  خیمه  چهار  طناب
  )17ببین           جملگی خاك و باد و اتش وآب (ق/، گرندیدي طناب هاش 
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 .مکمل یکدیگرندکه با یکدیگر در تضاد و در عین حال  .به اعتقاد قدما این چهار عنصر مبدا پیدایش جهان هستند
، آتش .طبیعت و عناصر درکنار تک الگوهاي قهرمانی گذشته بخشی از اساطیر بنیادي جاودانه درذهن و تخیل بشرند

آب و خاك کهن الگوهاي سازنده هستی و پرکاربردترین واژگان حیات بشري در شعر شاعران و آثار هنرمندانند که ، هوا
را در طول تاریخ هموار ساخته و از لحظه خلقت که به دعوت آمده تا سفر  مختلف راه رشد زندگی بشرهاي  به گونه

   .مختلف نمود یافته اندهاي  تکاملی شان در نقش
محققان زیادي طرح سازندگی جهان را مورد بررسی قرار داده و هر کدام آغاز خلقت را به عنصري مرتبط     

داند عقیده  می بنیادین هستیرا عنصر سازنده و آب ، تی شناسطالس ملطی از نخستین فیلسوفان هسمثال  .دانسته اند
عنصر آتش را  هرالکیتوس خلقت استهوا ماده نخستین ملطی است این بود که عنصر ۀ که او نیز از فالسف انکسیمنس

ازآب و  روح را ترکیبیو دانست و گفت که هر چیزي مانند شعله آتش از مرگ چیزي دیگر پدید  می هستیسازنده 
امپدوکلس خاك و هوا و آب و آتش را چهار  .است پست  دانست که از میان این دو عنصر آتش شریف و آب می تشآ

ظ فیزیکی ااز لحهایی  گوهر بنیادین هستی را اتمس دموکریتونوین ازاي  هنظری .دانستهستی عنصر اصلی و سازنده 
درجنبش و گردش بوده خواهند بودودرفضایی تهی  هشدانست که همی می غیرقابل تقسیم و از لحاظ فلسفی فناناپذیر

  ) www. hupaa. com/page. phpشناسی هی به هستینگا( .شناور و سرگردانند
، براي عناصر و موجوداتی چون خورشید .تقدس و خداگونگی این عناصر ریشه دراقوام هندو اروپایی دارداعتقاد به 

یاخدایان کوچک دانستند که ، هایی مصنوع درست کردند و آنها را قواي خدایی ها و شکل عالمت، و آب، خاك، باد، ماه
پادشاهان  )56-54 :1355(معین  .باعث ایجاد عقیده به خدایان متعدد و شرك و بت پرستی گردید، این تصورات

) 204 :1363(بیرونی .هنگام ظهور زردشت کردند تا می یسعناصر را تعظیم و تقد ...و پیشدادي و بعضی شاهان کیانی
در  .را مورد توجه قرار دادندها  نیز تقدس این عناصر به صورت نمادهاي طبیعی و گاه دست ساختهیان باستان انیون
ت پنج عامل یا عنصر اولیه یعنی انرژي است که به شکل، آنها کشف کردند که آگاهی-نظریه هندي  -»داوآیورو« را 

در نقش برجسته والدت میترا ؛کوزه ) 29- 24: 1376(واسانتالد .گردد آب و خاك ظاهر می، آتش، هوا، (فضاي خالی)
   .)103: 1389، (پورخالقی .شیر نماد آتش و چرنده نماد هوا قلمداد شده است، مار نماد زمین (خاك)، نماد آب

 آب را سازنده جهان، )30انبیا/»( ...من الماء کل شی حیو جعلنا  ...«آیه:فالسفه ومتفکران اسالمی با استناد به 
 آن گاه، آب آفریدهمه عالم را یکسر از، پس از آفریدن لوح و عرش و کرسیبرخی هم برآنند که خداوند  البته .دانند می

و دودي از میان آب برآمد؛ از آن دود  با هیبت یک نظر به آب نگریست آن آب از هیبت خداي تعالی برجوشید
وى«) ودر آیه:34: 1380(میرشکرایی .آفریدها  آسمان ی دخانٌ  ثُم استَ ه و ماءلَى الس سپس به آفرینش آسمان » «…إِ
آتش را نفس اهل تصوف   .کند می خلقت آسمان را از دود بیانه این آی » ...حالی که به صورت دود بودودر، پرداخت
اره امه، امه، مهآب را نفس مله، باد را نفس لو ذیل عناصر) از نظر  :2001 (سجادي .نامیده اند خاك را نفس مطمئنّ

و زمین (خاك) خنک و خشک ، و هوا (باد) گرم و مرطوب، خنک و مرطوب، گرم و خشک است و آب، آتشطبایع 
   .مختلف آمده استهاي  که این اعتقادات در اکثر آثار شعرابه گونه .است

آتش و آب ، باد، خاك کردند و می ي خود به همه عناصر از منظر تقدس نگاهوهاآرز, بسته به روحیاتها  گرچه ملت
و مشخص تا حدود زیادي به صورت خاص پرستی  غالبا آتش اما .دادند مورد پرستش قرار می، را به طور کلی و مطلق

اولیه مورد توجه  هاي الگوها به عنوان سرمشق و نمونه همین نمادها و کهن) 71 :1386ی(معصوم .ه استیدردگحاصل 
   .قرارگرفته است قرونۀ شاعران و هنرمندان در همبسیاري از 

   :Windباد ) (هوا)3-1
 نیلوفري   علت این گنبد            فخر بدان است بدانی که چیست

  )227(ق/از چه فتادند در این داوريا            و هو  درو و آتش و خاك   بآو
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به معنی وزیدن مشتق شده در سنسکریت و اوستا اسم مخصوص ایزد باد و » وا«از باد) یا وایو که اصال  وات (=
: یکی نگهبان هواي پاك و سودبخش و دیگري دیو  در روایات دو وایو هست .پذیرد نخستین ایزدي است که نذور را می

از بهمن ماه که در قدیم جشنی بادروز  .معروف است» باد«روز بیست و دوم هر ماه به نام  .آور مظهر هواي ناپاك و زیان
ه، هاي بادبره هاي کهن به نام در تقویم، بوده است ) 1386:191(یاحقی  .اند درباره آن نوشته …بادبره زرتشتی و، بادبرّ

و فوجین ، خداي یونانی Aeolus آیولوس .باد درگذشته خدایی مقتدر براي دریانوردان و ساحل نشینان بوده است
Fujinهواي مصري به نام شو - خدا .داشتند ادها را در کیسه نگه میب،  خداي ژاپنی  Shu ،تسلط » چهار باد آسمان«بر
تجسم  Tritons هایی بادها به عنوان تریتون، در هنر تدفینی رومی .دادند هشت باد را تشخیص می، یونانیان نیز .داشت

 .کردند هاي حلزونی ایجاد باد می در صدف، براي پیش بردن روح به سوي جزیره خوشبختان، یافته بودند که
  )203 :1380(هال

او یکی از  .داند می هوا را تخیل نفس جنبش و حرکت، گاستون باشالر در نظریه نقد تخیلی خود دررابطه با عناصر
هوا تعالی و کمال گرایی از نمودها عنصر ، حرکت رو به باال، سفر .داند می را تخیل پرواز، بزرگترین تصاویر تخیل هوایی

  )35: 1378(باشالر .اما بدون فرض بال زمینی .باشالر استۀ در نظری
    :Waterآب)3-2

  )1(ق/ زنهار که تیره نکنی جان مصفا          بدو در، آبی است جهان تیره و بس ژرف
 ار  و مکان را  مکین چیز  هر اندازه           نشناسی   نشناسی  عناصر  رتیبت

  )   12(ق/ مر آب روان را و مر این خاك گران را           سبک را مر آتش سوزان را مر باد
یک نماد باستانی براي زهدان و باروري و  .دکه همه چیز از آن آفریده شدانند می بیشتر متفکران آب را عنصر حیات

ایی جهان مطرح در بسیاري از اساطیر وجود یک اقیانوس کیهانی را پیش از پید .چنین نماد تطهیر و نوزایی بود هم
 نظراز  .یک جنبه هندویی است، کند هاي جهان پائین جدا می هاي جهان باال را از آب گنبد آسمان که آب .کنند می

، پاشیدن آب بر روي زمین .آب با جنبه تطهیر بارزتر از جنبه ویرانگري آن است .آب داراي خواص جادویی بود، مصریان
ر و مرض بود، کرد توفی را در جهان دیگر تامین میزنده شدن شخص م، در طی مراسم تدفین  .همچنین دافع شّ

ونوس از  الهه آفرودیت/ .دانست الهه وابسته می-آب نخستین را به یک مادر، ترین اسطوره آفرینش نزد یونانیان کهن
آب دادن  .قرار گرفتبو در بسیاري از بنادر و جزایر شرق مدیترانه به عنوان الهه آفریننده مورد پرستش  رخاست بدریا

  ) 197-1380:195(هال  .نماد تغذیه هوش است، به گیاهان و رویاندن آنها
مورد پرستش ایرانیان ، ایزدبانوي بزرگ آب و باروري، یا ناهید آالیش)  آناهیتا (به معنی پاك و بی، درایران باستان

توان در سه مضمون  معانی نمادین آب را می .اند مورخان یونانی ستایش عنصر آب را به ایرانیان نسبت داده .بوده است
) باشالر نیزخصیصه آب را باروري 3 :1386(یاحقی  .وسیله تزکیه و مرکز حیات دوباره خالصه کرد، اصلی چشمه حیات

  )33: 1378(باشالر  .آب یادآور شیر مادر است .داند می و مادري
   :earthخاك یا زمین)3-3

  )        65خاك درتن ما      به فر و زینت ازاو گونه گون هنر دارد؟ (ق/چه گوهر است که یک مشت      
خاك را از انجماد آب یعنی یخ دانسته و خاك را منشاء خلق تمام اجسام آلی زنده که در قلمرو نباتات و هندیان 

