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  براهين عقلي اثبات حيات پس از مرگ
  ∗محمد محمدرضايي

  چكيده
  .در اين نوشتار بر آنيم تا براهين عقلي اثبات حيات پس از مرگ انسان را بررسي كنيم

برهـان فطـرت؛    . 1: اند عبارتند از      براهيني كه در اين نوشتار بررسي قرار شده       
  .برهان اخالقي. 6برهان تجرد روح؛ . 5ت؛ برهان حكم. 4برهان عدالت؛ . 3برهان معقوليت؛ . 2

براهينـي كـه بـراي    .1: توان به دو بخـش تقـسيم كـرد    به طور كلي اين براهين را مي 
گيرند؛ مانند قرائتي از برهـان      اثبات حيات پس از مرگ، از خدا و صفات او كمك مي           

از  كمك گرفتن بدونبراهيني كه مستقيم و    . 2فطرت، برهان عدالت و برهان حكمت؛       
توانند حيات پس از مرگ را اثبات كنند؛ ماننـد برهـان معقوليـت،                خدا و صفات او مي    

  .برهان اخالقي و برهان تجرد روح
در برهان فطرت، از فطرت جاودان خواهي انـسان و در برهـان عـدالت، از عـدالت            

در . خدا و در برهان حكمت، از حكيم بودن خدا حيات پس از مرگ اثبات شده است               
تن شـ كند كه اعتقاد به حيات پس از مرگ از اعتقاد ندا            عقوليت، عقل حكم مي   برهان م 

 اخالقي و در برهان تجـرد روح، از فنـا    حكمدر برهان اخالقي از     . تر است   بدان، معقول 
در ايـن نوشـتار، تمـامي ايـن      . ناپذيري روح، حيـات پـس از مـرگ اثبـات شـده اسـت              

  .اند  تجزيه و تحليل شدهها برهان
 از مرگ، آخرت، نفـس، بـدن،        پس براهين عقلي، مرگ، حيات      :ديواژگان كلي 

  .حكمت الهي، عدالت الهي، فطرت، برهان اخالقي

                                                           
  )و مدير دوره دكتري تخصصي معارف اسالمي دانشگاه پيام نور(دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تهران  ∗

 14/8/1386 :       تاييد22/6/1386: تاريخ دريافت
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  برهان فطرت
تـوان فطـري دانـست كـه      امـوري را مـي    . فطرت به معناي نوع خاصي از آفرينش است       

زندگي اي آفريده شده است كه ميل به   انسان به گونه  . ها را دارد    آفرينش موجود، اقتضاي آن   
بنـابراين، حيـات    . دنيا شايستگي ابديت نـدارد    . زار است   جاويدان دارد و از نيستي و فنا بي       

 درهمـه   .1: هاي امر فطري سه چيـز اسـت         نشانه. پس از مرگ يا جاويدان، ضروري خواهد بود       
 همـواره  .2شود، هرچند كيفيت آن از نظر شدت و ضعف متفـاوت باشـد؛    افراد آن نوع يافت مي    

نيـاز بـه    . 3؛   لَا تَبديلَ لخَلْـقِ اللَّـه      :فرمايد  همان گونه كه قرآن مي      تاريخ ثابت است    در طول   
. نياز از آموزش نيست     ها بي    هرچند تقويت و يادآوري و جهت دادن آن         تعليم و تعلم ندارد؛   

  .فَذَكِّرْ انَّما اَنْت مذَكِّر: فرمايد همان گونه كه قرآن مي
رهان فطرت بر حيـات پـس از مـرگ يـا معـاد وجـود دارد كـه                 هاي مختلفي ار ب     قرائت
  :كنيم ها را مطرح و سپس بررسي مي نخست آن

  :كند صدرالمتالهين در اسفار اين برهان را چنين تقرير مي
  .فكون النفوس مجبولة علي طلب البقاء و محبة الدوام دليل علي آن لها وجودا اخرويا باقيا ابد الدهر

 هذه النشاة الطبيعية امر مستحيل؛ فلو لم يكن لها نشأة اُخري باقية تنقل و ذلك الن بقائها في
اليها لكان ما ارتكز في النفس و اودع في جبلّتها من محبة البقاء السرمدي و الحياة االبدية باطالً 

  )241ص: ق1419صدرالمتالهين، . (ضائعاً و ال باطل في الطبيعة كما قالته الحكماء االهيون
ها وجـودي     ، سرشت نفوس بر طلب بقا و محبت دوام، دليل بر اين است كه آن              بنابراين

