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  bمدرس دانشگاه امام صادق

  )26/5/93 :پذيرشخ ي؛ تار11/4/93افت: يخ دري(تار 

  دهيچك

است كه در كتاب تهافت الفالسـفه و در نقـد    يدر مبحث جاودانگ »يدبدن جد« يةنظر ي،غزال يعبد هاي يشهاند ةاز جمل

انسان نفس اوست و با مرگ و  يقتاساس و حق يدگاهد ينمشاء در مبحث معاد طرح شده است .براساس ا ينظر حكما

 يـرا را بازگردانـد، ز  يگـر د يبـدن  يـا همـان بـدن    خداوندكه  كند ينم ياست و در هنگام حشر فرق يبدن، نفس باق يفنا

 يچهـ  يـد خلق كند. از نظر او خلق بدن جد يديامكان وجود دارد كه خداوند بدن جد ينانسان نفس اوست و ا يقتحق

 را»ختگـي يبرانگ« يـدگاه اسـت، د  يكالمـ  يكه اثـر » االعتقاد ياالقتصاد ف«در كتاب  يبا شرع و عقل ندارد. غزال يرتيمغا

پراكندة بدن انسان را دوباره بـاز   يخود اجزا يزالبا قدرت ال يامتخداوند در روز ق يدگاهد ين. بر اساس اكند يم حمطر

نگاشته شـده اسـت،    يازمتكلمان اشعر يدر ظاهر به تأس» االعتقاد ياالقتصاد ف«در كتاب  يختگيبرانگ يدگاه. دگرداند يم

آثـار او و   يخيتـار  يبررسـ  ينهمچن يد،بدن جد يةونظر »يختگيبرانگ«گاه يدمشترك د يو مبان يغزال ياناتاما تأمل در ب

كه هر چنـد   دهد يكالم او در آثارش، نشان م يتنوع و تناقض ظاهر يلدل يو بررس يدبدن جد يةمنتقدان نظر ياننحوة ب

كتـاب االقتصـاد    در»يگيختبرانگ« يدگاهاما د كند، يعنوان م يختگيبرانگ يمختار خود را در مبحث جاودانگ يةنظر يغزال

  اشاره دارد. يدبدن جد يدگاهشده است كه به همان د يانب يا گونه و در لفافة كلمات به يحيطور تلو االعتقاد به يف

      يديواژگان كل

  نفس. ي،غزال ي،جاودانگ يختگي،برانگ يد،بدن جد
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  مقدمه. 1

را مطرح  معاد دربارة ديدگاه سه ) غزالي243-210: 1382الفالسفه (غزالي،  تهافت در كتاب

  از: عبارتند كند كه مي

 را عـرض  حيـات  و داننـد  مي را بدن شخصيت هماني اين دستة اول كساني كه مالك .1

 عرض بدن اسـت،  كه را حيات و گرداند باز مي را شده منعدم بدن بدن. از نظر آنان خداوند

 نظـر غزالـي   از حافظ شخصيت انسـان نفـس نيسـت.   از نظر آنان  بخشد. بنابراين مي به آن

  .است واضح نظريه اين بطالن

پـس از   دانند، آنها معتقدنـد  . گروه دوم كساني هستند كه حافظ شخصيت را نفس مي2

  شود. بدن، نفس وارد جسم مي اجزاي جمع

  .گردد باز مي شده، اعاده كه اجزا از بعضي به نفس . گروه سوم معتقدند3

 آنهـا،  هـاي  ضـعف  بيـان  و ضـمن  ندانسـته  پـذيرفتني  را نظرهـا  ايـن  از يك هيچ غزالي

البته در كتاب االقتصاد في االعتقاد (غزالي،  .كند مي مطرح را» جديد بدن« نظرية هاي ديدگاه

منظور باطل كردن شيوة فالسفه  كند آنچه در كتاب تهافت آمده، به ) او اذعان مي235: 1991

حق. بنابراين او نظرية بدن جديد را در رد حكماي مشاء بيان كرده  بوده است نه اثبات شيوة

و ديدگاه مختار او در كتاب االقتصاد في االعتقاد آمده است كه همـان نظريـة برانگيختگـي    

شود كه آيا نظرية برانگيختگي در كتاب االقتصاد في االعتقاد  است. حال اين سؤال مطرح مي

ن اشاعره است و غزالي دقيقاً همان نظرية اشاعره را مطرح همان نظرية برانگيختگي رايج ميا

است؟  انديشيده مي معاد مبحث در اشعري هاي نگرش بر منطبق كامالً غزالي كرده است؟ آيا

الفالسفه بيان  نكتة شايان تأمل اين است كه غزالي نظرية بدن جديد را فقط در كتاب تهافت

يز (كه غزالي قصد انتقاد از حكمـاي مشـاء را   نكرده است، بلكه در كتاب كيمياي سعادت ن

 بـه  توجـه  با كه است اين ديگر كند. سؤال ندارد) به صراحت نظرية بدن جديد را طرح مي

 ايـن  در چـرا  اسـت،  شده نگاشته االعتقاد في االقتصاد از پس سال ده سعادت كيمياي اينكه
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؟ براي پاسخ به اين سؤاالت بايد به تحليل دو شود مي مطرح جديد بدن نظرية مجدداً كتاب

ديدگاه غزالي در اين زمينه و بررسي مباني آن پرداخت و سپس به تعمق در هر يك از ايـن  

  دو ديدگاه بپردازيم و با مقايسة آنها با يكديگر پاسخي براي سؤاالت طرح شده بيابيم. 

   جديد . نظرية بدن2

 لزومـي  است، نفس شخص هماني اين مالك كه آنجا از ستا معتقد غزالي ديدگاه، اين اساس بر

 بـا  ديگـر  بدن يا بدن اين مثل بدني به اعتقاد بلكه بازگردد، بدن همين به نفس مرگ از پس ندارد

  .ندارد را معدوم اعادة بعينة بدن مباحث مشكالت كه ويژگي اين با نيست. تعارض در شرع

 كتاب در و تفصيل با )285-243 ب:1382(غزالي،  1الفالسفه تهافت كتاب در نظريه اين

                                                           
ايـن تـوهم    كنـد، شايد براي كسي كه نگاه خود را در مورد نظريات غزالي معطوف به كتاب تهافـت الفالسـفه   . 1

زيرا او در ايـن كتـاب ده اسـتدالل     ،ال بردهؤتجرد نفس را زير س ،حاصل شود كه غزالي نيز همانند ساير متكلمان

يـك تـوهم    ،طور كه گفتـه شـد   است. اما اين ديدگاه همان كردهابن سينا را در مورد تجرد نفس طرح و سپس نقد 

است و غزالي از طرفداران تجرد نفس است. چه دليلي بر اين مدعا وجود دارد؟ توجه جامع بـه كـل آثـار غزالـي     

  كنيم: دهد. در اينجا براي نمونه به چند مورد اشاره مي يل متعددي را در اختيار ما قرار ميدال

(غزالـي،  » نفس جوهر قائم به خود بـوده كـه وضـع و محـل نـدارد     «خوانيم كه  الف) در كتاب معراج السالكين مي

  هاي موجود مجرد را براي نفس برشمرده است. ) در اينجا نيز غزالي ويژگي88 :1986

ب) غزالي همان براهيني را كه از سوي مشائيان براي تجرد نفس ارائه شـده و او در كتـاب تهافـت الفالسـفه نقـد      