و همه موجودات زنده هاي مختلف انسان  در باور تمدن) 29-24 :1376(واسانتالد  .دانند حیوانات از جمله انسان می
آدم را از خاك سرخ ، تی معتقدندکه آفریدگار بومیان جزیره تاهی .اندها را از خاك آفریده  ازخاك بوده و خدایان آن

   )71 :1386(معصومی .رنگ بیافرید و او را به خواب عمیقی فرو برد
سن .فرشته زمین است» نیک کنش« زامیادروز در اساطیر ایرانی      زدی ا زمین مثل آسمان مقدس است زیرا با در م

مادر تصور شده و آن عنصر آغازینی ، زمین در اساطیر بسیاري از ملل .دهند عناصر اربعه را تشکیل می، آب و آتش و هوا
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خوانده شده زامیادروز ، به نام ایزد زمین، روز بیست و هشتم هر ماه شمسی .است که خدایان از آن در وجود آمده است
(یاحقی  .از جمله تخم کاشتن و درخت نشاندن نیک است، خجسته و مبارك است و براي سفر و همه کارهاکه روزي 

نمایشگر  .) تخیل درباره زمین درنظر باشالر یا آرام بخش است یا برانگیزنده تالش و کوشش414-415 :1386
-38، 1387(    .ادگاه و مدفن هر شخصداند وز می او زمین را نمادي از مادر .ناخوداگاهی و حریم انس و خلوت ماست

40 (  
   :Fire آتش) 3-4

  )96(ق/ پر خاك و هوا و آب و آذر          این چرخ بلند را همی بین     
  )26این یکی کشتی است کو را بادبان        آتش است و خاك تیره لنگر است (ق/    

و نیز ارتباط هر آتش با قشر اجتماعی خاص ان  .مختلف اساطیري به انواع آتش اشاره گردیده استهاي  در فرهنگ
 توان از آتش جان نام برد آتشی که درون انسان را گرم نگه می در آتش معنایی..چون آتش آهنگران و سیم گران و

 آتش از ارواح آوارهۀ مفهوم مافوق طبیع .گراید می شود و بدن انسان به سردي می دارد و چون مرگ برسد خاموش می
) 4:25(بر طبق گیتا چرا که برهما، جا گسترده شده استه برهم، فانوس خاور دور) تا ذات الهی، طبیعی(آتشهاي 

آنان هم چنین پس از مرگ تا سه شبانه روز آتش را  .آتش نماد الهی اصل آیین مزدیسنا است .همذات با آتش است
ردپاي چنین اعتقادي در روشن کردن شمع بر  .ددیوان در امان مانۀ داشتند که از حمل می برباالي سر مرده روشن نگاه

در پهلوي آتور و آتش و در پارسی آذر  ذیل واژه آتش)، (به نقل از قلی زاده .مزار رفتگان تقریبا در همه ادیان نماد دارد
ز این اند و ا برخی نیز آن را به شکل آذرخش در آسمان دیده .تیافتن آتش مهمترین اختراع زندگی بشر بوده اس، و آدر

 .این عنصر از میان عناصر چهارگانه از همه لطیفتر و زیباتر و سودمندتر است .اند اي آسمانی پنداشته رو آن را عطیه
در ایران آن را مظهر ربانیت و ، از اینرو .همچنین آتش به عنوان پیک میان بشر و خدایان مورد احترام بسیار بوده است

  )17- 16 :1367 یاحقیبه نقل از( .اند خوانده اش را یادآور فروغ خداوندي می شعله
، رابط بین خدا و آدمیان در هند .گردد می تقدس آتش جزو کهن الگوهایی است که به دوران هند و اروپایی باز

نابودکننده ، گرداننده، پاك کننده، سازنده، او زاینده، ایزدآتش رب النوع درخشش و فروغ هوشمندي است Agniآگنی 
سه خصوصیت آگنی هوایی (آسمانی)خاکی (زمینی) و آبی (وجوددردل آب ها) است آتش زمینی  .ستو زیانکار ا

این عنصر مقدس در نزد یونانیان و  .نگهبان است نابود کننده موجودات پلید و دورکننده حیوانات وحشی و پاك کننده
  ) 43: 1372، (ستاري .رومیان نیز پرستش شده است

شهوت ، سرعت، خطر، خشم:داراي نمادهاي مثبتی مانند، است و به طورکلی/یانگ نرینه huo آتش هو، در چین     
در  .هاي امپراتوران و کارکنان چین است بر روي جامه، آتش داللت بر شور و شوق دارد و یکی از دوازده زینت .است
جهان دیگر شرح داده شده هاي آتشین  جنبه، هاي مصري بر روي تابوت .رفت تطهیر کننده به شمار می، آتش، مصر
، شد از جهنم به دست داده می، مانند رودي از آتش براي گناهکاران که به تصاویري که در قرون وسطايِ مسیحی، است
، در تمثیالت رنسانس .رفت براي اثبات ایمان یا بی گناهی شخص به کار می، آزمایش به وسیله آتش .شباهت نیست بی

-198 :1380هال ( .رود احاطه کرده است را که یکی از هفت گناه بزرگ به شمار می شهوت، هاي آتش احساسات شعله
199(   

از منظر تخیل  شعله شمعو  روانکاوي آتشبه این عنصر توجه داشته و در دو کتاب اي  هباشالرکه به طور ویژ       
 .آتش در درون قلب ما حیات دارد .داند و هم عام و کلی می آتش را هم شخصی و درونی .شاعرانه بدان پرداخته است

باشد و هم  می هم مظهرخیر ...نماید می کند و از اعماق جوهر سر برمی کشد و به صورت عشق رخ می در آسمان زیست
) (در باره 68-67صص، 1378(  .سوزد هم راحت است و هم عذاب می درخشد و در دوزخ می در بهشت .مظهر شر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  113     تأویلمحور کالم، دین، اخالق و   

 

مفید جناب جالل ستاري در ترجمه کتاب روانکاوي هاي  توان به پا نویس می ف آنتوضیحات بیشتر آتش و مظاهر مختل
  )  .آتش باشالر مراجعه نمود

بار ذکر شده که اغلب در توصیف عذاب الهی به کار رفته است  145قرآن کلمه نار به معناي آتش در        
هاي  ر از این واژه استفاده کرده که به غیر از نامبا 100ناصر خسرو در قصاید خود بیش از  .: ذیل نار)1366، (روحانی

   .دیگرو مظاهر آتش است و اعلب به همراهی دوزخ و توصیف عذاب جهنمی است
  ) نمود عنصر آتش در شعر ناصر خسرو با رویکرد اجمالی به نظریه تخیل  باشالر4

 .باز تا تمدن کنونی جاي گرفته استکهن الگوي کیفري آتش به نوعی در تمام زوایاي اندیشه بشري از دیر       
 ...هنرمندان و، خاك و آب که در تضاد کامل یکدیگرند در دو بعد منفی و مثبت خود در تخیل شاعران، آتش و هوا

میان آسمان و زمین از یک سو نمادظهور ۀ دراساطیر عنصر آتش به عنوان آخشیج فرازین و واسط .نمود پیدا کرده است
مظهري از قهر و خشم و ، در عالم مادي و مظهري از طبیعت روحانی است و در سویه متقابل خودو تجلی ملکوت معنا 

اي  ههراسناك از سوختن و گداختن است که گذر ازآن (آزمون آتش) مرحلاي  هشکوه عالم الهوت (آتش دوزخ) و مرحل
  چکیده) ، 1389(پورخالقی .از تشرف و عروج به مقامی باالتر را در خود نمادینه کرده است

او انواع تاثیر پذیري از  .سازد می آتش با توجه به نمود تخیلی آن در نقد باشالر به چهارگونه خود را متجلی     
بلکه آتش ناصر ، که تنها بدان منظور در این جستار نظري نیست .کند می ي مختلف بیان"عقده ها "آتش را با عنوان

ساخته شده اونیز  با توجه به بسامد باالي آن مورد بررسی قرار گرفته هاي  یرخسرو وجایگاه دوزخ در بعد تخیلی و تصو
   .آتش عقل و توصیفات و تعبیرات دیگرآتش، آتش آزمون، مانند آتش روحانی .است

نوعی حیات و  .الف) آتش دوگانه : آتشی که هم آفریننده است و لذت بخش و هم هراس انگیز است و نابودکننده
 آمپدوکل (انباذقلس)باشالر این نوع آتش را عقده  .دچار شدن به این آتش درونی است .آن پیداستمرگ هم زمان در

 .ناصر خسرو نیز این آتش را بکار برده است  .که هم عشق به آتش است و هم ترس از آن .نامد یعنی عشق و جدایی می
در کنار آتش ترساننده از عقوبت  ...و مادي و گرمادهنده با لذت علم اندوزي و شهرت، آتش سازنده و هستی بخش

که در شعر ناصر خسرو آفرینندگی و  .دیگر ره یافتن از این آتش برمی خیزداي  هبه گوناي  هاز گون .کارهاي جاهالنه
  عشق به حضور دوباره در حیات جلوه گر است:

 
  

  آن ...جدول شماره یک : نمود عنصر آتش درتجلی دوگانگی و

  اب از این خیمه چهار طن
  گرندیدي طناب هاش ببین

  همگی خاك و باد وآتش و آب 
  به مثال یکی پلیته شدي 

  )17چند گردي به سایه و مهتاب ؟                    (ق 

  آتش سازنده /در کنار دیگر عناصر مولد حیات است 
تشبیه دنیا به خیمه که چهار طناب آن را محکم نگه 

تش و آب هستند باد و آ، خاكها  داشته است و آن طناب
دانند که نباید مانند  می و انسان وابسته را مانند پلیته
نور و خاصیتی از خود ها  سایه و مهتاب باشد ؟ زیرا آن

