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منظومة فكري ناصرخسرو تحت تأثير مطالعات ژرف او در اديان و ملل و نحل و اعتقاد به
مذهب اسماعيلي ،بر مدار مباحث جهانشناختي و انسانشناسانه شكل گرفته است و اين
نظام منسجم فكري در ديگر ابعاد سخن او ازجمله صورخيال تأثيري قاطع و نمايان داشته
است .يكي از كانونهاي مهم تصاوير هنري در آثار او تأمل در سرشت دوگانة روحاني و
جسماني انسان است .اين پژوهش بهروش توصيفيـتحليلي در پي جستوجو در ريشهها و
سرچشمههاي تصويرهاي هنري جسم و جان در آثار ناصرخسرو و نقد و تحليل آنهاست.
منشأ جسم و جان ،فلسفة تعلق روح به جسم ،سرشت و سرنوشت ديگرگونة جسم و جان و
نيازهاي متفاوت اين دو مهمترين زمينههاي آفرينش تصاوير متنوع و پرشمار جسم و جان
در آثار ناصرخسرو است .چند خوشة مهم ديگر از تصاوير جسم و جان بر گرد مفاهيمي
چون خانه و صاحبخانه ،خادم و مخدوم ،كشتي و كشتيبان ،پيراهن ،در و صدف ،كان و
گوهر ،زندان و زنداني ،و كتاب و درخت شكل گرفته كه نسبتهاي جسم و جان را از
چشماندازهاي مختلف نشان ميدهد .نتايج پژوهش روشن ميكند كه ريشه و سرچشمة
بسياري از تصاوير جسم و جان در آثار ناصرخسرو در منابع حكمي و فلسفي پيشين،
ازجمله آثار كهن يوناني ،گنوسي ،هندي ،ايراني و اسﻼمي آمده است.
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Abstract
Naser Khosrow’s intellectual system has been formed on the basis of
his deep knowledge of religions, nations and ideologies, his faith
inIsmailism, as well asthe cosmological and anthropological
issues;and this coherent system of thought has had a decisive and
visible effect on other aspects of his speech, including imagery.One of
the important centers of artistic images in his works is the reflection
on the dual spiritual and physical nature of man. Based on a
descriptive-analytical method, this study seeks to search for the roots
and sources of the artistic images of the body and soul in the works of
Naser Khosrow as well as theircriticism and analysis.The origin of
body and soul, the philosophy of the soul belonging to the body, the
nature and destiny of body and soul and the different needs of these
two are the most important reasons for creating numerous images of
body and soul in Naser Khosrow’s works.Several other important
clusters of images of body and soul are formed around concepts such
as house and landlord, servant and master, ship and shipmaster, shirt,
pearl and shell, mine and gem, prison and prisoner, and book and tree,
showing body and soul relations from different perspectives.The
results of the study show that the roots and sources of many images of
body and soul in Nasser Khosrow’s works have been mentioned in
previous theological and philosophical sources, including ancient
Greek, Gnostic, Indian, Iranian, and Islamic works.
Keywords: Naser Khosrow, Anthropological Ideas, Philosophical
Ideas, Images of Body and Soul, Ismaili Beliefs.
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مريم كسائي و همكاران

جستوجو در سرچشمههاي تصاوير جسم و جان و تحليل آنها ...

 .١مقدمه

از مفاهيم و موضوعات مهم آثار ناصرخسرو تأمل در وجود انسان و سرشت دوگانة اوست.
ديدگاه او در اين زمينه ،سنجيده و متأثر از منابع حكمي كهن است .از رويكردهاي مهم
٢٢٥
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پس از گسترش فتوحات اسﻼمي ،انديشههاي تازهاي از رهگذر نهضت ترجمه به قلمرو
پهناور جهان اسﻼم راه يافت .حجم چشمگيري از آثار يوناني ،سرياني ،ايراني ،هندي و...
به زبان عربي ترجمه شد )اوليري٢٤١ :١٣٧٤ ،ـ٢٦٤؛ گوتاس٣٢ :١٣٨١ ،ـ .(٣٩يكي از
دانشهاي مهمي كه مسلمانان به ترجمة آن دست زدند ،فلسفة يوناني بود )اوليري،
٢٧٢ :١٣٧٤ـ٢٨١؛ صفا .(١٤٧ :١٣٨٤ ،نهضت ترجمه در تطور افكار مسلمانان تأثير ژرفي
بر جاي نهاد .مجادﻻت كﻼمي سبب پديدآمدن فرقهها و نحلههاي بسياري شد و برخي از
پيشوايان نحلهها براي اثبات باورها و مقاصد كﻼمي خود به آرا و انديشههاي اديان و ملل
ديگر توجه كردند .در پي رواج افكار فلسفي و حكمي و تضاد بخشي از اين افكار با
آموزههاي ديني ،جريانهايي در عالم اسﻼم كوشيدند تا اثبات كنند بين حكمت و فلسفه
و تعاليم اسﻼمي تضادي وجود ندارد .اخوانالصفا و اسماعيليه از مهمترين نحلههاي اين
جريان محسوب ميشوند .آنها بهشدت تحت تأثير آرا و انديشههاي پيش از اسﻼم بودند
)دفتري١٦٣ :١٣٨٦ ،ـ١٦٧؛ هالم١٠٢ :١٣٩٠ ،ـ .(١٠٥تأثير آراي افﻼطون ،فلوطين،
نوافﻼطونيان و گنوسيان بر انديشة اسماعيليان محرز است )دفتري٢٧٤ :١٣٨٦ ،ـ٢٨٥؛
اسماعيلپور١١١ :١٣٨٨ ،ـ١١٢؛ ٣٤ :١٣٨٩ـ .(٣٩ناصرخسرو يكي از نمايندگان كيش
اسماعيلي در ايران است كه شعر و نثر او وقف تبيين انديشههاي مذهبي ،مجادله با
دشمنان فكري و تﻼش براي گسترش كيش اسماعيلي شده است .عﻼوهبراينكه از رهگذر
كيش اسماعيلي افكار و آراي كهن به آثارش راه يافته ،از آثار او برميآيد كه در
جستوجوي حقيقت ،نحلههاي بسياري را مطالعه كرده و دربارة آنها انديشيده است
)ناصرخسرو .(٢٨ :١٣٨٠ ،آراي جهانشناختي و تأمل در سرنوشت انسان وجه غالب
انديشههاي ناصرخسرو را تشكيل ميدهد .اين پژوهش بهروش توصيفيـتحليلي در پي
جستوجو در سرچشمههاي تصويرهاي هنري جسم و جان در آثار ناصرخسرو و نقد و
تحليل آنها است.
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تاكنون ،جز چند اشارة غيرمستقيم در مطاوي برخي مقاﻻت ،پژوهشي دربارة تصاوير هنري
جسم و جان در آثار ناصرخسرو و جستوجو در سرچشمههاي اين تصاوير انجام نشده است.
فيليپ ژينيو و شهناز شاهنده در مقالة »پيوند جان و تن از مانويت تا اسماعيليه« به بررسي
مفهوم جسم و جان در متون مانوي پرداخته و به نظر ناصرخسرو دربارة جان اشارهاي
كردهاند )ژينيو و شاهنده٣١٧ :١٣٧٥ ،ـ .(٣٣٤مريم حسيني در پژوهشي با عنوان »مرواريد
جان در صدف تن ،سمبلي گنوسي در شعر فارسي« به پيشينة اين تصوير در ادبيات
گنوسي و بازتاب آن در شعر فارسي پرداخته و چند بيت از ناصرخسرو را شاهد آورده است
)حسيني٤٩ :١٣٨٧ ،ـ .(٦٣عباسعلي منصوري در مقالة »تحليل ديدگاه ناصرخسرو دربارة
چيستي سعادت انسان« ،ضمن بررسي نقش علم در سعادت ،به مضمون غربت انسان در
دنيا اشاره كرده است )منصوري٨٣ :١٣٩٧ ،ـ .(١٠٢جز اشارات پراكندة يادشده تاكنون
پژوهشي دربارة تصاوير جسم و جان در آثار ناصرخسرو و جستوجو در سرچشمههاي آن
انجام نگرفته است.
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ناصرخسرو براي بيان مفاهيم پيچيدة فلسفي دربارة انسان بهرهگيري از تصاوير هنري است.
عﻼوهبر خﻼقيت شاعر در ابداع تصاوير جسم و جان ،ريشة بسياري از چنين تصويرهايي را
ميتوان در منابع پيشين ،همانند آثار كهن يوناني و ايراني و هندي ،نشان داد .از نظر
ناصرخسرو و مطابق بسياري از منابع حكمي كهن ،سلسلة آفرينش براي انسان و رسيدن او
به كمال پديد آمده است .همة مراتب هستي از آفرينش عقل و نفس و افﻼك و عناصر و
مراتب موجودات عالم سفلي ،يعني جماد و نبات و حيوان ،پيشزمينة وجود انسان است.
تأمل در سرشت دوگانة روحاني و جسماني انسان از مهمترين مشغلههاي ذهن ناصرخسرو
است .به باور او ،روح منشأ علوي دارد و تبار جسم به دنياي تيرة فرودين برميگردد .اين دو
عنصر ناساز با منشأ و سرشت متفاوت ،ناگزير در هم آميختهاند .سرنوشت و نيازهاي آنها
متفاوت است و نسبت آنها با هم از جهات مختلف درخور طرح و بررسي است .چنين
نگرشي سببساز آفرينش انبوهي از تصاوير حكمي و فلسفي در آثار منظوم و منثور
ناصرخسرو شده است كه بخشي ابتكاري است و برخي در متون فلسفي و حكمي پيش از او
بهكار رفته است.
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جستوجو در سرچشمههاي تصاوير جسم و جان و تحليل آنها ...

