
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

753 
 

 ین رازیالد و نجم ینظر امام محمد غزالاد از مع

 (سعادت و مرصادالعباد یایمیاساس ک بر)
 آبادی رضا حسین

 عرفان و تصوف دانشگاه سمناندانشجوی دکتری 

 دهیچک

ت معاد یفیف هر دو نفر از کیتوان چنین گفت که توصیلۀ معاد مدر مسئ ین رازیالدو نجم یدگاه امام محمد غزالیسۀ دیبا مقا

کند، یبه دو بعد کالبد و روح اشاره م یعقالن یبندمیک تقسیدر  ین تفاوت که غزالیها دارد؛ با اآن یشناسبه انسان یادیز یبستگ

توان این دو متفکّر می از موارد مشترک آرای. توجّه دارد ات قرآن به انواع نفوسیبا توجّه به نفس انسان و به استناد آ ینجم راز یول

 یو عقاب روحان ؛ اعتقاد به شدّت عذابیویاخروی نسبت به کالبد دن یف و متفاوت بودن قالب جسمانیر باب لطبه عقیدة ایشان د

؛ استفاده متعدّد از یبهشت یهاسه با پاداشیها در مقاشتر بر آنید بیو تأک یاله یهاف عذابی؛ توصیجسمان یهادر کنار عذاب

دادن مردم توجّه یایشان در راستا یاق قلبیضمن اینکه شور و اشت. یف معاد اشاره کردهای زیبا در توصلیو تمث یث نبویات، احادیآ

های مشترک حاکم بر ها و یافتهاز دیگر نکته اسرار معاد، یبرخ ز از افشاییبه معاد؛ پرداختن به موضوع در حدّ مخاطب عام و پره

ورود به بحث  یبرا یراز -یقرآن –در مقایسه با مبنای نقلی  یغزال یعقل یها، مبنادر بحث تفاوت. باشندنوشتار این دو مولّف می

 یشتریو طرح مسائل ب یات در حوزة معادشناسیکه ورود به جزئدیگر این. باشدن حوزه مییها در اآن یهان تفاوتیترمعاد از عمده

مرصادالعباد  یکه نثر مصنوع و ادبن اینضم. کمتر به آن پرداخته است یست که نجم رازا یزیچ یپس از مرگ نزد غزال یاز زندگ

 .باشدن معاد مییین دو اثر در تبیز ایگر وجوه تمایسعادت از د یایمیسه با نثر روان کیدر مقا

 .ی، نجم رازیمعاد، بهشت، جهنّم، امام محمد غزال: هاواژهدیکل

 مقدمه

-بوده و در مقابل به نظر می« معاد»اند بدان بسیار پرداخته -ویژه با ظهور مالصدرابه -یکی از موضوعات مهمّی که متأخّرین عرفان  

بنابراین یکی از دالیل . کمتر به مسألۀ معاد پرداخته شده باشد -که وجه عملی عرفان بیشتر مورد توجّه بوده -رسد نزد متقدّمین

 .باشدورود این مقاله به قرن هفتم و قبل از آن جستجوی معاد در مکتوبات متقدّمین می

یکی فیلسوف و دیگری  _ای متفاوت داشته قلم در حوزة عرفان که هر کدام سابقهبه عالوه نگاه به یک موضوع از دیدگاه دو صاحب   

تواند در نوع نگاه آنان به یک موضوع واحد تأثیر  کند که آیا این پیشینۀ ناهمگون فکری میاین س ال را در ذهن ایجاد می _ادیب

و نجم الدین ابوبکر عبداهلل بن محمّد ( ق. ها 131-313)از متقدّمین به سراغ ابوحامد امام محمد غزالی طوسی داشته باشد؟ بنابراین

ایشان به بررسی تطبیقی  مرصاد العباد من المبدأ الی المعادو  کیمیای سعادترفته و براساس دو کتاب ( ق. ها 339-631)رازی 

 .موضوع معاد پرداخته شده است

نکه فارسی بودن کیمیای سعادت و مرصاد العباد، تألیف آنها در دوران پختگی این دو شخصیّت، توصیف معاد در نکتۀ آخر ای  

