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چکیده
حیات پس از مرگ از مهمترین آموزههای دینی است .اندیشمندانِ مکاتب مختلف

در

درازنای تاریخ براهین متعددی را با روشها و اهداف متفاوت در راسفتای توییفه یفا ات فات

براهین را به چهار گونهی کلیِ براهینِ امکانی ،براهین تجربفی ،بفراهینِ معقولیفت ،و بفراهین
ایجابی دستهبندی نمود .هر یت از گونههای مذکور ،با روشی متففاوت ،هفدف یفا اهفدافی
خاص را پی میگیرد و در صدد دستیابی به غایتی متفاوت با سایر گونههاسفت .ناآگفاهی
از هدف این براهین،گاهی س ب بروز انتقفاداتی شفده کفه سفنجش آن انتقفادات در پرتفوی
هدفِ اصلی برهانها ضروری است .همچنین پفارهای از بفراهین اراهفه شفده ،بفه رغفم ن فاه
مشهور ،توا ِن ات فات مفدیای خفود را ندارنفد و از همفین یهفت فاقفد ارزش یلمفی همفتند.

گونهشناسی و سنجش اتقان براهین معاد

این آموزه اقامه کردهاند .به رغم تعدد این برهانهفا مفیتفوان در یفت تقمفیم من قفی ،ایفن

مهمترین دستاورد متن حاضفر اففنون بفر گونفهشناسفی مشفهورترین بفراهین معفاد ،سفنجش
کارآمدی هریت از آن براهین است.

واژگان کلیدی :براهین معاد ،امکانِ معاد ،معقولیت معاد ،ات ات معاد.
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مقدمه
یای اه معاد در هندسه تفکر دینی اوضح از کش
آیه در قفرآن پیرامفون معفاد و ممفاهر مفرت

و بیفان اسفت .ویفود بفیش از 8211

بفا آن ،در کنفارِ همّفت همفارهی اندیشفمندان

اسالمی در ت یین معاد و ینهیات مربوط به آن ،از اهمیت این اصفرِ مهفم ایتقفادی حکایفت
میکند .اگرچه بحث در خصفوص ات فات معفاد ،بفه ینفوان یفت م حفث بنیفادی در طلیعفه
م احث معاد مورد تویه واقع گرفته ،اما در آتار پیشین بفه گونفهشناسفی و دسفته بنفدی ایفن
استدالالت کمتر تویه شده است .الهیدانفان بفا اهفداف ،روشهفا و ابنارهفای مختلففی بفه
توییه یا ات ات معاد دست یازیدهانفد .مفتن حاضفر بفراهین معفاد را در چهارگونفهی بفراهین
امکانی ،براهین تجربی ،براهین معقولیت ،و براهین ایجابی تقمیم کرده و هدف هفر یفت از
این برهانها را ت یین میکند و کارآمفدی آن را ذیفر هفدف مفذکور مفیسفنجد .برخفی از
براهین یاد شده با مقدماتی نقلی و برخی دی ر با روشی کامال یقلی و برخی نین مشفتمر بفر
هر دو روش یاد شده ،و گاهی متکی به تجربه و آزمایش یرضه شدهاند.
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 .1براهین امکانی

نیمس

هدف این گونه از براهین معاد ،تویهبخشیدن به امکانِ تحقق معفاد و دففع پنفدار محفا
بودن معاد است .اینگونه از برهانها برای ات اتِ اصرِ معاد طرح نشدهاند و صرفاٌ میکوشند
تا قاهالن به امتناعِ معاد را نم ت به امکانِ آن توییه نمایند .این برهانها گاهی ین فهی صفرفا
یقلی دارند ،و گاهی با مقدّمات نقلی یا تجربی همراهاند .مفتن حاضفر سفه تقریفر مشفهور از
براهین امکانی معاد را گردآورده است.
 .1-1وقوع پیشینی حیات مجدد
آیات متعددی به احیای مردگان در دنیا تصریح کرده و ایفن امفر را نمونفهی مشفابهی از

را با ینوانِ «بهترین دلیر بر وقوع معاد» تلقی کردهاند( ،س حانیف محمدرضایی ،ص )872اما
این نمونهها تنها میتواند به ینوانی دلیلی در یهتِ امکان وقوع معاد اقامه گردند ،نفه ات فاتِ
وقوع آن .چرا که وقوع یت پدیده ،اد الدلیر است بر امکفانِ آن .و بفدیهی اسفت کفه بفه
صرفِ وقوعِ پیشینی یت امر ،نمیتوان ضرورت وقوع آن را در آینده تابت نمود.
بنابر پژوهشهای پیشین ،هجده حکایت از احیای اموات در امفتهفای پیشفین در قفرآن
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احیای مردگان در قیامت قرار داده است .اگرچه برخی از محققان این نمونههای مشابه معفاد

مذکور است( .الحاهری ،ج ،4صص ).463 - 478احیای مردگفان بفه ایجفاز ممفیح ،احیفای
مقتو بنیاسراهیر ،احیای هفتاد تن از بنی اسراهیر ،احیای ینیر و احیای هفناران تفن از قفوم
حنقیر از مشهورترین قصص قرآنی وقوع حیات مجدد است .مفتن حاضفر تنهفا بفه بفازخوانی
ایمالیِ دو حکایتِ اخیر میپردازد.

