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 نصیرالدین طوسیخواجه و ی ناصر خسرو ی تطبیقی معاد در اندیشهمطالعه
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 ی تحقیق:بیان مسأله

پیرامون معاد منطبق های ناصر خسرو و نصیرالدین طوسی را  ها اندیشهبرخی 

هدردو دانشددند بده ل دار  ودری وابسدته بده دانند، اما شاید چنین نباشدد  و متفق می

شداید در طدرد دیدشدان نسدب  بده یک موتب و مذهب دینی )اسداعیلیه( اند  پد،، 

 چشم بخورد بهگی نزدیوی و پیوستهی معاد، یوسری مسأله

 

 های تحقیق: پرسش

 اند؟ نسب  به معاد موا ق و مطابق شخصی دو  هرهای اندیشهآیا 

 سان دارند یا متفاوت؟نگاه یک

 راهری دارند یا باطنی؟  نگاه

 اند؟آیا هر دو مربوط به یک مذهب

 

 ی تحقیق:پیشینه

ای ندده پیرامددون ایددن تددا آن ددا ندده مددن ت سدد، و تف ددک نددردم، هددی  نتدداب و مقالدده

نبشته شده باشد، اما یا به چاپ و نشر موضوع ت قیق شده باشد، پیدا نوردم  شاید 

 اس  و یا هم من قادر به یا تن آن نبودم  نرسیده

 

 ی تحقیق:فرضیه

   اندنسب  به معاد موا ق و مطابق های هر دو شخصی اندیشه

 

 هدف و روش تحقیق:

هدای دو هدف اد پژوهش و نگارش این مقاله این اس ، نه تطابق و توا ق اندیشه

جهددان اسددعم یعنددی ناصددر خسددرو و نصددیرالدین طوسددی را مددورد متفوددر بددزر  

نددار  «ایمقایسدده»ی مطالعدده قددرار داده و مشددخک ندددایم  در ایددن مقالدده اد شددیوه

 ام گر ته
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 نزین اندیشه برتر بر نگذرد نام خداوند جان و خرد به

 

 دیباچه

-ذات خود یدک واههرود  معاد در شدار میترین مسائل دینی بهمعاد یوی اد مهم

بددزر  اسدد   معدداد را دنشدددندان سددتر  و  اسدد ، ولددی دارای بددار معنددایی  بدد،

دهند  مسلدانان به ی دین بعد اد توحید و یگانهگی در ردیف دوم قرار میعرصه

گدی دنیدوی و یودی دندده باشدد:گی مدیهاین باور استواراند نه انسان دارای دو دند

گددی دنیددوی هدانددا وابسدته بدده جهددان  دانی اسدد ، و دندددهگدی دیگدری اخددروی  دنددده

شدود، در جهدان بداقی یدا اخروی به جهان باقی  آنچه نه در جهدان  دانی ان دام مدی

 شود می م اسبه مواتبه واخروی 

-های نعم،  لسدفه )حودد (، عر دان و دیدن نیدز مطددب ب د  بدودهمعاد در دانش

ساالران دنیای عر دان قا له اران وموالنا جعل الدین م دد بلخی اد سردمداس   

ی ربددار خددود )م نددوی معنددوی( در چنددد بیدد  مسددألهو نددعم، در نتدداب گهربددار و پ  

 اس :، بیان نردهمعاد را به وضاح  و قضاوت

 هس  ما را خواب و بیداری ما

  بر نشان مر  و م شر دو گوا

 حشر اصغر حشر انبر را ندود

    مر  اصغر مر  انبر را ددود

 

خدواب را م دالی بدرای مدر  اصدغر اسد   او ن ا تد یل دیبدایی ندردهموالنا در ای

داند  آقدای بهداو ولدد ای اد مر  می)نوچک( آورده و بیداری بعد اد آن را نشانه

   اد حالد  خدواب حالد  اسدحالد  خدواب و حالد  مدر  یدک حالد »گوید: می

ُ  الددوت» رمایدد: غامبر علیه السعم )وعلدی آلده( مدینن، پیمر  را  هم  «الندوم ا

ى نوچدک خدواب هدچدون آینده  اد ایدن بدرادر نوچدک، بدرادر بدزر  را بشدنا 

ى بزر  یا خواب هدچون ترادوی قپان  اد نوچک بدزر  نهییو مر ، آ، اس 

 «را توان  هم نرد 

 

شدود  امدا، علددا و پنداشدته مدی منظدوم در اسعم یک امر م توم و یک اصلمعاد 

هددای متفدداوتی دارنددد  حتددی ایددن امددر در هددا و برداشدد دانشدددندان اد آن اسددتنباط
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-را جسدانی و روحانی می و مل ور اس   برخی آن مذاهب اسعمی نیز مشهود

رف روحانی ای تنهدانند و عده  ا جسدانی و بعضی ص 

 

حالدد  و نده اسدد  و ایدنی نیفیدد  آن مطددب ب د تدر مسدألههدر صدورت، بددیشبده 

نده در ایدن دنیدا هسد  هددین صدورتیآیا انسان بده ،اس وقوع  آن چگونهوضعی  

آیدد یدا مدی عدین صدورت و جسدم درنندد، در آن دنیدا هدم بدهگدی مدیشود و دنددهمی

اند نه معاد هم جسدانی اس  و رمنددر این دمینه اهل تشیع باو تر؟چیزی متفاوت

دنیدا هدم جسدم انسدان مدورد هم روحانی  یعنی بدر اسدا  آیدات قدرآن ندریم، در آن 

گویند نده معداد تنهدا گیرد و هم روح آن  بر عو،، اهل تسنن میمواخذه قرار می

 شود می ود رستاخیز تنها روح معذب به عذابروحانی اس  و در ر

ی ی تطبیقددی معدداد در اندیشددهمطالعدده»ی حاضددر پژوهشددی اسدد  پیرامددون مقالدده

هدف اد نبشتن این مقالده، ایدن اسد  «  نصیرالدین طوسیخواجه ناصر خسرو و 

، بدده ویددژه مددذهب هددای دو دانشدددند بددزر  جهددان اسددعمندده، انطبددان بددین اندیشدده

 ،در ایددن مقالددههددا را پیدددا نددنم  را واضددب بسددادم و تفدداوت و تقددارن آن اسددداعیلیه،