 .های انتخاب این دو اثر برای کاوش موضوع معاد در آنها ذکر کردتوان از دیگر علّتهایی از این دو کتاب را میبخش

 معاد از دیدگاه غزالی 

آورد که در آن به  می در معرفت آخرت، مطالبی را تحت عنوان «کیمیای سعادت»در بخشی از ابوحامد محمد بن محمد غزالی 

 .پردازدحقیقت مرگ، معنی حشر و نشر، عذاب قبر، بهشت و دوزخ و انواع آتش می: مسایل مربوط به آخرت مثل

اساس و پایه سایر نظریات او را در است از نکات مهمی است که « روح»و « کالبد»عقیدة او به اینکه آدمی مرکب از دو اصل 

روحانی –و دو نوع دوزخ  -روحانی و جسمانی-او بر همین اساس قائل به دو نوع بهشت . دهد بحث زندگانی پس از مرگ تشکیل می

قد داند و معتدارد را، پایان زندگی نمی« روح»جسمانی که حکم مَرکَب « کالبد»و بر این اساس از بین رفتن . است -و جسمانی

و  سوارکاررا به « روح»او در تشبیهی . مساوی با خاتمه زندگی او نیست« جسم»اوست، مرگِ « روح»است که چون اصالت انسان به 

« روح»او تشبیه کرده و معتقد است مرگ در واقع از دست رفتن مرکب است که با نبودن او در سوارکار، یعنی  مرکبرا به « جسم»

حشر و نشر و بعث و اعادت نه »: کند کهدر ادامه او حشر و نشر و بعث و اعادت را چنین توجیه می. دشونقصان و خللی ایجاد نمی
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آن است که وی را پس از نیستی باز در وجود آرند، بلکه آن است که وی را قالب دهند، بدان معنی که قالبی را مُهیّای قبول تصرّف 

و شرط اعادت آن نیست که آن قالب که داشته است با وی .. .و این بار آسانتر؛ –ند وی کنند یک بار دیگر، چنانکه در ابتدا کرده بود

 (33/ 4ج: 4933غزالی،. )«...دهند که قالب، مرکب است، و اگر چه اسب بدل افتد سوار همان باشد؛

ماند، و در این ایام  از نظر غزالی چنانکه در مرگ طبیعی روح از قالب تن جدا شده و تا بعث و حشر به صورت مجرّد باقی می

هایی که ها نیز با ریاضتچون روح در قالب تن محبوس نیست مکاشفاتی خواهد داشت؛ بر همین اساس او معتقد است برخی انسان

توانند برای روح خود انقطاعی از جسم به دارند و به ذکر حق مشغولند، می کشند و حداقل توجّه را به کالبد و جسم مبذول میمی

. ورند که حالتی شبیه به مرگ است و در این حال آنها قادرند مکاشفاتی را تجربه کنند و احوال آخرت را شهود نمایندوجود آ

 ( 32-34: همان)

ها به همان نسبت نماید بدین ترتیب که انسانکند و تحلیل خاصّ خود را ارائه میاشاره می« عذاب قبر»در جایی دیگر غزالی به 

به عبارت دیگر کسی که . صر دنیوی دلبستگی داشته باشند، میزان عذاب قبرشان نیز متفاوت خواهد بودکه به زخارف و عنا

دلبستگی به مال و ثروت و زن و فرزند و امثال آن نداشته باشد، به همان نسبت آزادتر خواهد بود و هرچه دلبستگی او به آنچه در 

را « عذاب قبر»پس او اصل . بین او و عالئقش پیدا شده شدیدتر خواهد بود دنیا داشته بیشتر باشد، عذاب او به دلیل جدایی که

چنانکه اصل عذاب القبر را بشناختی که سبب وی دوستی دنیاست، بدانکه این عذاب متفاوت »: نویسدداند و میمی« دوستی دنیا»

 (31: همان). «بعضی را بیش بود و بعضی را کم بود، بر قدر آنکه شهوات دنیا بوده باشد: است

اشکال اینکه با توجّه به دوستی زن و فرزند و . دهدغزالی در ادامه یک اشکال طرح کرده و البتّه بالفاصله خود بدان پاسخ می