. ماند؛ زيرا بقاي نفوس در اين نشئه طبيعي كاري محـال اسـت              اُخروي دارند كه جاودان مي    
ها انتقال يابند، بايد آنچـه در نفـس برقـرار     بنابراين، اگر نشئه باقي ديگري نداشتند كه به آن        

ي جاوداني و حيات ابدي به امانت گـزارده شـده اسـت، بيهـوده              است و در سرشتش از بقا     
.  نيست ـ  اند   چنانكه حكماي الهي بيان داشته     ـ اي    باشد؛ در صورتي كه در طبيعت، امر بيهوده       

  )253ص: ش1383صدرالمتالهين، (
  :كند فيض كاشاني برهان فطرت را بر اثبات حيات پس از مرگ چنين تقرير مي

نساني نابود گردند، در حالي كه خداوند در طبيعت انسان به چگونه ممكن است نفوس ا
مقتضاي حكمتش عشق به هستي و بقا قرار داده و در فطرت حياتش كراهت از عدم و فنا 

از سوي ديگر، ثابت و يقيني است كه . نهاده است؟ وجود، خير محض و صرف نور است
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م الموت؛ هرجا باشيد، مرگ شما اينما تكونوا يدركك«: بقا و دوام در اين جهان محال است
اي كه خداوند  اگر جهان ديگري نباشد كه انسان به آن انتقال يابد، اين غريزه» يابد را در مي

در سرشت بشر قرار داده ـ يعني عشق به هستي و بقاي هميشگي و حيات جاويدان ـ 
. انجام دهدباطل و ضايع خواهد بود؛ در حالي كه خداوند برتر از آن است كه كار لغوي 

  )837، ص 2ج: ق1418فيض كاشاني، (
  . برهان فطرت را بر اثبات معاد چنين تقرير كرده است امام خميني

اند جميع عايلـه بـشر و سلـسله انـسان بـر آن،                هاي الهيه كه مفطور شده      يكي از فطرت  
  .فطرت عشق به راحت است

دار تحقق و عالم وجود بايد پس ناچار در ... شود چون راحتي مطلق در اين عالم يافت نمي
عالمي باشد كه راحتي او منسوب به رنج و تعب نباشد و آن دار نعيم حق و عالم كرامت 

  )186ص: ش1378امام خميني، . (ذات مقدسي است
اين برهان داللت دارد كه آدمي بايد پس از مرگ باقي باشد تا بتواند راحتي مطلق را در                  

  .عالمي ديگر به دست آورد
اگر در اين برهان از     . اي با حكمت الهي عجين شده است         برهان فطرت به گونه    :بررسي

حكمت الهي مدد بگيريم، الزمه اين برهان آن است كه براي اثبات حيات جاويدان انـسان،                
اي انجـام     گز عمـل بيهـوده      كه خدا هر  (بايد نخست خدا اثبات شود تا از راه حكمت االهي           

ن ميل به جاودانگي در نهاد و فطرت انـسان قـرار داده شـده    چو. آن را اثبات كرد) دهد  نمي
در . است، بايد در خارج حيات جاوداني باشد، وگرنه بـا حكمـت االهـي ناسـازگار اسـت                 

قرائت صدرالمتالهين و فيض كاشاني، استمداد از حكمت الهي به روشني وجود دارد؛ زيـرا صـدرا                 
  . راه ندارد؛ زيرا خالف حكمت الهي استحكماي الهي بر آنند كه در طبيعت، باطل: گويد مي

هاي الهي به روشني مشخص نيست، ولي تعبيـر           در تقرير امام خميني، توسل به حكمت      
اند داللت دارد كه      ها بر آن سرشته     هاي الهي كه همه انسان      گويد يكي از فطرت     ايشان كه مي  

ل به راحتيِ مطلق    ها را آفريده است و عمل خدا حكيمانه است؛ چون مي            خداوند اين فطرت  
  .در نهاد انسان قرار داده شده است، بنابراين متعلق اين ميل بايد در خارج باشد

اما برهان فطرت بر اثبات حيات پس از مرگ تفسير ديگري نيز دارد كه بدون توسل بـه                  
اگر در برهان فطرت از برهان تضايف بهره بجـوييم،  . توان آن را تقرير كرد      الهي مي   حكمت
ز تحقق يك طرف، طرف ديگر را اثبات كنـيم؛ زيـرا دو امـر متـضايف، دو واقعيتـي                    يعني ا 