آورده و از آنها براي اثبـات تجـرد    معارج القدسصورت پراكنده در آثار خود و به تفصيل در كتاب  به ،كرده است

ي يـ حال در بدن نيست، جز«گويد  هيت نفس مي).و در مورد ما55-45 :ب1988نفس استفاده كرده است (غزالي، 

كه بـدن و صـفات آن    از بدن نيست، نه خون است نه بخار و نه مزاج و نه غير آن، نفس قابل تغيير نيست در حالي

  ها به امور مجرد اختصاص دارد. ). روشن است كه اين ويژگي55: (غزالي، معارج القدس »شود متبدل مي كامالً

  سينا به وجود روح حيواني و روح انساني و تمايز اين دو اعتقاد داشته و معتقد است: ج) غزالي همانند ابن

ناميم و يكي از جنس روح مالئكـه   آدمي را دو روح است: يكي از جنس روح حيوانات كه آن را روح حيواني مي«

   .)263: الف1988(غزالي،  »ناميم را روح انساني مي كه آن

. غزالي در اين كتاب بعـد  كند ن مقصود او را از روح حيواني و روح انساني معلوم ميتوجه به كتاب معراج السالكي

كـه حقيقـت روح همـان حالـت بخـاري       داردكند اشاره  از اينكه انسان را مركب از جسم، روح و نفس معرفي مي

ه خداونـد  ها جريان دارد و مشترك ميان انسان وحيوان است و منظور از نفس همـان اسـت كـ    است كه در شريان
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اسـت.   شـده  اشـاره  آن بـه  اجمـال  نحـو  ) به90-73: 1ج  ،1361سعادت (غزالي،  كيمياي

. نفس بـاقي و جـاودان   2. نفس امري مجرد است؛ 1بررسي مباني اين نظريه كه عبارتند از 

. بدن جديـد  4. حافظ شخص انسان نفس است؛ 3است؛  نفس ذاتي و طبيعي بقاي است و

اي كـه بـراي تبيـين ديـدگاه خـود ارائـه        همچنين ادله .در حيات پس از مرگ ممكن است

  دهد، در فهم دقيق ديدگاه او راهگشاست. مي

  . تبيين نظرية بدن جديد2.1

 را ديگـر  بـدن  بـه  كند و بازگشت غزالي براي اين ديدگاه خود داليل عقلي و تجربي اقامه مي

 آدمـي  بدن كه است اين )285: 1382(غزالي،  الفالسفه دليل او در كتاب تهافت داند. نمي محال

 غـذايي  مـواد  جـايگزيني  دليـل  الغري، بـه  و چاقي علت به شود و مي دگرگون حيات طول در

 آدم همـان  گـوييم  مـي  مـزاجش  تغييـر  وجـود  با اما كند؛ مي تغيير بزرگي به ازكوچكي بدنش،

 كـودكي  دوران طـول  در بدن تغييرات ) به80: 1361 (غزالي،سعادت  كيمياي كتاب در. است

                                                                                                                                        
  .)88 :ب1988فرمايد از روح خود در او دميدم (غزالي،  مي

در عين اينكه به دو روح حيواني و روح انساني معتقـد  )330- 332: 1387ابن سينا،  همچنين غزالي مانند ابن سينا(نك:

اگر براي نفـس قـوة تعقـل    «. به زعم غزالي داند عامل تمايز نفس ناطقه را از نفس حيواني قوة تعقل و اختيار مي ،است

   .)44: الف1988(غزالي، »اين همان نفس انساني است ،باشد و همراه با تعقل اختيار بر فعل و ترك آن را داشته باشد

آورد. اگر غزالي در كتاب تهافت الفالسفه داليـل ابـن سـينا را بـر تجـرد       ال را پيش ميؤاما موارد ذكر شده يك س

تجرد  ،تواند از همان داليل در جاي ديگر استفاده كرده و بر مبناي همان ادلة نقد شده چگونه مي ،كند نفس نقد مي

گويد كه انتقادهاي او بر داليل فالسـفه انتقـاد بـر     ال پاسخ داده است. او ميؤنفس را بپذيرد؟ غزالي خود به اين س

ـ تواند تجرد نفـس را اثبـات    ن شرع ميبلكه انتقاد از اين مبناست كه عقل بدو ،تجرد نفس نيست ةنظري د (نـك:  كن

). در واقع، غزالي، همداستان با فيلسوفاني چـون ابـن سـينا و افالطـون، تجـرد نفـس و تمـايز        260 :1382غزالي، 

وي در  .و برخالف افالطون و در توافق با ابن سينا قائل به حـدوث نفـس اسـت    پذيرد جوهري نفس و بدن را مي

) ديدگاه افالطون در مورد قدم نفس را با همان داليـل  118 :2006غزالي، ( »و عمده السالكينروضه الطالبين «كتاب 

دهد. اما بر خالف آنها بر اين عقيده است كه عقل براي اثبات تجـرد نفـس    ابن سينا رد كرده و مورد انتقاد قرار مي

كند كه اعتقاد به تجرد نفس نه تنهـا   كيد ميأتد. او كنتواند تجرد آن را اثبات  تنهايي نمي نيازمند مدد دين است و به

 كند. ييد نيز ميأبلكه شرع آن را ت ،هيچ مغايرتي با شرع ندارد
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 ديگري اجزاي و كند مي تغيير بدن اجزاي دوران اين تمام در گويد مي و كند مي اشاره پيري تا

 كـرد،  تغييـر  اجـزا  چـون  كه گوييم نمي ما و است انسان همان انسان اما شود، مي آن جايگزين

گيرد كه اين امكان وجود دارد كه انسـان بـا    و از اينجا نتيجه مي .شد ديگري انسان انسان، اين

بدن ديگر همان انسان باشد. زيرا ازنظر او نفس انسان عامل حفظ هويـت اوسـت. او در آثـار    

واسـطة نفـس    ديگر خود نيز به مسئلة تغييرات بدن و حفظ هويت انسان در طول حيـاتش بـه  

 در كـه  هسـتي  انسـان  همـان  تـو « گويـد  مي الدين صولاال في االربعين كتاب كند. در اشاره مي

 بـا  و باشـد  نمانـده  بـاقي  چيزي اي، داشته كودكي زمان در كه جسمي از شايد اي بوده كودكي

 تغييـر  تو جسم بنابراين باشد، شده جسمت اجزاي جانشين ديگري چيز خوردي كه غذاهايي

  .)265الف: 1988غزالي، » (باشد شده ايجاد تغيير تو روح حقيقت در اينكه بدون است كرده

از دوران  مـداوم بـدن   تغييـر  ) بـه 152ج: 2006(غزالـي،   اهله غير علي به المضنون كتاب در

كند و آن را بـر اسـاس بيانـات قـرآن از مرحلـة نطفـه در قـرار مكـين و علقـه           مي اشاره جنيني

 روح تسـخير  و تأثير كه كند مي آماده را بدن مداوم تغييرات اين است دهد و معتقد و...توضيح مي

دهـد، ادامـه دارد.    و تسخير روح بر بدن تا آخر عمر با تمام تغييراتي كه در بدن رخ مي بپذيرد را

يـابيم   داند. البته با مطالعة آثار غزالي در مـي  هماني شخص را نفس او مي بنابراين غزالي مالك اين