 .٢تصاوير جسم و جان در آثار ناصرخسرو

مهمترين چشماندازهاي تصاوير هنري جسم و جان در آثار ناصرخسرو عبارتاند از :منشأ
جسم و جان ،فلسفة تعلق جان به تن ،نيازهاي جسم و جان ،سرشت و سرنوشت جسم و
جان ،و نسبتهاي متعدد اين دو.
 .١ .٢منشأ جسم و جان
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تأمل در منشأ جسم و جان سابقة كهني دارد .افﻼطون معتقد است كه روح پيش از تن وجود
داشته است؛ »ﻻزم ميآيد كه روح ما نيز پيش از آنكه به دنيا بياييم وجود داشته باشد«
)افﻼطون٤٧٧ :١/١٣٨٠ ،؛ نيز همان .(٤٨٩ ،بهباور او ،ارواح در آسمان در حال جوﻻناند و با
ازدستدادن نيروي بال و پر ،هبوط ميكنند و در كالبدي زميني قرار ميگيرند؛ »روحي كه
پاكي و كمال خود را از دست نداده است در عالم باﻻ ميگردد ...ولي چون بال و پرش بريزد
اختيارش از دست بهدر ميرود ...تا آنكه به چيزي سخت و ساكن بند ميگردد و در آن خانه
ميگزيند و بدينسان كالبدي زميني مييابد« )همان .(١٢٣٤ :٣/صانع جهان خطاب به
الهههاي واسط ،دربارة سرشت دوگانة انسان ميگويد» :جزئي را كه بايد به جزء ديگر
وجودشان فرمان براند و جزء خدايي ناميده ميشود ...بذر و ماية آن جزء را من خود خواهم
ساخت و به شما خواهم سپرد .سپس شما جزء ديگر را كه فاني و مرگپذير است خواهيد
آفريد و عنصر مرگناپذير را با عنصر فاني به هم خواهيد بافت« )همان.(١٧٣٧ ،
فلوطين هم اعتقاد دارد كه سرشت انسان دوگانه است .او وجود روح پيش از جسم را
مسلم ميانگارد )فلوطين .(١٨٦ :١/١٣٨٩ ،بهباور او ،روح از عالم علوي است» :روح ذاتي
معقول و متعلق به عالم علوي است« )همان .(٤٧٣ ،هندوان منشأ جان را از عالم علوي
ميدانستند كه هنگام فرود ،بهتناسب احوال مختلف ،صورتهاي متفاوت ميپذيرد» :نفس
مثال آب باران است كه از آسمان بر حال خويش فروآيد و به كيفيتي يگانه ،و چون به
ظرفهايي ريزندش كه مر آن را نهادهاند از زر و نقره و شيشه و خزف و گل و خاك ،بدان
ظرفها به منظر و طعم و بو گونهگون گردد« )ابوريحان بيروني .(٣٤ :١٣٥٨ ،در تعاليم
گنوسي روح متعلق به قلمرو آسمان و بهشت ازلي است ،گوهري است كه به دنياي ظلماني
فرودين تبعيد شده است )اسماعيلپور.(٨١ ،١٩ :١٣٨٨ ،

] [ DOI: 10.52547/jpll.29.90.223

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

در تن خاكي نهفته جان سمايي

مادر تو خاك و آسمان پدر توست

)ناصرخسرو(٩١ :١٣٦٥ ،

زي جوهر علُوي رهبر گشت

اين

نهايم ايدري ما به جان و خرد

و گر چند يك چندگاه ايدريم

به زنجير

عنصر

جوهر

كثيف

فرودينم

)همان(١٣٦ ،

چو ديوانگان زان به بند اندريم

ببستندمان

)همان(٥٠٤ ،

ازآنجاكه منشأ جسم جهان عناصر است ،نبسه و نبيرة گردونِ دون دانسته شده است
)همان٨ ،؛ نيز همان .(٣٦٥ ،١٠٩ ،٩١ ،٤ ،روحِ فرود آمده از عالم برين غريب است و مدتي
مهمان جسم خواهد بود:
جانت

بدو كن عنايت كه تنت ايدري است

مرا

گفت

كينجا

غريب

است

جان تو غريب است و تنت شهري از اين است

)همان(١٠٩ ،

از محنت شهريت غريب تو بآزار
)همان(٣٧٨ ،

 .٢ .٢فلسفة تعلق جان به جسم

به باور افﻼطون ،ارواح پس از گردشي اساطيري در آسمان ،بسته به بهرهاي كه از عالم برين
دارند ،در جسمهاي اصناف مردم جاي ميگيرند .فلسفة تعلق روح به جسم آن است كه
تكميل شود .اگر نيكي ورزد بهتر خواهد شد و اگر ظلم كند بدتر ميشود» :هريك از آن
٢٢٨
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خرد چون به جان و تنم بنگريست