 

هم
ازد

 دو
سال

 /
ان 

مست
ز

13
86

  

74  

وجود هر كدام از دو امر متـضايف اعـم   . ها ضرورت بالقياس برقرار است      هستند كه بين آن   
از اين كه بالقوه و بالفعل باشد، با وجود بالقوه و بالفعل ديگري مالزم است؛ مانند بـااليي و     

اگر بااليي وجود دارد، چون باال و پـايين         .  و محب و محبوب بودن     پستي، پدري و فرزندي   
اگـر ميـل بـه جـاودانگي و         . شـود   دو امر متضايف هستند، از اثبات باال، پايين نيز اثبات مي          

راحتي مطلق در نهاد انسان وجود دارد، بايد متعلق جاودانگي و راحتي مطلق نيز در خـارج                 
  .وجود داشته باشد

بـراي  . اند در اين زمينه از برهان تضايف بهره گيرند          غربي نيز كوشيده  برخي از متفكران    
هـاي مناسـب خـود را         هاي ذهني و بدني ما متعلـق        همه قوا و احساس   : گويد  مثال، هاج مي  

بنابراين، چشم با اين ساختار     . كند  ها را نيز ايجاب مي      وجود اين قوا، وجود آن متعلق     . دارند
ي باشد كه ديده شود و گوش بدون وجـود صـوت و صـدا               كند كه نور    اش ايجاب مي    فعلي

 مـا، وجـود خـدا را         به همين طريق، احساس و ميل مذهبي      . قابل تبيين و درك نخواهد بود     
  )113ص: ش1371ادواردز، . (كند ايجاب مي

توان  هاج از برهان فطرت، يعني از ميل ما به خدا، وجود خدا را اثبات كرده است كه مي   
نيز به كار برد و از وجود ايـن         ) در نهاد انسان  (در مورد ميل به جاودانگي      همين استدالل را    

  .ميل، متعلق ميل را اثبات كرد
  . الهي استفاده نشده است بنابراين، در اين تقرير برهان فطرت، از حكمت

   معقوليتبرهان
برهان توان در اثبات حيات پس از مرگ، از آن كمك گرفت          يكي ديگر از براهيني كه مي     

امروزه در جهـان غـرب، برخـي از         . شود  معقوليت است كه از آن با عنوان دفع ضرر محتمل نيز ياد مي            
  .اند فيلسوفان مانند پاسكال، شبيه اين برهان را به نام برهان شرط بندي مطرح كرده

هـا   بـاوري بـه آن   اگر انسان، باور به حيات پس از مرگ و معاد را با لوازم آن در كنار بي       
پذيرد كه باور بـه حيـات پـس از مـرگ و معـاد از               و هر كدام را بسنجد، عقل مي       قرار دهد 

تر است؛ زيرا در صورت تحقق چنـين بـاوري، مـا از شـقاوت ابـدي                   باوري بدان معقول    بي
بنابراين معقول آن   . ايم  ايم و درصورت كذب چنين اعتقادي نيز زياني نكرده          اجتناب ورزيده 

  . پس از مرگ را با لوازم آن بپذيريماست كه اعتقاد به معاد و حيات
  و امام رضا ردپاي اين برهان را در احاديث امامان معصوم از جمله امير مؤمنان علي 



 

گ 
 مر

س از
ت پ

حيا
ت 

اثبا
ي 
عقل

ن 
راهي

ب
 /

يي
ضا

در
حم

د م
حم

م
   

75  

  .توان يافت مي 
  :فرمايد مي علي 

 زعم المنجم و الطبيب كالهما                آن المعاد فقلت ذاك اليكما
  او صح قولي فالوبال عليكماان صح قولكما فسلت بخاسرٍ                

  )87، ص78ج: ق1403مجلسي، (
كننـد كـه قيامـت و معـادي وجـود             گمان مي ) البته نه هر منجم و طبيبي     (منجم و طبيب    

ايـم و اگـر عقيـده مـن         اگر باور شما صحيح باشد، ما زياني نكـرده        : گوييم  به آنان مي  . ندارد
  .درست باشد، شما از زيان كاران خواهيد بود

يكي از زنادقـه وارد مجلـسي       . اند   نيز در روايتي به همين مسأله اشاره كرده        ا  امام رض 
اگر اعتقاد شما درست باشد كـه       ! اي مرد : امام فرمود . شد كه امام رضا در آن حضور داشت       