 كـه  حيوانات روح جنس از يكي است روح دو را آدمي«كه او به دو روح قائل است. به زعم او 

(غزالـي،   »ناميم مي انساني روح را آن كه مالئكه روح جنس از يكي و ناميم مي حيواني روح را آن

  دهد كه او ميان روح حيواني و نفس ناطقه تمايز قائل است. اين بيان او نشان مي .)74: 1361

 داللـت دارد،  بـدن  به نفس بازگشت بر نشور، بعث و به عقيده كه گيرد مي سپس نتيجه

 بـدن  يعني است، شده جديداً آفريده كه اي ماده از يا آن غير يا باشد بدن همين مادة از خواه

  1).285: 1382(غزالي، . ديگر

  

                                                           
  ."ببدنه ال بنفسه هو فانه خلقها استؤنفسواء كان من مادة البدن االول او من غيره او من ماده ". 1
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شـدني اسـت، اعتقـاد بـه نفـس       تغييرات بدن كه با شواهد تجربي درك به توجه وي با

يابد و بـا تأكيـد بـر اينكـه      كه هر انساني به دريافت دروني در خود مي غيرمادي و مجردي

 را اسـتدالل او  دانـد.  مـي  ممكن را جديد بدن به اوست، بازگشت نفس نفس انسان حقيقت

  : كرد بندي صورت زير قياس صورت به توان مي

  شود؛ مي آن جايگزين ديگري اجزاي و كند مي تغيير زمان گذر با بدن اجزاي .1

  ماند؛ مي ثابت تغييرات اين طي و است من همان من. 2

 مـن  شـود،  آن جايگزين ديگري اجزاي و كند تغيير بدن اجزاي هم مرگ از بعد . اگر3

  .است انسان همان انسان و كند نمي تغيير انسان

  است. ممكن جديد بدن بنابراين

 بـدن  يـا  باشـد  بدن همان بدن اينكه كه است اين آيد مي بر غزالي كالم فحواي آنچه از

 عقـل  و كنـد  نمـي  رد را آن احتمال تجربي شواهد زيرا است. محتمل هر دو باشد، جديدي

 دو اين برخالف كه يابد نمي قرآن آيات از دليلي هيچ غزالي طرفي از .پذيرد مي را آن امكان

 مبناي بر ديگر بدن يا بدن همان به بنابراين از نظر او بازگشت .باشد داشته صراحت ديدگاه

 اصـل  اسـت،  مهم غزالي براي آنچه رسد مي نظر به .است محتمل اندازه يك به شرع، و عقل

 كنـد  نمـي  همين دليل بر مبناي تفكر غزالي تفاوتي به اوست. نفس كه است انسان حقيقت و

 شـده،  آفريـده  بار اولين براي كه باشد اي ماده از يا آن از غير يا باشد اول بدن همان بدن كه

  ).286: 1382اوست (غزالي،  نفس انسان حقيقت زيرا

پذيرد و اضمحالل و فنا نـدارد   فساد نمي«به اين معنا كه نفس امري مجرد و باقي است 

مانـد تـا در روز قيامـت دوبـاره بـه بـدن        شود و منتظر مـي  ميرد بلكه از بدن جدا مي و نمي

بـدن يـا بـدن ديگـري      ). پس فرقي نداردكه اين بدن همـان 61ب: 2006(غزالي، » بازگردد

 مبـاني  از مـرگ  از پـس  روح بقـاي  اصل و است روح انسان حقيقت عبارت ديگر باشد. به

نـدارد،   معنـا  بازگشت ديگر روح، نابودي صورت و در است بدن به روح بازگشت اساسي

  ).273: 1382(غزالي،  »نيست فهم قابل نفس بقاي با جز معاد«زيرا 
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 شـود  ابـزار  بـي  روح شـود  مـي  سـبب  فقط مرگ و است ابزار روح براي بدن او نظر از 

 و مركـب  مـرگ  و شـود  مركب بي و آلت بي ولكن بماند جاي بر انسان روح و بميرد قالب«

 اعتقاد ).124: 1364(غزالي، » كند آلت بي ولكن نگرداند معدوم و ضايع را سوار آلت تباهي

 كـه  تفـاوت  ايـن  مشـاء اسـت، بـا   است، همان اعتقاد فالسفة  ابزارنفس بدن اينكه به غزالي

 معتقـد  او امـا  دانند، نمي ضروري قيامت در روح براي را ابزار اين شدن همراه مشاء فالسفة

 روح با حشر درهنگام بايد بدن ابزار شود. نمي محشور قيامت در ابزار اين بدون روح است

 بـدن  بـه  نفـس  بازگشـت  معنـاي  به غزالي نظر از اعاده بنابراين .ندارد معنا معاد وگرنه باشد

 انسـان  و حقيقـت  اسـت  نشده معدوم انسان پس است، روح انسان حقيقت چون اما است،

 و آلـت  فقـط  بدن چون و گردد باز مي مجدداً اوست، بدن كه انسان ابزار و فقط است باقي

  .ديگر باشد بدن يا بدن همان كه كند نمي فرقي پس است، ابزار

  نظرية بدن جديد هاي اشكال. 2.2

 كرد. وارد خواهند هايي اشكال چه جديد بدن بر ديدگاه فالسفه كه است داشته توجه غزالي

 و كنـد  مـي  اشـاره  هـا  اشكال آن به )288-286: 1382 الفالسفه (غزالي، تهافت كتاب در وي

  :دهد مي پاسخ سپس

 مـاده  كـه  معنا اين به است، عالم مواد بودن متناهي و نفوس بودن نامتناهي مسئلة اول اشكال

 شمارند. حال سؤال اين است كـه چگونـه   بي و نامتناهي انساني نفوس و ارواح اما است، محدود

 ايجـاد  نامتنـاهي  نفـوس  بـراي  نامتنـاهي  و شمار بي هاي بدن محدود، مواد اين از كه است ممكن

 در معتقدنـد،  عـالم  قـدم  بـه  كـه  اسـت  كساني به مربوط نظريه اين كه است اين او پاسخ ؟ شود

 هـم  فـرض  به هستند. متناهي ابدان تناهي به نيز نفوس نباشي، معتقد عالم قدم به اگر كه صورتي

 را مسـئله  ايـن  توان مي خداوند قدرت بر تكيه با هستند، ابدان از بيشتر نفوس كه باشد مسلم كه

 هميشـه  يعني قديمند، ارواح كه باشيم معتقد ما اگر كه است مذكور اين مطلب توضيح .كرد حل

 اگـر  امـا  شـود،  مي ارواح از بيش نفوس تعداد بنابراين بيايند، وجود به اجسام اينكه از قبل اند بوده

  .شود مي حل مشكل اين شوند، مي حادث بدن حدوث با چون باشند، حادث ارواح
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 روح اتصـال  او نظر از است. تناسخ اصطالح در غزالي، نظر از تناسخ مسئلة دوم اشكال

 بـرآن  تناسـخ  نـام  اي عـده  هرچنـد  است. بعث بلكه نيست، تناسخ آخرت در جديد بدن به

 او سـخن  وگرنـه  اسـت  لفـظ  سـر  بر مشكل كه بگويد خواهد مي غزالي عبارتي به .بگذارند

 واجـب  باشـد  گفتـه  شرع كه آنچه پذيرفتن هر از نظر او .است بعث همان سخن از واقع به

كند منظور از تناسـخ، انتقـال روح    تأكيد مي غزالي. بر آن بگذارند نام تناسخ اگر حتي است،

 در جديـد  امـا بـدن   پـذيرد،  نمـي  را عالم اين در تناسخ به بدن ديگر در اين دنياست، يعني

كـار رود   از نظر او تناسخ نيست، بلكه بعث است و اينكه واژة تناسخ در مورد آن به آخرت

   در اصل مسئله تأثيري ندارد.