   .ندارند

 هر کسی را زیر این چادر درون
 خاطر جویا به راهی رهبر است

  اینت گوید کردگار ما همه
  )26(ق/               چرخ و خاك و آب و باد و آذر است

  آتش حیات بخش / آفریننده (اذر = آتش)
مختلف که هاي  ناصرخسرو پس از برشمردن افراد و گروه

عناصر  .هر کدام نظري راجع به کردگار و هستی دارند
 اربعه را در کنار چرخ (فلک) سازنده و کردگار جهان

   .داند می
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 دانی که نیست حاضر و نه حاصل
 در خاك و باد و آتش و آب اینها

 شکی از بهشت همی آید بی
   )14ق (                        ها این دل پذیر و نادره معنی

  آتش دوگانه/ عشق به معنا گرایی / حیات بخشی کالم 
در این جا آتش بعد زمینی دارد و سخنان پرمعناي امام 

و چیزي که از  .عیلی از آسمان و بهشت آمده استاسما
 آید نوعی حیات بخشی و زندگی را به ارمغان می بهشت
   .آورد می

  گوئی که در زدند هزاران جاي
 آتش به گرد خرمن نیلوفر

 گر آتش است چون که در این خرمن
 هرگز فزون نگشت و نشد کمتر؟

  هیزم روغن و فتیله و بی بی
 آذر هرگز نداد نورو فروغ 

  ...گر آتش آن بود که خورش خواهد
 آتش همی به نور و شعاع خور
 خورشید صانع است مر آتش را
  )94(ق/                    گر بشناس از آتش اي پسر آتش

در این قصیده آتش توصیف شده / آتش سازنده / اتش 
نوردهنده /آتش گرمابخش / آتش پزنده هم هست /آتش 

  مخلوق
جاي اشعار خود به نقش سازندگی ناصر خسرو در جا 

پردازد و  می کند و به توصیف آنان می عناصر اربعه اشاره
از این که آنان نقشی در هستی دارند به قدرت خالق آنان 

   .کند می برد و آن را گوشزد  می پی

    و آتش اندر دل خاك ار نزدي نوروز
   )270کی هوا ایدون پر دود و بخارستی؟              (ق 

  تش زاینده و بارورکننده /هستی بخش / سازنده آ
اعتقاد به عنصر هستی شناختی آتش /با حضور مظاهر 
دود و بخار که چون آتش بر عنصر آب و خاك تجلی یابد 

 گیرد و در هوا بخاري مطبوع ایجاد می زایش صورت
   .شود می

نیز به آغاز خلقت با توجه به سوره دخان اي  هشاید اشار
صویر سازي زیباي شاعر فضاي بهاري و طرز نیز باشد ؟ ت
داند که باید دل  می او نوروز را کسی .سازد می زندگی را

خاك را آتش بزند تا از این آتش حرارت و بخار و دود به 
هوا پراکنده شود یاد بخارات زمین در هنگام بهار و جوانه 
 زدن گیاهان و زنده شدن درختان را در ذهن تداعی

   .آتش خاصیت جان بخشی نیز دارد این جا .کند می
  

کند که در آثار شعرا و  می ب) آتش کیفري/ نافرمانی : آتش در چهره کیفري خود در جایگاه دوزخ نمود پیدا
ترس از  .هرچه مقدار تاثیر اعتقادات مذهبی بیشتر باشد نمود عینی ترس از آتش بیش تر است .نویسندگان تجلی دارد

که وانمود آن  .شخص داردۀ پرومته است که ریشه در اعتقادات خانوادگی واجتماعی و گذشت آتش از نظر باشالر عقده
در بسیاري از ابیاتش  .به صورت گذر از نظرات سنتی و یکنواخت شخص و رسیدن به یک تحول عقالنی جدید است

   .گریزد می ناصر خسرو از آتش جهل به آتش عقل
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   ...لی کیفري وجدول شماره دو: نمود عنصر آتش در تج

  خداوند جهان باتش بسوزد بد فعاالن را
  ها  که بشکستند پیمانها  رسند آنها  به شدت

  ازیرا ما خداوند در ختانیم و سوي ما
  )9(ق/   ها  سزاي سوختن  گشتند  بدگوهر  مغیالن 

آتش کیفري به خاطر شکستن پیمان /بی ثمر بودن / 
  بدگوهري

یت دوم دارد که دلیل ظریف در باي  هناصر خسرو کنای
سوزانده شدن خار و هیزم خشک و بی بر در این دنیا را 

تواند این جهانی  می که این اتش .داند می بدگوهر بودن گیاه
   .نیز باشد

  جانت را دانش نگه دارد ز دوزخ همچنانک
  )100بر نگه دارد درختان را از آتش و زتبر         (ق  

  ه علت نادانی و بیدانشی آتش کیفري در جایگاه دوزخ / ب
شاعر در این قصیده باري دیگر تاکید بر دانش اندوزي دارد 

کند که عمل برگ اوست و  می و انسان را به درختی تشبیه
دارد و ثمره  می علم ثمره و جان انسان را دانش از دوزخ نگه

که دوزخ نیز  .درختان را از سوختن و از بریده شدن (تبر)
ی دانشان و آتش نیز سزاي بی ثمري جایگاه نابود شدن ب

  /کیفراین جهانی و آن جهانی  .است
 نه خار در خور طبق و نحل است
 نه گل سزاي آتش و کانون است
 پس نیست جاي مؤمن پاکیزه

  ) 33(ق/               که جاي کافر ملعون است، دوزخ

آتش جدا کننده / آتش آزمون نیز هست اما چون با کاربرد 
این اتش در صورتی  .شده پس نمود عذاب دارد دوزخ آورده

مبی تواند نمود داشته باشد که مومن پاکیزه را نسوزاند و 
   .نوعی آتش آزمون نیز هست .بلکه کیفري براي کافر باشد

 مر ستم گر را نبینی کایزد عادل همی
  ...گاه وعده آتش سوزان و گه سرما کند

 قول مشک و آب و آتش را کجا دانا شود
   کسی کو علم دین را جان و دل یکتا کند؟ جز

  )75(ق/ 

  عذاب آخرت / ة آتش کیفري / سوزنده و و عد
 شاعر وعده عذاب به سردي و گرمی را نشان از عدالت

زرتشتیان نزدیک است که سرما ة در اینجا به عقید .داند می
همین قرآن و زمهریر در  .نیز جزو عذاب دوزخی است

   .مضمون را دارد

  ز آنکه تورا ، پسرا، ن پسران روسپس آ
  پسران علی و فاطمه ز آتش سپرند
  سپري کرد توانند تو را ز آتش تیز 

  ) 56چون هما زیر قدم گران کیوان سپرند         (ق/ 

  کیفري / عذاب در مقابل اطاعت نکردن 
در این قصیده شاعر پسران حضرت علی و فاطمه  ( امامان 

آتش ۀ که در مقابل حملکند می (ع) ) را سپري تشبیه
باز آتش در این ابیات نوعی دشمن است  .نگهدارنده است

که چنان چه شخصی نافرمانی آل علی (ع) را داشته باشد او 
کشاند آتش در مقابل اهل بیت (ع) قرار  می را به سوي خود
توانند تو را تو را از  می آورد که آنان می و دلیل .گرفته است

از نابود کننده و کیفر دهنده ) سپري آتش تیز ( در اینجا ب
دهند ( نجات دهند ) شفاعت کنندگی اهل بیت (ع) و آنان 

   .از کیوان هم برترند
  

 .ج) آتش آفرینندگی /زایندگی/ پاك کننده: آتش در شکل عنصر تشکیل دهنده جهان زاینده و هستی بخش است
آتش جنسی وکهن الگوي کشف و تولد آتش ، وراکپزيآید آتش خ می این آتش گرما بخش که از مالش دو شیء بوجود
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باشالر از این آتش با عنوان عقده نووالیس(زنده شدن دوباره  .است که از برخورد دوسنگ به یکدیگر بوجود آمده است
در این نوع نگرش  .داند می و دو مظهر روشنایی و زدایندگی آن را ساحت معنوي آتش .کند می ققنوس از خاکستر ) یاد

و از سوي دیگر  .آتش در این تصویر دوزخ سوزان و شیطان است و جنبه اهریمنی دارد .ش زاینده است و پاك کنندهآت
زمین و بارور کننده ة پاك کنند .از سویی رمز گناه و شر است و از سویی  رمز گذر از ناپاکی به پاکی .نماد پاکی است

داند و هم  می یرا هم آتش را مظهر زایش و پاك کنندگی زمیناین آتش در ناصر خسرو نیز نمود دارد ز .آنة دوبار
این آتش بیشترین  .داند می دهد آن را نوعی زدایندگی از گناه می مظهر پاك کنندگی گناهان و هر جا که انذار به آتش

  .کاربرد آرمانی و تخیل برانگیز را در شعر ناصر خسرو دارد
  

   ...آفرینندگی / زایندگی و جدول شماره سه : نمود عنصر آتش در تجلی
  آتش زداینده / آتش آفریننده 

ترکیباتی که ناصر خسرو از بعد مثبت آتش یعنی نور 
سازد نمود آفرینشی نو  می دهی و حرارت بخشی انان

است یعنی زنده شدن دوباره ققنوس خرد از خاکستر 
  .جهل

 گر چه خوب است خود بننماید
 هر که مر نفس را به آتش عقل

 بال و بزه بپاالیداز و
 شاید آنگه کز این جوال به کیل

  )77(ق/                                 اندك اندك برو بپیماید

  اتش زاینده / گدازنده و آفریننده 
خرد را به زر تشبیه کرده است که به آتش تفکر 

  شود می گداخته

  وي جان سوي امام حق باید کردنت  …
 سوي حجاز طاعت چو کنی روي جسدگاه  

  سخن حکمتی اي حجت زر خرد است
  ) 115(ق/                مگداز به آتش فکرت جز زر خرد را

  آتش زداینده / پاك کننده 
 برد  می آتش علم زنگ دل بی طاعت را ازبین

 داردطاعتی زنگ  دلت گر ز بی
  )129( ق/               هال به آتش علم و طاعت گدازش

  
عینی دارد چه در نمود طبیعی آن اي  هو شراب جلو می د) آتش وهم انگیز (آتش شراب ): در سراسر اشعار فارسی 