چنين نيست، آيا ما و شما برابر نيستيم و نماز، روزه، زكات و اقرار و تصديق، زياني بـه مـا              
اگر اعتقاد ما بر حق باشد كه هـست، آيـا           : سپس امام فرمود  .  ساكت شد  رساند؟ آن مرد      نمي

  )78، ص1ج: ق1388كليني، (رسيم؟  چنين نيست كه شما به هالكت و ما به رستگاري مي
آيد كه اعتقاد بـه معـاد و حيـات پـس از مـرگ از                   بر مي  از بيان اين دو امام معصوم       

هـاي ديـن، در    همچنين با بررسي امر و نهـي . تر است باوري بدان در پيشگاه عقل معقول      بي
دهد؛ يعني هـر عـاقلي، حـسن          ها را تشخيص مي     ميابيم كه عقل حسن و قُبح بسياري از آن        

به بيان ديگر، اگر ديني هـم در ميـان نبـود،            . كند  هاي الهي را درك مي      اوامر الهي و قبح نهي    
؛ ماننـد احـسان بـه پـدر و          كرد  هاي الهي را درك مي      عقل خوبي و بدي برخي از امر و نهي        

دسـتي، دوري جـستن از        گناهان، نكـشتن فرزنـدان بـه دليـل بـيم از تنـگ               مادر، نكشتن بي  
ها، حفظ اموال يتيمان، پرهيز از كم كاري و كم فروشي، بر پايي حق، عـدالت ورزي،                   زشتي

  .گويي و پرهيز از تهمت پرهيز از ظلم، وفاي به عهد، راست
  :گويد غرب زمين درباره اين استدالل ميبلز پاسكال از فيلسوفان م

ايد و اگر بازنده شويد، هيچ از كف  اگر در اين شرط برنده شويد، همه چيز را برده
  )215ص: 1380ون، تكاپلس. (ايد نداده

كند كه اعتقاد بـه معـاد و          باوري به آن، عقل حكم مي       بنابراين از بين اعتقاد به معاد و بي       
البته هرچند اين اسـتدالل در زمينـه زنـدگي درسـراي     . استزندگي پس از مرگ معقول تر    

  .ديگر است، ولي با مالزمه داللت بر آن دارد كه پس از مرگ، حيات ادامه دارد
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  عدالتبرهان 
يكي ديگر از براهين عقلي براي اثبات حيات پس از مرگ، برهان عدالت اسـت كـه بـر                   

  . مرگ ادامه داردگردد كه حيات انسان پس از اساس عدالت خدا، ثابت مي
امام . عدل از صفات خداوند است و نظام آفرينش او نيز بر اساس عدالت است             : توضيح

العدل يضع االمور مواضعها؛ عدالت هر چيـزي را در      : كند   عدل را چنين تعريف مي     علي  
  )437نهج البالغه، حكمت . (نشاند جاي خود مي

ع هر چيـز و هـر كـس را در جـاي             براساس اين معنا، خداوند در جهان تكوين و تشري        
  .گردد اي كه حق هيچ كس تباه نمي شايسته خود قرار داده است؛ به گونه

فاعلي كه عمل ظالمانه انجام     . دهد  خداوند عادل است و هيچ گاه كار ظالمانه انجام نمي         
دهد يا از قبح و زشتي آن آگاه نيست و يا به اعمال ظالمانه نيازمنـد اسـت تـا نيـازي از                         مي
تـوزي، حـسادت و احـساس         يازهاي خود را برطرف سازد و يا صفات ناپسندي مانند كينه          ن

از آنجا كه خداوند كمال مطلق و عالم مطلق و بدون           . اند  حقارت موجب چنين اعمالي شده    
بنابراين ريشه، هيچ يك از اعمـال قبـيح در خداونـد            . هرگونه نقص يا صفات ناپسند است     

  .دهد مل ظالمانه و زشت انجام نميجايي ندارد و خدا هيچ گاه ع
هـاي   جنبـه : شـود  ها حكيمانه اعمـال مـي   اي دارد كه در همه عرصه عدل خداوند گستره  

  :عدل الهي عبارتند از
خداوند در نظام تكوين يا جهان خلقـت بـه هـر موجـودي بـه انـدازه                  : عدل تكويني .1