ها کم و بیش وجود دارند، پس باید همه عذاب قبر مال و جاه و موضوعاتی از این دست که همگی دنیوی هستند و در همۀ انسان

ای از دراویش هستند که دلبستگی به دهد که چنین نیست که همه عذاب قبر داشته باشند، چون عدّه د پاسخ میو خو !داشته باشند

دنیا ندارند و حتّی در بین توانگران نیز کسانی هستند که ضمن دوست داشتن اسبابِ دنیوی، ولی خدا را بیشتر دوست دارند، 

داند، با این او انبیاء، اولیاء و حتّی پارسایان را در گروه مصونان از عذاب قبر می .بنابراین برای چنین افرادی عذاب قبر نخواهد بود

به خصوص در حین  -استدالل که ایشان با آنکه زن و فرزندشان را دوست دارند ولی وقتی دوستی خدا و لذّت انس به او پیدا شود

تری که همانا عشق به بنابراین چون دلبستگی قوی. آیدنمیعالقه به زن و فرزند و امثال آن ناچیز شده و به چشم ایشان  -مرگ

 (411-33: همان. )خداست، آن عالیق دیگر را تحت شعاع قرار داده، آنان را عذاب قبری نخواهد بود

ایم کند، و آن اینکه فرض کنیم روزی اطّالع یافتهغزالی برای سنجش اینکه ما دچار عذاب قبر خواهیم شد یا نه مالکی ارائه می

کنند؛ در این حاالت اگر این وقایع هیچ اثری در دل ما دزد تمام اموال ما را برده، یا مریدانمان ما را ترک کرده و مذمّتمان می

ای نداشته و برای ما عذاب قبری توانیم ادّعا کنیم که ما به دنیا و مسایل آن عالقهنگذاشته و برای ما تفاوتی نداشته باشند، آنگاه می

 (411: همان. )ایم، نباید خود را مصون از عذاب قبر بدانیمو تا خود را به عمل نیازموده. د بودنخواه

: کند که عبارتند از که استیالی آن بر دل و روح خواهد بود اشاره می ،در ادامه، غزالی به تشریح سه نوع آتش در دوزخ روحانی

آتش محروم ماندن از جمال حضرت الهیّت و سوم   هاسواییها و رآتش شرم و تشویر و خجلت، آتش فراق شهوات دنیا

های بسیار زیبا و ملموسی دارد که فهم موضوع اند تمثیلهای روحانیاو در تشریح این سه نوع آتش که عذاب. و ناامید گشتن از او

 (413-412: همان. )کندرا برای خواننده بسیار سهل و آسان می

و علّت اینکه شریعت از دوزخ و بهشت جسمانی بیشتر سخن به میان . دانداز آتش جسمانی میتر غزالی آتش روحانی را عظیم

او . تر استفهمتر و قابلداند که برای مردم دوزخ و بهشت جسمانی نسبت به دوزخ و بهشت روحانی ملموسآورده را در این می

ند چنانکه کودکان درکشان از تنبیهات جسمانی بیشتر کنمعتقد است که عظمت دوزخ و بهشت روحانی را اکثر مردم درک نمی

است تا اینکه مثال به آنها گفته شود اگر به تحصیل علم نپردازند از والیت و ریاست پدر محروم خواهند شد؛ که کودکان این مفهوم 

 (413-413: همان. )فهمنداخیر را به سادگی نمی

ندگی پس از مرگ ارائه کرده است، استفاده متعدّد او از آیات قرآن و احادیث نبوی از نکات قابل توجّه در توصیفی که غزالی از ز   

های های زیبا و همه کس فهم از دیگر ویژگیاستفاده از تمثیل. است؛ نکتۀ دیگر نثر روان و شیوای پارسی او در انتقال مفاهیم است

از کیمیای « در معرفت آخرت»مطالب مطرح شده در زیر عنوان های ابزاری غزالی از  استفاده. کیمیای سعادت در تبیین معاد است
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سعادت به منظور اصالح اخالقی و اجتماعی مخاطبین، و به فالح رساندن آنها از دیگر نکاتی است که بر محتوای کتاب سایه افکنده 