دهد و در تخیل  می در هر صورت شراب نوعی سوزندگی و بیخبري از عالم اطراف را به شخص .چه در نمود روحانی
کند او بخش بزرگی از ادبیات وهم  می باشالر از این آتش با عقده هوفمن یاد .شاعر با تصویرگوناگونی متجلی شده است

ناصر خسرو نیز چون بسیاري از شاعران تحت تاثیر این شعله وهم انگیز  .داند می تحریکات ناشی از شرابة انگیز را زاد
کند تا مباد به آتش بزرگتري از عقاب  می جوید و ترك ان می ین آتش دوريداشته است و البته او از اهایی  حتما سروده

   )33-30:  1378(هرچهار عقده مذکور برگرفته از باشالر .و دوزخ دچار شود
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  ...جدول شماره چهار : نمود عنصر آتش در تجلی وهم انگیز و

  هرچند تو را نوش کند جاهلی آتش
  )131وش   (ق/ بر خیره مخور که آتش هرگز نشود ن 

  آتش وهم انگیز ( آتش شراب ) / برحذردارنده
بر حذر داشتن از شراب جهل که سوزندگی 

   .گردد نمی درونی دارد و نوش جان و روح
         اند  بزرگان را یاران زهاد و ر توگ

 ..چون تو بر سیرت وبر سنت دیوانی؟
       ناله و تسبیحی  روز با روزه و با 

 ریحانی باده  با   و  مطرب با  شب 
      باده پخته حالل است به نزد تو    

  )236(ق/         که توبر مذهب بو یوسف ونعمانی    

  اتش وهم انگیز / آتش شراب / سوزنده
 که در پی آن دروغ و دورنگی و نفاق ببار

در این جا بوضوح ناصر خسرو گذشته را  .آورد می
تباهات خود را مجازات  اشاي  هآورد و گون می بخاطر
  کند  می یادآوري

 جان تو هرگز نیابد لذت از دین نبی
 تا دلت پر لهو و مغزت پر خمار است از نبید
 راحت روح از عذاب جهل در علم است ازانک
  )53(ق/ جز به علم از جان کس ریحان راحت نشکفید

  آتش سوزنده / و هم انگیز 
عذاب جهل در این ابیات به خاطر لذات دنیوي و 

  خمار شراب است 
   .آورد می و علم راحتی از این عنصر وهم انگیز

 دل ز افتعال اهل زمانه مال شدم
 زایشان به قول و فعل ازیرا جدا شدم
 تا همچو زید و عمرو مرا کور بود دل
 عیبم نکرد هیچ کسی هر کجا شدم

 گاهی ز درد عشق پس خوب چهرگان
   ...گاهی ز حرص مال پس کیمیا شدم

 باز دگر باره سوي او، ردگر جور ک
  ...وار از پس هیهایها شدم میخواره

 الزمان بتافت ر جان من چو نور امامب
  )154(ق/      لیل السرار بودم شمس الضحی شدم

  آتش یاد آورنده / سوزنده / وهم انگیز / زاینده 
کلمه آتش در این ابیات نیامده است اما زجر و 

د که پس از کن می اندوه از میخوارگی را بیان
   .تابد می پشیمانی و جستجوي زیاد نوري بدل او

ۀ در این قصیده شاعر به نوعی یادآوري گذشت
خود را دارد که مخمور شراب بوده است و کارهاي 

عذاب وجدان نوعی  .داده است می اشتباه انجام
 .شعله در تخیل ذاتی بشر دارد .سوختن درونی است

کننده و زاینده  و درنهایت نور باز مظهر آتش پاك
(دستورات اسماعیلیه)اورا ز تاریکی جهل به روشنایی 

  شود  می خرد رهنمون
   

ه) آتش آزمون یا سوگند : باشالر این آتش را به وضوح مورد توجه قرار نداده است اما پاك کنندگی و زایش دوباره 
ش دراساطیر ایران باستان که در شاهنامه نیز نمادي ترین آت .داند می از آتش را که کار سمندر است به این آتش مربوط

) 507-3/36/10، (شاهنامه .کند می یاد شده است آتش سوگند سیاوش است که براي بیگناهی خود با اسب از آن عبور
، حضرت ابراهیم، سالمان، سیتا، کسانی که چون سیاوش .آتش دوزخ و پاك کنندگی آن نیز نوعی آتش آزمون است

) 184: 1389، (واحد دوست .نهایت سالمتی از آن گذر کردند ؛به مراتب باالي انسانی راه یافته بودند که در ...زرتشت و
و خرد را محافظت دربرابر عذاب و  .جهل را بارها با گذر از آتش عقل وخرد بیان کرده استناصر خسرو پاك شوندگی از 

  داند  می آتش
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  آن ...ونجدول شماره پنج : نمود عنصر آتش در تجلی آزم

  هیچ کاري از این دو نامه بردن  
  نکند کافر و خداشناس   
  آتش دوزخ است ناقد خلق   

او شناسد زسیم پاك نخاس                      (ق/ 
118(  

  آتش جدا کننده / آتش نقاد وزداینده 
کافرو خداشناس ة ناصرخسرو معتقد است آتش جدا کنند

دهد به  می یصاست  که جنس درست را از نادرست تشخ
آتش در جایگاه دوزخی خود  .نوعی آتش آزمون هم هست

است اما نه به عنوان کیفري بلکه با نمود زدایندگی و 
ترفند زیبایی بکار رفته و آن ناقد بودن آتش است  .تطهیر

داند و  می یعنی جداکننده سره (خداشناس )و ناسره (کافر
دونامه  .تشبیه به سیم پاك و نحاس مبین این نظر است

حکایت اعتقاد به رستاخیز و بازخورد اعمال در آن جا نامه 
اصحاب یمین (خداشناس)را به دست راست و نامه اصحاب 

و بنا به اعتقاد  .دهند می شمال (کافر) را به دست چپ
حتی - اسماعیلیه و برخی فرق همه از آتش عبورمی کنند 

   .تا خالص گردند -اندکی 
  د خرد       بر سر من تاج دین نها  

  دین  هنري کرد و  بردبار مرا 
  از خطر  آتش و   عذاب  ابد      

  ) 5دین و خرد کرد در حصار مرا                    (ق/

  آتش آزمون ( خرد و جهل) / رسوا کننده 
 است که برسر انسان خردمنداي  هخرد تاج هنرمندان

د سره (نق .جهل بدور باشدة نهند تا از آتش رسوا کنند می
  از ناسره )

  نرهد ز آتش نه سیم و نه مس جز رز
  ) 187برهی ز آتش دوزخ چو شدي زرین        (ق/ 

  آتش زداینده و پاك کننده در مقابل آتش نابود کننده 
سوزد و باز اشاره به  نمی و تنها زر خالص است که در آتش

 اینکه اگر وجود تو چون زر خالص باشد در آتش دوزخ
توان  می در اینجا .گذري می از آن به سالمتسوزي و  نمی

   .رهیدن از آتش دوزخ را نوعی آتش آزمون هم دانست
 نه خار در خور طبق و نحل است
 نه گل سزاي آتش و کانون است
 پس نیست جاي مؤمن پاکیزه

  ) 33(ق/          که جاي کافر ملعون است، دوزخ

  خ آتش جدا کننده / مشخص کنده جایگاه بهشت و دوز
هیچ گلی سزاوار سوختن در آتش نیست و از آن به سالمت 

  آید ( آتش آزمون در نقد سره از ناسره ) می در

 آنکو سرش از فضل خداوند بتابد
 فردا نکند آتش و اغالل شبانیش

 ایزدش عطا داد به پیغمبر ازیراك
  ) 126(ق/    اوي است حقیقت یکی از سبع مثانیش

  ده آتش نگهدارنده / آتش زداین
هرکس از فضل الهی رو بتابد آتش و زنجیرها حافظ او 

( باز  .شود می نیستند یعنی از آنها رهایی ندارد بلکه گرفتار
آتش ناقد است و شناساننده اهل فضل و ایمان و راستی از 

  غیر آن )
 
  
  HELLرستاخیز و آتش در جایگاه دوزخ/جهنم:  –5

 )125ش (ق/جان تو اهل معاد است و تنت اهل معا          و جهان است و تو از هر دو جهان مختصري
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  )9؟(ق/ها  چهارت بند بینم  کرده اندر هفتمین زندان          چرا ترسی اگر از بند بجهانند و زندان
کهن الگوي  .اعتقاد به رستاخیز و عالم دیگري غیراز جهان ماده یکی از ارکان اعتقادي و بنیادي بشر است       
فرد  .سازد می این جهانی را میسرهاي  که امید به زندگی و تحمل سختی .ی در هر مذهب و یقینی وجود دارداخراگرای

و مرگ تنها پلی است که اورا از این  ...یابد می بیند و از پوچی و سرگردانی نجات می معتقد به معادزندگی را باهدف
) عقیده به توحید و معاد مرز بین موحد و کافر را 17و16 : 1363، (شریعتی .کند می دنیاي فانی به جهان باقی منتقل

اگر چنین اعتقادي در  .منشا تهذیب بشر و دوري از خوي حیوانیت و پرهیز از یاس و نومیدي است .کند می تعیین 
خیز و رستاة در کتب مقدس ایات فراوانی دربار .رفت می فطرت بشر نبود تراژدي زیستن دنیایی او با فناي قهرمان ازبین

در بیش  .نیز مشاهده و توصیف این دومکان به تصویر کشیده شده استها  جایگاه پاداش و عقاب آورده ودر معراج نامه
به صورت مستقیم و غیر مستقیم به اوصاف رستاخیز و معاد پرداخته شده و هفتاد نام براي آن روز قرآن از هزار آیه 

