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تجلی رستاخیز در پنج گنج نظامی
زهرا

ایرانمنش1

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمان

چکیده
نظامی ،مفهوم معاد را در کنار اصول دیگر اخالقی و دینی مورد تاکید قرار داده است.او همچون دیگر شاعران ،وابسته به نگرش
خود به شکلی به مفاهیم دنیوی و اخروی در اشعار خود پرداخته است؛ اما نظامی به مفهوم معاد به شکل وسیع تر و کامل تر
پرداخته است .اصل کالم نظامی ،پوییدن برای رسیدن به حیات اخروی سعادتمندانه است؛ و معتقد است که نباید به زندگی
دنیوی دل بست .او به افقی روشن و دنیایی برتر که همان زندگی اخروی و معاد است ،چشم دارد؛ و در کنار آن از حقیقت
های دنیای مادی و خوب و بد آن نیز سخن به میان می آورد .نظامی همواره در اشعار خود به این موضوع تاکید دارد که
بازگشت آدمی به مبدأ و اصل آفرینش است .او همچنین از هر فرصتی استفاده می کند تا اهمیت معاد و رستاخیز را در اشعار
خود متجلی کند .معاد در کنار توحید و عمل صالح ،پایه های فکری نظامی را تشکیل می دهند .در تاریخ شعر فارسی ،هر یک
از شاعران به تناسب نگرش و جهان بینی خود ،به گونه ای دنیا و جهان مادی عصر خود را شناخته و به توجیه آن در
شعرهایشان پرداخته اند ،اما دید نظامی و نگرش و جهان بینی وی ،درباره دنیا و آخرت ،به طور کلی گسترده تر و کامل تر به
نظر می رسد .گسستن از دنیا و تالش برای دستیابی به حیات اخروی سعادتمندانه ،مغز کالم و شعر نظامی است .او هر جا که
از دنیای حاضر و اکنون آدمی سخن گفته ،به آن دنیا و روز قیامت و مکافات هم اشارتی نموده است و همواره بازگشت آدمیان
به اصل و مبدا آفرینش و معاد جسمانی آنها را متذکر می شود؛ در حقیقت ،نظامی نه تنها واقعیت های دنیای مادی را می بیند
و از نیک و بد آن سخن می گوید ،بلکه فراتر از آن  ،چشم به دنیایی برتر و افقی روشن تر دارد .در این مقاله سعی شده است تا
سیمای معاد در آثار نظامی و به ویژه مخزن االسرار ،بر اساس آیات قرآن و احادیث ،تجزیه و تحلیل گردد و ارتباط آن با
مقوالتی چون دین ،دنیا ،مرگ ،عدل و مغفرت تبیین شود .در این مقاله سعی شده است تا عقیده و دیدگاه نظامی را درباره ی
معاد  ،و رابطه آن با مفاهیمی چون دنیا و دین براساس پنج گنج او مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و اهمیت آنها را بیان کنیم.
واژههای كلیدی :نظامی ،معاد ،دین ،آخرت ،پنج گنج ،دنیا
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مقدمه
نظامی یکی از شاعران بزرگ قرن ششم است.نظامی از دانش های رایج روزگار خویش ،از جمله (علوم ادبی ،نجوم ،فلسفه ،علوم
اسالمی ،فقه ،کالم وزبان عرب) آگاهی گسترده ای داشته و این ویژگی از شعر او به روشنی دانسته می شود.
مهم ترین اثر نظامی «پنج گنج» است که تعداد ابیات آنرا تاحدود  20هزار بیت نوشته اند .وعبارت است از:مخزن االسرار ،لیلی
و مجنون ،خسرو وشیرین ،هفت پیکر ،اسکندر نامه ،که تمامی مثنوی ها به سبک عراقی است .وی در انتخاب الفاظ و کلمات
مناسب وایجاد ترکیبات خاص تازه و ابداع معنی و مضامین نو و دل پسند ،و در به کار بردن تشبیهات ،و استعارات مطبوع و نو
مهارت خاصی دارد .معاد در کنار توحید پایه های فکری نظامی را تشکیل می دهد .همه شاعران با توجه به جهان بینی خود
درباره معاد به بحث پرداخته اند ،اما دیدگاه نظامی درباره معاد وآخرت بسیار کامل تر و گسترده تر از شاعران دیگر به نظر می
رسد.تالش برای رهایی از لذات دنیایی و رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی مورد توجه وی بوده است .او درهر جایی از
سخنش از قیامت سخن به میان آورده است و سختی های آن روز را بیان داشته است و همواره بازگشت آدمی به اصل آفرینش
را متذکر می شود.
کلیدواژههای مهم:نظامی ،معاد ،دنیا ،مرگ
عنا و ریشۀ لغوی معاد:
معاد واژۀ عربی بر گرفته از«عود» است .معاد در لغت یا مصدر میمی است یا اسم زمان ویا اسم مکان  ،وبر این اساس در سه
معنا آمده است  :بازگشت چیزی به جایی ،یا به حالی که از آن منتقل شده  ،زمان بازگشت ،مکان بازگشت .باور به (معاد) یکی
از اصول اصلی دین اسالم است .معاد در اصطالح فلسفی به و کالمی ،به معنای بازگشت انسان بعد از مرگ به حیات جاوادن،
برای رسیدگی به اعمال اوست .در قرآن لفظ معاد یک بار و لفظ « میعاد» شش بار در قرآن به کار رفته است .معاد در اصطالح
فرهنگ اسالمی ،برگرفته از همان معنای لغوی و مورد فهم مردم است.
دیدگاه اسالم در مورد معاد:
یکی از عقاید مهم مسلمانان اعتقاد به معاد است ،و همانطور که گفته شد معاد به معنای بازگرداندن انسان پس از مرگ به
زندگی در روز قیامت است .مسلمانان باید به این اصل ایمان داشته باشند و اگر کسی این ایمان را از دست دهد و جهان آخرت
را انکار کند،مسلمان نیست .تمام پیامبران الهی پس از اصل توحید  ،اصل معاد را بیان کرده اند و ایمان به معاد را توصیه نموده
اند .بنابر این اصل  ،همۀ انسان ها در روز قیامت دوباره زنده می شوند ،اعمال آن ها در پیشگاه الهی سنجیده می شود و به
پاداش درستکاری یا بدکاری خود می رسند ،نیکو کاران به بهشت و نعمت های جاودانی و بدکاران به کیفر وعذاب خود برسند.
معاد در دین اسالم اهمیت بسیار زیادی دارد  .اعتقاد به این اصل ،نقش مهمی در رفتار مسلمانان و میل آنان به نیکو کاری و
دوری از کارهای ناشایست دارد.
درصورتی می توان تصویر صحیحی از معاد و زندگی پس از مرگ داشت که درک درستی از چیستی روح ورابطۀ آن با بدن
داشته باشیم .ما باید بپذیریم که روح ،از بدن مستقل است و بعد از متالشی شدن بدن باقی می ماند .ترکیب انسان از روح و
بدن از آن دست ترکیب هایی نیست که با از بین رفتن یک جزء آن جزء دیگر نیز نابود می شود  ،بلکه روح  ،بخش اصلی هر
انسانی است و تا آن باقی باشد انسانیت انسان و شخصیت شخص  ،محفوظ خواهد بود .به همین جهت است که عوض شدن
سلول های بدن  ،آسیبی به وحدت شخص نمی رساند؛ زیرا مالک وحدت حقیقی انسان ،همان و حدت روح است .همین امر
است که در هنگام مرگ  ،توسط ملک الموت قبض می شود  ،در حالی که بدن این انسان  ،به مرور پوسیده شده و از بین می
رود .قرآن کریم با اشاره به این حقیقت در پاسخ منکرین معاد که می گفتند « :چگونه ممکن است انسان بعد از متالشی شدن
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ل بکُم»(.ترجمه  :بگو شما نابود نمی شوید
ک المَوت الذی وکُ ُ
اجزای بدنش حیات جدیدی بیابد؟» می فرماید« :قُل یَتَوَفاکُم مَلَ ُ
بلکه فرشته مرگ شما را می گیرد [.سوره مبارکۀ سجده _ آیه .]11
دالیل ضرورت معاد:
 .1دلیل فطرت :هر انسانی میل به بقا و ماندگاری دارد ،خداوند هیچ میلی را در انسان بیهوده نیافریده است ؛ زیرا خداوند
حکیم است و حکیم کار بیهوده و لغو انجام نمی دهد؛ بنابر این الزم است یک جهانی ابدی وجود داشته باشد تا میل به بقای
انسان ،در آن برآورده شود .خداوند جهان را به صورتی آفریده که بیشترین خیر و کمال را برای بندگانش ایجاد کند .اگر زندگی
انسان  ،منحصر در همین زندگی دنیایی باشد  ،هدف خداوند از آفرینش انسان و جهان تأمین نمی شود .باتوجه به قطعی بودن
حکمت خداوند  ،حتماً باید جهانی دیگر ورای این دنیای مادی باشد تا حکمت و هدف او از آفرینش تأمین شود .قرآن کریم به
خوبی درآیۀ زیر به این دلیل اشاره دارد.
«وَ ما خَلَقنَا السَماواتِ وَ االَرض وَ ما بینَهما العِبین* ما خلقناهُما اال بالحق و لکنَ أ کثَرَهُم ال یَعلَمُون*».
( ترجمه :ما آسمان ها و زمین و آنچه میان آن هاست را به بیهوده نیافریدیم  ،ماآن هارا جز به حق نیافریدیم [ ).سوره دخان
آیه .]38-39-
.2دلیل رحمت :خداوند بسیار مهربان و رحیم است  ،و رحمت او شامل تمام موجودات می شود .شمول رحمت الهی نسبت به
بندگان  ،مستلزم این است که انسان از شکوفا شدن استعداد های خود محروم نشود .بنابراین باید عالم دیگری باشد که هر
کس از نتیجۀ کماالتی که به دست آورده است برخوردار گردد .در سوره انعام به این مسئله اشاره شده است« :قُل لمن ما فی
ن خسروا أنفُسَهُم فَهُم ال یُومنون»(.
ب عَلی نفسِهِ الرَحمَۀ لَیَجمَعَنَکُم الی یَومِ القیامۀ الرَیبَ فیِه الَذی َ
هلل کَتَ َ
السماواتِ وَ االرضِ قُل ِ
ترجمه :بگو :آنچه در آسمان ها و زمین است از آن کیست؟ بگو « :از آن خداست» که رحمت را بر خویشتن واجب گردانیده
است .یقیناً شما را در روز قیامت که درآن هیچ شکی نیست گرد خواهد آورد .خود باختگان کسانی اند که ایمان نمی آورند[ ).
سوره انعام آیه .]12
اعتقاد به معاد ،از دو جهت در زندگی انسان تأثیر دارد:
.1زندگی فردی :نحوه ی عملکرد انسان ،به تشخیص اهداف شخص از زندگی بستگی دارد .شناخت هدف نهایی زندگی برای
دستیابی به سعادت ،نقش اساسی را در جهت دادن به فعالیت ها و انتخاب و گزینش کارها دارد .کسی که زندگی را تنها
منحصر در زندگی دنیایی می پندارد ،تمام تالش خود را برای رسیدن به لذت های مادی و بهره مندی بیشتر از نعمت های
دنیا به کار می بندد .در مقابل ،کسی که حقیقت خود را فراتر از پدیده های مادی می داند و مرگ را پایان زندگی نمیداند