 دهددم و بعدددمددیصددورت جداگاندده مددورد مطالعدده قددرار بددهرا نخسدد  دیدددگاه ایشددان 

 دهم صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار میشان را بههایاندیشه

 

ه و متدون را در این مقاله نهای  سعی نرده ام نه اصول ت قیدق را مراعدات ندرد

 شان بیاورم با ذنر منابع و مآخذ

 

 ها:کلیدواژه

 معاد، ناصر خسرو، نصیرالدین طوسی 
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 :«معاد» گانی و اصطالحیتعریف واژه

نددائیم  ها سری بزنیم، تدا مشدخکنامهشناسی  این نلده ناگزیر به واههبرای ریشه

هدای متدرادف آن نه سنخی  و اصلی  این واهه اد ن اس ، و در عین حدال واهه

 را شناسایی ننیم  

 

  رستاخیز، آخر جهان - 2جای بادگش     - 1َم( ] ع   [ )ا  ( (  رهنگ معین:

رد  || .   عددود     بادگشدتنمعداد ] م َ [ )ع مددک ( برگردیددن :لغد  نامده دهخدددا

  بادگردانیددن || .  )اد منتهی االرب( )اد نارم االطباو( )اد اقرب الددوارد(نردن

، عدودت، عدود ،بادگشد   ( )اد ندارم االطبداو(   )ا ( بادگشد   )اد منتهدی االرب

دهخددددا(     )ا ( جدددای رحدددوم   )یادداشددد  بددده خددد  ممعددداودت ،مراجعددد  ،رجعددد 

  هی االرب (  جای عود به معنی جای  )منتبادگش 

  د: رهنگ عدی

 

 .دنده شدن دوباره در عالم آخرت  .۱

 .اسم( عالم آخرت  ) ۲

   اسم( ]قدیدی[ جای بادگش   )3 

 

  رستاخیز :های  ارسی سره رهنگ واهه

  رستاخیز :نلدات بیگانه به  ارسی

   جهان آخرت ،اعتقاد به دندگی دوباره حل جدول:

  عود، بادگشتن، رد نردن برگردیدن،  رهنگ  ارسی هوشیار:

، حدد   ، بهشدد  ،آخددرت ،مرجددع ،جدداب بادگشدد  ،بادگشدد  : رهنددگ  ارسددی آداد

 .رستاخیز

 حصطعا در و هشد گر ته گش دبا معنی به «دعو» یشهر اد لغ  در دمعا

 ،بع  ،حشر در نه باشد می نیز مرجع و مصیر بمعنا به دمعا تنلدا ادفمر

 ،س ا برجسته و كمشتر نچهآ معانی ینا هده  س ا تخرآ و بحسا ،قیام 

 درج دمعا ت اادمر و معانی تدامی در نوعی به نه س ا گش دبا و عجور

  (1) س ا

 

-عنای بادگش  و بادگشتن معنا ندردهرا به م« معاد»ی واهه ،ی تعاریف باالهده

بدده معددانی و متراد ددات آن در  اد آن  راتددر ر تدده وامددا، اسددتاد شددهید مطهددری انددد  
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-نلداتی شبیه نلده ، ما«درقرآن»  رماید:اس   چنانچه میقرآن نریم اشاره نرده

 ینلددده و «رجددوع» یددا «مرجددع»معدداد نددداریم ولددی نلددده  ی؛ نلدددهمعدداد داریددم ی

گویندد نده یدک جدایی مدی در را «عدود»  یعندی بادگشد  «عدود »  داریدم «مدآب»

 گویند عود نردمرتبه به آن اصل برگردد، می ، دوباشدیک اصلی آمده چیزی اد

هدم یعندی بادگشد ؛ بایدد یدک آمددنی  «رجدوع»هدم هددین طدور اسد ؛  «رجوع».

]معداد[  یقیامد  نلدده یبداره ر قدرآن درتا بادگش  صدن نند؛ ولهذا اگدر د باشد

آمده،  ام ال آن و «رجوع» یقرآن نلده داریم اما آنچه در «رجوع»نلده   نداریم

قرآن هدی  جدا رجدوع  در. ، یعنی تعبیر قرآن اینس به معنای بادگش  به خداس 

معدوم شدن  یا هی  جا رجوع به معنای ]بادگش [ بعد اد ارواح به اجساد نیامده،

 «وانا الیه راجعدون» ،هستیم آن خدا ما اد«: ِل   ناا»: ، بلوه تعبیر این اس نیامده

هم اگر مدا بده ندار ببدریم  را «معاد» یپ، نلده  ننیمسوی او بادگش  میما به و

وق  با تعبیرات قرآنی، خوب منطبدق  ، آنود الی هللا استعدال ننیماگر به معنی ع

 تدامید  و اینوده نهاید  و و «ان الدی ربدک الدنتهدی و» :یدا ایدن تعبیدر  دشدومدی

ان »یابدد؛ هدده چیدز پایدان مدی ، یعندی بده سدوی اوپروردگدار اسد پایانی به سوی 

جعی  « ام ال این تعبیرات و «الی ربک الرُّ

 

 چند تعریف دیگر:

 (2) اصلى موطن به بادگش  و رجوع

 (3) مر  اد بعد گىهدند و گىهدند اد بعد مر 

 (4) آخرین تا اولین اد هاانسان اجتداع و دنیا هدانند دیگرى عالم ای اد

 (5) مبدأ سوىبه نف، بادگش 

 (6) غیب عالم به شهادت عالم اد روح انتقال

 (7) نلى نف، سوىبه جزئى نفو  جدع

، معداد عبدارت و اندیشددندان ه و استنباط اد تعاریف باال اد دبدان بزرگدانیبا توج

باشد  پیدروان تددام ادیدان و مدذاهب بده بعد اد مر  می و موان بادگش  اد دمان

-دددان و بدداور دارنددد  امددا، گروهددی بددهمعدداد یددا بادگشدد  و سددفر بعددد اد مددر ، ای

-صرف به جسدانی بودن و عددهبودن آن باور دارند  گروهی جسدانی و روحانی

ی روح و مسددألهبده هددر روی، اگدر باورمنداندد  بده ه روحدانی بددودن آنای دیگدر بد