ازين هردو بيچاره بر جان گريست
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هستي از نظر ناصرخسرو دو بخش دارد» :يكي از آن كثيف جسماني فرودين كه ما به
حس ميبينيم و ديگر لطيف روحاني علوي كه به نفسهاي لطيف مر آن را ميجوييم«
)ناصرخسرو١٣٩٠ ،ب» .(٦٤ :جملگي عالم جسماني خود اين دو چيز است :يا عالم نوراني
است چون افﻼك و كواكب ،يا سفﻼني است چون طبايع« )ناصرخسرو .(١٦٠ :١٣٨٤ ،منشأ
نفس انسان ،نفس كلي در عالم علوي است كه به ميانجي اجرام سماوي فرود آمده و به
جسم تعلق گرفته است» :نفس مردم اندر عالم جسم از نفس كلي آمده است به ميانجي
اجرام علوي و آن اجرام مر نفوس را به منزلت مجريهااند« )ناصرخسرو:١٣٩١ ،
٤١٠ـ» .(٤١١مردم ...به نفس خويش از عالم علوي است و بر اين عالم به علم محيط است
و به جسد از عالم سفلي است و اندرين عالم به ذات محاط است« )همان.(٣٧٧ ،
بدينترتيب ،منشأ جان از آسمان و منشأ جسم از جهان فرودين است:
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نفس پيش از تعلق به جسم ،جوهري زنده اما فاقد قدرت ادراك لذت و خواست است و تنها
از رهگذر پيوستن به جسم صاحب اين دو ميشود» :مر نفس مردم را پيش از آنكه در جسم
آمد نه يافتن لذت بود نه خواست ،بلكه جوهري زنده بود شايسته مر يافتن لذات ابدي را...
غرض صانع عالم و مؤلف جسم تشريف نفس است به تعليم« )همان» .(٣٩٤ ،چون همي
٢٢٩
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بهتري نفس كه او جوهري است پذيرا مر آثار عقل را جز پذيرفتن او مر علم و حكمت را نباشد
از بهر آنكه علم و حكمت اثرهاي عقلاند و اعراضاند مر جوهر نفس را و شرف هر جوهري بر
حسب شرف عرض اوست و علم و حكمت به نفس جز از راه حواس نرسد و حواس مر نفس را
جز اندر جسم حاصل نيايد )همان(.
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ارواح كه زندگي زميني را با عدالت بهسر برد سرنوشتي بهتر از سرنوشت پيشين مييابد و
آنكه ظلم پيشه كند به سرنوشتي بدتر دچار ميآيد« )افﻼطون .(١٢٣٧ :٣/١٣٨٠ ،تعلق
روح به تن عوارضي دارد .روح در جسم صاحب قوا و احساسات خواهد شد .شهوت و ميل و
درد و رنج خواهد داشت .گرفتار ترس و حسد و خشم و نظاير آن خواهد شد» .اگر ارواح
آدميان زمام آن تمايﻼت و عواطف را در دست گيرند و به آنها فرمان برانند به عدالت خواهند
زيست ولي اگر در فرمان آنها درآيند زندگيشان با بيدادگري همراه خواهد بود« )همان،
 .(١٧٣٨فلوطين ،متأثر از رسالة تيمائوس افﻼطون ،معتقد است ارواح از آسمان فرود ميآيند
و در تنها جاي ميگيرند .اگر توجه فرد به جسم معطوف شود روح نزار ميگردد ،اما اگر به
حاجات روح توجه داشته باشد ،تعالي مييابد )فلوطين» .(١٨٦ :١/١٣٨٩ ،هر آدمي موجودي
دوگانه است :در يكسو تركيبي است )از عالي و داني( و در سوي ديگر "خود خويش" است.
كيهان نيز چنين است :در يكسو تركيبي است از تني و روحي كه با زنجير به تن بسته شده؛
و در سوي ديگر روح جهان است كه در تن نيست« )همان( .در آموزههاي گنوسي ،روح از
آسمان فرود ميآيد و در كالبدي كه فرشتگان ساختهاند قرار ميگيرد .كالبد از رهگذر اين امر
زنده ميشود و جان ميگيرد )كيسپل.(١١٠ ،١٠٤ :١٣٨٨ ،
بههمپيوستن جسم و جان براي هريك دﻻيل و آثاري دارد .جسم كه جوهري بيجان
است از اين رهگذر زنده و صاحب اراده ميشود» :جسم از پيوستن با نفس همي بهتر از آن
شود كه هست ...از بهر آنكه همي زندگي و حركت به ارادت يابد ،پس از آنكه مرو را نه زندگي
است و نه خواست« )ناصرخسرو .(٣٢١ :١٣٩١ ،تعالي نفس تنها از راه پذيرفتن علم و حكمت
ممكن است كه بدون وجود جسم و حواس دريابندة متعلق به آن ميسر نخواهد بود:
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بينيم كه آن جوهر محسوس كه جسم است بدين تأليف جمال و بها گيرد و رونق و حركات
يافته است) «...همان ..(٣٧٦ ،خداوند حاجات روح را به جسم وابسته كرده است .جسم و
جان همساية هم بهشمار ميآيند و جسم ارزش خود را از جان ميگيرد و براي روح محمل
اندوختن علم و طاعت است:
ايزد دانا در اين صندوق خاكي چون دميد

چون نينديشي كه حاجات روان پاك را

)ناصرخسرو(٥٤ :١٣٦٥ ،

در

تن

ناخوب

فعل

نيك

جمع كن چون انگبين اندر سفال

را

خوشبوي بود كلبة همساية عطار

شايد كه به جانت تنت شريف است ازيراك

)همان(١٦٥ ،

اندر اين ناهرگزي از بهر آن آوردمان

تا بيلفنجيم از اينجا مال و ملك هرگزي
)همان(٤٢٠ ،

 .٣ .٢نيازهاي جسم و جان

٢٣٠

] [ DOR: 20.1001.1.24766925.1400.29.90.7.2

جسم و جان نيازهاي متفاوتي دارند .افﻼطون نياز اصلي روح را جستوجوي حقيقت و
دانايي ميداند )افﻼطون» .(٤٨٢ :١/١٣٨٠ ،فيلسوفان چون بهيقين دريافتهاند كه تنها به
دستياري فلسفه ميتوان به پاكي و رهايي رسيد ،هرگز در راهي برخﻼف فلسفه گام
نمينهند« )همان .(٤٨٤ ،جسم در پي لذت و خوشي دنياست و روح در جستوجوي
تعقل و شناسايي و دانايي و هنر )همان .(١٦٣٦ :٣/بنابر گفتة فلوطين ،نياز اصلي روح
تعقل و دانايي و هنر است )فلوطين .(٧١ :١/١٣٨٩ ،در تعاليم گنوسي ،آگاهي و تعقل
متعلق به عالم باﻻ و نياز اصلي روح است .عالم فرودين پست است و جسم و نيازهاي
مادي آن نيز ،بهتبع اين تصور ،پست انگاشته ميشود )هالريد٥١ :١٣٨٨ ،ـ .(٥٢بهباور
مانويان ،جسم و متعلقات آن پست و شيطاني است و نياز روح با احتياجات جسم
همخواني ندارد .روح بايد در پي معرفت رهاييبخش باشد )ويدنگرن٨٢ :١٣٩٠ ،ـ.(٨٣
هندوان نياز اساسي روح را دانايي ميدانستند .هرچه روح بيشتر با جسم ظلماني درآميزد
جهالتش بيشتر ميشود و به هر ميزان كه از جسم فاصله بگيرد دانايي او افزونتر
ميگردد )ابوريحان بيروني٣٧ :١٣٥٨ ،ـ٣٨؛ نيز همان» .(٤٩ ،در كتاب گيتا است كه
آدمي را بهر دانايي آفريدهاند« )همان .(٥١ ،حكماي مسلمان دانش را خوراك روح
دانستهاند؛ »همچنانكه غذاي تن طعام است ...همچنين غذاي جان علم است«
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ز دانش نردباني ساز و بر شو

)ناصرخسرو(٣٥٣ :١٣٦٥ ،

٢٣١
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بر

اين

پيروزه

چرخ

پرنگينه
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)مجملالحكمه .(٢٢٠ :١٣٨٧ ،طاعت خداوند و عمل به فرايض ديني عين تعقل و نياز
اصلي روح است )كرماني٣١٠ :١٩٥٢ ،ـ .(٣١٥انسان در بدايت كار همانند خرما و انگور
نارس است .با تعقل و حكمت و انجام فرايض و غور در مباحث ديني به كمال ميرسد
)همان٣٢٨ ،ـ .(٣٣٠از ديد فارابي ،حكمت حقيقي نياز اصلي انسان و سبب دستيابي او
به سعادت است )فارابي٥١ :١٣٨٢ ،ـ.(٥٢
از ديدگاه ناصرخسرو ،بقاي جسم و نفس پس از پيوستن به همديگر در گرو خوراك و
تأييدي است كه هريك كسب ميكند .جسم از دنياي فرودين است و بقاي آن بسته به
غذايي است كه از همين دنيا بهدست ميآورد ،اما نفس از عالم برين است و خوراك و
بقاي آن نميتواند از اين جهان تيره و ظلماني فراهم بيايد» :مردم كه مرو را هم نفس
حسي است و هم نفس ناطقه به دو معيشت حاجتمند است :يكي جسمي كه آن از
زميني ـكه آفريدة خداي استـ به معاونت افﻼك و انجم حاصل آيد .ديگر علمي كه آن از
قرآن ـكه همي كﻼم خداي استـ به معاونت امامان و حجتان حاصل آيد« )ناصرخسرو،
١٦٠ :١٣٦٣؛ ١٣٩٠الف.(٧٧ ،٤٦ :
علم و حكمت مهمترين منبع رشد و تعالي نفس است .از حواس پنجگانه ،مهمترين
حس براي نفس ،شنوايي است» :نفس ناطقه را حاست شنونده شريفتر از همة حواس
است ،از بهر آنكه شرف نفس ناطقه به ديگر نفوس بدان است كه علمپذير است و نفسي كه
او را حاست شنونده نباشد نه به نطق رسد نه به هيچ علم« )ناصرخسرو.(١٨ :١٣٩١ ،
»گوش مر نفس ناطقه را هم بدان منزلت است كه دهان مر نفس بهيمي راست«
)ناصرخسرو .(٢١٠ :١٣٦٣ ،حواس باطن چون خيال ،وهم ،حفظ ،فكر و ذكر بهواسطة
حواس ظاهر كار ميكنند و هريك در درك حقيقت نقش مهمي دارند )ناصرخسرو:١٣٩١ ،
٢٣ـ .(٢٥لذات حسي از اين عالم و لذات عقلي از عالم برين به جسم و جان ميرسد )همان،
 .(٢٧١علم و حكمت و طاعت نيازهاي اصلي جان بهشمار ميآيند .منظور از علم و حكمت،
حكمت ديني و عقﻼني اسماعيلي است .اين علم واﻻترين علمها است و لذت حاصل از آن با
چيزي قياسپذير نيست .خرد و طاعت نردبان عروج ،پر پرواز و سبب اصلي نجات روح از
چاه طبيعت است:
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بدو جانت ازين ژرف چون برپرد؟