برنامه زندگیش را به گونه ای طرح و اجرا می کند که هر چه بیشتر و بهتر برای زندگی ابدیش سودمند باشد.
.2زندگی اجتماعی:تاثیر نگاه انسان به زندگی و اعتقاد به جهانی دیگر،در زندگی اجتماعی و رفتار های متقابل افراد نسبت به
یکدیگر تاثیر به سزایی دارد و اعتقاد به حیات اخروی و پاداش و کیفر ابدی ،نقش مهمی را در رعایت حقوق دیگران و احساس
ایثار نسبت به نیازمندان را بازی می کند .در جامعه ای که چنین اعتقادی زنده باشد برای اجرای قوانین و مقررات عادالنه و
جلوگیری از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران ،کمتر نیاز به اعمال زور و فشار خواهد بود.
دیدگاه قرآن كریم در مورد معاد:
نگاه اجمالی به آیات قرآن کریم نشان می دهد که در میان مباحث عقیدتی هیچ مسئله ای در دین مبین اسالم پس از اصل
توحید به اهمیت مسئله معاد و اعتقاد به حیات پس از مرگ و حسابرسی به اعمال بندگان وجود ندارد .نزدیک به یک سوم
آیات قرآن کریم در باره ی معاد و زندگی ابدی است :در یک دسته ازآیات ،لزوم ایمان به آخرت مورد تاکید قرار گرفته؛ در
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دسته ی دیگر نتایج انکار آن گوشزد شده؛ ودر دسته ی سوم نعمتهای جاودان و عذاب های ابدی آن بیان شده است .اعمال
نیک و بد با نتایج اخروی آنها ذکر گردیده و نیز روش های گوناگون امکان و ضرورت معاد مورد تاکید قرار گرفته ،وبه شبهات
منکران نیز پاسخ داد شده است .در قرآن کریم ،آیات بسیاری هست که درباره ی معاد،عالم پس از مرگ ،و چگونگی زنده شدن
مردگان سخن گفته است .و این آیات اهمیت واالی معاد را بیان می دارد و در قرآن به کثرت آیاتی را درباره ی معاد مشاهده
میکنیم که نشان دهنده ی جایگاه رفیع اعتقاد به معاد ،در اسالم است و سعادت آدمی را به دنبال دارد .در بسیاری از آیات
قرآن کریم بالفاصله پس از موضوع ایمان به خدا« ،ایمان به آخرت » مطرح شده است.
خداوند در برخی از آیات نتایج انکار معاد را بیان کرده است که انکار معاد باعث دچار شدن به عذاب های الهی می شود.
همچنین در بسیاری از آیات ،ضرورت اعتقاد به معاد را تاکید کرده است و آن را امری دانسته است که حتما اتفاق می افتد و
امری قطعی است و تنها خداوند از زمان وقوع و آیندۀ قیامت مطلع است «:قُل عِلمُها عِندَ رَبی»(سوره مبارکه اعراف آیه .)187 /
هدف از آفرینش انسان ،عبادت خداوند و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است اگر سرای آخرت نمی بود آفرینش انسان باطل
می گشت .خداوند سبحان ،موجودات را بی هدف نیافریده است همانگونه که در سوره ی مومنون آیه  115به همین مطلب
اشاره شده است«:اَفَحسبتُم انَما خلقناکُم عَبَثَا و اَنَکم اِلینا ال تُرجَعون»؛ (آیا می پندارید که شما را بیهوده آفریده ایم و شما به
نزد ما بازگردانده نمی شوید؟).
قرآن کریم ظهور قیامت را با حوادثی همچون خشک شدن دریاها ،متالشی شدن کوه ها ،بی نور شدن خورشید  ،پیدایش
لرزشها  ،و ....دانسته است .در آن هنگام تمام عالم نابود می شود و این عالم به جهان دیگری تبدیل می شود.
مروری بر آثار نظامی
نظامی در هفتاد الی هشتاد سال عمر خود ( )614-530آثار پر بار و متعددی را به وجود آورده است .از این منظر یکی از چیره
دستان دنیای ادبیات فارسی می باشد« .مثنوی مخزن االسرار» ،نخستین سروده های آئینه غیب نظامی گنجوی می باشد .این
مثنوی در بحر سریع مطوی موقوف بر وزن «مفتعلن ،مفتعلن ،فاعالن» یا مطوی مکشوف از اصل مستفعلن ،مستفعلن،
مفعوالت بر وزن «مفتعلن ،مفتعلن ،فاعلن» سروده شده است .مخزن االسرار چهل مقاله است که بیست و یک مقاله آن
خردنامه و در حکمت عملی نظم یافته است (ثروتیان.)55 : 1382،
مثنوی خسرو و شیرین  ،یکی دیگر از آثار نظامی گنجوی است که فضای عاشقانه و ارتباط زن در البالی آن به کرّات بحث می
شود .در این مثنوی بیشتر ،می شود ،نگاه نظامی را در رابطه با معاد دریافت .در داستان خسرو و شاهزاده ایرانی از راه گوش،
عاشق شیرین ،شاهزاده ارمنی در ارمنستان ایران می شود! شاپور نقاش را برای فریفتن شیرین می فرستد؛ شاپور در ماموریت
پیروز می گردد .مثنوی خسرو و شیرین داستان عشق خسرو ،شاهزاده ایرانی با شیرین شاهزاده ارمنی است که در بحر هزج
مسدس مقصور (مفاعلین ،مفاعلین ،مفاعیل) یا محذوف (مفاعلین ،مفاعلین ،فعولن) سروده شده است (همان.)91 ،
لیلی و مجنون اثر دیگری از نظامی گنجوی می باشد .در این اثر داستانی است در رابطه با امکان ارتباط بین انسان و معاد که از
عناصر تشکیل دهنده زندگی است .در اصل داستان لیلی و مجنون به زبان تازی (عربی) بوده است که ملـک اخستان پسر
منوچهر از پادشاهان ایرانی شروان از نظامی گنجهای می خواهد آن نامه را به زبان فارسی متداول قرن ششم که با لغات و
ترکیبات عربی آمیخته شده و به آن وسعت و زیبایی خاصی بخشیده است ،بسراید .لیلی و مجنون را در سال  584هجری بر
وزن مسدس اخرب مقبوض محذوف (مفعول ،مفاعلن ،مفعولن) یا مقصور (مفعول ،مفاعلن ،مفاعیل) سروده شده است (همان،
.)167
نظامی در ادامه خلق آثارش به یکی از پادشاهان ایرانی به نام بهرام گور نظر دارد ،پادشاهی که در پادشاهی او هم چون و چرا
هست ،کودتایی که علیه او می شود ،انزوای او ،و برداشتن تاج از میان شیران و ریشه بر احقاق حقوق پادشاهی خود دارد .در
هفت پیکر ،بهرام را رو در روی هفت زن او که هر یک به جهان و دنیا و مملکتی تعلق دارند قرار می دهد .بعضی آن را شاهکار
نظامی می دانند «هفت پیکر» را می شود ،شاهکار به شمار آورد .گوستاو فن گرون باوم شرق شناس آلمانی  -آمریکایی این
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منظومه را چنین توصیف می کند « ،یکی از تکامل یافته ترین آثار ادبی جهان است .نظامی از لحاظ هماهنگی گفتار ،اندیشه،
تصویرپردازی و فضا آفرینی بی مانند است( ».براتی.)56 :1389 ،
مثنوی هفت پیکر در سال ( )593هجری به نام کرپه ارسالن ،پادشاه احمدیلی روبین (مراغه ،میاندوآب و شاهین دژ) سروده
شده است .این مثنوی یکی از شاهکارهای ادبی زبان فارسی است که به درخواست زن کرپه ارسالن در بحر خفیف مسدس
مخبون اصلم مسبغ (فاعالتن ،مفاعلن ،فعالن) و یا مخبون محذوف (فاعالتن ،مفاعلن ،فعلن) به رشته نظم درآمده است.
(ثروتیان )1387:205،معمول کار و اثر نظامی به اصطالح بزم نامه بوده است ،بیشتر از دورن شادگذرانی ،قوانین حاکم بر آن و
رسیدن یا وصل شدن آنان با هم است که خود می تواند مبنای نگرش معاد نگری باشد .اما نظامی در اسکندرنامه گذر و سیری
می کند به عالم رزم جهان خود ،و البته به نوعی جهان دیگری از نگرش ،اسکندرنامه را در دو بخش می سراید :اسکندرنامه و
اقبالنامه.
نظامی با این پنج اثر خود که به پنج گنج یا همان خمسه نظامی مشهور شده است .جهان پرباری را به ادبیات فارسی و فرهنگ
انسانی اضافه می کند.
زیربنای فکر نظامی
زیربنای فکر ن ظامی  ،آزادی و آزاد اندیشی است .او معتقد است که باید با تمام وجود اعتقادی راستین داشت و در پی آن تمام
هستی خود را رهین کرد .او به نیکی ها و پرهیز از زشتی ،پای بند است شیوه اش در شاعری نیز متفاوت و ارزشمند است .وی
بسیار عزلت جو است و این خصیصه وی را باریک ا ندیش و باریک نگر کرده است .او دائم در حال آشنازدایی است و این سبب
شده نکته ای از چشمان تیزبینش پنهان نماند .وی به خوبی تصاویر را کشف می کند و به آن رنگ زندگی می بخشد.
جهان بینی نظامی ،دارای فلسفه ای است که با ترک دنیا و دنیا گریزی که ماهیتی صوفیانه دارد ،در تضاد است .او اندیشمندی
است که زندگی و جهان مادی را ،با همه زیبایی هایش درک می کند و دوست دارد ،انسان ها همه غنی و بی غم و اندوه باشند.
او مخالف هرگونه بی اعتنایی به جهان و زندگی این جهانی است و بهره وری از نعمت های جهان را الزم می شمارد .او به
عنوان یک شاعر انسان دوست و ظلم ستیز مردم را به مبارزه علیه ظالم و ستمگری فرا می خواند .سرودن ابیاتی علیه طرفداران
زر و زور در روزگاری که پادشاه ،سایه خداست ،سخت جسارت آمیز ،می نماید و تنها نشانه ی حس مسئولیت و ظلم ستیزی
این حکیم فرزانه است (براتی.)30: 1389 ،
تجلی رستاخیز در پنج گنج نظامی
بر اساس آموزه های دینی « ،جهان آفرینش ،هدفمند و بر اساس حق پرستی پی ریزی شده است» ( دخان )39/و « از هر گونه
لهو و لعب و بازیچه بودن به دور می باشد»( .دخان ) 38/قرآن کریم صاحبان اندیشه را کسانی می داند که با اندیشیدن در
آفرینش ،ساحت آن را از هر گونه باطلی منزه می دانند»( آل عمران .)190 /در واقع تفکر در اسرار آفرینش ،به انسان آگاهی
های ویژه ای می دهد که از آن جمله» توجه به بیهوده نبودن خلقن است؛ زیرا وقتی که در هر موجود کوچکی از این جهان
بزرگ ،هدفی دیده می شود ،چگونه ممکن است که مجموعه ی جهان بی هدف باشد؟ به عبارت دیگر ،وقتی همه ی اجزای
آفرینش ،هدف خاصی را دنبال می کنند و به تعبیر نظامی:
در پــــرده ی مملکــــت بــــه کــــاری اســــت
هــــر ذرّه کــــه هســــت اگــــر غبــــاری اســــت
چگونه می توان مجموعه ی آن را بی هدف و سرگردان دانست؟
خرامـــــــــی دن الجـــــــــوردی ســـــــــپهر