 مسـتعد  بايد نيز بدن اند گفته برخي كه است اين كند يم مطرح غزالي كه ديگري اشكال

 از نفـس  يـك  شـود،  مي خلق كه بدن هر با كه است آن مطلب اين الزمة و باشد نفس قبول

كه اين نفس فقط به همان بدن تعلق دارد. حال چگونه امكان دارد نفس بـه   شود خلق ابتدا

 اشـكال  ايـن  زيـرا  نيست، وارد اشكال بدن ديگري بازگردد؟ پاسخ غزالي اين است كه اين

 بـالطبع  حـدوث  نظـر غزالـي   باالراده. به نه باشد بالطبع نفس حدوث كه آيد مي پيش زماني

 طبيعـي  خلقت يك را نفس خلقت وقتي كه گويد مي وي در توضيح اين مطلب .است باطل

 در و خدا ارادة به را نفس حدوث اگر اما است، ضروري بدن و نفس هماهنگي پس بدانيم،

  .گيرد تعلق بدن كدام به نفس كه است خداوند خواست به  اين بدانيم خدا امر از واقع

  :كه آيد مي دست به نتيجه اين يادشده مباحث از

  .شود مشخص دقيقاً آن معاني بايد و است لفظ يك فقط تناسخ اصطالح .1

كـه   صـورت  ايـن   داند، اما تناسـخ بـه   واحد باطل مي عالم در يك را تناسخي غزالي .2

انسان در يك عالم يك بدن داشته باشد و در عالم ديگر بدن، ديگر باطل نيست، زيرا ديگـر  

 اين تناسخ بودن باطل شرط ديگر عبارت به معناي تناسخ را ندارد، بلكه معناي بعث را دارد.

 دو بـا  دوعالم در روح يك اينكه اما بگيرد. تعلق بدن دو به روح يك عالم، دريك كه است

 .نيست محال بگيرد، تعلق متفاوت بدن دو به متفاوت نظام
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 بـر  شرع چنانكه ديگر) عالم يا عالم اين در (چه بداند باطل را تناسخ عقل اگر حتي .3

 ناميـده  بعـث  شـريعت  در آنچـه  اگر بنابراين .را پذيرفت بايد آن كند، تصريح تناسخ وجود

  است. واجب آن پذيرش باشد، نوعي تناسخ شود، مي

  برانگيختگي . نظرية3

شود و بـه هنگـام قيامـت،     بر مبناي نظرية برانگيختگي، پس از مرگ بدن انسان متالشي مي

گرداند اين نظريه ميـان متكلمـان اشـعري پذيرفتـه      خداوند اجزاي پراكنده را دوباره باز مي

  شده است.

 اين قدري ابتدا است الزم بپردازيم، نظرية برانگيختگي از غزالي تصوير به اينكه از قبل 

  .كنيم مشخص را آن مباني و از منظر اشاعره روشن را ديدگاه

  تبيين اشاعره از نظرية برانگيختگي. 3.1 

  :است اصل سه بر دهد كه اين ديدگاه مبتني بررسي اين ديدگاه در آثار متكلمان اشعري نشان مي  

  است؛ ممكن معدوم اعادة )الف 

  اوست؛ بدن شخص انسان هماني اين مالك )ب 

  .كند مي ايجاد در موجودات خداوند كه است عرضي و مرگ حيات) ج 

 مـالك  اگر زيرا مرتبطند، يكديگر با اول اصل دو كه داشت توجه بايد اصل سه اين دربارة

 قيامت در شخص تا باشد موجود شده معدوم بدن اعادة امكان است الزم باشد، بدن هماني اين

 بـه  اشـاره  در رازي فخـر  قـول  نقـل  به توان مي فوق نظر تأييد در. باشد دنيا در شخص همان

  است كه: اشاعره ما پيروان از او مقصود. كرد استناد نامد مي ما پيروان را آنان كه گروهي

 دليـل  بـه  امـا  شـود،  مـي  صـرف  عدم و محض و نفي شود مي نابود شيء ذات معتقدند«

   .)39: 2ج  ،1986رازي،  فخر( »شود مي اعاده عيناً شيء خداوند قدرت

 مقولـه  9 در را اعـراض  انحصـار  متكلمـان . است الزم نيز توضيحي سوم اصل مورد در

 آثـار  در. آورنـد  مـي  خـود  هـاي  كتاب در ديگري بندي تقسيم با را اعراض آنان. پذيرند نمي
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 حيـات  عـرض  اعـراض،  ايـن  از يكي. شود مي برده نام عرض يك و بيست اغلب متكلمان

 پذيرفتـه  1متكلمان برخي توسط كه است اعراضي ديگر از نيز فنا عرض و بقا عرض. است

  . است شده

  تبيين غزالي از نظرية برانگيختگي .3.2

 شـرع  مبناي بر را خلق اعادة اعاده، معناي تبيين االعتقاد ضمن في االقتصاد كتاب درغزالي 

 داند، مي بعينه بدن اجزاي اعادة را معاد الهي، قدرت و قرآن آيات بر تكيه با و دانسته ممكن

 پذيرد نمي را نفس بودن عرض و دارد تأكيد نفس بقاي بر شخصيت هماني اين بحث در اما

 اسـت و  دانسـته  نفـس  آلـت  را بـدن  او .گيرد مي فاصله اشعري متكلمان از كه اينجاست و

 كـه  دانـد  مـي  الزم مشاء حكماي بر و داند مي آن براي عرضي را بدن تدبير به نفس اشتغال

  .كنند تصديق را معدوم اعادة وجوب

دانـد، بـا    غزالي درنظرية برانگيختگي، هرچند مانند اشاعره اعادة معـدوم را ممكـن مـي   

هماني شخص به نفس است، تجرد  پذيرش اينكه اساس و حقيقت انسان نفس اوست و اين

داننـد،   ميكه اشاعره نفس را جسم لطيف  پذيرد، در حالي و بقاي ذاتي و طبيعي  نفس را مي

رود، امـا غزالـي نفـس را     نه امري مجرد كه اين جسم لطيف با از بين رفتن بدن از بين مـي 

داند. همچنين او بـا ارائـة تعبيـر متفـاوتي از عـرض       جسماني نمي عرض حيات يا جسم و

گيرد. اكنون به بررسي مباني نظرية برانگيختگي از منظـر   حيات و مرگ از اشاعره فاصله مي

  پردازيم.   غزالي مي

   است ممكن معدوم . اعادة3.2.1

(غزالـي،   دارد امكان شرعي قاطع داليل به است كه خلق بازگشت معناي به از نظرغزالي حشر

  ).152الف: 1994نيست (غزالي،  ممكن آن تأويل است و آن واجب به ايمان ) و488: 1991

                                                           
 عبـد : نـك  فناء و بقاء عرض دو و حيات عرض خصوصاً اعراض در زمينة اشعري متكمان ديدگاه خصوص در .1