باشدیم،  گدی بعدد اد مدر  ایددان داشدتهبادگش  روح بده جایگداه اصدلی آن و دندده

ل ار یوتاپرستی و ذات  موضوع را ادهدین ترتیب، اگر حتدن باید معاد باشد  به

نه، برای هر شویم مورد تدقیق ندائیم، باد هم به این نتی ه قایل و نایل میخداوند 

http://islampedia.ir/fa/wp-admin/post-new.php#_edn5
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شددو و  ددرد، آغدداد و ان ددام و یددا مبدددأ و معددادی اسدد   بنددابراین، انسددان نیددز ماننددد 

شدود  نیسدتی  نند و دوبداره نیسد  مدیگیاهان و درختان در طبیع  رشد و ندو می

شدوند  یعندی رویندد و دندده مدیگیاهان طوری اس  نه، دوباره در  صل بهدار مدی

رد  این تد یل خیلی در مورد مدر  و میدر و ات و مرات ادامه دااین روال به نر

رسدیم بر مبنای این مسأله، به این نتی ده مدی نند شدن انسان صدن میدوباره دنده

میدرد نده دمددان دومدی )مددر ( شددود و دمدانی هدم مددینده، انسدان دمددانی تولدد مدی

 باشد می« معاد»عبارت اد بادگش  یا 

 

شد، ب   اساسی و اصدلی خدود را برای ما روشن « معاد»حاال نه معنا و مفهوم 

حوددیم هددای دو مددتولم و حوددیم جهددان اسددعم )اندیشدده و مطابقدد  نددا مقایسدد ندده هدا

 ننم باشد، آغاد مینصیرالدین طوسی( میخواجه و بلخی ناصرخسرو 

 

 دیدگاه ناصر خسرو در مورد معاد

ویددژه مددذهب هددای جهددان اسددعم، بددهحوددیم ناصددر خسددرو قبادیددانی یوددی شخصددی 

  اگر چندین ب عدی داردباشد  ناصر خسرو شخصی  میی امامی اسداعیلی، شیعه

گددی نگدداه ننددیم، او را یددک بدده وی اد منظددر ادبیددات، شددعر، شدداعری و نویسددنده

آ ریندی، ابتودار در سدرایش آ ریندی، واههاندیشده ل دار  من صر به  درد بده  شخک

پنددد و اندددرد اسدد  و  اشددعار ناصددر خسددرو سددراپاابیم  یددهددا مددیشددعر و با دد  واهه

یودی او را به او اد منظر  لسدفه و حودد  نگداه نندیم، هرگاه حود  و عقعنی   

ابیم، نده یدی اسدعمی مدی لسدفه هدای گلسدتان  هدا و چهدرهشخصدی  تریناثرگذاراد 

-بدهباشد  می «جامع ال ودتین و دادالدسا رین»بارد وی در این دمینه،  هایاثر

یودی اد متولددان او را هرگاه به وی اد منظر علم نعم نگداه نندیم، هدین منوال، 

نتداب توان این ادعا را با مراجعد  بده ابیم، نه مییمبارد جهان اسعم می بارد و

نه بده او اد منظدر عر دان هدین ترتیب، دمانیبه  ثاب  نرد «وجه دین»معرو او 

بداطن و تأویدل و علدم و تصوف نگاه نندیم، یودی اد عار دان و صدو یان غدرن در 

 یابیم  معر   و حقیق  در می

 

ی های شدناخته شدده و مشدهور در دمیندهععوه بر آن، ناصرخسرو یوی اد چهره

باشدد  اجتداعی رودگار خدوداش مدی –جامعه شناسی و نقد و نظر مسائل سیاسی 

 دوران خود را نقدد او هدواره نارنردهای شوم و ناهدگون حاندان و  رمانروان  
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هدای عندوان یدک منتقدد عرصدهرو، هرگداه وی را بدهاسد   ادیدننردهمی و مذم 

 ایم  داری خطاب ننیم، خطا نوردهداری و حووم دول 

 

یدن گفتدار گدی ایشدان اد تدوان اهدای دنددهی بخدشهر صورت، پرداختن بده هددهبه

و تفور وی ایی اد اندیشه هنشد  حاال به گوشهدرادا میباالس  و نیز سخن را به

  شودتوجه پرداخته می« معاد»پیرامون 

 

د، آنچده وی در ی معداد توجده شدواگر به سخنان ناصر خسدرو در پیوندد بده مسدأله

هایی دانسد  نده برخاسدته ها و برداش توان ترواشنند را میاین مورد ایراد می

باشدند  او خدود مبدین و مدی او هدای مدذهبی و دیندیها و مؤلفهو برتا ته اد اندوخته

بدوده و باورهدایش هدده و هدده اد آن منشدأ و مبددأ اسداعیلیه مبلغ و ح    مذهب 

 د نگیرمی

 

پدژوهش و  «معداد اد نظدر ناصدر خسدرو»ای ت   عنوان آقای جلیل نظری مقاله

آنچدده در گفتددار و اشددعار »اسدد :  رمددودهچنددین ندده در جددایی  اسدد ،نگددارش نددرده

بیندیم، در واقدع ی ارندان و امدور دیندی مدیعداد و حتدی بقیدهناصرخسرو در باب م

آیدین مبلدغ آن « ح د »عندوان و آیینی اس  نه ناصرخسرو خود به دیدگاه مسلک

ی مطدرح مدیبوده  ،ندرداسد ؛ چده، اگدر ناصرخسدرو خدود چندین دیددگاهی را رأسدا

 ععی نه هس  ما یزیان او این هده اد وحدت درونی برخوردار نبود  ولی چنسخ

گدوییم نیدز منسدوب بده دانیم و آنچه مدیاین سخنان و ابیات را اد ناصر خسرو می

 (8)«اوس  

 

مودان را نندد و آن او در یوی اد ابیات خود دنیدا را بده سدرای رهگدذر تشدبیه مدی

گویدد نده آن نندد و مدی  امدا، بده دنیدای دیگدری اشداره مدیپندداردموق  و گذرا می

او در این بی  به صراح  و وضد ات استقرار و تداوم دارد و موان ابدی اس   

 پردادد  به بادگش  و معاد اشاهر به طور عدومی و نلی می

 