همـــــان گـــــرد گردیـــــدن مـــــاه و مهـــــر

مپنـــــــدار کـــــــز بهـــــــر بازیگریســـــــت

ســــرا پــــرده ای ایــــن چنــــین سرسریســــت

در ایـــن پـــرده یـــک رشـــته بیکـــار نیســـت

ســـــر رشـــــته بـــــر مـــــا پدیـــــدار نیســـــت
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نــــه ســــر رشــــته را مــــی تــــوان یــــافتن

نـــه زیـــن رشـــته ســـر مـــی تـــوان تـــافتن

( نظامی 197 :1381 ،و )198
در این حرکت دَوَرانی خورشید و ماه ،هر عضوی از دستگاه دارای وظیفه و راز و کاری است .منتها دریچه ی این راز و کار ،به
روی ما باز نیست و فقط باید گفت ما بیهوده و سرسیری آفریده نشده ایم .وجود جهانی دیگر بنام معاد و رستاخیز ،بزرگترین
هدفی است که آفرینش آن را تعقیب می کند.
اگر معتقد باشیم که ورای ای ن عالم عالم دیگری نیست و خداوند تا بی نهایت فقط موجودات را می آفریند و با معدوم کردن
آنها ،دوباره به خلق موجودات جدید می پردازد و پیوسته این عمل را تکرار می نماید ،آن گاه می یابد کار خداوند را عبث و
بیهوده بپنداریم و این درحالی است که بیهودگی و کار عبث بر خداوند محال است .این طور نیست که یک مجموعه ی با
عظمت از جمادات و نباتات و جانداران ،بدون پیروی از قانون و بدون یک مشیّت واال و حکمت عالیه بوجود آمده و بدون اینکه
قابل کمترین تفسیر و توجیهی باشند معدوم گردند و از بین بروند .عمل پروردگار همواره حقاست و غرض صحیحی را به دنبال
دارد و باید به این نکته اذعان داشته باشیم که در ماورای این عالم ،جهان دیگری هست باقی و دائمی که تمامی موجودات
بدانجا منتقل می شوند و آنچه در این دنیای فانی ناپایدار هست ،مقدمه ای است بای انتقال به آن عالم و زندگی جاوید
اخروی .نظامی بر همین اساس در مخزن االسرار ( ابیات  29تا  ) 54نظم و زیبایی باشکوه جهان هستی را در حد اعال توصیف
می کند .در شرفنامه نیز می گوید:
بــــــرون زانکــــــه یــــــاریگری خواســــــتی
جهـــــــانی بـــــــدین خـــــــوبی آراســـــــتی
ز گرمـــــی و ســـــردی و از خشـــــک و تـــــر