     .برشمرده است
  ادیان مختلف:  ) رستاخیز دراساطیرو5-1  

، (نقل از معین .است و یعنی برخاستن مردگان به اضافه خیز ترکیب شده »ستر«اژه رستاخیز از واژه و      
رده و درگذشته است فارسی میانهرست در:ذیل رستاخیز) 1355 دست مفهوم رستاخیز در بقایاي چند  .به معناي م
زیریس و بعل نوشته درکتاب خود به نام جیمز فریزر  .ره دارداشا مصري و کنعانی به مرگ و برخاستن خدایانی مانند اُ

شماري از مردان و زنان ، یونان باستاندر )1384(فیروزمند: است ز مرگ و برخاستن خدایان گزارش دادها خوشه زرین
از توده هیزم مخصوص ، بعد از کشته شدن، آشیل .شدند جسمی جاودان داشتند درنتیجه آنها پس از مردن زنده می

در آیین  .اش توسط مادر الهی خود تتیس ربوده و به زندگی بازگردانده شد م تشیع جنازهآتش زدن جسد مرده در مراس
در فلسفه افالطونی و  .است یونان همواره جاودانگی به طور طبیعی شامل یک اتحاد ابدي میان جسم و روح بوده

ست را پشت سر م، شود که در مرگ گفته می، هاي دیگر فالسفه یونان اندیشه تاحدودي به رهایی   .گذارد یروح بدن پ
بدون در نظر گرفتن  .است روح از بدن و ازادي آن اشاره دارد که عقاید اسماعیلیه نیز در این مورد نزدیک به این نظرات

   .مسئله رستاخیز یک ماهیت انکار ناپذیر استها  مختلف آنهاي  تحریفات در ادیان ابراهیمی و فرقه
اشاره روشنی به آخرت و روز  گرچهاخیز در تورات و بلکه در کلّ عهد عتیق یهودیان اعتقاد یهودیان به رستدر     

داللتی بر معاد پس از مرگ ندارد بلکه به معناي که جزا وجود ندارد ؛و تعبیر آخرت که در چند جاي عهد عتیق آمده 
ن عقیده را پس از آزادیشان از اسارت اعتقادبه معاد یهود اعتقادي وارداتی است ؛و یهودیان ای .عاقبت دنیوي اعمال است

ا در کتاب تلمود که از کتب مذهبی ) 142- 134 : 1369(مشکور .از زرتشتیان فرا گرفته اند، بابل به دست کورش ام
در واقع تفسیر و تأویل تورات و توسط دانشمندان یهودي در طول  این کتابیهود است از معاد بسیار سخن گفته شده 

بوده  عو پیدایش آن بنا به برخی اقوال نزدیک به هزار سال بعد از حضرت موسی .استمع آوري شده تاریخی طوالنی ج
کسی که به رستاخیز مردگان معتقد نباشد و آن را انکار کند از رستاخیز سهمی «در تلمود چنین آمده است:  .است

برخی دیگر معاد را مختص یهودیان و  .بعضی از آنها معتقدند که معاد براي همه مردگان است»  .نخواهد داشت
اقرار به معاد و حشر جسمانی از  .معتقد به رستاخیز هستندان مسیحی) اما همه 134، (همان دانند می جسمانیو

هیچ اختالفی ندارند و اقرار [مسلمانان] ضروریات دین نصاري و مجمع علیه جمیع فرق ایشان است و در این مسئله با 
اما این نکته الزم به یادآوري است که اگرچه علماي  .لیه اناجیل است در مواضع کثیرهبه حشر جسمانی مخصوص ع

مسیحی و اناجیل تصریح به جسمانی بودن معاد دارند ولی درباره لذّات و آالم و عذاب اخروي می گویند در قیامت لذت 
: 1360 فخر االسالم( .یحیت استو عذاب روحانی است نه جسمانی ؛ و این یکی از صدها موارد تناقض در عقائد مس

120  -121(   
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در این دین اعتقاد بر این است که روح بعد از جدا  .در دین زرتشت عقیده به معاد به وضوح بیان شده است       
شود ؛ تا در روز رستاخیز به جسم خود بپیوندد؛ زرتشتیان به اموري  می شدن از بدن تا روز رستاخیز وارد عالم برزخ

ط و میزان اعمال و بهشت و جهنم نیز اعتقاد دارند ؛ ولی معتقدند که در جهنم آتش وجود ندارد چرا که آتش مثل صرا
س است ؛ به عقیده آنها جهنم محلی بسیار سرد و تاریک و کثیف و پر از حیوانات موذي است که  از نظر آنان مقد

   ) 62و   57 : 1391 (توفیقی .کنند می گناهکاران را اذیت
تنها دین غیر ابراهیمی  ظاهراً .ه به معاد مورد نظر اسالم استیبنابراین معاد مطرح در دین زرتشت بسیار شب      

دین زرتشتی نیز مانند ادیان دیگر به فناناپذیري روح آدمی که با مرگ جسمانی  .پذیرد می است که با صراحت معاد را
ندگی خواهد داشت که با اعمال درست یا نادرستی که در زندگی انسان پس از مرگ چنان ز .شود باور دارد نمی نابود

گیرد که پر از چیزهاي دلپذیر و  می جاي بهشتانسان درستکار در  .زمینی خود انجام داده است مطابقت داشته باشد
به بعد) در این  66، (همان .شوند که مکان آالم وحشتناك است می گرفتار دوزخزیباست و انسانهاي بدکار به آتش 

داوري واپسین که پس از  .با پاداش و مجازاتی که بدنبال دارد خاص روان است داوري بر سر پل چینود«اعتقاد 
  )203: 1392ك: قلی زاده  .ر»( .رستاخیز است با همه وجود آدمی سروکار دارد هم تن و هم روان

زمان قیامت توسط خداوند از پیش تعیین شده اما براي انسان  .مهم است معاد در اسالماعتقاد به روز       
به قطعى ، آیات زیادى وجود دارد که محتواى هر یک، قرآندر  .بر رستاخیز جسمانی تاکید داردقرآن  .است اشناختهن

به من نشان ده؛ چگونه مردگان را زنده مى کنى؟ ، گفت: پروردگارا ع ابراهیم ...« .تعبیر مى شود، بودن معاد جسمانى
، و آنها را پیش خود، چهار پرنده برگیر، فرمود: پس .ولى تا دلم آرامش یابد، مگر ایمان نیاورده اى؟ گفت: چرا :فرمود

و ، شتابان به سوى تو مى آیند، آنها را فرا خوان، از آنها را قرار ده؛ آنگاه پاره اى، بر هر کوهى، سپس .ریز ریز گردان
چگونه خدا را منکرید با آنکه مردگانى بودید و شما را زنده « ) و آیه :260بقره/ » ( .بدان که خداوند توانا و حکیم است

  ) 28بقره/ » (مى شوید           بازگردانده، به سوى او، باز شما را مى میراند و باز زنده مى کند و آنگاهکرد؛ 
دنیا (س امروز هرککندکه  می بارها توصیه .ناصرخسرو با وجود اعتقاد به روحانی بودن معاد و کیفر و پاداش آن    

در قیامت میزان اعمالش گران و سنگین خواهد بود و ، بندگی خدا و اطاعت پروردگار بر او سخت وناگوار نباشد)
ن «تقریبا مطابق این آیه :، سنگینی میزان اعمال در قیامت نشان سعادت ورستگاري آدمی است الحقُّ فَم ومئذ زنُ ی والو

مه فاولئک ه وازینُ ت م لَ قُ ون؛  ثَ حفل هایشان سنگین  آنان که سنجیده .سی اعمال حق استبرآن روز سنجیدن و حسا الم
               ) 8/(اعراف »اند رستگاران، آید

  )444 / دیوان (ها گران آید مرآنکس را به روز حشر میزان        که را نایـد گـران امروز رفتن بر ره طاعت
و ها  و لذتها  اوصاف زیبایی، شت با غالب پاداشی نور و سرسبزي و جویبارانبه) برخی اوصاف بهشت و جهنم : 5-2
که اغلب شاعران وسخنوران از آن تصاویر زیبایی ارائه  .نمادین و برابرهاي دنیایی آن وصف گردیده استهاي  آسایش

  داده اند: 
  مامن انس و منزل شادي           منزل  خوشدلی  و  آزادي

  سرور          خاکش از مشک و عنبر و کافور جاي آسایش و سراي 
  بانوا و   روحانی              ساحتی  دلگشا  و  نورانی                          اي  هعرص

  )109، 1360(سنایی : ...روضه خرم و خوش و پر نور           ساقی باقی و شراب طهور
مثل الجنه التی وعد «کریم از آن سخن گفته است: قرآن ر این همان بهشتی است که خداوند متعال بارها د      

داستان بهشتی که به « .»تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، المتقون تجري من تحتها االنهار اکلها دائم وظلها
 .یشه گسترده استمیوه آن پایدار و سایه آن هم .پرهیزگاران وعده دادند در آن نهرهایی از آب زالل و گوارا روان است

  ) 35(رعد / » .اما عاقبت کافران آتش سوزان است .آنجاست جایگاه پرهیزگاران
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ددر ارداویراف نامه از دو دوزخ  .دیو زنان و جادوگرانۀ آشیان، در اوستا خانه ایست در زیر زمین dusoxاما دوزخ     
و دوزخی دیگر در آن جا با سرماو  ...و ترسناك خشکی و بدبویی، زمستان، ) دوزخی باچنان سرما62سخن بمیان آمده (

در ستاره پایه و باالتر ازآن و  بهشت) 212: 1392، (نقل از قلی زاده ...تاریکی چنان غلیط بود .گرماي شدید روبرو شد
جایگاه عذاب با اوصاف دردناکی و پلیدي وبا غالب ، پس دوزخ)44، پنجم دینکرد، آموزگار( .در زیر زمین است، دوزخ

 کیفري آتش و سوزندگی نیز تفاسیر متعددي را به خود اختصاص داده است که در این جا بیشتر بدان پرداخته
در بنیادي ترین ارکان اعتقادي و اندیشه مذاهب مختلف رستاخیز و دو جایگاه بهشت و دوزخ آن با اندك  .گردد می