خرد پرّ جان است اگر بشكنيش

)همان(٢٧٤ ،

بر فلك بيپا و پر داني كه نتواني شدن

پس چرا برناوري از دين و دانش پاي و پر؟

)همان(١٧٥ ،

گر شرف يابد ز دانش جانت بر گردون شود

ليكن اندر چاه ماند دون ،گر او را دون كني

)همان(٢٥ ،

طاعت و خرد ماية امتياز آدمي از ساير جانوران و سبب ساﻻري او بر جهان است:
بر

جانورت

خرد

است

وز

نور

خرد

گرَد

)همان(٩٨ ،

شرف

جان

)همان(٣٨٤ ،

چون قيمت ياقوت به آب است تو داني

كآبت سخن است اي سره ياقوت سخندان

)همان(٤٨٢ ،

علم و حكمت همچنين ماية بقاي آدمي ،پاﻻينده و شويندة جان ،سبب روشني و زيب و
فرّ ،ابزار فهم ،وسيلة نبرد با دنيا و و معيار داوري و سنجش اوست )همان،٣٣ :١٣٦٥ ،
.(٨٩ ،١٢ ،٨٧ ،٤٦١ ،٣٩

 .٤ .٢سرشت جسم و جان

٢٣٢
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جسم فاني و جان جاودانه است )افﻼطون ١٧٣٩ :٣/١٣٨٠ ،و  .(١٧٧٢بهباور افﻼطون،
خدايان واسط به فرمان صانع عالم از آب و خاك و باد و آتش جسم انسان را آفريدند و
اجزاي او را با ميخهاي نامرئي به هم پيوستند .آنگاه ،روح در اين تن دميده شد و احساس
در وجودش پديد آمد )همان١٧٣٩ ،ـ .(١٧٤٠هريك از اعضاي جسم محل يكي از عواطف و
قواي دروني است و خرد كه واﻻترين قوة آدمي است در سر جاي دارد )همان.(١٧٧٣ ،
جسم كثيف و روح لطيف است .بههميندليل ،برخي روح را به آتش تشبيه كردهاند» :نفس
آتش است؛ زيراكه آتش لطيفترين و مجردترين عناصر است و بهعﻼوه آتش است كه ابتداء
خود متحرك است و ديگر عناصر را به تحرك درميآورد« )ارسطو٢١ :١٣٦٩ ،ـ.(٢٢
فلوطين سرشت روح را نوراني ميداند كه با بخشيدن اين نور به جسم تاريك ،سبب زندگي
او ميگردد )فلوطين .(٤٩٣ ،٤٩ :١/١٣٨٩ ،روحِ جزئي بخشي از روحِ كلي جهان است كه
بهصورت ازلي و ابدي روشن است و اين روشنايي را به جسم بخشيده است» :روح جهان را
به آتش ميتوان تشبيه كرد؛ وقتي كه آتش در ميان چيزهاي ديگر روشن و شعلهور است
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فزون

مردم بيعلم و طاعت گاو باشد بيذنب
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همهچيز را در پيرامون خود روشن ميكند« )همان .(٢٥٩ ،از ديد مانويان ،روح گوهري
نوراني است» :اين گوهر زنداني و تبعيدي كه بهگونة پارهنور تصوير ميگردد ،روح يا خرد
نام دارد« )اسماعيلپور .(٢٤ :١٣٨٧ ،جسم غالباً پست شمرده ميشود؛ عالم فرودين قلمرو
اهريمن است )ويدنگرن٦٧ :١٣٩٠ ،ـ (٧٠و ازآنجاكه منشأ جسم از اين دنياست ،عنصري
پست و اهريمني بهشمار ميآيد )همان٨١ ،ـ .(٨٢مانويان جنس دنياي فرودين را از تن
ديوان ميدانستند )اسماعيلپور .(٦٣ :١٣٨٧ ،چنين تصوري در باورهاي گنوسي هم هست
)اسماعيلپور٥٤ :١٣٨٨ ،ـ .(٥٥ناصرخسرو خود چندجا جسم را به ديو تشبيه كرده است
)ناصرخسرو .(٥١٦ ،٣٨٥ ،١٠٩ :١٣٦٥ ،در رسائل اخوانالصفا جان ذاتاً زنده ،دانا و فعال
دانسته شده و در مقابل جسم منفعل و بيجان؛ »إن جواهر النفوس حيه بذاتها و عﻼمه و فعاله
و جواهر اﻷجسام ميته منفعله« )رسائل اخوانالصفا .(٣٠٠ :٢/١٣٠٥ ،بهباور ابنسينا ،نفس
جوهري عقلي ،مفارق از بدن و قائم به ذات است )ابنسينا .(٥١ :١٣٨٣ ،روح انسان در
لطافت همانند روغن بلسان است كه بهآساني استعداد اشتعال دارد )كرماني.(٣٠٦ :١٩٥٢ ،
از ديد ناصرخسرو ،نفس جوهري زنده ،لطيف ،فاعل ،جويندة علم و دانش ،فرماندهنده
بر جسم ،معقول و متحرك و زنده و باقي است .در مقابل ،جسم جوهري است كثيف،
اثرپذير ،نادان ،فرمانبر ،محسوس و فاني كه حركت و زندگي خود را از نفس گرفته است:
»جسم را به ذات خويش حركت نيست ...نفس جوهري است كه حركت مطلق مرو راست و
آن جوهر به ذات خويش زنده است و مكان صورتها است و دانشپذير است« )ناصرخسرو،
 .(٥٨ :١٣٩١زندگي در جسم انسان عرضي و در نفس او ذاتي است ،همانند حرارت در آهن
و آتش كه در اولي عرضي و در دومي جوهري است )همان» .(٦٨ ،جسم جوهري است
فعلپذير و محسوس و نفس جوهري است فاعل و معقول« )همان» .(٧٢ ،جسد گوهري
كثيف بود و نفس گوهري لطيف است و بهحكم گوهري با يكديگر سازوار آمدند ،و به حكم
لطافت و كثافت يكديگر را مخالف آمدند تا غرض از آفرينش پديد آمد« )ناصرخسرو،
 .(٢٧ :١٣٨٤لطافت نفس از نفس كلي است كه جوهري لطيف است و به جوهريت با جسم
نسبت دارد نه به جسميت و همانند نوري كه به بلور ميتابد ،لطافت از آن به جسم ميرسد
)ناصرخسرو .(١٧٤ :١٣٩١ ،نفس جزئيِ نباتات و حيوانات از رهگذر اجرام سماوي به جهان
سفلي ميرسد ،اما نفس ناطقة انساني »جوهري است الهي ابداعي و شايسته مر قبول صفات
الهي را و بقاي ابدي را« )همان٢٩٧ ،ـ .(٢٩٨استعداد نفس در قبول علم بيپايان است» :آن
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جوهر كه او از علم پر نشود نفس است« )ناصرخسرو .(١٠٧ :١٣٦٣ ،سير جسم از جماد آغاز
ميشود و پس از طي مراحل نباتي و ستوري به انسان ختم ميگردد )ناصرخسرو،
١٣٩٠الف٤٠ :ـ(٤١؛
تو را اندر جهان رستني خواند

از

زماني اندرو مي خاك خوردي

نبود آگه كس از نام و نشانت

ورزگاري

شاخي

باغبانت

باب

مهربانت

گهي

بدرود خوشهت

اركان

گهي
راه

كردگار

بشكست
مام

و

كامرانت

از حال نباتي برسيدم به ستوري

يكچند همي بودم چون مرغك بيپر

)همان(٢١٧ ،

در حال چهارم اثر مردمي آمد

چون ناطقه ره يافت درين جسم مكدر

)همان(٥٠٨ ،

جسم در نمو و ذبول است )ارسطو٥٢ :١٣٧٧ ،ـ .(٦٣جواني و جمال آن در گذر روزگار از
ميان ميرود و مانند كشتزار به زردي ميگرايد و فرسوده ميشود؛
به رندة روز و سوهان شبم دايم همي رندي