سرشـــــــتی بـــــــه انـــــــدازه ی یکـــــــدگر

چنـــــان بـــــر کشـــــیدی و بســـــتی نگـــــار

کـــــه بـــــه زان نیـــــارد خـــــرد در شـــــمار
(همان)3:

وی با توجه به حقانیّت جهان هستی و دوری آفرینش از هر گونه بیهودگی و « هزل» ،چنین گفته است:
یـــــــک نکتـــــــه در او خطـــــــا نکـــــــردی
حرفــــــی بــــــه غلــــــط رهــــــا نکــــــردی
در عـــــــــــالم عـــــــــــالم آفریـــــــــــدن

بــــــه زیــــــن نتــــــوان رقــــــم کشــــــیدن

ایـــــــن هفـــــــت حصـــــــار برکشـــــــیده

( نظامی ،136 ،ج2:3و)4
بــــــــر هــــــــزل نباشــــــــد آفریــــــــده

ویــــــــن هفــــــــت رواق زیــــــــر پــــــــرده

آخــــــر بــــــه گــــــزاف نیســــــت کــــــرده

کـــــــار مـــــــن و تـــــــو بـــــــدین درازی

کوتــــــاه کــــــنم کــــــه نیســــــت بــــــازی
( همان)17 :

نظامی با بهره گیری از آموزه های وحیانی ،وجود هر گونه لهو و لعب را در امر آفرینش مردود می داند و به طور کلی تصریح
می کند که در این پهنه بیکران هستی ،هیچ صدا ،حرکت و سکونی را بی معنا و بی کار تلقی مکن؛ هر ذره ای را که می بینی
و هر کهکشانی را مشاهده می کنی از محقرترین جاندار تا کمال یافته ترین انسان ،در این پرده ی جالل و جمال مشغول کاری
است ،اگر چه ممکن است از وضع خود یا دیگری آگاهی و اطالعی نداشته باشند.
او در چند مناجان بسیار جالب ،رسا و پر منا و از آن جمله در دیباچه ی لیلی و مجنون (  12بیت برهان آفرینش) به توصیف
عظمت کارگاه هستی پرداخته است .به عقیده ی او آسمانها و کرات فضایی و قانونمندی آنها با شکوه و جاللی که از پشت
پرده بر آنها می تابد ،بیهوده و گزافه نبوده و انسان با توّجه به اشراف و احاطه ی وجودی که بر عالم هستی دارد ،می بایست
بیهوده نبودن این جهان با عظمت و معنا دار را تصدیق کند.
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نظامی همواره با شیوه های مختلفی از جمله طرح جمالت پرسشی و نیز با بیان فصیح ترین و زیبا ترین و در عین حال قاطعانه
ترین جمالت شعری ،توجه مخاطب را بر می انگیزد و او را به تأمل و تفکر در هستی و سرانجام آن ،وا می دارد:
نــــز بهــــر هــــوا و خــــواب و خــــورد اســــت
دیباچـــــهی مـــــا کـــــه در نـــــورد اســـــت
از خــــــواب و خــــــورش بــــــه ار بتــــــابی

کـــــاین در همـــــه گـــــاو و خـــــر بیـــــابی

زان مایـــــــه کـــــــه طبعهـــــــا سرشـــــــتند

مــــــــا را ورقــــــــی دگــــــــر نوشــــــــتند

تــــــــــا در نگــــــــــریم و راز جــــــــــوییم

ســــــر رشــــــته ی کــــــار بــــــاز جــــــوییم

بینــــــــــیم زمــــــــــین و آســــــــــمان را

جـــــــــوییم یکایـــــــــک ایـــــــــن و آن را

کـــــاین کـــــار و کیـــــایی از پـــــی کیســـــت؟

او کیســــــت کیــــــای کــــــار او چیســــــت؟

( همان)17 :
«دین» « ،دنیا» و « آخرت» در کالم نظامی بازتاب فراوانی داشته و او نشان داده است که همواره به مقدّسات و دیدگاه قرآنی و
بینش رسول اکرم (ص) و حضرت علی (ع) وفادار است .اندیشه ی معاد و سرانجام آدمی از مهم ترین دغدغه های نظامی است
که نه تنها در مخزن األسرار بلکه در اثری چون خسرو و شیرین نیز او را آسوده نگذاشته است و در بخش سؤاالت خسرو از
بزرگمهر ،این دل مشغولی را چنین می سراید:
کجــــــا خــــــواهیم رفــــــتن وز کجــــــاییم؟
دگـــــر ره گفـــــت مـــــا اینجـــــا چـــــراییم؟
جـــــوابش داد و گفـــــت :از پـــــرده ایـــــن راز

نگـــردد کشـــف هـــم بـــا پـــرده مـــی ســـاز

کـــه ره دور اســـت از ایـــن منـــزل کـــه مـــاییم

ندیــــــده راه منــــــزل چــــــون نمــــــاییم؟

چـــــو زیـــــن ره بســـــتگان یـــــابی رهـــــایی

بـــــدانی خـــــود کـــــه چـــــونی وز کجـــــایی
( نظامی)1386:401 ،

در اقبال نامه چنین می گوید:
جهــــانی چنــــین خــــوب و خــــرم سرشــــت

حوالــــت چــــرا شــــد بقــــا بــــر بهشــــت:
( نظامی)5 :1378 ،

نظامی این حقیقت را پذیرفته است که آدمی ،آفریننده ای دارد و باید روزی به اصل و منتهای امید خود برسد« :أَفَحَسِبْتُمْ َأنَّمَا
خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُ ْم إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ » ( مؤمنون  )115مرگ و آخرت اندیشی نظامی مؤیّد همین آیه است:
ســـــکه ی مـــــا بـــــر درمـــــی نـــــو زننـــــد
روز بیایــــــــــد کــــــــــه روارو زننــــــــــد
تـــــازه کننـــــد ایـــــن گـــــل پرکنـــــده را

بــــــــاز هــــــــم آرنــــــــد پراکنــــــــده را

ای کــــــه ز امــــــروز نــــــه ای شرمســــــار

آخـــــــــر از آن روز دگـــــــــر شـــــــــرم دار
( نظامی)119 :1363 ،

روز آخرت و روز پاداش و حساب ،روزی که گل پرپر شده ی وجود آدمی ،باز مجموع می شود و در حقیقت ،معاد جسمانی بشر
روی می دهد « إِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعًا ۖ َوعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۖ إِنَّهُ یَبْدَأُ ا ْلخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ لِیَجْزِیَ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ
ن کَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَ َعذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا کَانُوا یَکْفُرُونَ»
ۖ وَالَّذِی َ
(یونس )4/نظامی به روز رستاخیز و دنیای دیگر اعتقاد دارد و برای اینکه آدمی را متوجّه دنیای دیگر کند ،چهره ی ناپسند و
ناپایدار جهان را در شعرش تصویر می کند و بارها این مسأله را به مخاطب گوشزد می کند که آنچه را دنیا به عنوان نعمت و
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آسایش در اختیار انسان قرار می دهد ،سرانجام روزی برای او نقمت و عذاب خواهد شد .این دنیا ده ویرانی بیش نیست و باید
از دوستی آن پرهیز کرد؛ دنیا منزل جاویدان آدمی نیست:
مغـــــز وفـــــا نیســـــت در ایـــــن اســـــتخوان
کـــــنج امـــــان نیســـــت در ایـــــن خاکـــــدان
نیســــــت یکــــــی ذره جهــــــان نــــــازکش

پـــــــای ز انبـــــــازی او بـــــــاز کـــــــش...

خـــط بـــه جهـــان درکـــش و بـــی غـــم بِـــزی

دور شـــــــــو از دور و مســـــــــلم بِـــــــــزی

راه تـــــــــو دور آمـــــــــد و منـــــــــزل دراز

بــــــرگ ره و توشــــــه ی منــــــزل بســــــاز...

هرکــــه در ایــــن بادیــــه بــــا طبــــع ســــاخت

چـــون جگـــر افتـــد و چـــو زهـــره گـــداخت...