   .توصیف شده و وعده گاه و نتیجه اعمال و کارهاي دنیایی لقب گرفته استهایی  تفاوت
 س ادیان قبل نیز عنوانداندکه درکتب مقد می خداوند بهتر بودن بودن اخرت بردنیارا یکی از اصول اصلی    
)دلیل دوري از دوزخ و رفتن به بهشت در بسیاري از آیات عقل و 19-17(اعلی/» صحف ابراهیم و موسی« کند: می

 دوزخ را مسدودهاي  دروازه ...انجام تکالیف شرعی و عرفی و، ) اخالص220- 219(بقره / .خردمندي آورده شده است
عدم اعتقاد به چنین احکام  .عذاب و سد نعمات بهشتی هستندة گشایند ...گیزي وفتنه ان، کبر، ریاکاري، کنند وجهل می

 .آشکار و مهمی در روز داوري پوچگرایی مادي پرستی انحطاط و زوال اندیشه بشري و نامیدي و نابودي را در پی دارد
با غالب کیفري آتش آورده شده  ...جهنم معادل دوزخ است که بارها به عنوان جایگاه کافران وقرآن در ) 4(نقل از نمل/

و بار به صورت مکانى بسیار آتشآن جا )131آل عمران/ »( بترسید، آماده شده است، و از آتشى که براى کافران«:
به زودى آتشبانان را «فرماید:  می .ناراست/آتش ، اول در درجه، اصلى عذاب در جهنم که ابزار .سوزاننده تجسم مى شود

  )18علق/ »( .فرا خوانیم
 گمان شو ز مالک و رضوان بی              ي اخی دوزخ و بهشت ببین ا

 )185(ق/سامان کس ندانست نیست را             آنچه دانا بداندش هست است 
کسانى که کفر ورزیدند جامه هایى از آتش «)14اللیل/ »( هشدار دادم، شما را به آتشى که زبانه مى کشد، پس«

، آماده شده، هستند و براى کافرانها  از آن آتشى که سوختش مردمان و سنگ«و  )19حج/ »(برایشان بریده شده است
  )24بقره/ »(بپرهیزید
 ) 79(ق/  جز درخور نار سقر نباشد          هنر چو هیزم وان کس که بود بی     

، آتشى است .و تو چه دانى که آن چیست .جایش هاویه باشد، پس، سنجیده هایش سبک بر آیداما هر که «و 
به قرآن ، البته .خوانده مى شوند )10تغابن/ »(أصحاب النار«، اغلب، اهل جهنم، از همین رو) 8القارعه/ »(سوزنده

مانند: ، ابزارهاى دیگرى هم براى عذاب اشاره کرده است که عنصر گرما و حرارت زیاد در اغلب آنها وجود دارد
خوردن از  ) -5الغاشیه/ »( .نوشیدن از چشمه اى داغ و خوردن خار خشکى که نه فربه کند و نه گرسنگى را باز دارد«
وکسانى از  ...«و نیز  .ستمگران و کافران براى همیشه در جهنم خواهند بود) 56واقعه/ »( .درختى که از زقوم است«:

کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه مى شود و ایشان اهل ، آنان، بمیرند، ود برگردند و در حال کفرشما که از دین خ
رآن قو البته آتش گرما بخش و هدایت کننده و آتش آزمون نیز در  )217بقره/ »(ماندگار خواهند بود، آتشند و در آن

نشانه فراتر رفتن ، بدون سوختن، گذشتن از آتش .یاد شده است : ابراهیم از آتش نمرود به سالمت و حقانیت گذر کرد
   .)47: 1374از شرایط انسانی است (الیاده

 )237(ق/روي آتش را همی تو تازه نیلوفر کنی             به روي تازه سوي روي آتش بنگريگر 
من پروردگار :« خود با موسی ع اتشی از درخت سبز برآورد وندایی اورا فراخواند  خداوند در نخستین دیدار

   .است ع)که همین نماد بوته آتش یا خوشه زرین نماد تجلی آتش الهی برموسی 80یس/»( .توهستم
  )249(ق/به طور بر موسی» من خداي جهانم«که         به راه چشم شنود از درخت قول خداي
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داري  در کار دینوشاعري مسلمان و معتقد ، ناصر خسروعیلیه (و ناصر خسرو) به روز رستاخیز: ) عقیده اسما5-3
اي براي سخنوري و  نه وسیله، در راه گسترش ایمان و اعتقاد دینی شعر او نیز ابزاري است .است سخت استوار و جدي

هاي دینی رو کند و از  و حدیث و آموزهقرآن  بسیار طبیعی است که او بیشتر از شاعران دیگر به، از این روي، هنرنمایی
البته با توجه به دیدگاه خاص او که قائل به مذهب اسماعیلی است ومعاد رابرمبناي این  .آنها در شعر خویش یاري گیرد

معتقد به معاد روحانی است و به بهشت و جهنم و مالئکه و جن ایمان دارد ولی تفسیرش از این  .مذهب پذیرفته است
 تعدادي از مسلمانان و دانشمندان اسالمی نیز به معاد جسمانی باور ندارند وآن را انکار .ر با شیعه امامی تفاوت داردامو
 پوسیده شده به خاك بر، میرد بدنش که از جنس خاك است می دلیلشان هم این است که وقتی انسانی .کنند می
   .گردد می

 علم تاویل بگوید که چگونه است بناش         است    مثل کالبد   بنیاد  را  دنیا و دین ...
    ...جان تو اهل معاد است و تنت اهل معاش          دو جهان است و تو از هردو جهان مختصري

 )125(ق/ جان سمائی است بیاموزش و بر بر به سماش        تن زمینی است میارایش و بفگن به زمینش  
و هویت انسان را ترکیبی متضاد از دنیایی خاکی و زیرین  .وط به روح انسان استمعاد مرب  به عقیده او موضوع    

   .داند می وعالمی هوایی و برترین
  پرهیز کن از دهان تنین        است نین جهان دهان گشادهت

  )175(ق/ زبرین دگر فرودین یکی        آمد   تن تو دو گوهر  جان و
کند) و به  می خیزد (رستاخیز می پس از مردن بر .ید تا که او را زنده کندروحی که خدا در جسم (خاك) انسان دم

پاداش  .(انا هللا و انا الیه راجعون) به اعتقاد آنان رستاخیز مردگان روحانی است .رود که حساب پس بدهد می سوي خدا
بهشتی را الیق هر ۀ گاه و مرتباو جای .گردد می زیرا جسم فنا شده به اصل عنصري خود باز .رسد می و کیفر نیز به روح

براي قرآن آنان معتقدند که اوصاف نقل شده در  .داند اما بنا به عملکرد او در دنیا و بهرمندي روح از آن می شخص
   .دوزخ و بهشت جسمانی نیست بلکه قابل تاویل است

 کاین در خرد برابر و موزون است        ندیش از این ثواب و عقاب اکنون 
  )  33(ق/ این را بهشت نیز دگرگون است         مردم و گل دیگر  است   گر دیگر

داند نه علت آن و در اشعاراو دوزخ کنایه از جهل و نابخردي است و  می فضایل و رذایل را معلول بهشت و دوزخ
   .بهشت کنایه از دانش و دانایی است

 ش دوبردست زمانه ز افرین           فرستادند  نویدگر  تو   سوي
  )205(ق/ یکی سوي عز و نعمت مینو         یکی سوي دوزخت همی خواند

و دراین جا مورد بحث  .کنند که البته قابل نقد و بررسی است می آنان دالیلی  براي باور خود به معاد روحانی بیان
نظر روحانی بودن معاد سوره یس بسیار واضح و بدون تاویل باطنی  65گرچه ب استناد به برخی آیات مثال  .ما نیست

گویند و پاهایشان به کارهایی  می   نهیم و دست هایشان با سخن می مهرها  امروز(رستاخیز) بردهان آن« شود :  می رد
 چه کسی این استخوان را زنده:«کند  می ودرایات دیگري از همین سوره تاکید»  .دهند می که انجام داده اند شهادت

کند که نخستین بار آن را آفریده و او به هر مخلوقی آگاه  می  بگو همان آن را زنده، استکند درحالی که پوسیده  می
هاي  کند و گاه ردپاي اندیشه نمی ) اما سخنان ناصرخسرو به هیچ وجه اعتقاد به قیامت و روز جزا را رد79-78»(است 

  شود : می گذشته اش باور معاد جسمانی را در برخی ابیاتش یافت
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کردند مجازات  می دنیا کسانی که اشتباهدر این 

کند که  می گرسنگی و تشنگی داشتند و او مقایسه
مجازات افراد بدکردار در اخرت هم تشنگی و گرسنگی 

که اشاره به خوراك اهل  .است و آشامیدن از آتش عذاب
 گردند که از مهل زقوم می دوزخ دارد که انقدر تشنه

  ...آشامند و می

 ندان به تشنه گرسنهبنده بد را خداو
 بر عذاب آتش معده همی بریان کنند

 ستی؟ ازانک پس تو بد بنده چرا ایمن نشسته
 ) 59 (ق/         همچنین فردا بر آتش مر تو را قربان کنند 

براي قرآن زنده کردن مرده از هیج در چندین ایه از 
 اثبات زنده شدن حسم در عالم اخرت و معاد آن دارد 

 ه بود و شده ریزانخاکی که مرد
 واکنده چون شد و ز چه گلگون است؟

 این مشک بوي سرخ گل زنده
 تمدفون اس هزان زشت خاك مرد

 این مرده را که کرد چنین زنده؟
 هر کس که این نداند مغبون است
 این کار از آنکه زنده کند آن را
 )33( ق/                         ایزد به حشر مایه و قانون است

       روز حشر باشد  تشنه  بهشتی گر     .گی در این بیت هم باز یادآور تشنگی جسمی استتشن
  )   26(ق/                بل خود کافر است، او بهشتی نیست 