جای جای نوشتار غزالی به راحتی است، بطوریکه شور و اشتیاق حاکم بر جانِ غزالی در راستای این اصالح اخالقی و اجتماعی از 

 .شوداستنباط می

نکتۀ قابل توجّه دیگر اینکه گویا معارف غزالی در مورد معاد فراتر از آن چیزی است که در کیمیای سعادت آورده است و احتماالً     

برای عموم قابل درک نبوده  چون کتاب برای مخاطب عام نگاشته شده غزالی از ذکر مسائلی در مورد معاد که برای او کشف شده و

بدین مقدار اقتصار کنیم از شرح معرفت آخرت، که افهام بیش از این احتمال »: نویسدخودداری کرده است بطوریکه او در جایی می

 (449: همان. )«نکند، بلکه بیشتر افهام این مقدار نیز احتمال نکند

 معاد از دیدگاه نجم الدین رازی 

موضوع مقاله و زندگی پرفراز و نشیب نجم الدین ابوبکر عبداهلل بن محمد رازی بد نیست این نکته را به یاد در ابتدا به مناسبت  

در این فضای پر تالطم، او . داشته باشیم که نجم الدین رازی با دوران پرآشوب و جنگ و جدال مغوالن با ایران مقارن بوده است

های دیگر  که در اندیشه –اندیشی را بار، نوعی مرگدهد که شاید این حوادث غمت میوطنان خود را از دسخانواده و بسیاری از هم

 .بر تفکّرات و مکتوبات او سایه انداخته باشد -خوردعصر او یعنی عطّار نیز به چشم میهم

مرصاد العباد در ابتدای  پس از این مقدّمه باید گفت از نظر رازی معاد همانا بازگشتن همه به محضر خداوند است، بطوریکه او در

بدانکِ حقیقت معاد بازگشتن نفوس انسانی است با حضرت خداوندی، یا باختیار چنانکه نفوس سعدا، یا »: گوید باب چهارم می

 (919: 4933نجم رازی، . )«باضطرار چنانک نفوس اشقیا

و پیوند این دو در مجاورت دل انسان در  -دمی،ای معتقد است که دمیده شدن این ارواح در قالب جسم آرازی به ارواح چهارگانه

های او براساس آیه. ها در اصل، معاد همین نفوس چهارگانه استشوند که معاد انسان ای را باعث مینفوس چهارگانه -طول زندگی،

لَا یَصْلَاهَا »و ( 92/فاطر)«مِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اهللِ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَ»

بندی های چهارگانۀ ذیل تقسیممردم را متناسب با نفس آنها، در یکی از گروه( 46-43/لیل)،«الَّذِی کَذَّبَ وَ تَوَلَّى* إِلَّا الْأَشْقَى 

 :کند می

 (نفس لوّامه)الم افراد دارای نفس ظ -

 (نفس ملهمه)افراد دارای نفس مقتصد  -

 (نفس مطمئنّه)افراد دارای نفس سابق  -

 (نفس امّاره)افراد دارای نفس اشقی  -

و مرجع و معاد  ،_البتّه با درجات مختلف _داند های مذکور، سه گروه اول را اهل نجات، و مرجع و معاد آنها را بهشت میکه از گروه

 (913-913: 4933نجم رازی، . )دوزخ طایفه چهارم را

بر همین اساس نجم الدین رازی، زندگی پس از مرگ را متناسب با نفوس انسانی دانسته و این نکته را در مرصادالعباد به 

ت را در سم هویرا در سمت راست آن،  عقلرا آفرید « دل»به نظر او حق تعالی وقتی که . مناسبت تکرار کرده و بر آن تأکید دارد

، آنان که پیرو هوا باشند به عاقلهایی که در دنیا تبعیّت عقل کنند به را در سابقۀ آن تعبیه کرد، پس انسان عشقچپ آن و 

 (931: همان. )نائل و واصل خواهند شد معشوق، و کسانیکه تابع امر عشق باشند باالخره به هاویه

شوند معتقد است، ایشان در اند، و به هاویه وارد میس خود بودهکرده، ظالم به نف هوای نفساو در خصوص کسانی که تبعیّت 