  .254: 2ج  االسالميين، مقاالت اشعري، ابوالحسن ؛45-42الدين:  اصول بغدادي، القاهر
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 نظر به ذهن از دور و عجيب مسئله درست است كه اين كه بوده چنين غزالي ديگر دليل

اسـت   معـدوم ممكـن   اعـادة  ايـن  بنابر نيست، بودن محال معناي به بودن بعيد اما رسد، مي

  ).489: 1991(غزالي، 

يابيم از يك طرف غزالي اعادة معـدوم   با دقت در متن كتاب االقتصاد في االعتقاد در مي

 اسـتفاده  1"اختراع"ز لفظ پذيرد و از طرف ديگر در ادامة توضيح نظرية برانگيختگي، ا را مي

 اختـراع  از لفـظ  "مثـل " معنـاي  درتبيـين  تر پايين سطر چند و )489: 1991كند (غزالي،  مي

 لغـوي  لحـاظ  به اختراع مفهوم بايد مطلب شدن روشن براي رسد مي نظر به كند. استفاده مي

  .شود بررسي

   اختراع مفهوم

  .مشتركند خلق بودن ابتدا و اول در همگي كه است آمده اختراع لفظ از متفاوتي هاي تعبير

 از غيـر  از كنـد  مـي  ابتدا قادر«كه  آنچه است الكالميه آمده المصطلحات شرح كتاب در 

 يـا  مـواد  بـر  صـدر  افاضة و ايجاد و يا فعل بر قادر ابتداء يا اوست قدرت جايگاه در اينكه

  .)11: 1، ج 1415الكالميه،  مصطلحات (شرح »شيء يك از نه شيء يك احداث

 شـده  تعريـف  مبدع و خالق منظر از و دانسته ابداع معادل واژه اسالمي اين كالم دانشنامة در

 نـدارد كـه   اي نمونه هيچ خالق هم كه معنا اين به »است قبلي نمونة بدون ابداع«آن  معناي است،

  ).127: 1ج  ،1388اسالمي،  كالم (دانشنامة است اول خلق هم و كند الگوبرداري آن از

 اختـراع  لفـظ  عام معناي اينجا اول، خلق ابتدا يا از خلق شود، مي مالحظه كه طور همان

 مطلـق  عـدم  از وجود كردن خارج معناي به رود مي كار به خدا مورد در وقتي لفظ اين .است

  .است شده اطالق مجردات به تنها و مدت و ماده مسبوقيت بدون است

 .اسـت  اختـراع  زمـان،  بـه  مسبوق نه و باشد ماده به مسبوق نه كه خلقي ديگر عبارت به

كـه   دارد خاصـي  كـاربرد  رود، مي كار به خدا مورد در وقتي واژه اين گفت توان مي بنابراين

                                                           
 .ثانيه مرة تخترع بأن االجسام تعاد ثم ايضاً االجسام تعدم أن. 1
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 بـه  مربـوط  كـه  اسـت  آلت يا زمان و ماده بدون و قبلي نمونة بدون سابقة بي خلق معناي به

 كـار  بـه  انسـان  مورد در هم كه است سابقه بي خلق همان كه عامي كاربرد و است مجردات

 و ابتـدا  از خلـق  اسـت،  مشـترك  مـوارد  اين تمامي در آنچه اما خدا. مورد در هم رود و مي

  .است سابقه بدون

 منظـور  اگر و داند مي دوم بار براي و اختراع طريق از خلقت دقيقاً را جسم اعادة غزالي

 ابتدا از دوم بار براي جسم واقع در باشد، خلق از ابتدا يعني اختراع مشترك معناي همان او

 جسـم  پـس  شده خلق ابتدا از چون است، شده خلق دوم بار كه جسم اين و شود مي خلق

  . است جديد

 اعتقاد داشـته باشـد،   اجزا جمع نظرية به تواند باشد، نمي معتقد جسم اختراع به غزالي اگر

 و دانسـته و اصـل   غيرمـادي  نفـس را  او كه آنجايي از .است معتقد اجزا ايجاد به حداقل بلكه

 و شـرع  بـا  مغايرتي هيچ اجزا ايجاد به اعتقاد كند، بنابراين انسان را نفس او قلمدادمي حقيقت

تعريـف   در او باشند. اول اجزاي مثل اجزا اين اگر داشت، حتي نخواهد او مباني بر طبق عقل

  .است عدم سابقة بدون و ابتدا از خلق همان كه گيرد مي كمك اختراع مفهوم از 1"مثل"لفظ 

 اختـراع  از تـر  آسـان  اجـزا  و جمع باقي بدن اجزاي است بر اساس آيات قرآن معتقد او

را به معناي آنچه كه سابقة وجـود نداشـته اسـت،     اختراع االقتصاد في االعتقاد در اما است،

 اجزا جمع نظرية اشكاالت غزالي به اينكه به توجه با كند. مي مطرح تبيين مسئلة اعاده براي

نيسـت و   بـا اشـاعره همداسـتان    اجـزا  جمـع  مبحـث  در رسـد  مي نظر به است، بوده واقف

  ).488 :1991واسطة قدرت الهي اعتقاد دارد (غزالي،  كم به اختراع اجزا به دست

  شود نمي اعاده نفس. 3.2.2

 سـپس  و شـود  مـي  معدوم و بعد بوده موجود ابتدا شيء كه است اين معناي به معاد و اعاده 

 كـه  آنجـايي  از امـا . است نيستي از پس وجود نوعي ديگر عبارت به شود. مي موجود مجدداً

                                                           
  .الوجود له يسبق لم لعدم الوجود يخترع أن المثل معني و. 1
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 نـه  اصـل  ايـن  معناست. بي نفس دربارة اعاده است، باقي انسان بدن احواالت تمام در نفس

 نظريـة  يعنـي  غزالـي  ديگـر  ديـدگاه  اساس بلكه غزالي است، جديد بدن ديدگاه مبناي تنها

 جـدا  اشـاعره  از را غزالـي  كه است ترين اعتقادي مهم اين و شود ميمحسوب  برانگيختگي

 حكمـاي  و سـينا  ابن مانند او كه دهد مي نشان كتاب االقتصاد في االعتقاد در غزالي. كند مي

 او نظـر  از همـاني  ايـن  مـالك  بلكه داند، نمي بدن به را هماني اين اشاعره، خالف بر و مشاء

   چيست؟ ادعا اين دليل. است نفس

 "الفالسـفه  تهافـت " كتاب در آنچه گويد مي در كتاب االقتصاد في االعتقاد غزالي) الف

 نظريـة  اثبـات  نـه  اسـت و  بـوده  مشـاء  حكماي ابطال در جديد بدن نظرية كرده، يعني بيان

 و اوسـت  نفـس  بـه  انسان بودن انسان معتقدند فالسفه كه دهد مي توضيح ادامه در و برحق

 كـالم  فحواي. است ضروري بدن اعادة كه بدانند بايد اما است، باقي و نفس نفس آلت بدن

 را در بقاي مشاء حكماي مشكل كه غزالي شود مي متبادر ذهن به كه است اي گونه به غزالي

 اعـادة  بـودن  محـال  در را آنـان  نظر صرفاً بلكه داند، نفس نمي براي بدن بودن آلت و نفس