چــــون کــــه ســــوی خــــاک بــــود بازگشــــت

بـــر ســـر ایـــن خـــاک چـــه بایـــد گذشـــت

زیـــــر کـــــف پـــــای کســـــی را مســـــای

کـــو چـــو تـــو ســـوده ســـت بســـی زیـــر پـــای
( همان 128:و )129

چنانچه گفته شد ،دید نظامی و نگرش و جهان بینی این حمیم شاعر ،درباره ی دنیا و آخرت ،نسبت به شاعران دیگر به طور
کلی گسترده و شاید کامل تر و بهتر باشد؛ به بیان دیگر ،نظامی نه تنها واقعیتهای دنیای مادی را می بیند و از نیک و بد آن
سخن می گوید ،بلکه به دنیایی برتر و افقی روشن تر نیز نظر دارد.
مطلب بسیار مهم و اساسی که کتب آسمانی ما را بدان توجه داده اند و در اشعار نظامی نیز بازتاب فراوان داشته ،پیوستگی
زندگی دنیا و آخرت است .این دو حیات از یکدیگر جدا نیست؛ انسان بذر حیات اخروی خود را در این دنیا می کارد و
سرنوشت خویشتن در جهان دیگر را در همین حیات دنیوی رقم می زند .ایمان و اعتقادات پاک و درست ،اعمال صالحی که در
جهت تک امل فرد و جامعه صورت می گیرد ،خلق و خوی درست و انسانی و منزه از حسادتها ،مکرها و کینه ها ،خدمات و
اخالص افراد و امثال آن برای انسان ،حیات سعادتمندانه و جاوید را به ارمغان می آورد و در مقابل ،بی ایمانی و بی اعتقادی،
اعمال و اخالق پلید نظیر خودخواهی ،ظلم ،ر یاکاری ،دروغ ،تهمت ،خینت ،غیبت ،فتنه انگیزی ،امتناع از عبادت و پرستش
خالق و  ...حیاتی بسیار شقاوت آلود در جهان آخرت را به دنبال دارد .همان طور که رسول خدا فرمودند « :الدنیا مزرعه ی
االخره ی» ( عوالی الاللی ،ج ،1ص  )267محال است که انسان ،در دنیا اندیشه و کردار بد داشته باشد و در آخرت سود بگیرد.
نظامی نیز می گوید در جهان آخرت ،صورت نیک و بد ،بی ارزش است و باطن نیک و بد را به حساب می آورند و هر خوی
فرشته وار یا دیو گونه را با خود ببری ،همان نام را به تو خواهند گذاشت و در حشر به صورت عمل خود در خواهی آمد؛ چنان
که گل خارپوش را خار می نامند نه گل عنبر فروش را عنبر نام می نهند:
بــــر تــــو نویســــد بــــه قلــــم هــــای تیــــز...
هـــــر چـــــه کنـــــی عـــــالم کـــــافر ســـــتیز
صــــورت اگــــر نیــــک و اگــــر بــــد بــــری

نــــام تــــو آن اســــت کــــه بــــا خــــود بــــری

خــــــار بــــــود نــــــام گــــــل خــــــارپوش

عنبــــــر نــــــام آمــــــده عنبــــــر فــــــروش

قلـــــب مشـــــو تـــــا نشـــــوی وقـــــت کـــــار

هـــــم ز خـــــود و هـــــم ز خـــــدا شرمســـــار

( همان)170:
نظامی در مخزن االسرار به آدمیان نشان می دهد که شیوه و راه بهتر زیستن در میان تغییرات و دگر گونی های هستی چگونه
است؛ چرا که دنیا همواره در حال تغییر و در گردش است و آدمی خود باید بداند که چه کار بکند .او به درستی دانسته است
که ( حبّ الدنیا راس کل خطیئۀ» ( نهج الفصاحه ،ص ) 1342 ،283؛ پس برای جلوگیری ازفساد روح و رهایی از زندان تن و
جسم باید:
تـــــا رهـــــی از گـــــردش پرگـــــار تنـــــگ...
برپــــــر از ایــــــن گنبــــــد دوالب رنــــــگ
بــــد بــــود ایــــن جــــا کــــه نشســــت آوری

چـــــون بـــــه از ایـــــن مایـــــه بدســـــت آوری
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پشــــته ی ایــــن گــــل چــــو وفــــا دار نیســــت

روی بـــــــدو مصـــــــلحت کـــــــار نیســـــــت

هـــــر عَلمـــــی جـــــای صـــــد افکندگیســـــت

هـــر کمـــر آلـــوده ی صـــد بنـــدگی اســـت...

خانــــه ی پــــر عیــــب شــــد ایــــن کارگــــاه

خــــود نکنــــی هــــیچ بــــه عیــــبش نگــــاه
( همان 124 ،و )125

معاد و پیوند آن به مرگ در اسکندر نامه
با توجه به آیات الهی همه پدیده های هستی ،از ذرات معلق در هوا گرفته تا آدمی ،هدفمند و بر اساس نظم و برنامه خاصّی که
از پیش تعیین شده است آفرینش یافته اند و خلقت پدیده ها و جهان هستی به دور از لهو و بازیچه است « َومَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِینَ» ( دخان.)38 /
بزرگترین هدفی که فلسفه ی آف رینش آن را تعقیب می کند اثبات وجود جهانی دیگر به نام آخرت و اعتقاد به رستاخیز است.
در آن سوی دنیای ناپایدارف عالمی جاوید و همیشگی است که همه ی موجودات پس از مرگ به آنجا انتقال می یابند.
دنیا و تعلقات مادی آنف مقدمه ی ای است برای آن جهان و بهره مندی زندگی اخروی و جاویدَ « .فاِنَّ الدنُّیا بالغُ اِلی آخرۀ»
دنیا وسیلهی رسیدن به آخرت است ( .پاینده.)136:56 ،
نظامی نیز در شرف نامه درباره نظم حاکم بر جهان و زیبایی های توصیف ناپذیر هستی می گوید:
بــــــرون زان کــــــه یــــــاریگری خواســــــتی
جهـــــــانی بـــــــدین خـــــــوبی آراســـــــتی
ز گرمــــــی و ســــــدی و از خشــــــک و تــــــر

سرشـــــــتی بـــــــه انـــــــدازه ی یکـــــــدگر

جهــــــان برکشــــــیدی و بســــــتی نگــــــار

کـــــه بـــــه زان نیـــــارد خـــــرد در شـــــمار
( نظامی)3 :1378 ،

نظامی به پیروی از آموزه های قرآنی معتقد است انسان نه برای دلخوشی و بهره مندی از لذایا دنیوی ،بلکه برای سختی
کشیدن و رنج بردن پا به جهان نهاده است« لَقَد خَلقنا االنسانَ فی کَبِد» ( بلد .)4 /وی که نگاهی رنج آلود به دنیا و زرق و
برق آن دارد تنها راه رسیدن به آرامش حقیقی و کمال را در گرو تحمل سختی و مصایب روزگار می داند و معتقد است آدمی
در کره خاکی لحظه ای آرامش و قرار ندارد و چنین مکانی شایسته دل بستن نیست:
کــــه باشــــد بــــه جــــا مانــــدنش نــــاگزیر
اگـــــر زیرکـــــی ،بـــــا گلـــــی خـــــو مگیـــــر
دریــــن دم کــــه داری ،بــــه شــــادی بســــیج

کــــه آینــــده رفتــــه هــــیچ اســــت ،هــــیچ

نــــــه ایــــــم آمــــــده از پــــــی دلخوشــــــی

مگــــر کــــز پــــی رنــــج و ســــختی کشــــی

خــــــزان را کســــــی در عروســــــی نخوانــــــد

مگـــــر وقـــــت آن کـــــاب و هیـــــزم نمانـــــد
(نظامی 207 :1378 ،و )208

او در اقبال نامه برای تشریح معاد جسمانی خاک زمین را به شعبده بازی مانند کرده است که مهره های وجود را در دستش
پنهان کرده و با ارائه حرکات محیّر العقول از دهان خود بیرون می آورد همان گونه که در فصل خزان از برگ درختان ،زرنیخ
زرد و از چوب درختان ،عود خشک را فرو برده و هنگام بهار از سبزه های ن و ،نیل و الجورد و نافه های خوشبو از دهان بیرون
می آورد:
کـــه هـــم مهـــر دزد اســـت و هـــم مهـــره بـــاز
مشــــعبد شــــد ایــــن خــــاک نیرنــــگ ســــاز
کُنَـــــد مهـــــره ای را بـــــه کـــــف در نهـــــان