 (9)دین بهتر اس  نیز یوی مستقر مرا گیتی سرای رهگذران اس  ای پسر

رستاخیز یا معاد، جدایز د رود خبری و انوار و تردد را در مورناصر خسرو بی

ره و آذوقدهپندارد و ندیندی ی سدیر و سدفر ملودوتی را هداندا در انگارد  وی ساد 

گددرو و بنددد  تعقددل، خددردوردی، خرداندیشددی، خردگرایددی، پرهیزگدداری، انقیدداد و 
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بیندد  چنانچده در هدتدا مدیخویی خداوند  یوتدا و بدیروشی و نیکبری، نیک رمان

  رماید:ابیات دیر می

 گذری بر هدی   این ای  دا چو   انده  مخور

 گر چه ویران بود این منزل، دین  به نواس 

 

 پس  منشین نه تو را رودی اد این قا له گاه

 باید خاس   بر آخر   هدان دیرس    چه  گر

 نرد  می باید    یزدان    طاع   اد    توشه 

 ی ماس توشه نه درین صعب سفر طاع  او

 پوش سعح  زی و خردینیوی الفن  و د پره

 اهدهاس   نه بر این راه یوی منور وصعب

 

ک رهدد  سددوی نعددیم اسدد  و دگددر یدد دو ره پیش تو اس بهترین راه گزین نن نه 

 (10)سوی بعس 

 

بی  توصیف و تد ید  ناصر خسرو در دیوان  اشعاراش به نرات و مرات اد اهل  

رود قیامد   داند برای شدفاع  در ای میاس   او ایشان را وسیله و واسطهنرده

-اش مدیبید  پدا  بالی را در گرو رسول خدا )ص( و اهدل  او رستگاری و  راُ

ددن به ریسدان هدای  و رهبری  ایشان را هدانا التفدات و بیند و تدسک و چنگ

 داند:قیام  و معاد می مرحد   رود  

 طاعتشپشتم قوی به  ضل خدای اس  و

 مگر به رسول و شفاعتش رسم   در تا 

 رسول  شفیعم مگر  نیس  خدای  پیش 

 آل و عترتش  رسول پیش  شفیع  دارم 

 او هی  با  نیس  او روم سوی   با آل

 شناعتش  نان،   منا ق   اد    گیرم بر

 خلق پا دین خدای ملک رسول اس  و

 رعیتش   و  رسولند    امتان      امرود

 مرد شود مال او چرا  آل    سوی    گر

 شریعتش؟   پیدبر  د  نشد   او   آل  دی

 انک اد نیم نیس  تو طاع  تو یبندهبر
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 (11)پیغدبر تو راس  د طاع  بر امتش

 

سدان بایدد در هددین دنیدا بده  ودر نندد نده، انناصر خسرو در دیوان خدود تأنیدد مدی

اش و نتداب ابو خدود بده  ودر و ذندر حسد باشدد تنو ندردار خویشد گفتار و پنددار

ذره  –باشددد  دیددرا ندده خداونددد  رامدددوش نددار نیسدد  و در رود معدداد حتدددی ذره 

  رماید:نند  چنانچه میم اسبه میرا ها نارهای آدم

 د نار خویش بیندیش پیش اد آن رودی

 انسی  و جنی   آن رود  باشند جدع  نه 

 آن رود گدان مبر نه بداند سوی خدای 

 (12)منسی  ایذره  به م قال هات نرده د 

 

حویم بزر ، حضرت م ددد )ص( را نلیدد بهشد  پنداشدته و نعدد  و مزید  آن 

 داند:ا را در پرتو دین او میدنی

  (13)حصار حصین اس ، دین م دد نلید  بهش  و دلیل نعیدم

شدار اسداعیلیه به مذهب   ناصر خسرو یوی اد مأویعن  نه قبعی اشاره شد، طوری

در نیدز جدایی نندد، جدایی معاد اد دید تأویل نگاه مینه او به مسألهرود  با آنمی

 اس :هایی نردهبودن معاد اشارهی جسدانیمسألهدیوان اشعاراش به 

 دانم نه رها یابد اد دودُ ابلی،

 گر د آتش، این قوم بدین  عل و رهااند

 آن شد، نه رودیش بر آری تو دمغرب

 اد  ضل تو خواهنده مر او را به دعااند

 این قوم نه این راه ندودند شدا را

 (14)دی آتش جاوید دلیعن شدااند

 

 ویا:

 گرت بپرسد د نرده هات خداوند

 رود قیام  چه گوییش به سر پل

 چون نه نیندیشی اد سرایی نان ا

 (15)با تو نیاید سرای و مال و ت دل

 ،یدا مادید  هرچند ناصر خسرو بهشد  و نعددات و مزیدات آن را بده ل دار مدادی

و  هدددواداران و هواخواهددان آن را مددورد تدسددخر ننددد و هدددوارهطر ددداری ندددی
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-جسددانی  و مادید  آن را بده اثبدات مدیدهد، اما در ابیدات دیدر قرار می استهزا

 رساند:

 به دن و نود   نسان منگر

 اگرت رغب  اس  ص ب  حور

 بگزیدی تا تو بر سلسبیل

 گنده و تیره شیرۀ انگور

 چه خطر دارد این پلید نبید

 (16)مزاجها نا ورعند نأ  

ننددد و بدددان رنددگ و گرایددی مددیدر جددای دگددری پیرامددون حددوت  نددوثر ت سددم وی

 بخشد:بوی جسدانی می

 اندبه ریگ هبیر اندرون تشنه

 (17)هده خلق و ما بر سر نوثریم

 

شدود  بددین گاهی در گفتار ناصر خسرو تضاد روندا مدیشود، گاهچنانچه دیده می

 وینده اد آن جدایی  ولی روحانیداند و گاهی جسدانی میمعنا نه گاهی معاد را 

شداید نندد، ی تأویدل نگداه مدیو پن دره هدای دیندی اد چدبدرهو مؤلفده به تدام آمدوده

بده  سداختن آنندردن و سدادهخواندن معاد در ابیدات بداال، عدام  هدممراد اد جسدانی

 باشد بوده ی مرودم،عامه

هدای آن را بده بودن بهش  و هسدتیدیر نیفی  جسدانیبه هر روی، او در ابیات 

 نشد:پرسش می

 در خلد چگونه خورد گندم    

 آن ا چو نبود شخک نان خور؟

 بل گندمش آنگهي ببایس 

 نز خلد نهاد پاب بر در

 این قصه هده بدید آدم

 ابلی، نیامده د مادر

 در س ده نوردنش چه گوئي؟

   یا مخیر؟م بور بده س

 گر قادر بد، خداب عاجز

 ور عاجز بد، خدا ستدگر

 نارب نه نه نار توس  مسگال
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 (18)راهي نه نه راه توس  مسپر