  
آید که آیا پس از هالک  می این تردید به وجود "کل شیء هالک"و یا  "کل من علیها فان"البته با توجه به آیات 

گردد) همان جسم اولیه است ؟ و باز باید  می شود (برانگیخته می دي کامل آن جسمی که دوباره ظاهرشدن جسم و نابو
با باور داشتن به قیامت و ها  معاد صرفا جنبه تنبیهی و اعتقادي دارد تا انسانة توجه داشت که موضوع آیات قرآنی دربار

   .روز جزا از کارهاي ناشایست و ظلم بپرهیزند
  سخن آخر - 6
ها  و آیینها  هستند که طی تاریخ و فرهنگ بشریت در الهاماي  هکهن الگوهاي کشف و درك شد، سطوره هاا

در ها  ) برخی معتقدند دیگر حضور و شکفتن اسطوره15، 1385(برگرفته کمبل : .تصاویري شگفت برجاي گذاشته اند
اما ردپاي آنها در البالي زنده ترین  .هاین عصر شتاب غیر ممکن است که ذهن بشر بر تعقل و منطق استوارگردید

وعناصر اربعه به عنوان کهن الگوهاي خرد جمعی ( این  .گردد می نمادهاي منطق و تکنولوژي عصر نوین نیز مشاهده
نقد   .دهند می اصطالح از گفتگوهاي دکتر نامور مطلق گرفته شد)چه به صورت آشکار و چه پنهان به حیات خود ادامه

بسامد باالي واژه آتش و دوزخ در قصاید او با  .از عناصر زمینه ساز رویکردي تازه به قصاید ناصر خسرو بود تخیلی باشالر
آتش ، چون آتش عقل .دو تجلی نور وگرماروشنی بخش و جان آفرین وگرماي آن حرارت بخش و نابودکننده است

، آذرخش، خاکستر، جهنم، آذر، شمس الضحی، دخورشی، ونور ...،دوزخ جهل، دوزخ نابخردي، دوزخیان، دوزخی ...،خرد
   .استها  نشان ازگستردگی نمود آن ...آتش عذاب وجدان و تاسف و تاثر برگذشته و ...هیزم و، زقوم، عذاب

از یک  او .نیز حرارت بخش ونویددهنده زندگی استدر اندك مواردي وو جایگاه دوزخ عذاب نمود برخی از آنها     
 ...آتش رستاخیز و، آتش موسی، : آتش ابراهیم عنصر پاکی دانسته  یو آییناي  هاسطورالگویی  مانندکهنسو آتش را 
خود اوست ۀ ازدیگر سو آتش چندگان .درکنار امهات اربعه به کاربرده استوتولد دوباره  زندگی به عنوان نمادوگاه آن را 

سازد و مارا وادار به  می از تحولش را روشن و تفکرات قبل و بعدها  کشد و اندیشه می که شعله - آتش ناصرخسرو –
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بهشت ة گردد تا یابند اي می هاوجویند .نماید می اعتقادات و حق و ناحقی آنان، کنکاش عمیق تر و گسترده تر درعصر او
 آتش انذار و ترس را برمشعل کالم خود .آید می چون به سالمت از آتش آزمون هفت ساله بیرون .نورانی خود باشد

قرآن جایگاه دوزخ و بهشت با توجه به تامل و یقین و استناد او به آیات  .وزد تا دوزخ نابخردي را برمردمان بنمایاندفر می
ماقبل اي  هروحانی گرفته است اما در جاي جاي برخی از ابیاتش طعم جسمانی دارد و نشان از اندیشۀ گرچه جنب
  گردد : می کند که بدان زر خالص وجود از ناخالصی جدا می او براي همگان آتش آزمونی را نمایان .تحولی است

  برهی زاتش دوزخ چو شدي زرین              نرهد ز آتش نه سیم و نه مس جز زر
تجدید نظري درست تر را در متن نیز ، در این جا از تمامی داوران گرامی که با مروري نکته سنجانه در چکیده

   .مرهنمون شدند بسیار سپاسگزارو قدرانی
  

  کتابنامه: 
   .مجیدقرآن 
   .فرهنگ دهخدا  تهران: .ترجمه فریدون فضیلت .دفتر اول و دفتر دوم، دینکرد سوم .1381 .ژاله، آموزگار
   .سروش :تهران .ویراسته غالمعلی تفنگدار .ترجمه جالل ستاري .رساله در تاریخ ادیان .4137 .میرچا، الیاده

   .تهران:فکرروز .ترجمه رویا منجم .ازر، رویا، اسطوره .--------------- 
   .تهران : توس .ترجمه جالل ستاري .روانکاوي آتش .1378 .گاستون، باشالر
   .تهران : امیر کبیر .3چ .ترجمه اکبر دانا سرشت .آثارالباقیه .1363 .ابوریحان، بیرونی
  .سمتتهران:  .بخش ادیان ایران باستان -  .آشنایی با ادیان بزرگ .حسین، توفیقی
   .التعریفات (همراه با اصطالحات صوفیه ابن عربی )بیروت: الیپزیک .1969 .علی ابن محمد شریف، جرجانی
   .تهران : نیلوفر .نظري به شعر سهراب سپهري .1371 .صالح، حسینی
   .مشهد : استان قدس رضوي .کریمقرآن فرهنگ آماري کلمات ....المعجم االحصائی ال .1366 .محمود، روحانی
   .تهران : نشر مرکز .»مدخلی بر رمز شناسی عرفانی « .1372 .جالل، ستاري
   .تهران :ناشر کومش .جلدي 3 .فرهنگ معارف اسالمی .2001 .سید جعفر، سجادي
   .تهران: دانشگاه تهران، 2چ ، با تصحیح و مقدمه مدرس رضوي .حکیم سنائیهاي  مثنوي .1360 .ابو مجد، سنایی

   .تهران :آگاه .صور خیال در شعر فارسی .1358 .د رضامحم، شفیعی کدکنی
   .201-202صفحه  20 جلد  -ترجمه تفسیر المیزان .سید محمدحسین، طباطبایی
   .آگاه :تهران .کاظم فیروزمند ترجمه  .شاخه زرین (پژوهشی در جادو و دین) .1384، جورج، فریزر جیمز

   .محمد صادق، فخر االسالم .شر غفور آقازاده سلطانیان : تهران .افتخار اسالم بر سایر ادیان .1360
   .مشهد :گل آفتاب .ترجمه شادي خسرو پناه .قهرمان هزار چهره .1385 .جوزف، کمبل
      : شرقتهران، چاپ چهارم .خالصه ادیان در تاریخ دینهاي بزرگ .1369 .محمدجواد، مشکور
   .چ اول .تهران : سوره مهر .باستانی جهاناي ه براساطیر و آییناي  همقدم .1386 .غالمرضا، معصومی
   .تهران : دانشگاه تهران .مزدیسنا و ادب پارسی .1355 .محمد، معین

   .تهران : گنجینه ملی آب ایران .انسان و آب در ابدان زمین .1380 .محمد، میرشکرایی
  .حکمت و معرفت مصاحبه با منوچهر دین پرست در سایت . یلسوف خیالف .1389 .بهمن، نامور مطلق

   .تهران: فرهنگ معاصر .ترجمه رقیه بهزادي .نمادهادر هنرشرق و غربهاي  فرهنگ نگاره .1380 .جیمز، هال
   .چاپ سوم .تهران : قلم .ترجمه مسعود عامري .ایورودا .1376 .واسانت الد

   .مشهد : استان قدس .2چ .فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی .1367 .محمد جعفر، یاحقی
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   .تهران : فرهنگ معاصر .فرهنگ اساطیر و داستان واژه ها .1386 .------------- 
دیوان ناصر خسرو بخش قصاید (برگزیده مهدي محقق و جعفر شعار و محمد غالمرضایی و فرهنگ الکترونیکی 

  گنجور )
  مقاالت: 

مادینگی آتش در اساطیر بر مبناي نظریه همترازي و تحیل ن«  .1389 .مهدخت و فرزاد قائمی، پور خالقی چترودي
   .جستارهاي ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)شماره سوم» رویکردنقد اسطوره اي

مجله علوم اجتماعی و انسانی »  ...نمادینگی آتش و بازتاب آن درمتون اساطیري و« .1384 .مهوش، واحددوست
  مه زبان و ادب فارسی)(ویژه نا .شاول، 23دوره  .دانشگاه شیراز

  
  پی نوشت :

   .است فرانسوي شناس معرفتو  فیلسوف، شاعر، دان فیزیک، دان ریاضی Gaston Bachelard :گاستون باشالر*
  1387، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، مریم کمالی و محمد شیربچه، بوطیقاي فضا: ها  کتاب

  1388، ترجمه و نشر آثار هنري متن، موسسه تالیف، ن و درون: پدیدارشناسی خیالدیالکتیک برو
  1364، نشر توس، جالل ستاري، روانکاوي آتش 
  1377، نشر توس، جالل ستاري، شعله شمع 
ز  رک : م ی گ ن ره ف  اي ه ش ژوه ر پ ت انتشارات دف، جالل ستاري، ور وک ل  ک ی ن ی دوم  ش وش ک ه ا ب ه ه ت وش ن  ه ن زی گ، معرفت شناسی 
    1383، ا ه دن م ت  وي گ ت ف گ  ی ل ل م ال ن ی ب

  1شماره ، 1377زمستان ، ارغنون، سید علی مرتضویان، پدیدارشناسی شعر و مجموعه مقاالت او  : 
، علماي  هقارهاي  فلسفه، پریسا صادقیه، گردآوري: گري گاتینگ، از کتاب جستاري در شناخت تقریبیاي  هگزید 

  1390بهار ، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
  105شماره ، 1378تیر  -خرداد ، کلک، جالل ستاري، بذر و خرد در شعر پل الوار 

 آتشو خداي  کلیمنهو  یاپتوسو پسر  ها تیتانیکی از ، هاي یونانی اسطورهدر   Prometheus :پرومته یا پرومتئوس*