مانند تا آنچه از صفات حیوانی و سبعی و شیطانی که در آنها بوده از آنها ستانده شود و استحقاق عبور از درکات دوزخ آنقدر می

او بر مثال جوز بود که در وی مغز ایمان »: ندکاو با تشبیهی زیبا فرجام این گروه را چنین تبیین می. ورود به بهشت را پیدا کنند

بود، اما پوست طلخ اعمال فاسده داشت، ضربتی چند بر آن پوست دوم زنند که حامل پوست اوّل بود، و آن طفل مغز را از رحم 

پوست قطایف لطایف حق آالیه و مغز را در  (36/نساء)” ک لَّمَا نَضِجَتْ جُل ودُهُمْ“پوست خالص دهند، پوست را غذای آتش کنند که 

 (933-931: 4933نجم رازی، . )«...آرند (13/حجر)” إِخْوَانًا عَلَى سُر رٍ مُّتَقَابِلِینَ“پیچند، و بر صحن بهشت نهند، و بخوان 

 (.ه نه در جزئیاتّالبت)( 123: 4933نصر، . )نیز نظری تقریباً مشابه دارند مالصدراو  ابن عربیالزم به ذکر است در این خصوص 
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او . قائل است« معاد نفس مقتصد»اند نیز معادی متناسب با آنها یعنی م انست داشته نفس ملهمهاو برای افرادی که بیشتر با 

و مؤمنان  او خواص. اند«سابقان»و « ظالمان»کند که حد وسط دو عالم  کلمۀ مقتصد را از این جهت برای این طیف استفاده می

او در . ترین و عوام اولیاء در باالترینِ این گروه جای دارنددهد بطوریکه خواص م منان در پایین قرار می عوام اولیاء را در این گروه

و از نظر او ایشان . خواهد بود _در قربت و جوار انبیاء و خواص اولیاء  _ معاد این گروه معتقد است جایگاه ایشان اعلی علیّین بهشت

مند خواهند جواری با اولیاء خاص و انبیاء بهرهزندگی دنیوی کسب کرده باشند، از این هم به تناسب شایستگی که به واسطۀ نوع

فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیکٍ »گیرند و از مواهبی که مختصّ آنان است که همانا  ولی قطعاً در گروه و طبقۀ آنان قرار نمی. شد

 (963-933: 4933ازی، نجم ر. )است محروم خواهند بود( 33/قمر)«مُّقْتَدِرٍ

او بدایت . آوردرا می« معاد نفس سابق»کند و برای ایشان هستند یاد می نفس مطمئنّهدر ادامه رازی از گروه دیگری که دارای 

ه داند و معتقد است کخداوند می« ارجعی»او فقط این طایفه را شایستۀ خطاب . دانداین طایفه را اولیاء خواص و نهایت را انبیاء می

ای از جذبات حق به کند، بلکه این خطاب در قالب جذبه را انسان در حیات دنیوی خویش با حواس درک نمی« ارجعی»این خطاب 

نفس را در »رساند که  و او را به چنان شایستگی می. آوردرسد و در نتیجه نفس او را به قبول ایمان و عمل به شرع میسرّ روح او می

ه ارجعی بمرجع و معاد خویش خواهد رسانید بر جملگی عوالم مختلف که ابتدا گذر کرده است و آمده این حالت که بتصرف جذب

 (932: همان. )«گذر باید کرد و بازگشتن

او با تلمیحی زیبا از معراج حضرت رسول، معاد این طایفه و چگونگی سیر صعودی از عوالم مختلف تا رسیدن به مقام قرب الهی 

در این تصویرسازی، قال و مقالی نمادین که بین خود . کشد شود به تصویر می را باعث می« بقاء باهلل»را که نهایتاً « فناء فی اهلل»و 

کشد، که دل هر عاشقی را در مالئکه، مالئکه و حضرت حق، حضرت رسول و حضرت حق رخ داده را چنان استادانه به تصویر می

-934: همان. )کندآورد و هر سالک در راهی را به ادامۀ سلوکش امیدوارتر میمی گام گذاشتن به این طریق، به هیجان و غلیان