 است جهان بـر اسـاس       اي كه حتي در روايات آمده       اش نعمت داده است؛ به گونه       شايستگي
  )4008ح: ق1422ري شهري،(العدل اساس به قوام العالم : عدالت بناشده است

خداوند در عالم تشريع و وضع قوانين، قابليت و توانـايي افـراد را در               : عدل تشريعي . 2
 ولَـا نُكَلِّـف نَفْـسا إِلَّـا       : تها، احكام را مقرر ساخته اسـ         ظرفيت وجودي آن   برابرگرفته و   نظر  
 )62): 23(مؤمنون. (كنيم اش تكليف نمي ما هيچ كس را جز به اندازه توانايي ؛وسعها
كند و چنان نيست      خداوند در روز قيامت ميان افراد به عدالت حكم مي         : عدل جزايي . 3

 : كه حكم افراد بدكار و نيكوكار يكسان باشد
 )47): 21(انبياء . (فَلَا تُظْلَم نَفْس شَيئًاونَضَع الْموازِينَ الْقسطَ ليومِ الْقيامةِ 

  .دشو  نمىستمي هيچ كس  به، پسكنيم برپا مي قيامت را در روز لدع ترازوهاى ما
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هاي با فضيلتي     حال، در اين دنيا، ظرفيت تحقق عدالت وجود ندارد؛ زيرا بسيارند انسان           
هاي شـروري كـه كيفـر اعمـال          رسد و نيز بسيارند انسان      كه به پاداش اعمال نيك خود نمي      

از سوي ديگر، چـون خداونـد عـادل اسـت و در حـق هـيچ                 . بينند  خود را در اين دنيا نمي     
دارد و در پيشگاه او پرهيزگاران و ظالمان برابر نيستند، در نتيجـه بايـد                 انساني ستم روا نمي   

 كـسي متناسـب بـا    پس از اين دنيا، دنياي ديگري نيز باشد تا در آنجـا پـاداش و كيفـر هـر           
  .عملش داده شود

گيريم كه پس از مرگ بايد حيات انسان باقي باشد تـا              بنابراين، از اين استدالل نتيجه مي     
  .در دنياي ديگر تحقق عدالت را به چشم ببيند

  برهان حكمت
  يكي ديگر از براهين در اثبات حيات پس از مرگ، برهان حكمت اسـت كـه از صـفت                  

  .بودن فعل خداوند، برگرفته شده است الهي و حكيمانه  حكمت
  : رود حكمت به دو معنا به كار مي. يكي از صفات خداوند صفت حكمت است: توضيح

حكمت آن است كه افعال فاعل در نهايت اتقان و اسـتواري و كمـال باشـد و هـيچ                    . 1
رين و  خداوند به اين معنا حكيم است كه همه افعال او به نيكـوت            . نقصي به فعل او راه نيابد     

  .پذيرد و از هر گونه كاستي مبراست ترين شكل ممكن تحقق مي كامل
اثر هر فاعلي با مؤثر خويش      : تناسب اثر با مؤثر   . 1: داليل اين معنا از حكمت عبارتند از      

اثر خداوند كه كمال مطلق است و پيراسته از هر عيب و نقـصي اسـت،                . بايد متناسب باشد  
هاي  نهايت استواري و اتقان باشد؛ يعني نظام عالم و پديده      بايد به بهترين شكل ممكن و در        

  .در آن، نظام احسن است
هاي نااستواري و نقص يك فعل، معموال به ناداني و يا             علت: نبود علتي بر نااستواري   . 2

ها در خداوند وجود نـدارد؛        ناتواني و خير خواه نبودن مستند است و هيچ يك از اين علت            
بنـابراين، معنـا نـدارد كـه فعـل خداونـد            . در مطلق و خير محض اسـت      زيرا خدا، عالم، قا   

  .در نتيجه او حكيم است. نااستوار و ناقص باشد
بر اساس اين معنا، هنگامي     .  معناي ديگر حكمت، قبيح و بيهوده نبودن فعل فاعل است         

 دهـد؛   گوييم خداوند حكيم است، بدين معناست كه خدا كار قبيح و عبث انجام نمي               كه مي 
ايجاد افعال قبيح و يا لغو، بر آمده از ناداني يا ناتواني فاعل و يا نيازمنـدي اوسـت و چـون                      
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  .دهد ها پيراسته است، هرگز عمل زشت و بيهوده انجام نمي خداوند از همه اين نقض
در انسان  . دهد  اي انجام نمي    خداوند به اين معنا نيز حكيم است و هيچ كار لغو و بيهوده            