 و بحـث  بـه  فصـل  اين در تحقيق كه كند مي اشاره ادامه در غزالي. برد مي سؤال زير معدوم

او لزومـي بـه    امـا  شـود،  منجر مي آنها حقيقت و حيات و روح و نفس مباحث از وگو گفت

 كـرده  بيان االعتقاد في االقتصاد كتاب در كه را مقداري بيند و همين تفصيل اين مطلب نمي

  1.)490-489: 1991 غزالي،( داند مي كافي آمده شرع در آنچه اساس بر است،

                                                           
 كـان  سـواء  البـدن  إلـى  تـدبيرها  عود تقدير و عندهم متحيز غير هي التي النفس بقاء تقرير مذهبهم إبطال في سلكنا. 1

 مـذهبهم  البطـال  مصـنف  الكتاب ذلك فإن نعتقده؛ ما يوافق ال إلزام ذلك و غيره، أو االنسان جسم عين هو البدن ذلك

 البـدن  و لـه  كالعارض بتدبير اشتغاله أن و نفسه باعتبار هو ما هو االنسان أن قدروا لما لكنهم و الحق، المذهب الثبات ال

 و األبـدان،  من بدن تدبير إلى النفس برجوع ذلك و باالعادة التصديق وجوب النفس بقاء اعتقادهم بعد ألزمناهم لهم، آلة

 المعتقـدات  تحتمـل  ال و حقائقهـا،  و الحيـاة  و الـنفس  و الـروح  عن البحث إلى ينجر الفصل هذا تحقيق في اآلن النظر

   .الشرع به جاء بما للتصديق االعتقاد في االقتصاد بيان في كاف ذكرناه فما. المعقوالت في الغايات هذه إلى التغلغل
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 غزالـي . آيـد  مي دست به او آثار به جامع نگاه طريق از فيلسوف يا متكلم يك نظرية) ب

 تلقـي  عـرض  را نفـس  و ندانسـته  و بدن جسم را هماني اين مالك خود آثار از يك هيچ در

. اسـت  كرده ذكر متعددي براهين نفس نبودن عرض و نبودن جسم براي بلكه است، نكرده

 غير سعادت كيمياي كتاب در كه بوده اهميت حائز او براي قدري به نفس تجرد مسئلة حتي

 نفـس  تجـرد  بر ديگري بيان كرده است، برهان مشاء كه به تأسي ازحكماي عقلي براهين از

 و مجـرد  حـق  ذات و الهـي  معرفـت  محـل  نفـس  چـون  كـه  مضـمون  ايـن  با كند مي اقامه

 بـود  خواهـد  ناپذير قسمت و مجرد نيز نفس همان يا الهي معرفت محل است، ناپذير قسمت

. همچنين غزالي در آثار متعدد خود به بقا و جاودانگي نفس اذعـان  )76-75 :1361غزالي، (

 اسـت  جواهر انواع از قلب و روح« كه كند مي بيان اللدنيه الرساله عنوان نمونه در كند، به مي

 منتظـر  و شـود  مي جدا بدن از بلكه ميرد، نمي و ندارد فنا و اضمحالل و پذيرد نمي فساد كه

غزالـي،  ( »است آمده شرع در چنانكه بازگردد، بدن به دوباره قيامت روز در اينكه تا ماند مي

در آثـار متعـدد    .دارد اشـاره  نفـس  بقـاي  و تجرد به صراحت عبارت به اين .)61ب: 2006

تـوان چنـين    و آثار ديگر او مـي  غزالي مانند معراج السالكين، معارج القدس، كتاب االربعين

  مطالبي يافت.

 االقتصـاد  كتـاب  در برانگيختگي نظرية كه گرفت نتيجه توان مي فوق مطالب به توجه با

   زيرا: است نفس هماني شخص، اين كه حافظ است اعتقاد اين بر مبتني االعتقاد في

 كنـد  مـي  اشـاره  گـروه  دو بـه  نفـس،  مـورد  در مختلف اعتقادات بيان در رازي فخر) ج

 دهـد  مي قرار را فالسفه گروه آنها مقابل در و دانند مي جسماني و جسم را نفس كه گروهي

 قـرار  گـروه  ايـن  در را معتزلـه  برخـي  و غزالي و جسماني نه دانند مي جسم نه را نفس كه

 مـتكلم  يك عنوان به غزالي هاي ديدگاه بر كاملي اشراف رازي فخر كه است روشن. دهد مي

  .)275: 1ج  ،1341فخررازي، : نك( است داشته اشعري

 فهمد، نمي بدنش تمام با انسان كه كند مي االعتقاد اذعان في االقتصاد كتاب در غزالي) د

 آثـار  مطالعـة ). 491: 1991غزالـي،  (گيـرد   مـي  صورت انسان قلب دروني جزء با فهم بلكه



  �٣٨٥ يدر مبحث جاودانگ يغزال يدگاهدو د يسةمقا 

 صـنوبري  گوشت قطعه معنا يك. برد ميكار  به معنا دو به را قلب او كه دهد مي نشان غزالي

 گوشـت  تكـه  يعنـي  قلـب،  ايـن  بـه  كـه  ربـاني  لطيفـة  ديگر معناي و دارد قرار سينه در كه

د: 2006غزالي، ( است و عالم مدرك كه است انساني حقيقت همان كه دارد تعلق صنوبري،

 هيچ نفس بودن و جسماني جسم به تنها نه االعتقاد في االقتصاد كتاب در او بنابراين .)113

  .دارد اشاره غيرمادي حقيقت عنوان به نفس به تلويحاً بلكه ندارد، اي اشاره

 انسـان  اسـاس  كـه  غيرمـادي  ثابـت  حقيقت يك عنوان به نفس وجود بر غزالي ه) دليل

 بـاقي  نفـس  اينكـه  گويـد  مي الفالسفه تهافت كتاب در خودش دارد. هم شرعي مبناي است،

هسـت (غزالـي، تهافـت الفالسـفه،      هم شرع قبول مورد است، خود به قائم جوهري و است

1382 :260(.  

 االعتقـاد  فـي  االقتصاد كتاب در غزالي كه آيد مي دست به نتيجه اين فوق مطالب تمام از

 از او منظـور  بنـابراين . دانـد  نمي بدن به را شخصيت هماني اين اما پذيرد، مي را معدوم اعادة

 نفس غزالي .ندارد اعاده بودن باقي دليل به نفس زيرا نفس، نه است بدن اعادة معدوم، اعادة

 زيـرا  شـود،  نمـي  نابود مرگ با انسان او نظر از كه است دليل همين به و داند مي فناناپذير را

 توضيح نفس حقيقت به توجه با را حشر مسئلة وي حتي .اوست نفس همان انسان حقيقت

 در بـاز  نيسـتي  از پـس  را وي كـه  است آن نه اعادت و بعث و نشر و حشر معني« :دهد مي

  .)89 :1 ، ج1361(غزالي،  »دهند قالب را وي كه است آن بلكه آرند، وجود

  عرض بودن حيات . 3.2.3

 اعراض انحصار ارسطو، پيروان و فالسفه خالف طور كه اشاره شد متكلمان اشعري بر همان

 نظـر  از كـه  كنند مي معرفي خود آثار در را عرض يك و بيست و پذيرند نمي را مقوله 9 در