” مُوت وا قَبلَ أن تَمُوت وا“ای است که پیش از مرگ صورتی باشارت این صفت طایفه»: گویداو در خصوص این طایفه می( 936

حق تعالی ایشان را پیش از حشر زنده کرد، و و چون پیش از مرگ بمردند . اندبمرگ حقیقی بمرده (33/ 63ج: 4119مجلسی، )

اند، در این عالم بصورت نشسته (44/روم)” ث مَّ إِلَیْهِ ت رْجَعُونَ“، (11/روم)” ث مَّ یُحْیِیک مْ“معاد مرجع ایشان حضرت خداوندی ساخت که 

این است معاد نفس  (.33/نمل)” مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَهً وَهِیَ تَمُرُّ“و از هشت بهشت بمعنی گذشته، 

 (936: 4933نجم رازی، . )«(23/فجر)” إرجِعی إلی رَبِّکِ“مطمئنّه و معنی اشارت 

تفاوت قائل  شقیو  اشقیالبتّه او بین . گویداست سخن می نفس امّارهکه همان « معاد نفس اشقی»و در پایان نجم رازی از 

اما در مورد اشقیاء که در . داندسرانجام اهل نجات از دوزخ، و معاد او را بهشت می( ص)واسطۀ شفاعت حضرت رسولی را باشده؛ شق

داند و از چهار گروه مذکور، تنها این طایفه را م بّد و وجود ندارد را شایسته شفاعت حضرت رسول نمی« ال اله اال اهلل»آنها نور کلمه 

کافر »و « کافر مقلّد»کند و معتقد است که بین تقسیم می کافرو  منافقاو این طایفه را به دو گروه . انددمخلًّد در دوزخ می

که هم اقرار به کفر دارد و هم انکار  _باید تفاوت قائل شد که معاد کافر مقلّد، درکۀ اوّلین دوزخ است و معاد کافر محقّق را « محقّق

 .داندافلین دوزخ می، غایت و نهایت اسفل السّ_بر دین 

در پایان بد نیست به این نکات نیز توجّه شود که کالم رازی در تبیین معاد مشحون از آیات قرآن، احادیث نبوی، ابیات و امثال     

هایش به و البتّه در باطن این عبارات منثور و منظوم، سوز و اشتیاق رازی را در انتقال دریافت. فارسی و شعرهای عربی است

آخرین نکته اینکه معارف رازی از معاد فراتر از مطالب ذکر شده در مرصادالعباد است، بطوریکه . وضوح دریافت توان بهمخاطبین می

 (113 :همان. )«این قدر اشارت بس بود، باقی اسرار الهی را اجازت افشا نیست»: نویسداو در بخش پایانی بحث معاد می

 گیرینتیجه

 : را بدین ترتیب بیان نمود که« معاد»در خصوص  نجم رازیو  امام محمد غزالیآراء  تشابهاتتوان د، میبراساس آنچه ذکر ش

-شناسی به تبیین معاد میاست وآنها بر اساس این نوع انسان روح و جسمهم غزالی و هم رازی، معتقدند انسان ترکیبی از 

 .پردازند
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نیز معتقدند؛ البتّه با این توضیح « عذاب و عقاب جسمانی»، به «های روحانیبها و عذاپاداش»ایشان ضمن اعتقاد و تاکید بر 

 . ای برخوردار است بطوریکه قابل مقایسه با عقاب جسمانی نیست که نزد هر دو، کیفیّت عذاب و عقاب روحانی از جایگاه ویژه

نسبت به قالب جسمانی دنیوی، از دیگر  _که روح ما در آن حلول خواهد کرد _اخروی  لطیف بودن قالب جسمانیمتفاوت و 

 .توان به عنوان مشترکات آراء ایشان ذکر کردنکاتیست که می

اند بطوریکه بسامد باالی پرداخته عذاب الهی بیشتر از نعمات بهشتیبه « زندگی پس از مرگ»دیگر اینکه هر دو در باب  

مرصاد »و « کیمیای سعادت»در بخش معاد ... ، رحمت، بهشت ونسبت به کلماتی چون پاداش... کلماتی چون عذاب، آتش، دوزخ و