 

َشدهر او عبدارت اد نتداب اد شد، یویچنانچه در پیش گفته وجده »هدای معتبدر و م 
هدا و باورهدای اس   وجده دیدن او سدراپا اد تأویدل پدر اسد   او تددام اندیشده «دین

-یی اسدداعیلیه تأویدل و موشدوا ی ندردهرا براسا  اصول  اندیشه و عقیدتی دینی

انددد اد اسدد ، عبددارتندده او در ایددن نتدداب تأویددل نددردههدداییاسدد   دو تددا اد ب دد 

  رماید:او می « بهش  و دودُ»

حقیق  عقل اس  و در بهش  رسول اس  صلی هللا علیه و آله    و بهش  به    »

راحد  و آسدانی و  نه عقل بهش  اس  بدانچه گوییم مردم را هدهدلیل آریم بر آن

ل نصیب یا ته اندد، چگونده رند  اس   نبینی نه مردم اد عقل ن   ایدنی اد عقل ن ل

  پد، چدون بدر نیسد   اندد نده ایشدان را عقدل و شدت و ناایدنی بر ستوران ا گنده

انددد چندددین رندد  اد ایددن مقدددار عقددل جددزوی ندده مددردم اد ایددزد تعددالی نصددیب یا تدده

نده عقدل دانداتر اسد ، او بده عقدل اسد ، دلیدل آمدد ایدن حدال بدر آنایشان برخاسدته

صدل هللا علیده و  –نده رسدول مصدطفی تر اس ، او در بهش  اس   چناننزدیک

تر بود  نبینی نده خددای تعدالی مدرو را عقل نزدیکی خلق به اد هده –آله و سلم 

در  –علیدده والسددعم  –ندده پیغدبددر  رمددود ندده مردمددان را علددم بیددامودد و اندددر آن

بهش  اس  هی  شک نیسد  مسدلدانان را  پد، درسد  شدد نده بهشد  بده حقیقد  

 (19)«عقل اس  

 

  رماید:در جای دیگری پیرامون دودُ می

ی علدم اسد  ی نادانی اس  و بهش  اندر حد قوهاندر حد قوهگوییم نه دودُ »    

نه دانا آن نند نه خشنودی خدا و رسول اندر آن باشد تا بدان طاع  به اد بهر آن

چدده رسددتگاری او اندددران باشددد تددا بدددان بهشدد  جدداودانی رسددد و نددادان آن نونددد آن

علدم اسد  و ی سبب به دودُ جاویدا رسد  پ، درس  شد نه بهش  اندر حدد قدوه

ی جهددل اسدد  و نددادانی بدده دانددایی بدده حقیقدد  بهشدد  اسدد  و دودُ اندددر حددد قددوه

اسد     چدون حقیق  دودُ اس  نه خدای تعالی مر نا ران را دودُ وعده ندرده

اند  پ، دودخیان نادانان باشند و ایدن اد شدول اند و نا ران ناداندودخیان نا ران

ی جهل اسد  دیم نه دودُ اندر حد قوهاول اس  اندر نتاب مطلق  پ، دالل  نر

نه به نادانی بایستد یا اد پ، رود و با دانایان دشددنی نندد، او دودخدی و هر نسی

باشد    هر نه اطاع  امام حق ندارد، علم نیابد  هرنه علم نیاید، به بهشد  نرسدد 

و اندر دودُ بداند  پ، گوییم نده انددر هدر رودگداری متدابع امدام حدق در بهشد  
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نده متابعدان     و مخدالف امدام حدق در هدر دمدانی در دودُ اسد  اد بهدر آناس 

 (20)«ناحق به گفتار او اد امام حق دور شوند و نادان بدانند و دودخی شوند 

 «دادالدسدا رین»ی عام و خاص اس ، هدانا دومین نتاب ناصر خسرو نه شهره
-صدورت جسددانی، رد مدیبدهباشد  او در آن به پن  دلیل اتفان ا تادن معاد را می

 نند:

 

 اول:دلیل 

اند، بده چندد نردن اجساد مردم بر آن سبیل نه اهل راهر نتاب بر آناما دنده »   

یوی بدان روی نه اگر این دنده نردن مدر جسدد را بددان هددی روی م ال اس : 

یابدد تددا جسددد نیووندار بدده ثددواب خدویش برسددد و جسددد بددنردار وبددال  عددل خددویش 

بوشد؛ اد بهر آن نه جسد با نف، به هم نردند آنچه نردند اد نیودی و بددی  هددی 

رسدد و  گویند روا نباشد نه این دو  اعل نه ناری به انبدادی نردندد یودی بده جدزا

دیگری مهدل ماند نه این عدل نباشد و خدای عادل اس  و ما دانیم نه جسد نسی 

نه عدر او به هفتاد سال و هشتاد سال رسیده باشد نه آن جسد باشد نه مرو را بده 

بیس  سالگی و سی سالگی بود اد بهر آن نه جسد حیوان به هده دنددگی خدویش 

گی اجزای جسد مردم هدی نباشد نه بر اندر سیعن باشد و هی  قتی اد اوقات هد

وق  دیگر باشد    پ، نسی نه بده سدی سدالگی نیودی نندد، جسدم او جدز آن جسدد 

اس  نه مرو را به هفتاد سدالگی باشدد و بددان دمدان بددی نندد  و نفد، او انددرین 

هر دو هدان باشد نه بود  پ، اد این قیا  واجب آیدد نده اد نیودی بددین بددی مدر 

باشد بدانچه او اندر هر دو  عل انباد بدود و بدر او چیدزی نیایدد و نف، را موا ات 

نه مر او را البته مر جسد او را یوی ثواب آید و دیگری را عقاب، بلوه مر نفد، 

را نه صد سال اندرین عالم عدر یابد ت د  بسدیار اجسداد واجدب آیدد و ایدن م دال 

یودی را اد آن اجسداد  باشد نه یک نف، را اندر بسیار اجساد برانگیزند و مر هر

جزای دیگری واجب آید  پ، راهر نردیم نه مر این عدل را نه این گروه هددی 

م دال  ،ال رسداند دجویند وجدود نیسد  و قدولی نده آن مدر جویندده حقدایق را بده م

 (21)«باشد  پ، نباید نه مر جسد را بع  نرد 

 