پرومتئوس را برگزید تا همه چیز را به انسان بدهد جز آتش را پرومتئوس مورد ، ها انسان آفرینش عصرزئوس در  .است
اراحتی و توانست ن ورزید و نمی می عشقها  اعتماد این کار را کرد و بسیاري از مسائل آدمیان را برطرف کرد او به انسان

وقتی خبر به زئوس رسید او را بر سر قله  .به همین علت به دور از چشم زئوس آتش را به انسان داد .ها را ببیند رنج آن
خورد و شب جگر از نو  آمد و جگر او را می هر روز عقابی می .برد و بست و او را به سزاي اعمال خود رساند قفقازدر قاف
همین موقع بود که پرومتئوس به زئوس گفت: روزي خواهد آمد که پادشاهی و خدایی تو از میان برود و  .رویید می

  .کسی بر تخت تو تکیه زند
داد  ولی او هرگز پاسخ نمی، هاي او مطمئن بود دائم در پی این بود که از او بپرسد چه کسی گویی زئوس که از پیش

پرومته در عوض راه  .پرومتئوس را آزاد کردعقاب را کشت و  هرکولسرانجام  .تا اینکه این موضوع به وقوع پیوست
  .نیز هست آتش دزدهمچنین شخصیت اصلی رمان  او .را به او آموخت هاي زرین هسپریدس سیببدست آوردن 

محمود ، سرویراستار .و دیگران پور امیرحسین آریانترجمه  .نان باستان (جلد دومیو، تاریخ تمدن .ویل، دورانت(
  ) (برگرفته از ویکیپیدیا )1378، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .چاپ ششم .مصاحب

د فون هارد: )م1801شاعر برجسته آلمانی (*نووالیس : رْگئوپولْ والیس، نْبِ ادیب معروف آلمانی در ، با نام مستعار نُ
وي در جریان تحصیالت دانشگاهی خود با اساتید ادب و  .اي اصیل در آلمان به دنیا آمد م در خانواده1772دوم مارس 

ب و حقوق نوالیس پس ازپایان تحصیالتش در رشته اد .فلسفه زمان خود آشنایى یافت و از آنان تأثیر فراوانی پذیرفت
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تنها ، اما فعالیت ادبی در نظر نوالیس، در همین دوره بود که اندیشه نوشتن در مغز او راه یافت .به کار مشغول شد، قضا
پنداشت و کشف و  وي عالم عینی را ساخته تخیل و تصورات ذهنی می .اي براي شکل دادن شخصیت خویش بود وسیله

رؤیا از قدرتی برخوردار بود که هر گونه حال و ، در نظر نوالیس .ت اصلیشهود معنوي را وسیله دست یافتن به واقعی
خدایى بود که پیوسته در کُنه وجود بشر ، خدایى که او در جستجوي آن بود .توانست تغییر دهد وضع خارجی را می

ي زمینی آدمیان ها بنابراین عشق .تر شدن به این مرکز الهیِ روح است نزدیک، جاي دارد و تنها هدف عالی زندگی
منظومه معروف ، هاي پایانی قرن هجدهم میالدي نوالیس در سال .اي هستند براي راه یافتن به عالم الوهیت وسیله

تعبیر و تفسیري شاعرانه بود از سعادت ابدي و احساس رهایى از ، شب، در این منظومه .سرودهاي شب را منتشر کرد
شاعر خود را به عالم وحدت  .آمیزد عشق محبوب با نوعی عشق الهی در میعالم هستی و استغراق در جذبه الهی که 

رمان ، هاي بعد نوالیس درسال .گردد بیند و به مبدأ اصلی باز می ابدیت را در وجود خود می، سپارد مافوق بشري می
م 1801اکتبر  10ام در با این حال عمر او دوام چندانی نیافت و سرانج .هاینریش فون را نگاشت و قطعاتی به نظم سرود

عالقه  .ترین شاعران غنایى و از هنرمندترین نویسندگان رمانتیک آلمان است نوالیس از بزرگ .سالگی درگذشت 29در 
عقیده به وحدت عالم وجود و ، حسرت بهشت مفقوده، عشقی که جز عشق الهی رنگی نپذیرفت، به کشف اسرار طبیعت

ترین نوع رمانتیسم برخوردار  وجب شده است که آثار نوالیس از بیانی در عالیم، ابدیت بخشیدن به عالم پس از مرگ
موسیقی را هنري عالی ، نوالیس .ترین اشعار ادبیات آلمان است آهنگ شعر نوالیس به صورتی انکارناپذیر از خوش .گردد
بعدها به عنوان سرود ، لیسسرودهاي شب اثر نوا .سازد درون ما را آشکار می، دانست که بدون واسطه عالم عینی می

   .رسمی کلیساي پروتستان آلمان قرار گرفت
 واقع آکراگاس دراو .بود گرایی مکتب چندگانه فیلسوف پیشاسقراطی Ἐμπεδοκλῆς :انباذقلس یا امپدوکلس *
 بارزترین نماینده، فیثاغورس پس از .م به شهرت رسید .ق .450حدود سال  .متولد گردید سیسیل در

مشهورترین  است زنده کرده، اند پنداشته روز مرده می 30نقل است زنی را که به مدت  .است عرفانو علم گران التقاط
میرد  به خیال آن که نمی، آتشفشان اتنا پرید ◌ٔ این است که او در دهانه، اند اي که دربارهامپدوکلس روایت کرده افسانه

 ماند و جاودان می
امپدوکلس در زمره فیلسوفانی بود که درصدد   .به عنوان یک عنصر مادي منسوب به امپدوکلس است هوا کشف

متمایز و متفاوت با هم ، عناصر اربعه، در متافیزیک امپدوکلس .جمع دو نظام مابعدالطبیعی افسوسی و الئایی برآمدند
عناصر اربعه  .خواند زندگی مادي می» سرچشمه«عناصر اربعه را  وا .هاي یک ماده به خصوص نیستند بوده و جلوه
به ، بینیم هاي مختلفی با هم آمیخته شوند و مواد مرکبی را که ما در طبیعت می به نسبت ولی ممکن است، جاویدانند
  .تجلّی درآمیختن و جداشدن مواد است، تغییر .وجود آورند

تاریخ فلسفه  در .»فصل ششم:امپدوکلس« .برتراند راسل(جهت توضیحات بیشتر به مجله الکترونیکی ویکیپدیا و 
صفحه  .1340، هاي جیبی تهران: شرکت سهامی کتاب .چاپ اول .ترجم نجف دریابندري .مجلد اول:فلسفه قدی، غرب

  ) .58تا  56
به آتش انداختن «مبنی بر آنکه آتش بزرگترین پاك کننده است و بنابراین این فرض   :Empebocleعقده امپدوکل

   .نگر آن باشیمروش» کانون«و خودسوزي باعث تغییر مدار دنیایی می شود که می خواهیم » خود
ز نویسندگانی است که از هوفمن تاثیر پذیرفته و در اوا Charles Nodier (1780-1844)شار نودي  *هوفمن :

دیوهاي " .کنند شاعر می، را بازي ارنست تئودور آمادئوس هوفمننوازنده هاي او نیز وهم و خیال نقش مهمی داستان
) رمانی است 1816( "اکسیرهاي شیطان" .هاي خوب او هستند مان) از ر1832( "هاي پري گونه ذره") و 1821( "شب

نوادگان مجازات گناهان اجداد ، "برداران مدارد"هاي سیاه پلیسی بی شباهت نیست و در رمان دیگر او  که به داستان
   .آورد ها را از پا درمی شوند و معجون اسرارآمیزي آن خود را متحمل می
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اندازد که به گونه مرموزي به  می "لویس"اثر  "راهب"هاي  ما را به یاد بدبیاري "داردبرادران م"ماجراهاي غم انگیز 
و این داستان مکملی هم دارد که در آنجا برعکس همه به سوي سعادت و کمال  .رود سوي بدبختی و گناه پیش می

   .روند و این مجموعه از بهترین آثار رمانتیسم فانتاستیک است می
در چهار جلد و شرح ماجراهاي شش دوست همدل و همراه )18219تا  1819( "ان سراپیونبردار"هاي  داستان

هاي پریان و حکایات خنده آور یا غم انگیز را براي  شوند و داستان دور هم جمع می "سراپیون قدیس"است که در روز 
شاهزاده خانم "اما داستان  .دهند هاي گوناگون دنیاي هوفمن را نشان می ها جنبه و این داستان .کنند همدیگر نقل می

  ) آمیخته اي است از حقیقت و خیال1820( "برامبیال
به نظر باشالر همان حسی را  .دیگر استهاي  عقده هوفمن نیز استعاره از آتش گرفتن انسان خیال باف در اثر چیز

شعله میل به پاکی دارد و هرچیزي  .ولی سطح این دو تفاوت دارد .تواند می الکل نیز، برانگیزد، تواند می شمعۀ که شعل
در واقع  .آثار هوفمن سراسر شعر شعله است“ .کند ولی الکل ممکن است این گونه نباشد می پاك، سوزاند می را که

کارگردان تخیالت هوفمن ، شیطان آتش .تحریک ناشی از مشروبات الکلی استة زاد، بخش بزرگی از ادبیات وهم آمیز
شاد و پرشور بود و در عین حال ، نمایشنامه نویس و افسانه سرا، ” .است که منبع الهام او استاست و این شعله شراب 

نوعی مشروب که آمیخته اي است از رم و دارچین و  Punch و از دوستداران نوعی مشروب به نام پنج، غمگین و نومید
باره آلمان و مشرق زمین چیزهاي زیادي در .هاي ادبی و اجتماعی داشت و اطالعات وسیعی در همه زمینه .لیموترش)

هایی آفرید که جمعا نوعی هزار و یک شب مغرب زمینی  ها و داستان و رمان .تخیل بسیار نیرومندي داشت .دانست می
   .اند را به وجود آورده
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