-تواند به عنوان یکی از عللی که باعث شده جنبهالبتّه به نظر نگارنده، سکری نبودن این دو عارف می. دلیلی بر این مدّعاست« العباد

 . تر باشد، مطرح گرددهای جمالی خداوند در کالم و بیان ایشان کمرنگ

های مشترک این دو م لّف، بیان شیوا، روان و اثرگذار آنها؛ استفاده از آیات متعدّد قرآن مجید، احادیث نبوی و از دیگر ویژگی

 . تمثیالت زیبا، در تبیین موضوع معاد توسط ایشان است

مشخصّات  حرص، اشتیاق، سوز و تالشی که این دو اندیشمند در جهت بیداری روح و ضمیر احتماالً خفتۀ خوانندگان دارند از

 .مشترک کیمیای سعادت و مرصاد العباد ایشان است

از دیگر مشترکات این دو شخصیّت اینکه معارف آنها در حوزة معادشناسی فراتر از مکتوبات ایشان است و آنها از افشاء برخی رُموز    

تواند ، می_به زعم نگارنده _دم افشاء اسرار البته علّت ع. اند هایشان خودداری کردهو اسرار معاد که بر آنها مکشوف بوده در کتاب

 .نگارش این دو کتاب برای مخاطب عام بوده باشد

 : توان به آنها اشاره کرد عبارتند ازمی هاتفاوتامّا آنچه که تحت عنوان    

بندی عقالنی به دو بعد تقسیم شناسی آنها دارد، ولی غزالی در یکاوالً با اینکه نزد هر دو، کیفیّت معاد بستگی روشنی به انسان   

پردازد؛ در حالیکه رازی مبنای کالم خود را در اشاره کرده و با این مقدّمه و مبنا به تشریح کیفیّت و مسایل معاد می روحو  کالبد

 .دهداین باب، سه آیه از آیات قرآن قرار می

نزد غزالی بیشتر از رازی است؛  به طوری که غزالی دقیقاً که به آن پرداخته شده، زندگی پس از مرگ تنوّع موضوعات مربوط به   

های از عذاب قبر، ثواب و عقاب برزخی، در ادامه به ثواب و عقاب اخروی، انواع آتش در عذاب: پس از مرگ ظاهری و ورود به قبر

جایگاه، مرجع و معاد انسان در عالم  پردازد، در صورتیکه رازی با این جزئیات به موضوع معاد نپرداخته و صرفاً بهمی... روحانی و

کشد، انتظار مخاطب  را با خود یدک می معادکه کلمه « مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد»حالیست که است؛ این درآخرت پرداخته

 .بخشدرا برای دیدن جزئیّات بیشتری از کیفیّت و مسائل معاد در این کتاب فزونی می

ای است که در بیان غزالی جایش فارسی و عربی به تناسب کالم، در بیان رازی از مشخّصات برجستهاستفاده از اشعار متعدّد  

العباد خواننده را بیشتر به مطالعۀ خالی است؛ و در مقابل نثر روان غزالی در کیمیای سعادت نسبت به نثر ادبی رازی در مرصاد

البتّه بدیهی است که اگر با مالک و معیار فنّی بودن سبک ادبی به  و. کندکردن موضوعات مطرح شده ترغیب میمباحث و دنبال

 .این دو کتاب نگاه کنیم، مرصاد العباد بر کیمیای سعادت ترجیح خواهد داشت

 کتابنامه

 قرآن کریم. 

  ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: ، به کوشش حسین خدیوجم، تهرانکیمیای سعادت، (4933)غزالی، محمد بن محمد . 

 دار إحیاء :  بیروت  جمعى از محققان، یح، تصح (بیروت -ط)بحار األنوار ،(ق 4119)، محمد باقر بن محمد تقىلسی، مج

 .التراث العربی

  ،شرکت : ، به اهتمام محمدامین ریاحی، تهرانمرصاد العباد من المبدأ الی المعاد، (4933)نجم رازی، عبداهلل بن محمد

 .انتشارات علمی و فرهنگی

  ،سراقصیده: ، ترجمه سعید دهقانی، تهرانسنّت عقالنی اسالمی در ایران، (4933)حسین، نصر. 
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