 دلیل دوم:

گیر اسد  و جدای گیدر  و دیگر بدان روی نه )این( عالم جسم اس  و جسم جای»

ب ای حاجتدند باشد و مر نف، را ب ای حاج  نیس  و چون ما مر جسدم خدویش 

دانیم نه مدر نفد، را نیدز عدالدی اسد  را هدی )در( عالدی یا بیم سزاوار او هدی
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اشد نه جسم نه آن بدوان حاجتدند اس  سزاوار او و او نه موان اس  پ، روا نب

 (22)«بگن د نه این م ال باشد  اندر آنچه مر او را موان نیس 

 

 دلیل سیّوم:

و سه دیگر بدان روی نه جسم جوهری هیوالئیسد  و دندده نیسد  بلوده دنددگی »

پذیر اس  پ، واجب آید نه نف، نه او جواهری دندگی دهندده اسد  نده هیدوالئی 

اَر َوإِنَّ     گویدد: هددیتعدالی اس  بلوه بذات خدویش دندده اسد  چنانوده خددای الددَّ

لَُمدونَ  ِخَرةَ لَِهَي الآَحیََواُن ۚ لَوآ َكانُوا یَعآ اسد  انددر و چدون آنچده بدذات خدویش بندده اْلآ

سرای نه دنده باقی باشد و بسبب مخالف  نه میدان ایدن دو جدوهر بدود اد حودد  

ن را هدیشه بهم داشتن و نیز روا نباشد اد حودد  الهدی الهی واجب نیاید مر ایشا

او دندده نیسد  انددر سدرای دندده بداقی شدود نده هدم ایدن مخالفد  )را( نه جسم نه 

آن ا حاصل باشد و مر چیز را نه اندر سدرای او داشدتن سدتم باشدد و سدتم نده  عدل 

 (23)«خدایس 

 

 دلیل چهارم:

نه هر چه مر نون او را آغادی و چهارم بدان روی نه )اد( مقد مات نلیس  آن»

هدیشه نداند و ما راهر نردیم نده مدر نفد، را  دمانی باشد و او ابدی نباشد اعنی

نفد، بدردن  چندین مدر جسدم را بسدرایاندر سرای جسم آوردن تولیدف اسد  و هدم

نده اد طبدع بده تولیدف تولیف باشدد و هدر مول دف را آغداد دمدانی باشدد اد بهدر آن

شود، پ، روا نباشد نه مولف ابدی شود چه اگر مولف ابددی شدود نیدز راو باشدد 

لف باشد و این م دال اسد   پد، رداهر ندردیم نده ایدن روا نیسد  نده نه ابدی مو

جسم دنده شود و هدشه دنده بداند پ، اگر جسدم انددر عدالم نفد، شدود واجدب ایدد 

نه رودی اد آن ا بیرون آید و دلیل بر درستی این قول آنس  نه چون نفد، انددر 

 (24)«عالم جسم آمد رودی ادین عالم بیرون شود 

 

 دلیل پنجم:

اسدد  و اندددر او اجددزای طبدددایع بدددان روی ندده مددردم ندده امدددرود دنددده پددن مو »

قیامدد  همقددداری معلددوم و اد او  عددالی بیایددد )نیددک یددا بددد( و بددهم صددور اسدد  بدد

خدایتعالی مر او را دنده نند اد بهر رسانیدن موا دات  عدل او بددو واجدب آیدد نده 

د }این  عل ادو آید و جسم آن مردم دنده نردۀ آن رود هم این جسم باشد نه امرو

نده روا اگر آن هدین جسدم باشدد بایدد نده چندین باشدد نده امدروده اسد  و هدچندان
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چندین باشدد الدم آیدد گدران و چندین باشدد، و چدون هدمباشد نه آن ردو آن جسدم هدم

خورنده و پلید نننده و میرندده باشدد و م دال باشدد نده بعدالم لطیدف ثقدل و پلیددی و 

هددده حدددود هچنددین جسدددی باشددد بددندده گفتنددد چددون هددم مددر  باشددد، و قددول گروهددی

نه چون دوباره آهن باشدد نده هدر خویش آن هدین باشد نه درس  اس  اد بهر آن

هدده حددد چدون هسان باشد هر چند نه بگوهر و ودن و مساح  یکهیوی اد آن ب

این باشد  پد، رداهر ندردیم نده ایدن جسدم  نه این آن باشد و نه آن ،دیگر باشندیک

هدی  چندینه باشدد بدین رود هدین جسم }بایدد نده باشدد و چندین هددین باشدد و هدما

خع ی و اگر آن جسم آن رود هم این اجزای طبایع باشد نه امرود اس  بعینها و 

-هگاه آن جسم هدین جسم باشد و چون }همه چنین نباشد هده رویچنین باشد آنهم

هدا ههدده رویده}البتدهه و چدون هددین باشدد بدها و اعرات هم ایدن نباشدد ها و  عل

واجب آید نه گران )و نرم( و گرسنه شونده خورنده و بول )و غدای ( ننندده باشدد 

جا مر او را هم ادین طعام و شراب رنده باشد و چون صفات او این باشد آنو می

آن چنین نه این اس  نفای  باشد جا طعام و شرابی جز همباید و اگر مر او را آن

جا اد چنین طعام و شراب نخدورد و بدول و جسم نه این جسم باشد البته، و اگر آن

غای  نباشد پ، آن جسم نه هدین جسم باشد بلوه جسدی دیگر باشد و م دال باشدد 

ها یدا ن ا د  باشدد، و ها و شرابجا طعامنه بسرای آخرت بول و غای  باشد با آن

اد بهدر آن هددی واجدب آرندد تدا عددل  ندردنچون این گروه مر ایدن جسدد را دندده

گداه گویندد جسددهای آن رود ندورانی باشدد ب ای آید و جزای  عدل خدویش بیابدد آن

آید و هرگدز رون آید و اد آن عرن بوی مشک هدیهر چه بخورد بعرف اد او بی

نده نیودی و بددی جسددی ندرده باشدد ندیرند ایدن نده عددل نباشدد }البتدهه اد بهدر آن