به روز و شب همي كاهد تن مسكين من زيرا

)ناصرخسرو(٣٣٣ :١٣٦٥ ،

گاه درودن آمد بيهوده چون درائي؟

كشت خداي بودي اكنون تو زرد گشتي

)همان(٣٣٠ ،

خميده و بيتاب چو فرسوده دوالي

اي سروبن از گشتن اين برشده دوﻻب

)همان(٤٣ ،

 .٥ .٢سرنوشت جسم و جان

٢٣٤
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از نظر افﻼطون ،وضعيت روح در جهان فرودين تابع تناسخ است و به نوع زندگي او در
اين دنيا بستگي دارد .اگر نيكي بورزد و به عدالت بكوشد ،پس از دههزار سال ،صاحب بال
و پري براي بازگشت به وطن اصلي خود ميشود ،اما اگر در جسم فيلسوفي درستكار
باشد ،اين زمان به سههزار سال كاهش مييابد )افﻼطون .(١٢٣٧ :٣/١٣٨٠ ،بازگشت
نهايي روح به ستارهاي است كه در آغاز خلقت بر آن جاي داشته است )همان.(١٧٣٨ ،
روح جزئي بشر در نهايت به روح كلي جهان خواهد پيوست .اجرام روشن آسمان مأواي
نهايي روح بهشمار ميآيند )فلوطين .(٢٨٠ ،١٢٩ :١٣٨٩ ،در مينوي خرد هم مأواي
نهايي روح ،قلمرو روشن آسمان ذكر شده است )مينوي خرد .(٢٦ :١٣٩١ ،يكي از مسائل
بسيار مهم در سرنوشت روح ،مضمون رستگاري و نجات آن از زنجير جسم و چاه طبيعت
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ز
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است .وجه غالب اساطير مندايي بازگشت روح به قلمرو روشنيِ نخستين در آسمان است
)اسماعيلپور .(٣٠ :١٣٨٨ ،مضمون بيشتر سرودنامههاي مانوي رستگاري روح و رفتن او به
قلمرو نور است )همان .(٣٩ ،ستون نور يكي از ايزدان مانوي است كه ارواح پاك از طريق
آن به ماه و خورشيد و بهشت نوراني ميروند )اسماعيلپور .(٤٣ :١٣٨٧ ،در نيمة نخست هر
ماه ،ارواح از طريق اين ستون به ماه و در نيمة دوم آن به قلمرو خورشيد ميروند
)ويدنگرن .(٧٦ :١٣٩٠ ،روح فرد درستكار در نور ماه و خورشيد جذب ميگردد و جسم او
به دوزخ افكنده ميشود )اسماعيلپور .(١١٩ :١٣٨٧ ،شرط اصلي نجات روح از جهان
ظلماني ،معرفت است )ويدنگرن .(٨٣ :١٣٩٠ ،در ايران باستان هم خرد شرط نجات روح و
رسيدن به بهشت دانسته شده است )مينوي خرد .(٦٥ :١٣٩١ ،در هند ميپنداشتند روح
با توشة دانايي به مأواي اصلي خود باز خواهد گشت ،همانگونه كه سرنوشت نهايي كنجد
تبديلشدن به روغن است )ابوريحان بيروني .(٣٦ :١٣٥٨ ،بهشت جاودان ،كه مأواي نخست
روح بوده است ،مقصد نهايي آن خواهد بود )كرماني٣٧٩ :١٩٥٢ ،ـ.(٣٨٠
بهباور ناصرخسرو ،اگر عنايت نفس كلي از عالم برخيزد ،عالم متﻼشي ميشود و
بههمينترتيب ،اگر توجه نفس جزئي از جسم منقطع شود ،جسم متﻼشي ميگردد .جسم
عبارت است از تركيب مفردات طبايع بر هيولي كه بيعنايت و همراهي نفس اجتماع اين
مفردات به افتراق منجر ميشود» :چون مفردات طبايع از جسم برخيزد ،مر جسم را وجود
نماند« )ناصرخسرو .(٣٨٦ :١٣٩١ ،بدينسان ،جسم در فراق نفس نهتنها زندگي و تحرك
خود را از دست ميدهد ،بلكه صورت و تركيبش نيز از هم فرو ميپاشد .سرنوشت نفس،
پس از همراهي موقت با جسم ،برمبناي علمي كه كسب كرده و عملي كه ورزيده است،
ادامه خواهد يافت» :صورت نيكو مر نفس را آن باشد كه چيزهاي نيكو داند و نيكي گزيند و
سوي دانايان نيكو باشد ...نفس كه باقي است نيكويي او باقي باشد« )ناصرخسرو:١٣٨٤ ،
 .(٢٧چون نفس از جسم جدا شود ،ديگر نيازي ندارد تا بهواسطة جسم فايدهاي كسب كند،
بلكه از نفس كلي كه اصلِ اوست فايده ميپذيرد ،همانند كودكي كه از شير بازگرفته شود و
به غذا روي بياورد )همان٢٤ ،ـ» .(٢٥چون نفس جزوي ،پس از آنكه مر اين نفس جزوي را
كار بسته باشد و بر سيرت كل خويش رفته باشد اندر طلب علم و حكمت و طاعت مر عقل
را كه شرف دهندة اوست ،ازين شخص جدا شود و سوي كل خويش بازگردد كه عنايت
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عقل كل بدان پيوسته است« )ناصرخسرو .(٣٨٨ :١٣٩١ ،ناصرخسرو در اثبات توافق مفهوم
برزخ و پارهاي آراي حكمي و فلسفي ميگويد:

چون نفس مردم حقايق فلسفي و شريعتي و عقل و معقول بشناسد ،به عالم روحاني رسد و هيچ
بازدارندهاي نماند او را از آن عالم .و اندر عالم عقلي با فرشتگان بماند اندر نعمتهاي ابدي و
قدرت جاوداني و او صورتي گردد از علم و حكمت نگاشته بر نفس بسيط علمي و عقلي و فكري
)ناصرخسرو.(١٣٣ :١٣٨٤ ،

هر نفسي كه علمي از علمها بياموزد ...اگر آن علم ديني بود پرورده شده باشد به عمل شريعت
و پرهيز ،چون آن نفس از جسد جدا شود ،از افﻼك و اجرام بگذرد و بدان نور رسد كه يك سر
ازو به نفس كل پيوسته است و ديگر سرش به فلك پيوسته است و بدان طرف باريك و لطيف
قرار گيرد و به نفس كل پيوسته شود و هرچه نفس بدكرداران و معاقبان باشد بدينطرف قرار
گيرد كه به فلك پيوسته است )ناصرخسرو.(١٣١ :١٣٨٤ ،

قلمرو روشن آسمان يادآور اين باور زرواني است كه آسمان از روشنايي بيكرانه آفريده شده
است )زنر .(١٨٧ :١٣٩٢ ،مأواي نهايي نفس نيكوكاران عالم نوراني برين است كه با پيوستن
به نفس كلي در آن جاودانه خواهد شد؛
جايي

است

بر

اين

بام

ﻻجوردي
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راه نجات نفس كسب علم است ،مشروط به آنكه اين علم با مباني ديني سازگار باشد و با
پرهيزگاري و عمل صالح قرين شود .ناصرخسرو با استناد به قرآن كريم طاعت حق را ماية
عروج و رستگاري انسان دانسته است )محقق .(٨ :١٣٨٦ ،او در بحث سرنوشت روح ،از قول
ابوالحسن نخشبي از ستون نوري سخن گفته كه در حقيقت همان ستون نور مانوي است
كه پيشتر ذكر آن رفت:

كان جاي تو را جاودان مكان است

)ناصرخسرو(١٩١ :١٣٦٥ ،

همانا

سنگ

مغناطيس

گشتهست

نيست اين دريا بل اين پردة بهشت خرم است

ز

بهر

جان

ما

هر

)همان(٢٨٩ ،
يك

ستاره

)همان(٤٦٠ ،

ورنه اين پرده بهشتستي نه پر حوراستي

)همان(٢٢٥ ،

جسم پس از مفارقت روح از هم ميپاشد و اجزاي آن به عالم طبيعت بازميگردد .جسم از
طبيعت چريده و با عناصر آن باليده است ،اما در نهايت خود چراي طبيعت ميشود.
٢٣٦
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از اين پنگان برون نور است و نعمتهاي جاويدي

همه تنگي و تاريكي است اندر زير اين پنگان
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نهاي اي خاكخوار آگه كه هركهش خاكخور باشد