دگـــــــر بـــــــاره آرد بـــــــرون از دهـــــــان

فــــــرو بــــــردنش هســــــت زر نــــــیخ زرد

بــــــــرآوردنش نیــــــــل بــــــــا الجــــــــورد
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بـــــه فصـــــل بهـــــار آورد نـــــاف مشـــــک

بـــه وقـــت خـــزان مـــی خـــورد عـــود خشـــک

( نظامی )133 :1378 ،
«مَثَل» در لغت به معنی همانند ،همتا و مثل است .این کلمه عربی را در فارسی گاهی به داستان و نمودن ترجمه کرده اند( .
پور نامداریان )139 :1391 ،
تمثیل عبارت است ازارائه دادن یک موضوع ،تحت صورت ظاهر موضوع دیگر .این اصطالح به عنوان یک طرز و شیوه ادبی
عبارت است از بیان یک عقیده با یک موضوع نه از طریق بیان مستقیم بلکه در لباس و هیئت یک حکایت ساختگی که با
موضوع و فکر اصلی از طریق قیاس قابل مقایسه و تطبیق باشد.
(همان)143 :
در علم بالغت تمثیل ،تصویر یا مجازی تلقی می شود که گوینده به وسیله ی آن چیزی می گوید اما مقصودش چیز دیگری
است.
به همین علت علمای بالغت در دوره کالسیک و قرون وسطی و رنسانس حتّی طنز را نیز از نمونه های تمثیل تعریف کرده اند.
هم در استعاره و هم در تمثیل شباهتی ضمنی تلویح ًا فهمیده می شود؛ اما در تمثیل شباهت ضمنی ادامه و گشترش می یابد.
(همان)143:
تمثیل به طور کلی حکایت یا داستان کوتاه یا بلندی است که فکر یا پیامی اخالقی ،عرفانی ،دینی ،اجتماعی و سیاسی یا جز
آن را بیان می کند .اگر این پیام به عنوان نتیجه ی منطقی حکایت در کالم آشکار باشد و یا به صراحت ذکر شود ،آن را (
مَثَل)یا ( تمثیل) می گوییم و اگر این پیام در حکایت به کلی پنهان باشد و کشف آن احتیاج به فعالیت اندیشه و تخیل و
تفسی داشته باشد آن را تمثیل رمزی می نامیم ( .همان)147:
عبدالقادر جرجانی در فایده تمثیل می گوید :چون از یک چیز محسوس به چیزی که عقل آن را دریابد مَثَل بیاوری  ،حکم
ک سی را داری که غریب بیگانه به آشنا و از یار تازه به دوستی دیرین پناه می برد و در این حالت ،تو آنگاه که شاعر با غیر
شاعری ،یک معنی را بدون مشثشل برای تو القا کند و پس از آن ،مَثَل مربوط بدان را بیاورد حکم کسی را داری که چیزی از
پشت پرده برایش نشان داده و معرفی شود آنگاه پرده از آن برداشته و گفته می شود( .جرجانی.)90 :1389،
نظامی برای اثبات معاد از تمثیل بهره جسته است .وی می گوید :سرگذشت کالبد آدمی نیز بسان گیاه و درختان است .به دیگر
سخن پیکر عنصری انسان که در خاک آکنده شد ،نیست و نابود نمی شود بلکه اجزای آن از هم پراکنده شده و بار دیگر به امر
الهی آن اجزا برانگیخته و در هم جمع می شود.
نظامی با الهام از آیات قرآن ( یس 79 /و قیامت 3/و  4و عادیات 9/و یس )51/و نهج البالغه (خ  80و  105و  )178گواهی می
دهد حیات مجدد انسان با بدن طبیعی و عنصری محقق خواهد شد
نــــدانم کــــه چــــون بــــاز خواهــــد ســــپرد؟
تـــــن آدمـــــی را کـــــه خواهـــــد فشـــــرد
تـــــن مـــــا کـــــه در خـــــاکش آگندگیســـــت

نــــــــه در نیســــــــتی ،در پراگندگیســــــــت

پراکنـــــــده ای کـــــــو بـــــــود جـــــــایگیر

گــــــر آیــــــد فــــــراهم ،بــــــود دلپــــــذیر

چــــو هرچــــه آن بــــود بــــر زمــــین ریختــــه

دگـــــــر بـــــــاره گـــــــردد برانگیختـــــــه
( نظامی)134 :1378 ،
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و در تمثیل دیگری با بهره گیری از صنعت کیمیاگری به اثبات معاد جسمانی می گردازد .نظامی جسم خاکی انسان را که با فرا
رسیدن مرگ از هم پراکنده شده  ،به زر سوده تشبیه کرده است .در فن زرگری سیماب جذاب و شیفته زر است و زرگران بُراده
های زر را که بر سطح زمین پراکنده شده باشد ،به وسیله ی سیماب گرد می آورند.
وی معتقد است جسم زر گونه انسان که با یک پیک اجل در هم نوردیده و به خاک سپرده شد به امر سیماب سان الهی
برانگیخته و جمع خواهد شد:
بـــــه ســـــیماب جمـــــع آورد خـــــاک بیـــــز
زر ســــــوده را گــــــر بــــــود ریــــــز ریــــــز
چــــــــو زر پراکنــــــــده چــــــــاره ســــــــاز

بـــــــه ســـــــیماب دیگـــــــر ره آرد فـــــــراز

گـــــر اجـــــزای مـــــا را کـــــه بـــــودش روان

دگــــر بــــاره جمعــــی بــــود ،مــــی تــــوان
( نظامی)134 :1378 ،

او در بخش موسوم به « در ستایش یزدان» شرفنامه می گوید  :اگر زیارت کننده قبر من ،پس از مرگ و فروپاشی جسم
عنصری ،تهمت نیستی بر من زند ،از پروردگارم می خواهم -گرچه از نظرها غایب شده ام -برای اثبات حیات پس از مرگم،
نمونه ای از زندگی مرا از عالم غیب به پژوهنده احوال نشان بدهد تا دریابد که در سرای آخرت من زنده ام .نظامی با الهام از
آیه « إِنْ کَانَتْ إِلَّا صَیْحَۀً وَاحِدَۀً فَإِذَا هُمْ جَمِیعٌ لَدَیْنَا مُحْضَرُونَ» ( یس )53/با این نکته می پردازد که پس از مرگ ،زندگی
وجود دارد زیرا خداوند در آیه ی یاد شده فرموده است « آنان نزد ما حاضر شده اند» اگر جدایی روح از بدن ،عدم می بود برای
روح مردگان واژه « حاضر» به کار برده نمی شد.
کـــه چـــون مـــن شـــوم دور از ایـــن کارگـــاه
امیـــــــدم چنـــــــان اســـــــت زان بارگـــــــاه
فـــــرو ریـــــزم از نظـــــم و ترتیـــــب خـــــویش