عددام و شددراب خددوار و بددول و غددای  نننددده و ثددواب و عقدداب خددانی و گددران و ط

و نورانی و بی بول و غای  و نامیرنده و جدور  جسدی نشیده باشد سبک و لطیف

ندردن اجسداد بقیامد  و بداقی گونه باشد پ، راهر نردیم نه دندهادین راهرتر چ

   (25)«شدن آن م ال اس  
 

توان در یک نعم ناصرخسرو پیرامون معاد، میهای در نتی ه با توجه به اندیشه

ها داند، و بهش  را خوبیمی روحانیخعصه نرد نه او معاد را جسدانی نه، بل 

بهشد  یدک راه و نظدر او ر دتن و رسدیدن بده نندد  بدهها تعبیر میو دودُ را بدی

هدای دیدادی بهش  بایدد  دراد و نشدیب باشد و انسان برای رسیدنسیر تواملی می

 داند و دودُ را جهل و نادانی می علم و داناییاو بهش  را ا طی نند  ر
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 دیدگاه نصیرالدین طوسی در مورد معاد

و صدداحب نظددران   الدین طوسددی یوددی اد دانشدددندان و اندیشدددنداننصددیرخواجدده 

  بودباالیی برخوردار  بقردینی اد تب ر و ت هایباشد  او در دانشاسعم می جهان  

 ،ی مطالعددات و مواشددفات مسددائل و  ضددائل دینددیصددعب  و  قاهدد  او در حددوده

-های عقلی و نقلی را مطالعه و مطالبه مدیاو دانشاس    ی شرن و غربشهره

ندرد  اد او داندش و خدوانش را سدیر آب مدیگلستان  گان  و دلبسته گانندود و تشنه

-جا ماندهگوناگون دینی،  لسفی، منطق، عر ان و نعم بههای ( اثر در حوده30)

-گدی او سدخن را بده درادا مدیپرداختن به تدام پهلوهدای دنددههر روی، اس   به

 برد 

 

  شودپرداخته میی معاد طرد نگرش و بینش او نسب  به مسألهبه حاال 

 نند:گونه تعریف میطوسی معاد را این نصیرالدین

خدای تعالی در آخرت هده مردمان را دندده گرداندد، و ارواح معاد آن اس  نه »

را بده ابددان بدداد گرداندد و بعددد اد مفارقد ، در رود قیامد ، و ایددن را معداد بدددنی 

 (26)« خوانند

 

بدان نه معاد بده ایدن معندا نده مدذنور شدد حدق و صددن » رماید: وی در ادامه می

   مشددتدل اسدد  بددر ایددن  یات دیددن پیغدبددر اسدد  و جدیددع انبیددااسدد ، و اد ضددرور

وجددوب و اعتقدداد بددر ایددن معدداد، و هددر ندده منوددر ایددن معدداد باشددد چددون دهریدده، و 

  (27)« معحده، و اسداعیلیه و مانند ایشان نا ر باشند

 

اد آن  و تعبیددر طر ددداران معداد جسدددانی، دو تفسدیر، اد نظدر نصددیرالدین طوسدی

هدا را نندد و سدپ، آنمعددوم مینه خداوند مولفان را نخس  این»: انددس  دادهبه

ی اجزای اصلی نه حقگرداند، هدچون خلق  اولیه، و دیگر اینباد می تعالی صر ا

 (28)« دهدنند و در نهای  به آنها حیات میبدن را متفرن و سپ، آنها را جدع می

 

گرداندد، میهدا را بداد نندد و سدپ، آنمولفدان را معددوم می» رمایدد: در ادامه می

ی اجزای اصلی بدن را متفرن  نه حقهدچون خلق  اولیه، و دیگر این تعالی صر ا

  (29)« دهدها حیات مینند و در نهای  به آنها را جدع میو سپ، آن
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ها را خدای تعالی انسان»اس : ی دیگری چنین به معاد پرداختهطوسی در رساله

ها ها علم، قدرت و اراده داد و  ق  انسدانش  ق  به آناآ رید و در میان مخلوقات

های سخ  مولف نرد و آن مصل   چیزی را به دلیل مصال ی خاص به تولیف

ها بددا عدددر نوتدداه در ت صددیل آنچدده امددا انسددان  هددانیسدد  جددز بدده ندددال رسدداندن آن

هدا در نوشدند و چدون پداداش مطیعدان و جدزای نا رماناند میبرای آن آ ریده شدده

ی اموانایددن جهددان  بایددد در سددرای آخددرت پدداداش و جددزای پددذیر نیسدد ، ضددرورتا

 (30)« شایسته خود ببینند

 

 نتیجه

ی معاد باشد  تدام مسلدانان به مسألههای اساسی جهان اسعم میمعاد یوی اد پایه

-ای دیگر بده روحدانیبودن آن باوردارند و عدهای به جسدانیاند، اما عدهباورمند

عندوان یدک اصدل در بده، صورت، معاد، چه جسدانی و چه روحدانیهر بهبودن  

 اس   شدهاسعم و حتی دیگر ادیان پذیر ته

 

تددوان هددای هددردو شخصددی  واال مقددام، مددیبددا توجدده بدده مطالعدده و بررسددی اندیشدده

 آن دو را در چند مورد ذیعی مطابقه و مقایسه نرد: هایاندیشه

عندوان یدک نخستین وجه مشتر  ایشان ایدن اسد  نده، هدردو متفودر معداد را بده 

ی نگرش اند  ادین داویهو باورمند قبول دارند در دین  مبین  اسعم  اصل و اسا 

 اند هردو شخصی  موا ق و مطابق همو بینش، دیدگاه 

 

 لسدفی  –ر  ایشان این اس  نه، هدردو اندیشددند دیددگاه عقلدی دومین دیدگاه مشت

 ی عقعنید  و حودد   ی معداد اد داویده)حودتی( دارند و به بسا موارد بده مسدأله

 ننند نگاه می اسعمی،

 

مخاطبددان و سددامعان هددردو سددومین مددورد متفددق و منطبددق ایشددان ایددن اسدد  ندده، 

پرهیزند  شاید عل  مخاطبه با مردم عام، میاند و اد مصاحبه و های خاصانسان

عر ددان آشددنااند، و در صدددایی ایشددان ایددن باشددد ندده، هددردو بدده نددوایی و هددمایددن هددم