سرانجام ارچه دير است اين قوي خاكش بيوبارد

)همان(٢٠٢ ،

يكي فرزندخواره پيسه گربه است اي پسر گيتي

نرم

كردهستيم

و

زرد

چو

زردآلو

چرخ همي بندت به گشت زمان پاي

سزد گر با چنين مادر ز بيخ و بن نپيوندي

)همان(٣٣٣ ،

قصد كردي كه بخواهيم همي خوردن

)همان(٣٥ ،

روزي از اينجا برون كشدت چو كفتار

)همان(٢٥٩ ،

با اينكه منشأ ،سرشت و سرنوشت جسم و جان متفاوت است ،اما ايندو در مدت زندگي
انسان ،از جهات مختلف در تعاملاند .ناصرخسرو براي بيان نسبت جسم و جان و تحليل
چشماندازهاي آن از تصاوير مختلفي بهره برده است :خانه و صاحبخانه ،خادم و مخدوم،
كشتي و كشتيبان ،پيراهن ،در و صدف ،كان و گوهر ،زندان و زنداني ،كتاب و نوشته ،و
درخت از مهمترين تصاوير آثار او براي بيان نسبتهاي گوناگون جسم و جان است.
 .١ .٦ .٢خانه و صاحبخانه

اين

خانة

پنجدر

بدين

خوبي

٢٣٧

بنگر

كه

كه

داشتهستت

ارزاني
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تصوير جسم در هيئت خانه يا كاخ و روح بهصورت صاحب آن مبين اين است كه جسم
بهمثابة فضايي مشخص در خدمت و اختيار روح است .اين تصوير در متون ديگر هم آمده
است» :واعلموا ان اسم اﻻنسان انما هو واقع علي هذه الجسد الذي كالبيت المبني و علي هذه
النفس التي تسكن هذه الجسد و هما جميعاً جزأن له« )رسائل اخوانالصفا،٢٤٦ :٢/١٣٠٥ ،
٢٩٨؛ مجملالحكمه .(٢٢٢ :١٣٨٧ ،بهباور هندوان ،جسم همانند كاخ و روح بهمثابة
پادشاهي ساكن در آن است )ابوريحان بيروني .(٣٢ :١٣٥٨ ،فارابي كالبد آدم را مانند شهر
دانسته و مشابهتهاي ايندو را برشمرده است )فارابي .(٢٨ :١٣٨٢ ،يكي از وجوه شباهت
جسم با خانه ،فرسايش هردو در گذر روزگار است» .جسد مردم بر مثال خانهاي است
بناكرده از خشتهاي بسيار كه ساعتي از او چند خشت بيرون گيرند و ديگر خشتها
بهجاي او بنهند« )ناصرخسرو .(٤٢٥ :١٣٩١ ،صاحب اين خانة گذرا و پنجدر )اشاره به پنج
حس( جان است .در اين خانه ،چهار دشمن مخالف ،يعني عناصر و طبايع ،پيوسته با هم در
جنگند .نور و رونق خانه از جان است و با رفتن جان ويران ميشود:
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نشوي

اندرين

تو

فاني

 ...هرچند تو را خوش آمد اين خانه

باقي

پر بند حصاري است روان تنت روان را

در بند و حصاري تو ازين كار تو زار است

)ناصرخسرو(٥٩ :١٣٦٥ ،

تو را اين خانه تنخانة سپنج است
...در

اين

خانه

چهارستت

مخالف

مغربل

هريكي

بر

چون

كُپاره

تو

كتاره

)همان(٤٦٠ ،

برآورده فرود آري نباشد كار جز بازي

)همان(١٢٧ ،

)براي موارد بيشتر ،ر.ك :همان.(٣٠٦ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٢٧ ،٨٧ ،٦١ ،٢٦ :١٣٦٥ ،
 .٢ .٦ .٢خادم و مخدوم

نفسِ انسان جزوي است از نفس كلي و همانگونه كه اختيار اجرام فلكي و جهان فرودين با
نفس كلي است ،عنان اختيار جسم نيز در دست نفسِ جزوي يعني جانِ آدمي است.
فلوطين جسم را تحت فرمان روح ميداند )فلوطين .(٥١٣ ،٣٨٣ ،١٠٣ :١/١٣٨٩ ،از نظر
ناصرخسرو هم جسم خادم جان است» :عنايت نفس جزوي به جسد بدان است كه جسد
خادم اوست و خانة اوست و مركب اوست« )ناصرخسرو» .(٧٣ :١٣٦٣ ،روح مردم مر جسم
او را كار هميفرمايد« )ناصرخسرو٢٨٥ :١٣٨٤ ،؛ نيز ناصرخسرو،٢٧٧ ،١٩٨ ،١٢١ :١٣٦٥ ،
 .(٣٧٨تصوير مركب و سوار براي جسم و روح از همين منظر است» :مركبِ نفس ...اين
هيكل مردم است« )ناصرخسرو .(٣٠٦ :١٣٩١ ،نفس با اين مركب به سرمنزل كمال يعني
به نفس كلي و اجرام علوي خواهد رسيد» .جسم مر نفس را مركبي شايسته است مر
رسيدن را از منزل قوت به شهر فعل و پيوستن نفس كلي به اجرام علوي« )همان.(٣٠٩ ،
جانت سوار است و تنت اسپ او

)ناصرخسرو(١٥ :١٣٦٥ ،

ني ني كه تو بر اشتر تن شهره سواري

واندر ره تو جوي و جر و بيشه و غار است

زين اشتر بيباك و سوارش به حذر باش

زيرا كه شتر مست و برو مار مهار است

)همان(٨٧ ،

سوار چون تو نباشد به نزد مرد حكيم

اگر تو اين خر لنگت برون بري ز وحل

)همان(١٩٣ ،

٢٣٨
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جز بهسوي خير و صﻼحش مران
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برآوردم چو كاخي نيك و اكنون ميفرود آرد

مزور
كشيده

هم

)همان(٨٧ ،
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 .٣ .٦ .٢كشتي و مﻼح

تصوير جسم و جان بهصورت كشتي و كشتيبان در آثار فلسفي يونان آمده است )ارسطو،
 ،١٣٦٩مقدمة مترجم :ﻻ(» .گردش آسمان همچون بادي كه كشتي را پيش براند ،كشتياي
را كه روح در آن است ميگرداند« )فلوطين .(٥٠٨ ،٥٠٤ ،٣٥٦ :١/١٣٨٩ ،در درياي روزگار،
جسم همانند كشتي در اختيار روح است تا سفر خود در اين دنيا را تكميل كند:
بادي است صبائي و جنوبي و شمالي

درياست جهان و تن تو كشتي و عمرت

)ناصرخسرو(٤٣ :١٣٦٥ ،

است

)همان(١٥ ،

عمرت چو باد و گردون چون بادبان كشتي

بحري است ژرف عالم كشتيش هيكل تو

)همان(٣٦٥ ،

 .٤ .٦ .٢جسم بهمثابة پيراهن روح

بهباور مانويان ،جسم لباسي است كه اهريمن بر روح پوشانده است )اسماعيلپور:١٣٨٧ ،
 .(٤٥ناصرخسرو با نگاهي منفي به جسم گفته است» :شادي مكنيد بدين جاي تاريك و
خورش پليد و بدين پوشش كهنشوندة ريزنده« )ناصرخسرو .(٤ :١٣٨٤ ،در متني مانوي،
جان پيراهن تن دانسته شده است )ژينيو و شاهنده .(٣٢٦ :١٣٧٥ ،جسم چون پيراهني
روح را در بر گرفته است .اين پيراهن در نهايت با گذر زمان فرسوده ميشود:
باراني

تنت

گر

گليم

آمد

تنت چو پيرهني بود جانت را و كنون
ربود خواهد از تنت پيراهن اكنون

مر

جانِ

تو

را

تن

است

باراني
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گيتي

دريا

و

تنت

كشتي

عمر تو باد است و تو بازارگان

)ناصرخسرو(٥٨ :١٣٦٥ ،

همه گسست و بفرسوده گشت تارش و پود
همان كه تازگي و رنگ پيرهنت ربود

)همان(٣٢ ،
جانت چو پيراهن است و توبه چو صابون

توبه كن از هر بدي به تربيت دين

)همان(٩ ،

جامه به صابون شده است پاك و خرد

جامة جان را بزرگ صابون شد

)همان(٧٩ ،

)براي موارد بيشتر ،همان.(١٨١ ،١٦٥ ،٣٥ :١٣٦٥ ،

٢٣٩
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گاه خود جان همانند پيراهن است و توبه و خرد چون صابون:

] [ DOI: 10.52547/jpll.29.90.223

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

 .٥ .٦ .٢در و صدف

تن صدف است اي پسر به دين و به دانش

بر
بنگر

شو

ز

كه

هنر

به

عالم

علوي

صدف

ز

قطرة

باران

جانت بپرور درو چو لؤلؤ مكنون
زين
در

عالم
بحر

)ناصرخسرو(٨ :١٣٦٥ ،

پر

عوار

چگونه

پر

آهو

ميكند

لولو

)همان(١٦٣ ،

تو را كالبد چون صدف جانت گوهر

جهان بحر ژرف است و آبش زمانه

به

اگر قيمتي در خواهي كه باشي

آموختن

گوهر

جان

بپرور

)همان(٣٠٧ ،

اندر اين مرده صدف اي گهر زنده

چونكه ماندستي بندي شده چون خوني؟

)همان(٣٦٧ ،
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همانگونه كه مرواريد در صدف محصور است و در آن پرورش مييابد )ر.ك :جوهري
نيشابوري١٤٨ :١٣٨٣ ،ـ ،(١٥٣روح نيز در درون جسم پرورش مييابد .تصوير جسم
بهصورت صدف و جان در هيئت در و مرواريد در باورهاي مانوي و گنوسي ريشه دارد .جان
همانند دري گرانبها در صدف تن اسير است تا در اين جاي تنگ و تاريك با رنج پرورده
شود )اسماعيلپور٤٢ ،٢٧ :١٣٨٧ ،؛ ٣٥ :١٣٨٨؛ نيز حسيني٥٣ :١٣٨٧ ،ـ .(٥٩آسمان از
جنس الماس است )ر.ك :مينوي خرد (٣٢ :١٣٩١ ،و در گران روح در نهايت به آن الماس
ميپيوندد .هبوط روح از عالم برين و اسارت او در تنگناي جسم يادآور قرارگرفتن قطرة
روشن آب در صدف و پروردهشدن آن است:

)براي موارد بيشتر ،همان.(٤٧٧ ،٣٦٧ ،٥٩ :١٣٦٥ ،

 .٦ .٦ .٢كان و گوهر

٢٤٠
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همانگونه كه احجار كريمه در اثر تابش آفتاب و فعل و انفعاﻻت كانيها در معادن پديد
ميآيند و در طي زمان پرورده ميشوند )ر.ك :جوهري نيشابوري٦٥ :١٣٨٣ ،ـ٦٨؛
خواجهنصير طوسي١٦ :١٣٤٨ ،ـ ،(١٩روح هم كه جوهري علوي است از فيض نفس كلي به
دنياي فرودين ميآيد تا پرورده شود .افﻼطون روح را به طﻼ تشبيه كرده است )افﻼطون،
 .(٢٩٩ :٣/١٣٨٠ابوريحان از قول سقراط روح را گوهري ازلي و مصون از مرگ و انحﻼل
دانسته است )ابوريحان بيروني .(٦٢ :١٣٥٨ ،در متني مانوي وجود روح در تن به نقرة
آميخته به مس تشبيه شده است )ژينيو و شاهنده .(٣٢١ :١٣٧٥ ،از ديد ناصرخسرو ،جهان
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مانند كان و انسان بهواسطة داشتن روح چون گوهر اين كان است كه اگر طاعت ورزد ،خود،
به معدني ديگر بدل ميشود حاوي جواهراتي چون جان و سخن:
اين گوهر از اين كان چو به يك پايه برآيد

كاني دگرش سازند آنگاه ز اركان

آن كان نخستينت نمودم كه زمين است

وين كان دوم نيست مگر هيكل انسان

اي گوهر بيرنگ بدين كان دوم در

رنگي شو و سنگي و ممان عاجز و حيران

)ناصرخسرو(٤٨٢ :١٣٦٥ ،

عالم كان بود و منش زر و كنون من

)همان(٢٠٩ ،

چون همي نايد برون هرگز مگر كز خاك زر

جانت را اندر تن خاكي به دانش زر كن

)همان(١٧٥ ،

)براي موارد ديگر ،همان.(١٧٠ ،١٦ ،١٥ ،١٠ :١٣٦٥ ،
 .٧ .٦ .٢زندان و بند

بنابرگفتة افﻼطون ،در تصورات اورفهاي ،جسم را زندان تن ميدانستند» :آنان ميگويند روح
براي اينكه كيفر ببيند در زندان تن به بند كشيده شده است« )افﻼطون٧١٢ :٢/١٣٨٠ ،؛
نيز فلوطين .(٢٨٢ :١/١٣٨٩ ،تصوير بند و زندان بيانگر اسارت روح در بند جسم و زندان
دنياست؛ روح بايد اين دورة اسارت را بگذراند تا پخته شود و به جايگاه اصلي خود برگردد:
چه گويي كين علُوي گوهر پاك

بدين زندان و اين بند از چه افتاد

زين بند گران كه اين تن توست

چون

در اين بند و زندان به كار و به دانش

بيلفغد

)ناصرخسرو(٦١ :١٣٦٥ ،

هيچ

بايد

نيايدت

رهايي

)همان(٢٦٠ ،

همي

نامداري

 .٨ .٦ .٢كتاب و نوشته

تصوير انسان در هيئت كتاب ،لوح و نوشته تصويري ديني و حكمي است )كرماني،
 .(٣١٣ ،٣٠٩ :١٩٥٢يكي از ابعاد اين نگاره ،تصوير انسان ،اعضا و قواي او در هيئت
كتاب و نوشته است:
زندگان

هرسه

سه

خطّ

مردمش

ايزدند

و

آغازش

نبات

)ناصرخسرو(٣٢٤ :١٣٦٥ ،

٢٤١
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)همان(٢٩٣ ،

انجام
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زر سخن را به نفس ناطقه كانم
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سخن عنوان نامة مردم آمد هر كه را خواهي

بر

صورتت

از

دستخطّ

كه برخواني به چشم گوش بنگر سوي عنوانش

يزدان

است

فصلي

نوشته

)همان(٢٣١ ،
همه

معما

)همان(٤٠٦ ،

خطّ

او

بر

دفتر

تنهاي

چشم و گوش و هوش و عقل و خاطر است

ما

)همان(٣٤ ،

 .٩ .٦ .٢درخت و ميوه

گر درخت از بهر بر باشد عزيز

جان بر است و تن درخت برور است

)ناصرخسرو(٣٣ :١٣٦٥ ،

جان تو درختي است خرد بار و سخن برگ
نهال تنت چون كهن گشت شايد
نهالي كه چون از دلت سر برآرد
نهالي كه باغش دل توست و ز ايزد

وين تيره جسد ليف درشت و خس و خار است

)همان(٨٧ ،

كه در جان ز دين تو نهالي نشاني
سر

تو

برآيد

به

چرخ

برو

مر

خرد

را

رود

كياني
باغباني

)همان(٢٠٥ ،

 .٧ .٢تصاوير ديگر

٢٤٢
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جز آنچه ياد شد ،تصاوير متعدد ديگري از جسم و جان در آثار ناصرخسرو آمده است كه
مبين سرشت جسم و روح ،مناسبات آنها ،نكوهش تن ،ستايش جان و نظاير آن است.
جسم از جهت تنگي و تاريكي به قبر تشبيه شده است )ناصرخسرو:(١٧٦ ،١٠٤ :١٣٦٥ ،
»تن گور روح است و روح مادام كه در تن است چون مردهاي است در گور« )افﻼطون،
 .(٧١١ :٢/١٣٨٠جسم همانند گرگ درنده و روح چون ميش دانسته شده است
)ناصرخسرو .(٨٧ :١٣٦٥ ،جان همانند ماهي در قﻼب جسم گرفتار است )همان.(٢٧٤ ،
جان همانند ماهي در آبگير تن ميزيد )همان .(٤٥٦ ،جان مرغ و جسم بهمثابة آشيانة او
بر درخت جهان است )همان .(٢٢٩ ،جسم سپري است براي حفاظت از جان )همان،
 .(١٧٤جسم چون تنزيل هويدا و جان همانند تأويل ناپيداست )ناصرخسرو٩٤ :١٣٦٥ ،؛
نيز ناصرخسرو١٣٩٠ ،الف٦٦ :ـ .(٦٧جان همانند دانه و تن چون كاه است )ناصرخسرو،
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تصوير درخت يكي از كﻼنتصويرهاي آثار ناصرخسرو با ريشههاي ژرف و كهن است
)ذبيحي١١٣ :١٣٩٦ ،ـ .(١٣١يكي از ابعاد اين نگاره ،تصوير جسم در هيئت درخت و جان و
قواي آن بهصورت ميوة آن است:
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 .٣نتيجهگيري