حال اگر خداوند ميل به جاودانگي را در انـسان قـرار دهـد،              . نگي وجود دارد  ميل به جاودا  
ولي بستر مناسب را براي اين ميل قرار ندهد، آفرينش او لغو و بيهوده خواهد شد و چـون                   

كند، بنابراين خداوند بـستر ايـن ميـل جـاودانگي را بـراي                خدا حكيم است و كار لغو نمي      
. زندگي جاويدان دارد و حيات او پس از مرگ ادامـه دارد           پس انسان   . انسان قرار داده است   

  :آيات ذيل به اين برهان اشاره دارد
  )115): 23(مومنون . (أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرْجعونَ

  .گرديد ايم و به سوي ما باز نمي آيا گمان كرديد شما را بيهوده آفريده
  )36): 75(قيامت . (أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يتْرَك سدى

  .شود هدف رها مي و آيا انسان گمان كرده است بيهوده و بي

   برهان اخالقي
دهد،   كند كه انسان پس از مرگ به حيات خود ادامه مي            هايي كه داللت مي     يكي از برهان  

كنـد و بـر آن اسـت كـه انـسان       ز مياين برهان با مقدمات اخالقي آغا . برهان اخالقي است  
هاي اخالقي عقل عملي الزم اسـت         براي رسيدن به كمال مطلوب اخالقي و يا تحقق فرمان         

 يكـي از     در غـرب،  . كه پس از مرگ به حيات خود ادامه دهد و به تعبيـري جاودانـه باشـد                
الق، حيات پـس    كوشيده است از راه اخ    ) 1804-1724(ترين فيلسوفان به نام ايمانوئل كانت         بزرگ

 از برهان فطـرت،     هايي  البته در جهان اسالم نيز قرائت     . از مرگ و يا جاودانگي انسان را اثبات كند        
  .ايي شبيه برهان اخالقي كانت است ولي اتقان بيشتري دارد وجود دارد كه تا اندازه

وي بـر آن    . دانـد   كانت، كاركرد عقل را در دو حوزه نظري و عملـي مـؤثر مـي              : توضيح
نفس را اثبات كند، .... تواند جاودانگي، بساطت و       ت كه در حوزه عقل نظري، انسان نمي       اس

زيرا كاركرد عقل نظري در حوزه پديدارهاي زمان مند و مكان مند است؛ يعني عقل نظـري                 
ها هنگامي كاربرد درست دارند كه تنهـا در قلمـرو    هايي است كه اين صورت  داراي صورت 

ته شوند و چون نفس در قالب يك داده حـسي و تجربـي بـه مـا                  امور محسوس به كار گرف    
نيز كانت اثبـات    . شود، در نتيجه هيچ حكم نظري نيز در مورد آن درست نيست             عرضه نمي 

هاي نظري در باب اثبات وجود صفات نفـس مغالطـه آميزنـد و در                 كند كه تمامي برهان     مي
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وزه عقل عملي، وجود و جـاودانگي  اما او در ح) Kant, 1956, P,265. (نتيجه درست نيستند
كنـد كـه      عقل عملي انـسان حكـم مـي       . كند  نفس را كه حقيقت آدمي به او است، اثبات مي         

اين برترين خير از جهتـي خيـر اخالقـي    . را تحصيل كنيم) Summun Bonum(برترين خير 
ين خير اخالقي متناسب با برترين خير، فضيلت تام يا قداست است كه مطابقت تام ب              . است

البتــه برتــرين خيــر از جهــت ديگــر، ســعادت اســت و آن . اراده و قــانون اخالقــي اســت
نودي همه اميال درسراسر عمر است كه موضوع بحث ما نيست؛ زيرا كـارآيي آن در                  خوش

  .اثبات وجود خداست
فاعل اخالقي، در اينجا انسان، با فضليت سرو كار دارد و فـضيلت متناسـب بـا برتـرين               

بنابراين عقل آدمي،   . مطابقت تام اراده با قانون اخالقي است، قداست نام دارد         خير كه همان    
كند كه فضيلت تام را در خود متحقـق سـازد؛ يعنـي اراده كـامال مطيـع       به انسان تكليف مي 

از سوي ديگر، انسان، داراي تمايالت حسي اسـت و ايـن            . فرامين اخالقي عقل عملي باشد    
ه ما بتوانيم قداست را در خود عملـي سـازيم يـا اراده خـود را كـامال                   تمايالت، مانع از آن هستند ك     