  .است گرفته ناديده ارسطو آنان

 اشعري متكلمان مانند را حيات برانگيختگي، نظرية در غزالي آيا كه اين است حال سؤال

 عـرض  را نيـز حيـات   او طـرف،  يك از كه يابيم مي در غزالي آثار مطالعة با. داند مي عرض

» هستند اعراض از همه شكل، و تركيب و رطوبت و رنگ و حيات« گويد مي چنانكه داند مي
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 عرض داراي لحظه هر در موجود است، عرض حيات و نيست باقي ما نزد عرض چون« يا

 اعـاده  از بحـث  در ديگر جاي در). 235-234 االعتقاد: في االقتصاد غزالي،( »است ديگري

 از اما .)299ب: 1382 غزالي،( »است متصف حيات وصف به كه است خاك عائد« گويد مي

 جسـم  بـا  روح اتصال همان آن بودن عرض معناي كه داند مي عرضي را حيات ديگر طرف

 اسـت،  انسـان  خـود  نفس اعتبار به انسان كه باشيم آن بر اگر: «كند مي اذعان چنانكه است،

  .)511الف: 2006غزالي، ( »است آن براي عرضي مانند بدن، تدبير به نفس اشتغال

 جـدا  بـدن  از را روح مـرگ  بـا  خداوند. داند مي بدن از نفس جدايي نيز را مرگ غزالي

 او با نظر از .شود مي ايجاد خداوند واسطة به كه داند مي عرضي را مرگ غزالي يعني كند؛ مي

 فقـط  مـرگ  با اوست، نفس كه انسان حقيقت اما افتد، مي كار از انسان گوش و چشم مرگ

 مرگ با و است باقي انسان آرزوهاي و ادراكات و ها معرفت تمام اما شود، مي عوض حالش

 آثـار  در حيات براي عرض تعبير از استفاده ). پس284-283: 1988(غزالي،  رود نمي ازبين

  دهد. قرار ما اختيار در گونه اشعري تلقي و باشد رهزن نبايد غزالي

  :است استوار زير اصل سه بر غزالي برانگيختگي ديدگاه كه است اين بحث حاصل

   است؛ ممكن معدوم اعادة) الف 

   است؛ نفس هماني اين مالك) ب

  .است بدن با نفس اتصال آن معناي و است عرض حيات) ج

انـد و   مقايسة ميان مباني اشاعره در نظرية برانگيختگي كه آنها در كتب خود مطرح كرده

يدگاه غزالـي  دهد كه فاصلة زيادي ميان د مباني ديدگاه غزالي درنظرية برانگيختگي نشان مي

و اشاعره در اين حوزه وجود دارد و عنوان برانگيختگي مشترك لفظي است. هرچند غزالي 

  در زمرة اشاعره شناخته شده است، اما حداقل در اين نظريه تابع مكتب اشعري نيست.

  مقايسة ميان دو ديدگاه غزالي در مبحث جاودانگي .4

 سـؤال  اين به پاسخ حث جاودانگي، حال درپس از تبيين هر يك از دو ديدگاه غزالي در مب

 او دوم ديـدگاه  يـا  دارد و معاد جاودانگي زمينة در و مغاير متفاوت دو ديدگاه غزالي آيا كه
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 كتـاب  در كـرده  سـعي  داليلـي  بـر  بنـا  بايد گفـت غزالـي   اوست؟ اول ديدگاه كالمي تعبير

 امـا  بنويسـد،  اشـعري  متكلمان يعني خود، زمان رايج سياق و مشي بر االعتقاد في االقتصاد

 دهـد  مـي  نشـان  پـذيرد،  مي ديدگاه اين در كه مباني و برانگيختگي بحث او در كالم فحواي

 اسـت  ايـن  نظر مـذكور  داليل اما .است جديد بدن ديدگاه كالمي تعبير برانگيختگي ديدگاه

 مبـاني  بـر كنـد،   مـي  مطـرح  االعتقاد في االقتصاد كتاب در غزالي كه برانگيختگي كه ديدگاه

بنـابراين هـر دو    .اسـت  اشـاعره  ميـان  در رايج ديدگاه برانگيختگي با مغاير كه است استوار

ديدگاه غزالي در واقع دو بيان متفاوت از ديدگاه بدن جديد اوست، اما ادلة اين ادعا چنـين  

  است كه:

 جـاودانگي  مسئلة دربارة غزالي شد، بيان تفصيل به قبل بخش دو در كه طور همان الف)

 آمده تهافت كتاب در اول ديدگاه برانگيختگي. ديدگاه و جديد بدن ديدگاه دارد. ديدگاه دو

 غزالـي  كتاب االقتصاد في االعتقـاد،  در است. شده اشاره آن به تلويحاً سعادت در كيمياي و

  :  گيرد در سه مطلب بسيار مهم از نظرية رايج برانگيختگي فاصله مي انگيختگي بر در نظرية

عنـوان جـوهري غيرمـادي     غزالي نفـس را بـه   شد، بحث آن مورد در مفصل . چنانكه1

معنـاي امـر مجـرد و جـوهر      قلمداد كرده است، در انديشة برانگيختگي اشـعري، نفـس بـه   

شود. اعتقاد به تجرد نفس نه تنها مبناي نظرية برانگيختگـي در كتـاب    غيرمادي شناخته نمي

لكه اساس نظرية بدن جديـد در كتـاب تهافـت الفالسـفه هـم      االقتصاد في االعتقاد است، ب

كـه در انديشـة    هماني شخصيت نفـس اسـت، در حـالي    هست. در هر دو ديدگاه حافظ اين

  هماني بدن است. اشاعره، مالك اين

. مبناي دوم نظرية برانگيختگي با تعبير اشاعره عرض بودن حيات است. از نظر آنـان  2 

پس از اينكه اجزاي پراكندة انسان را جمـع كـرد، بـه بـدن     حيات عرضي است كه خداوند 

زعم او انسـان   دهد. اما تعبير غزالي از عرض حيات اتصال نفس به بدن است. بنابراين به مي

يابد، در نظريـة بـدن    شود، زيرا نفس او باقي است و اين نفس با بدن اتصال مي معدوم نمي

  شود. جديد نيز نفس به ارادة الهي با بدن متصل مي
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 بـه  كـه  مثـل  و اختـراع  ماننـد  الفاظي بردن كار به با او االعتقاد في االقتصاد كتاب . در3

بـدون سـابقه و ابتـدا     ايجـاد  را اعـاده  معناي تلويحاً شد، داده توضيح قبل بخش در تفصيل

 جـوهر  يعني بدن ابتداي از ايجاد و را اختراع اعاده كند. يعني اجزا تلقي مي جمع نه و اجزا

تلويحـاً بـه ايجـاد از     "مثـل "و  "اختـراع "داند. بنابراين در پس الفاظي ماننـد   مي جسماني

الفالسفه نيز به صراحت بيان كرده اسـت. تنهـا    كند كه در كتاب تهافت ابتداي بدن اشاره مي

 كتـاب  توان يافت، اين اسـت كـه در   تفاوتي كه ميان اين دو بيان غزالي در اين دو كتاب مي

 با تكيه بر قدرت و علم خدا و همچنين مبتنـي بـر نـص قـرآن اعـادة      االعتقاد في االقتصاد

 جمـع  نظرية و كند مي مطرح را اختراع بحث هرچند كتاب اين داند. در مي ممكن را معدوم

و بـه   پـذيرد  مـي  معناي اختـراع و ابـداع از ابتـدا و مثـل     اجزا را به اعادة پذيرد، نمي را اجزا