پسدندیده ی مدردم، عامدهندردن اسدرار بدهداری یدک اصدل اسد  و  داشعر ان راد

هددر  –: هددر ندده را اسددرار حددق آموختنددد  رمایدددنیسدد   چنانچدده موالنددای بلدد  مددی م 

  اش دوختند هاننردند و د
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چهددارمین وجدده مشددتر  ایشددان ایددن اسدد  ندده، هددردو مربددوط و منددوط بدده مددذهب 

نده یودی  –تأویدل تب ر و تبقرشدان در علدم اند و به ل ار ی امامی اسداعیلیشیعه

-شهرت و معر   ایشدان برهدده –های مذهب مزبور اس  ها و جان مایهاد پایه

ی تأویدل اثدر نصدیرالدین طوسدی در دمیندهی سدادگار اسد   ندوندهآشدوار و گان 

بنددابراین،   «وجدده دیددن»باشددد، و ناصددر خسددرو مددی «آغدداد و ان ددام»عبددارت اد 

 باشد  خیلی نزدیک می ،تأویل آیات  نعم الهیعل ار های ایشان بهاندیشه

 

نصدیرالدین طوسدی برحقانید  معداد با آن هده نزدیودی و پیوسد  و پیوندد ایشدان، 

دلیل حقانی  معاد آن اس  نه اعاده اموات بدر ایدن وجده نده » نه:نند استدالل می

نه ابتدا خلق و آ درینش ایشدان مدودن بدود، خددای گذش  امری اس  مدون، چنان

تعالی عالم اس  به جدیع اجدزای بددن هدر مدردم بعدد اد آنوده پوسدیده و ریزیدده و 

قادر اس  بدر جددع و و  .متفرن شده باشد، به هر وجه نه باشد، و هر جا نه باشد

نده در ابتددا قدادر بدود بده تألیف، و ترنیب آن اجزا بعد اد تفرقه و پریشدانی، چنان

خلدددق و ای ددداد و ترنیدددب آن اجدددزا، دیدددرا نددده خددددای تعدددالی عدددالم اسددد  بددده هدددده 

معلومات، جزئیات و نلیات، و قادر اس  بر ای اد هده مدوندات، و خددای تعدالی 

س ، و هر چده خددای تعدالی خبدر داده بده وقدوع آن به وقوع معاد بدنی خبر داده ا

حق و صدن اس ، دیرا دروغ و  عل قبیب بر خدای تعالی روا نیسد ، پد، معداد 

 «.بدنی حق باشد

 

-بدودن معداد اشداره ندردهجایی به جسددانیاس  نه ناصرخسرو نیز جایدر حالی

 اس :

 علم و عدل ورد نه مردم به حشر  

 رهاس دو  بدین   جاوید   آتش  د

و باطن هم تب ر و هم باوری داشدتند،  نه هردو شخصی  به علم تأویلجاییاد آن

هدای بهشد  و آدم گاهی در تفویک طرد اندیشدیدن ایشدان و تبیدین مؤلفده و آمدوده

ی رداهر، هدای ایشدان اد داویدهتعبیدر اندیشدهشدود  این اسد  نده دودُ مت یر می

، اد جدور در نددی انگداریپندداری و درسد گاهی اوقات در قالب درس  آیدد  بنداوی

بودن معداد ی جسدانیی این مقاله، اگر نصیرالدین طوسی به مسألهدیدگاه نویسنده

 باشد نند، مراداش شول و شدایل  تأویلی و باطنی آن میاشاره می
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بدددداور بددده معدددداد جسدددددانی را اد »نصدددیرالدین طوسددددی در ب دددد  نیفیددد  معدددداد، 

در بادگشدتن جسدم مددعی اسد  و نیدز  (31)« نندمیضروریات دین اسعم معر ی 

ها نه معدوم شده بودند بادگردند  این بادگش  البته بده ن دو اعداده باید هدان»: نه

داند(، بلوه چون انعدام به صورت تفریق معدوم نیس  )چرانه او آن را م ال می

دب ر او اجزا اس ، ای اد نیز هدان ت دیع م دد اجزا اس  و روحی نه اول بار مد

دیددرا خداونددد متعددال بددر  دانددد؛گددردد و ایددن امددر را مدوددن میبددوده دوبدداره برمی

جدلگی مقدورات قادر اس  و بده جدلگدی مدوندات عدالم اسد  و جسدم لذاتده قابدل 

  (32)« تألیف و ترنیب اس 

 

گی وقوع آن ناصر خسرو بر عو، نصیرالدین طوسی، در نیفی  معاد یا چگونه

چنانچه او راه رسیدن به بهشد  باشد  صورت روحانی میبه باورمند به وقوع آن

دانددد و بهشدد  را نددداد  دانددایی  و دودُ را نددداد  را در استدسددا  بدده اهددل بیدد  مددی

-داندد و ناداندایی و بدینادانی  باد این دانایی و دانش را در شناخ  امام دمان می

غای ، حضرت م دد )ص( را ، و در نهای  و دانشی را در ناشناختن امام دمان

داندد و اطاعد  و تبعید  اد دودمدان آن حضدرت را سدعادت آن نلید در بهش  می

  دنیا 

 

چده رداهری و  – نده باشددبه هر ن دویمعاد در  رجامین نعم باید گف  نه، حاال 

اعتقداد داشدته و وقدوع آن را یدک امدر م تدوم  آنهردو شخصی  بده  –چه باطنی 

-ی ایشان اس   خعصده ایدنی ارائهان در طرد دید و شیوهی ا تردانند  نقطهمی

 جسدانی  پندارد و نصیرالدین طوسی نه ناصرخسرو معاد را روحانی می

 

 

 :هاسرچشمه

، سددینا جایگدداه معدداد در  لسددف  ابددن، م بوبدده حدداجی داده و نصددرهللا حوددد   )1

 پچا ر،نصاا عاصی حسن، دلدعاا  ى ألض وی ا،  بددددده نقدددددل اد  )9، ص 1392

  (13، ص 2831 ى،تبریز شد، ان،تهر اول،

 ، چاپ اول، مؤسس  نیهان ۱۴ربانى، م دد رضا، معاد ربانى، ص   2

، چداپ هللا وردیخانى، على، مبدأ و معاد )ادلید  و ابددی  (  لسدفى و حوددى،    3
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