  .تواند به قداست برسد بنابراين، انسان با اين تمايالت حسي نمي. مطيع فرامين عقل عملي گردانيم
از اين رو، تحقق قداست، . يعني مقهور ساختن كامل تمايالت حسي، امكان ناپذير است      

تواند به     در عالم محسوس و با اين تمايالت حسي، نمي         كمالي است كه هيچ موجود عاقلي     
كند و در عين حال، انسان        پس اگر رسيدن به قداست را عقل بر انسان تكليف مي          . آن برسد 

تواند آن را در خود متحقق سازد، پس بايد به ناگزير با ضعيف             با وجود تمايالت حسي نمي    
بـردارد و چنـين سـيري نامحـدود و          كردن مداوم اميال حسي در جهت نيل به قداست گام           

پايان، تنها با فرض وجود و تشخص همان  موجود عاقل ممكـن               اين سير بي  . پايان است   بي
پايـان را طـي       است؛ يعني انسان بايد پس از مرگ وجود داشته باشد تا بتواند اين مسير بـي               

حيـات پـس از   كوشـد   بنابراين، كانت با يك برهان اخالقي مـي ) Kant, 1952, P, 344. (كند
  .مرگ را كه يكي از اصول موضوعه قانون اخالقي است، اثبات كند

  :اركان برهان اخالقي كانت به اختصار چنين است
  كند كه او قداست را تحصيل كند؛ عقل عملي انسان تكليف مي. 1
 .از اين رو، بايد به لوازم چنين حكمي پايبند باشيم. كند  گزاف حكم نمي عقل عملي، به. 2
 . قداست يعني آن كه اراده را كامال مطيع فرامين اخالقي عقل عملي گردانيم.3
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توانند اراده خود را كامال مطيع فـرامين اخالقـي            انسان با وجود تمايالت حسي، نمي     . 4
 .عقل عملي گرداند

 .تواند به قداست دست يازد پايان مي انسان تنها در يك سير بي. 5
پايـان    طور بي   گامي معنا دارد كه شخصيت موجود عاقل به       پاياني تنها هن    چنين سير بي  . 6

  .بنابراين، حيات بعد از مرگ تداوم دارد. تداوم داشته باشد

  نقد و بررسي
هاي بسياري بر برهان اخالقي كانت برحيات پس از مرگ، وارد شده اسـت كـه بـه                    نقد

  .كنيم ها اشاره مي برخي از آن
گويـد     يكديگر ناسازگارند، زيرا يك مقدمـه مـي        برخي بر آنند كه مقدمات اين برهان با       

رسيدن به قداست ممكن است، چون عقل بر آن حكم كـرده اسـت و حكـم عقـل گزافـي                     
بنابراين . نيست و مقدمه ديگر بر آن است كه دسترسي به قداست، براي انسان ممكن نيست              

  .مقدمات  اين استدالل خود متناقض است
انـد اساسـا      ي تحصيل قداست ترديد كـرده و گفتـه        برخي ديگر، در اصل فرمان عقل برا      

هنگامي كه چنين فرماني به عنوان قانون اخالقـي وجـود    . چنين فرماني از عقل وجود ندارد     
  .نداشته باشد، در نتيجه فرض اصول موضوعه چنين قانون اخالقي نيز ممكن نيست

ه برخاسـته   مسئله مهمي كه در اين استدالل وجود دارد، موضوع تمايالت حسي است ك            
در نتيجه، نفس به عنوان     . رود  شك، بدن از ميان مي      با رخداد مرگ، بي   . از طبيعت بدن است   

اگر با رخداد مرگ، بدن كه موضوع اميال و         . دهد  جوهري فنا ناپذير به حيات خود ادامه مي       
. شـود   يرود، در نتيجه موانع رسيدن به قداست نيز از سر راه بر داشته م               تمايالت است از ميان مي    

  .گردد پايان نيز منتفي مي بنابراين، رسيدن به قداست ممكن و موضوع سير بي
به هر حال، كانت براي اثبات حيات پس از مرگ يا جاودانگي انسان، بايد ديدگاه خـود                 

  :طور روشن بيان كند را در مورد مسايل ذيل، به
شخـصيت وحقيقـت    . 4سي؛  موضوع تمايالت حـ   .3ها؛    رابطه ميان آن  . 2تمايز نفس و بدن؛     . 1