الفالسفه نيـز ايجـاد بـدن     وي در كتاب تهافت .كند اي نمي اشاره اشكاالت اعادة معدوم هيچ

هـاي وارد بـر اعـادة معـدوم را      داند، امـا اشـكال   جديد را با تكيه بر قدرت خدا محال نمي

  پذيرد. مي

   كثيـر،  ابـن  النهايـه،  و دهـد (نـك: البدايـه    مي نشان غزالي . بررسي تاريخ نگارش آثار4

ق)  489ق) و االقتصاد في االعتقـاد (  488الفالسفه ( تهافت كتاب دو ) كه غزالي186: 12 ج

 االعتقـاد،  في االقتصاد از بعد ها سال را سعادت كيمياي نگاشته وكتاب سال يك فاصلة  به را

كيميـاي سـعادت    كتـاب  نوشته اسـت. وي در  قمري 498 سال در بعد سال ده حدود يعني

نگاشته (يعنـي نظريـة بـدن جديـد) را      الفالسفه تهافت كتاب در كه را ديدگاهي دقيقاً همان

 االقتصـاد فـي   از بعد سال ده غزالي كه باشد درست مطلب اين اگر حال .مطرح كرده است

 كيميـاي  كتـاب  در را نگاشته است، با توجه به اينكـه آنچـه   سعادت كيمياي كتاب االعتقاد

بـرخالف نظـر    است، جديد نبد نظرية طور صريح و آشكار همان كند، به مي عنوان سعادت

طورپيچيده و در لفافة كلمات خاصي مانند اختـراع و مثـل    او در االقتصاد في االعتقاد كه به

بيان شده است، مي توان نتيجه گرفت كه نظرية مختار او همان نظريـة بـدن جديـد اسـت،     

جديـد در   ويژه اينكه نظرية برانگيختگي را با همان مباني و اصول و محتواي نظرية بـدن  به
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كتاب االقتصاد في االعتقاد نگاشته است. بنابراين در واقع در هر سه كتاب يك نظريه يعنـي  

   را بيان كرده است. "بدن جديد"همان نظرية 

 ) و472-435: 1382مالصـدرا در كتـاب مبـدأ و معـاد (مالصـدرا،       دليل ديگر اينكه .5

 ديـدگاه  را غزالي مختار عقيدة نيز) 163: 1 ج ،1386دشتكي (دشتكي،  منصور الدين غياث

ديـدگاه   بـه  اي اشـاره  دهنـد و  هاي عديده قرار مـي  و مورد انتقاد اند كرده قلمداد جديد بدن

  معناي اشعري آن ندارند. برانگيختگي او به

 عمـرش در  دوران در دهد حيـات عقلـي وي   . مطالعة اجمالي زندگي غزالي نشان مي6

 نگـرش  بـه  نهايت در و كرده عبور فلسفي نگرش سوي به كالمي نگرش تكاملي، از مسيري

 .شـود  مـي  مشـاهده  تغييـرات  ايـن  نيـز  او آثار در علت همين به است و آورده روي عرفاني

) كه غزالي آن را در اواخـر عمـر خـود    43-26ب:  1994مطالعة كتاب المنقذ من الضالل (

و  متفاوتنـد  فهـم  درجـات  لحـاظ  از ها انسان اعتقاد دارد غزالي دهد نگاشته است، نشان مي

دارد. همچنين  وجود حقايق دريافت و درك براي متفاوتي هاي راه حقيقت، به رسيدن براي

 بـه  اش كالمـي  هاي كتاب در بنابراين هاي متفاوتي براي بيان يك حقيقت وجود دارد. روش

 متناسـب  فلسفي شيوة به هاي فلسفي خود، و در كتاب متكلمان فهم با متناسب كالمي شيوة

  .است گفته سخن فالسفه فهم با

بنابراين نظرية برانگيختگي او در كتاب االقتصـاد فـي االعتقـاد كـه بـه سـبك و سـياق        

   متكلمان اشعري نگاشته شده، در واقع تعبير ديگر نظرية بدن جديد او به زبان كالمي است.

  گيري نتيجه. 5

 اسـت  معتقـد  برانگيختگي، نظرية چه و جديد بدن چه نظريه، هر دو غزالي در خالصه طور به

 جـاودانگي  نفـس  بـراي  او داند. مي نفس ذاتي را نفس و بقاي امري مجرد و باقي است نفس

  .كند متوقف را نفس وجود است قادر خداوند كه دارد تأكيد هرچند .است قائل طبيعي

االعتقاد هـم  او در كتاب االقتصاد في  برانگيختگي نظرية مبناي و پشتوانه او ديدگاه اين

 شـود،  مـي  گسسـته  بـدن  بـا  اتصـالش  فقـط  و است باقي همچنان مرگ با نفس زيرا هست
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 از منظـور  بنـابراين  .كنـد  مـي  تغييـر  نفـس  حـاالت  فقـط  شـود،  نمـي  اعـاده  نفـس  بنابراين

  .است مادي اجزاي برانگيختگي برانگيختگي،

 او شـود.  مـي  متمـايز  دانند، مي لطيف مادة يا حيواني را روح نفس كه متكلماني از غزالي

  .داند مي بدن به نفس اتصال را حيات و داند نمي عرض را روح

 متكلمـان  و از اسـت  همداسـتان  فالسفه با نفس هاي ويژگي و صفات و نفس دربارة او

برانگيختگي او در كتاب االقتصـاد فـي    نظرية مبناي او ديدگاه اين گيرد و فاصله مي اشعري

 با. كرده است ايجاد تفاوت هم برانگيختگي زمينة در و اشاعره او ميان و االعتقاد قرار گرفته

 بـر  عقلي، هاي آموزه بر عالوه را آن بقاي و حدوث و نفس تجرد و نفس او كه تفاوت اين

شـود.   مـي  ظـاهر  يـك مـتكلم   نقـش  در اينجا و داند مي مبتني نيز نقلي و شرعي هاي آموزه

در كتاب االقتصاد في االعتقاد كـه بـه همـان ايجـاد      "مثل"و  "اختراع"مانند  كاربرد الفاظي

هاي ضمني و در لفافة كلمات مبهم در مبحث نفس و بررسي  بدن جديد اشاره دارد و بحث

تاريخي كتب غزالي كه دربارة جاودانگي در آنهـا سـخن گفتـه اسـت و بررسـي تغييـرات       

رسـاند   او در كتب متعددش، ما را به اين نتيجه مي روحي غزالي همراه با تناقضات در گفتار

 يـك  نه و باشد عقل او گاه تكيه تنها كه است فيلسوف يك نه بحث جاودانگي در كه غزالي

 گـرفتن  نظـر  در با او تفكر شيوة بلكه .هستند متكي نقل و اخبار بر بيشتر كه اشعري متكلم

  .است متفاوت هاي شيوه از اي آميخته حقيقت، دريافت هاي روش و مخاطب

 است و رفته كار به »االعتقاد االقتصاد في« در مثل و اختراع به تبييني كه از لفظ توجه با 

 دو تـوان ايـن   مـي  بدن، به نفس بازگشت و حيات و نفس باب در غزالي نظر دو مشتركات

  .دانست نظريه يك واقع در و فكري ارائة شيوة دو و بيان دو را نظريه
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