دگـــــر گونـــــه گـــــردم ز ترکیـــــب خـــــویش

کنــــــد بــــــاد پرگنــــــده خــــــاک مــــــرا

نبینــــــد کســــــی جــــــان پــــــاک مــــــرا

پژوهنـــــــده حـــــــال سربســـــــت مـــــــن

نهــــاد تهمــــت نیســــت بــــر هســــت مــــن

زغیـــــب آن نمـــــودارش آری بـــــه دســـــت

کــــزین غایــــب آگــــاه باشــــد کــــه هســــت.
(نظامی)8 :1378 ،

اثبات معاد در اسکند نامه
نظامی که اعتقاد خود را از زبان اسکندر بیان می کند ،در پاسخ به سؤال « ضرورت وجود عالم دیگر» از سوی حکیم هندو ،به
اثبات معاد به رستاخیز می پردازد.
او در ضمن بیان برخی از صفات الهی ،مسائلی چون نامیرایی روح ،بازگشت آدمی به اصل خود ،تفاوت خواب و خیال و دیگر
عقاید فلسفی را تشریح می کند که هر یک از آن ها مبنای قرآنی و حدیثی داشته و با اندیشه های عرفانی و تعلیمات اسالمی
پیوند دیرینه دارد.
وی با تأسّی از آیه ی استرجاع «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» ( بقره 156/و آل عمران  )28معتقد است انسان از آغاز آفرینش
سفری را شروع نموده و این سفر در سرایی دیگر به پایان می رسد .او متعلق به عالم علوی است از این رو سفرش به این دنیا
ختم نمی شود .روزی باید دنیا و تعیّناتش را واگذارد و به جایگاه اصلی خویش باز گردد  .اسکندر در پاسخ به این سؤال حکیم
هند «که  :جان چیست در پیکر جان پذیر؟» و ( عالم جان ،کره آتش و اثیر است و هر کالبدی قسمتی از آن آتش را در
خود دارد و فرو ماندن جان همان خاموش شدن آتش است بنابراین جان نابود می شود» ،می گوید :جان در عالم جسم همچون
مسافری است که از جانب خداوند به این دنیا رهسپار شده و دوباره به سوی او باز می گردد:
از آن کــــس کــــه آمــــد ،بــــدو بازگشــــت؟
نخوانـــدی کـــه جـــان چـــون ســـفر بازگشـــت
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( نظامی)114 :1378 ،
در ادامه  ،این ادعا را که هنگام مرگ فروماندن جان در بدن همانند فرو ماندن شعله چراغ است و با فرا رسیدن اجل ،جان
نیست و نابود می شود .بی اساس دانسته و معتقد است جانی که از عالم علوی به عالم سفلی گراییده ،نابود نمی شود بلکه به
جای اصل خود ( عالم معنا) بر می گردد.
نظامی با بیان تفاوت معنایی دو اصطالح « جان سپردن» و « جان دادن» مفهوم آیه ی استرجاع را در سخنش به زیبایی
متجلی می سازد:
نمیــــــرد ولــــــیکن شــــــود بــــــاز جــــــای
غلـــــط گفتـــــه ای ،جـــــان علـــــوی گـــــرای
حکایــــت ز شخصــــی کــــه او جــــان ســــپرد

چـــه مـــی گوینـــد؟ جـــان داد یـــا جـــان بمـــرد؟

بگوینـــــد :جـــــان داد و ایـــــن نیســـــت زرق

ز داده بُــــــوَد تــــــا فــــــرو مــــــرده فــــــرق
( نظامی114 :1378 ،و )115

آثار معاد در مخزن االسرار
خویشــــــــتن از دوســــــــتیش وا گــــــــذار

دشـــــــمن جانســـــــت تـــــــو را روزگـــــــار

نظامی در این بیت به نکوهش دلبستگی به دنیا پرداخته است ودنیا را دشمن انسان از ان جهت می داند که باعث غفلت ادمی
از اخرت شده و به نوعی نظامی خواسته است انسان را برای استقبال وآمادگی روبه رو شدن با زندگی پس از مرگ را داشته
باشد که می تواند این اندیشه نظامی که در این بیت جلوه گر شده به آیه (فال تغزنکم الحیاه الدنیا وال یغرنکم باهلل الغرور...پس
مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد).دلبستگی به زندگی دنیا فریب اساسی است که انسان را از آخرت غافل می کند(.آیه5سوره
فاطر)
(نظامی.مخزن االسرار.مقالت.19دراستقبال از آخرت)
شـــــــد علـــــــم صـــــــبح روان ناپدیـــــــد
صـــــــبح شـــــــباهنگ قیامـــــــت دمیـــــــد
خنـــــده غفلـــــت بـــــه دهـــــان در شکســـــت

آرزوی غــــــم بــــــه جهــــــان درشکســــــت

از کـــــف ایـــــن خـــــاک بـــــه افســـــونگری

چــــاره آن ســــاز کــــه جــــان چــــون بــــری

بـــر پـــر از ایـــن دام کـــه خونخـــواره ایســـت

زیرکـــــی از بهـــــر چنـــــین چـــــاره ایســـــت

نظامی دراینجا دنیا را افسونگر و جادوگر دانسته و به انسان هشدار می دهد که آگاه باشد و از زیرکی خود استفاده کند تا اسیر
جادو وفریب دلبستگی به دنیا نشود وهمچنین در تمثیلی زیبا چهره واقعی و تلخ دنیا را مثل خوانخواره تشبیه کرده که افراد
وانسان های زیادی را اسیر خود ساخته است واز انسان خواسته است که زیرک باشد و فریب دنیا را نخورد حکیم نظامی با
تاکید بر هشدار های پیاپی به انسان نسبت به اگاهی در زندگی دنیایی خواسته او را برای زنگی در اخرت و سعادتمندی اخروی
اگاه سازد
(و ما هذه الحیاه الدنیا اال لهو ولعب و ان الدار االخره لهی الحیوان لوکانوا یعلمون ...این زندگی دنیا جز سرگرمی وبازیچه نیست
وزندگی حقیقی همانا سرای اخرت است.ای کاش می دانستند.عنکبوت ایه)64
(نظامی.خمسه.مخزن االسرار.مقالت.20در وقاحت ابنای عصر)
خانــــــه فــــــردای خــــــود آبــــــاد کــــــرد
هرکـــــه در ایـــــن خانـــــه شـــــبی داد کـــــرد
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حکیم نظامی در اینجا به عدل ومعاد به همراه هم اشاره کرده است وعدالت را سرمایه و توشه خوشبختی در آخرت می داند
.عدالت یکی از دالیل فلسفی اثبات معاد است وجز جدایی ناپذیر معاد می باشد چرا که که پا داش وجزای کارهای نیک وبد
انچنان که شایسته است نمی شود در دنیا ان را داد بلکه در دنیایی دیگر که دنیایپس از مرگ است و از ان به معاد یاد می شود
(و ما تنفقوا من خیر یوف الیکم وانتم ال تظلمون...جز برای رضای خدا انفاق نکنیدو آنچه از خوبی ها انفاق می کنید به شما
داده می شود وبه شما ستم نخواهد شد).ایه272بقره
نظامی این تفکر ودیدگاه را بخوبی درک کرده است که یک نمونه ازاین دیگاه در این بیت به خوبی جلوه گر شده است و
توصیه به عدالت ورزی درزندگی دنیا کرده است تا روزی در سرای اخرت سعادتمندی وخوشبختی نصیبش شود.دراین بیت
پیام های زیادی نهفته است که نظامی یک نونه در باب روابط پادشاهان با رعایا این توصیه را کرده پادشاهان همیشه با مردم با
عدالت رفتار نمایند تا خداوند در اخرت پاداش نیک دهدشان.
(نظامی.خمسه.مخزن االسرار.مقالت.4در رعایت از رعیت)
دولــــــــت بــــــــاقی ز کــــــــرم یافتنــــــــد
دولتیــــــــــان کــــــــــاب درم یافتنــــــــــد
تخم

کرم

کشت

سالمت

چــــــون برســــــد بــــــرگ قیامــــــت بــــــود

بود

در این دوبیت نظامی گفته است که پایداری و ماندگاری حکومت پادشاهان بخشش وعدالت ورزی شان بوده است همچنین
این گونه بیان داشته است که عدالت ورزی باعث سالمتی همگان است ونام قیامت در این سروده به خوبی به اتصال عدالت
ونیک بختی اخروی اشاره دارد مطمئنا حکیم نظامی رابطه ی عدل الهی ومعاد روز قیامت را درک نموده چرا که الزمه ی
قیامت وجود فلسفه ی عدالت است.
(نظامی.خمسه.مخزن االسرار.داستان ملک زاده جوان با دشمنان پیر)
بــــــــاز بپرســــــــند و بپرســــــــند بــــــــاز
روز قیامـــــــت زمـــــــن ایـــــــن ترکتـــــــاز
شــــــرم زدم چــــــون ننشــــــینم خجــــــل

ســـــنگ دلـــــم چـــــون نشـــــوم تنگـــــدل

بنگــــــر تــــــا چنــــــد مالمــــــت بــــــرم

کــــاین خجلــــی را تــــا بــــه قیامــــت بــــرم

عـــــــاقبتی نیـــــــک ســـــــرانجام یافـــــــت

هــــر کــــه در عــــدل زد ایــــن نــــام یافــــت

در این ابیات سروده شده نظامی از عدالت سخن به میان آورده است وگفته است که اگر کسی مرتکب خطا وگناه شود شرمنده
وعاقبت سختی در قیامت خواهد داشت وبرعکس کسانی که در زندگی با عدالت زندگی به سر می برند روز قیامت خوشبخت
وسعادمتند هستند که به وضوح ب دنیای پس از مرگ اشاره کرده است ممکن است بپرسیدچطور و چگونه؟
در پاسخ باید گفت که خیلی از کارهای خوب قابل تقدیر در این دنیا نیست و پاداش حقیقی آن که مستحق حقیقی مطابق با
عمل است توسط خدا در معاد روز قیامت داده خواهد شد و برعکس جزای بدی وبی عدالتی در دنیا ممکن است آن طور که
شایسته است نشود که داد بلکه در قیامت کیفرحقیقی آن داده خواهدشد خداوند در قران کریم می فرماید:
(فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره هر کس ذره ای خوبی کند پاداش نیک ان رامی بیند
ومن یعمل مثقال ذره شرا یره هرکس ذره ای بد کند جزا وکیفر ان را می بیند)سوره زلزال آیه7
(نظامی.خمسه.مخزن االسرار.حکایت نوشیروان با وزیر خود)
آثار معاد خردنامه
از تـــــو یکـــــی خواهـــــد و ده مـــــی دهـــــد