اگر اين مسائل به روشني مـشخص نـشوند،         . واقعي انسان به نفس است يا به هر دوي نفس و بدن           
  .مسئله رسيدن به قداست و جاودانگي انسان يا حيات پس از مرگ با مشكل مواجه خواهد شد
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  برهان تجرد روح
برهان بـر دوگانـه   اين . يكي ديگر از براهين اثبات حيات پس از مرگ، تجرد روح است          

حقيقـت  . و بـدن اسـت    ) يـا روح  (انگاري انسان مبتني است؛ يعني انسان مركب از نفس و           
واقعي انسان به نفس است كه مجرد و غير مادي و در نتيجه، فنا ناپذير است كه با مـرگ و                     

  .دهد فساد بدن، به حيات خود ادامه مي
ها و ما سوي اهللا ممكـن الوجودنـد    امي پديدهالبته فنا ناپذيري نفس نسبت به بدن است، و گرنه تم        

  .شوند ها به خداوند وابسته است و اگر او اراده كند، تمامي موجودات معدوم مي كه وجود آن
يـابيم    اما چه داليلي بر دوگانه انگـاري نفـس و بـدن وجـود دارد؟ مـا آشـكارا در مـي                     

هاي بدن از ثبات خاصـي   رغم دگرگوني موجودي وجود دارد كه بدن متعلق به او است و به     
  .برخوردار است و نيز امري بسيط و تقسيم ناپذير است

يابيم كه چنين موجودي، همواره بدون كمك بـدن بـه تفكـر و انديـشه                  همچنين در مي  
 دكارت، فيلسوف بزرگ فرانسوي در انسان به دو جوهر بـدن و نفـس بـا دو                   از اين رو، رنه   . پردازد  مي

  )122ص: ش1361دكارت، . ( بدن امتداد و صفت نفس فكر استصفت متمايز قايل است؛ صفت
اي كه حاج مـال هـادي         بر تجرد  و غير مادي بودن نفس، داليل زيادي اقامه شده است؛ به گونه              

. سبزواري، فيلسوف بزرگ اسالمي در كتاب شرح منظومه دوازده دليل بر تجـرد نفـس آورده اسـت                 
هاي مشترك مـاده      بر آنند كه نفس آدمي از ويژگي      اين داليل همگي    ) 1335ص: ش1383شيرازي،  (

  :شود در اين نوشتار تنها به يكي از داليل تجرد نفس اشاره مي. برخوردار نيست
يابيم كه من انساني يعني همان موجود درك كننـده،            كنيم، در مي    ود دقت مي  خوقتي در   

در .  قـسمت كـرد    »دو نيمـه مـن    «تـوان  آن را بـه          امري بسيط و تقسيم ناپذير است و نمـي        
ترين خاصيت اجسام قسمت پذيري است و اين ويژگي در روح و نفـس                صورتي كه اصلي  

ترين خاصيت ماده و جـسم را   بنابراين، اگر نفس ما مادي بود، بايد اصلي  . شود  ما يافت نمي  
. پس به ناگزير روح غيرمادي خواهـد بـود        . توانستيم آن را به دو قسمت كنيم        دارا بود و مي   

  )119ص: ش1380؛ مطهري، 132 ص:همان(
حقيقت واقعـي انـسان     . نتيجه آنكه انسان از دو حقيقت نفس  و بدن تشكيل شده است            

. دهـد   همان نفس فنا ناپذير و بسيط اوست كه با مرگ و تجزيه بدن به حيات خود ادامه مي                 
  .بنابراين، حقيقت واقعي انسان پس از مرگ، حيات دارد
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  گيري نتيجه
ش برهان عقلي بر اثبات حيات پس از مرگ مطـرح گرديـد كـه همـه                 در اين نوشتار ش   

ها مهننـد   البته برخي از اين برهان. تواند حيات پس از مرگ را اثبات نمايد ها به نوعي مي    آن
هاي كالمـي ناميـد       توان برهان   ائتي از برهان فطرت، برهان حكمت و برهان عدالت را مي          قر

هـاي ديگـر      و برهـان  . گيرند   صفات الهي كمك مي    كه كه براي اثبات حيات پس از مرگ از        
مانند برهان معقوليت، برهان اخالقي و برهان تجرد روح بدون كمك از صفات خدا، حيات               

   .ها از اتقان و انسجام الزم برخوردارند و نيز همه اين برهان. نمايند پس از مرگ را اثبات مي
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