٢٤٣

] [ DOR: 20.1001.1.24766925.1400.29.90.7.2

از رهگذر نهضت ترجمه ،انديشههاي متنوعي از جمله افكار حكمي و فلسفي وارد جهان
اسﻼم شد و بر جريانهاي فكري جامعة اسﻼمي تأثيري ژرف برجاي نهاد .يكي از
جريانهاي مهم ،كه از مباحث فلسفي اقوام و ملل ديگر متأثر شد ،كيش اسماعيلي است كه
بنيانهاي معرفتشناختي آن از اديان و مكاتب پيشين متأثر است .پيشوايان اين كيش
همانند اخوانالصفا كوشيدند تا ثابت كنند بين آموزههاي ديني و مباحث حكمي و فلسفي
تضادي وجود ندارد و از اين رهگذر صاحب نگاهي عقﻼني به دين شدند .تأثيرپذيري آنها از
آثار و افكار افﻼطون ،فلوطين ،نوافﻼطونيان ،آموزههاي گنوسي ،مانوي ،ايراني و هندي
مسجل است .ناصرخسرو بزرگترين شاعر و مؤلف پيرو كيش اسماعيلي در تاريخ ادبيات
فارسي است .او صاحب ذهني منسجم و منظومة فكرياي دقيق است .نظام معرفتشناختي
او ازيكسو تحت تأثير كيش اسماعيلي و ازسويديگر حاصل مطالعات ژرف او در اديان و
ملل ديگر است .ستون تفكر او را آراي جهانشناختي و مباحث انسانشناسانه تشكيل
ميدهد .نگاه دقيق او به انسان از مباحث اصلي جهانبيني او است كه در ابعاد گوناگون
سخن ،ازجمله عنصر تخيل ،تأثير ژرف و پيچيدهاي داشته و سبب پديدآمدن تصاوير
بيشمار و متنوع در آثار او شده است.
از ديد ناصرخسرو ،انسان بهواسطة جسم و جان سرشتي دوگانه دارد .منشأ جسم و جان
متفاوت است .جان عنصري علوي است كه از عالم برين فرود آمده است .پارهاي است از
نفس كلي كه براي مدتي معين با جسم همراه ميشود .جسم از دنياي ظلماني فرودين
است و از عناصر طبيعت تركيب يافته است .هدف نفس كلي از فرستادن روح جزئي به
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 .(٤٦١ ،١٠٦ :١٣٦٥اين تصوير ،كه در خواناﻻخوان هم آمده است )ناصرخسرو:١٣٨٤ ،
 ،(٢١ريشة هندي دارد؛ »مثال نفس ...همچون برنج است در داخل پوست« )ابوريحان
بيروني .(٣٩ :١٣٥٨ ،جسم مانند خوشه و پيري مانند فصل خزان است )ناصرخسرو،
 .(٢٧٤ :١٣٦٥تن چون زيتون و جان همانند روغن آن است )ناصرخسرو.(٣٦٧ :١٣٦٥ ،
اين تصوير هم سابقه دارد» :تن چون مغز بود و جان چون روغن« )مجملالحكمه:١٣٨٧ ،
 .(١٩٠جسم همانند تار و جان بهسان پود است )ناصرخسرو .(٢٥٩ :١٣٦٥ ،جسم همانند
خنوري )ظرفي( براي جان است )همان.(٣٥٠ ،
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جسم انسان ،پرورش و بهترشدن روح است .او در پي تعالي خود و نزديكشدن به عقل كلي
است .روح براي مدتي در زنجير جسم و زندان جهان اسير است .نيازهاي جسم و جان
متفاوت است؛ نياز جان علم و حكمت و طاعت است ،تا با بال و پر حكمت و طاعت ،از چاه
دنيا به مأواي نهايي خود عروج كند .نيازهاي جسم از عالم فرودين و دنياي عناصر تأمين
ميشود .سرشت جسم تيره و ظلماني و سرشت جان روشن و نوراني است .نفس لطيف،
فاعل ،فرماندهنده و باقي است .در مقابل ،جسم كثيف ،اثرپذير ،نادان و فاني است .چرخة
جسم از طبيعت آغاز ميشود و با مفارقت جان و انحﻼل عناصر ،به طبيعت بازميگردد.
جان علوي نيكوكاران پس از ترك جسم ،به قلمرو نوراني آسمان يا بهشت وارد ميشود و
جانهاي نادان و كافر در آتش اثير ماندگار ميشود .جسم و جان از جهات متعدد با هم
نسبت دارند؛ خانه و صاحبخانه ،خادم و مخدوم ،كشتي و مﻼح ،در و صدف ،كان و گوهر،
زندان و بند ،كتاب و نوشته ،درخت و ...بخشي از مهمترين تصاوير جسم و جان در آثار
شاعر است .نگاه ناصرخسرو به جان مثبت است .در مقابل ،تن فرعِ جان است و احترام او
تنها از منظر تأمين احتياجات جان ،قابل تصور است .جسم ابزاري در خدمت جان است كه
روح از رهگذر همراهي با آن علم ميآموزد و طاعت ميورزد و به رستگاري ميرسد .در غير
اين صورت ،جسم اهريمني ،ظلماني ،كثيف و منفي قلمداد ميشود .بيشترين تصاوير هنري
جسم و جان ،بر گرد مفهوم هبوط روح و گرفتاري او در بند جسم و زندان جهان و تﻼش
براي نجات و عروج او به مأواي نوراني نهايي شكل گرفته است .ريشة بسياري از تصويرهاي
هنري جسم و جان در آثار ناصرخسرو را بايد در آثار افﻼطون ،فلوطين ،آثار گنوسي ،مانوي،
هندي ،ايراني و رسائل اخوانالصفا و ديگر آثار اسماعيلي ديد.
آمار تصاوير جسم و جان در آثار ناصرخسرو
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منشأ جسم و جان

فلسفة تعلق جان به
جسم

نيازهاي جسم و
جان

سرشت جسم و جان

سرنوشت جسم و
جان
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مريم كسائي و همكاران

جستوجو در سرچشمههاي تصاوير جسم و جان و تحليل آنها ...

جدول باﻻ بسامد تصاوير جسم و جان و مباحث حكمي پيوسته به آن را در ديوان ناصرخسرو بر طبق احصاي
ما نشان ميدهد .در آثار منثور نيز درباب جسم و جان بهتفصيل سخن گفته و در مطاوي مباحث تصاويري را
ذكر كرده كه در متن مقاله غالباً به آنها اشاره شده است.

منابع
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ابنسينا ،حسنبنعبدالـله ) (١٣٨٣رسالة نفس .تصحيح موسي عميد .تهران :انجمن آثار و مفاخر
فرهنگي و دانشگاه بوعلي سينا.
ابوريحان بيروني ) (١٣٥٨تحقيق ماللهند .ترجمة منوچهر صدوقي سها .تهران :مؤسسة مطالعات و
تحقيقات فرهنگي.
ارسطو ) (١٣٦٩دربارة نفس .ترجمة علي محمد تجدد .تهران :حكمت.
ارسطو ) (١٣٧٧در كَون و فساد .ترجمة اسماعيل سعادت .تهران :مركز نشر دانشگاهي.
اسماعيلپور ،ابوالقاسم ) (١٣٨٧اسطورة آفرينش در آثار ماني .تهران :كاروان.
اسماعيلپور ،ابوالقاسم ) (١٣٨٨ادبيات گنوسي .تهران :اسطوره.
افﻼطون ) (١٣٨٠دورة آثار افﻼطون .ترجمة محمدحسن لطفي .تهران :خوارزمي.
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ذبيحي ،رحمان )» (١٣٩٦جستوجو در سرچشمهها و تحليل بنماية درخت در آثار ناصرخسرو«.
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صفا ،ذبيحاللـه ) (١٣٨٤تاريخ علوم عقلي در تمدن اسﻼمي .تهران :مجيد و فردوس.
فارابي ،ابونصر محمدبن محمد ) (١٣٨٢فصول منتزعه .ترجمة حسن ملكشاهي .تهران :سروش.
فلوطين ) (١٣٨٩دورة آثار فلوطين .ترجمة محمدحسن لطفي .تهران :خوارزمي.
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محمدمصطفي حلمي .قاهره :دارالفكر العربي.
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