آنکــــــه تــــــو را توشــــــه ره مــــــی دهــــــد
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نظامی در اینجا گفته است که کسی که(خداوند) به انسان توشه ی راه می دهد از انسان یک چیز می خواهد و ده برابر به او
می دهد که نشان دهنده ی انصاف خداوند یکتا ومهربانی اش نسبت به بندگانش است واو ازبندگانش حمایت ونگهداری می
کند که مصداق آن در این بیت آمده است که خدا اگراز بنده اش یک چیز بخواهد ده برابر وحتی بیشتر به او می دهدبیانگر
همین است .
(نظامی.خمسه.مخزن االسرار.مقالت دوم در عدل ونگهداری وانصاف)
چـــه افـــزود بـــر کــــوه یـــازو چـــه کاســــت
یکــــی مــــرغ بــــر کــــوه بنشســــت و خاســــت
چــــو رفــــتم جهــــان را چــــه انــــدوه مــــن؟

مـــــن آن مـــــرغم و مملکـــــت کـــــوه مـــــن

این سروده نظامی در زمینه عبرت پذیری از احواالت دنیاست که با تمثیلی زیبا آن رابیان می دارد که در نهایت انسان دنیا را
ترک می کند واز رفتن انسان از دنیا چیزی به دنیا اضافه ویا کم نخواهد شد و دنیا شایسته دلبستگی و اعتماد کردن نیست
همه این ها بیانگر جهان بینی و اعتقاد نظامی به سرای اخرت است و بار دگر اعتقادش را بیان می دارد .
(نظامی.خمسه .خردنامه.وصیت نامه اسکندر)
کــــه در بــــا کلیــــد ســــت و ره بــــا چــــراغ
چـــــرا ترســـــم از رفـــــتن هشـــــت بـــــاغ
چـــــرا ســـــر نیـــــارم ســـــوی آن ســـــریر

کـــــه جاویـــــد باشـــــم بـــــر او جـــــایگیر

چـــــرا خـــــوش تـــــرانم بـــــدان صـــــیدگاه

کـــــه بـــــی دود ابرســـــت وبـــــی گـــــرد راه

در این سروده اعتقاد به معاد را بیان داشته شاعر وهمچنین کلید در بهشت را کار نیک و خیر می داند وشاعر این گونه بیان
داشته است که رفتن به بهشت با کار نیک است وکسی که نیکوکار است از رفتن به آخرت و رسیدن به بهشت ترسی ندارد که
از جایگاه بهشت سخن به میان اوردن یعنی معتقد بودن به زندگی پس از مرگ که شاهد ان در سروده های این حکیم گرانقدر
هستیم.
(نظامی.خمسه.خردنامه.سوگندنامه اسکندر به سوی مادر)
آثار معاد در شرفنامه
نــــــه ایــــــم آمــــــده از پــــــی دلخوشــــــی

مگــــــر پــــــی رنــــــج وســــــختی کشــــــی

خــــــران را کســــــی در عروســــــی نخوانــــــد

مگـــــــر وقـــــــت آن کـــــــاب و هیـــــــزم

حکیم نظامی در این دو بیت سروده شده خود اندیشه معتقد خود به معاد را با تمثیلی زیبا بیان داشته است واینطور گفته که
ما به دنیا آمدیم ودر بدو تولد تا آخرین لحظه زندگی هدفمند هستیم و در دنیا با هدف زندگی می کنیم ودر زندگی دنیایی
سختی هایی راتحمل خواهیم کرد تا اینکه به راحتی در زندگی اخروی برسیم خداوند در قران می فرماید(ان مع العسر یسرا
براستی که پس از سختی آسانی است)ایه6سوره الشرح
همچنین در سوره الدخان در ایه( 38وما خلقنا السماوت واالرض و ما بینهما العبین...ما آسمان ها و زمین و آنچه میان این دو
است به بازی وبی هدف نیافریدیم هم اشاره دارد که اینها همه نشان دهنده اعتقاد راسخ به عدل الهی ومعاد است که زندگی
هدفمند(رضای خدا)دذ دنیا برابر است با پاداش نیک بختی در زندگی اخروی (.نظامی .خمسه .شرفنامه .کشتن سرهنگان دارا
را)
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آثار معاد در خسرو و شیرین
نجـــــات آخـــــرت را چـــــاره گـــــر بـــــاش

در ایــــن منــــزل ز رفــــتن بــــا خبــــر بــــاش

کســـــی کـــــو ســـــیم وزر ترکیـــــب ســـــازد

قیامـــــــت را کجـــــــا ترکیـــــــب ســـــــازد

حکیم نظامی در این بیت به انسان در مورد زندگی اخروی به خوبی هشدار داده است و اصل را زندگی اخروی دانسته وزندگی
دنیایی را زودگذر می داند وهمچنین بیان داشته است که آدمی اماده رفتن به اخرت باشد ودر اینجابه احواالت ثروتمندان
نیز پردا خته که تمامی فکرشان ذخیره مال و ثروت دنیاست دراینجا گفته که چنین گروهی قادر به پاسخگویی به سواالت
قیامت نیستند چون که برای اخرت کاری نکردند وتمام هست ونیست شان ثروت اندوزی در دنیای زودگدر بوده وفکر ی برای
اخرت نداشته اند ویا انقدر به دنیا پرداخته که از آخرت غافل بوده اند خداوند در ایه 35سوره توبه می فر ماید:
(یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم النفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون...روزی
که ان گنجینه ها را در اتش دوزخ بگدازند و پیشانی وپهلو وپشت انان را بقا ان ها داغ کنند وگوین این است انچه را می
اندوختید بچشید)
که بیانگر اندیشه معتقد راستین نظامی به معاد واخرت است.
(نظامی.خمسه.خسرو و شیرین.اندرزشیرین خسرو را در داد ودانش)
نتیجه گیری
بر اساس این تحقیق نظامی فردی معتقد به روز رستاخیز و معاد بود که ضرورت آن در کتب خمسه نظامی نمایان است.گرچه
پیرو مکتب اشاعره بود اما نظرات این فرقه در موضوع معاد و قیامت چندان در نظامی تاثیر گذار نبوده است.اشاره فروان به
مرگ،معاد،رستاخیز،هشدارات بر ناپایداری عمر و ...بیانگر اشتیاق شاعر به مرگ بوده است.
نظامی سعی بر این داشته که بتواند به نحو احسن این مسئله را بیان کند.در نظر نظامی بزرگترین هدف آفرینش،ضرورت جهان
دیگر به نام اخرت یا تعبیر دیگر اثبات معاد است.
پیوند زندگی و معاد در شعر نظامی انعکاس زیادی دارد.این دو زندگی فانی و جاویدان از هم جدا نیستند.نظامی توانست این
دو زندگی را به شکل شعر بازگو کند و ما را از اهمیت آن با خبر سازد.
از نظر نظامی مرگ پایان زندگی نیست ب لکه مسیر ارتباطی میان زندگی فانی و جاویدان که از تکامل حیات ادمی است و روح
ادمی را به مرحله باالتر میکشاند میباشد و پرده از حقایق برداشته میشود.
لحن درد ناک و زبان سوزناک اشعار او بیانگر عجز و ناتوانی انسان در برابر مرگ می باشد و بیان استادانه او در مسئله تشریح
مرگ نشان از اهمیت این مساله مهم دینی دارد.
نظامی،به معاد و روز رستاخیز اعتقاد دارد،و برای اینکه آدمی را متوجه دنیایی دیگر کند،چهره ی ناپسند و ناپایدار دنیا را در
اشعارش به تصویر میکشد.بارها این نکته را گوشزد میکند که آنچه را در دنیا به عنوان آسایش در اختیار انسان قرار می
دهد،سرانجام برای او عذاب خواهد شد.
در اندیشه نظامی ،باید غایت و مقصود آدمی در این دنیا،عمل صالح باشد که بارها آن را در مخزن االسرار تاکید میکند.او
دینداری را یک ضرورت برای سفر آخرت می داند.
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