 .1-1-1زنده شدن پس از صد سال (داستان عزیر)
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قرآن به زنده شدن شخصی پس از صد سا شخصی ف که ط ق پارهای از اخ ار یُنیر ن ی یا إرمیای
ن ی بوده است( ،القمی ،ج86 ،8؛ الکلینی ،ج ،8ص849؛ ال وسی ،ص ).244ف تصریح میکند .وی
پس از حیات مجدد موفق به مشاهدهی یینی کیفیت احیای چهارپای خود نین شد.
(یا همانند آن شخصی که بر دهکدهای گذر کرد ،در حالی که دیفوار
خانه ها روی سقفش فرو ریخته بود .با تعجّب گفت :چ ونه خداوند اینفان
را بعد از مرگشان زنفده خواهفد کفردس پفس خداونفد صدسفا یفانش را
گرفت و او را میراند .سفسس او را زنفده نمفود و فرمفود :چفه مقفدار اینجفا
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مانده ایس گفت :یت روز یا قممتی از یفت روز توقفف

بلکه صد سا است که درنگ کرده ای .به غذا و نوشیدنی هایت ن اه کن
که تغییر نکرده و به حمارت ن اه کن که مفرده و اسفتخوانهفایش از هفم
یدا روی زمین افتاده است .تو را برای مردم آیتی قرار میدهفیم .حفا بفه
استخوان های حمارت ن اه کن چ ونه از روی زمفین یمفعآوری نمفوده،
گوشت بر آنها پوشانده ،حیات دوباره میبخشیم .وقتی برایش زنده شدن
مردگان روشن شد ،از صمیم قلب گفت :می دانم همانفا خداونفد بفر همفه
چین قدرت دارد(.ال قره)).453/

 .1-1-2احیای هزاران تَن
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کفردهام .فرمفود:
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یکففی از مهففمتففرین آیففات قففرآن کففه گففاه در بففا امکففان معففاد و گففاه در بففا
ریعت(االیقاظ ،ص )21به آن استناد میشود ،آیهی احیای هناران تن از بنی اسراهیر است.
در این آیه احیای مردگان به طور گمترده و پس از گذشت سالیان دراز اتفاق افتاده است.
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ خَرَیُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ هُفمْ ألللفوفح حَفذَرَ الْمَفوْتِ
فَقا َ لَهُمُ اللَّهُ مُوتلوا تلمَّ أَحْیاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذلو فَضْفر یَلَفى النَّفاوِ وَ لکِفنَّ
أَکْثَرَ النَّاوِ ال یَشْکلرلون( .ال قره)429 :

کردند در حالی که هفناران نففر بودنفد .پفس خداونفد بفه آنفان فرمفود:
«بمیرید» بعد از گذشت مدتی آنان را زنده نمود .همانا خداوند نم ت بفه
مفردم صفاحب فضففر و احمفان اسففت ولفی بیشفتر مففردم سفساوگففناری
نمیکنند.
برخی از روایات رقم این افراد را سیهنار (الخصی ی ،ص241؛ النوری ،ج ،6ص)952
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آیفا ندیفدی یمفایتی را کففه از تفرو مفرگ ،شهرهایشفان را تففر

و برخی هفتادهنار تن (الکلینی ،ج ،8ص838؛ ابن بابویه ،إیتقادات ،ص61؛ الراوندی،
ص ).424دانمتهاند .ظاهرا فاصلهی میان مرگ و احیای اینان اند

ن وده است .زیرا در

برخی روایات به پوسیده شدن استخوانهای ایشان تصریح شده است( .ال ری ،یامع
ال یان ،ج ،4ص587؛ ال اط ایی ،المینان ،ج ،4ص )431ییّاشی چنین گنارش کرده است:
«از امام باقر پرسیدم :آیا [خداوند] آنان را زنفده کفردس هن فامی کفه
مردم آنان را زنده دیدند ،آیا خداوند آنفان را در همفان روز میرانفدس یفا
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اینکه آنان به دنیا بازگشتند ،بفه گونفهای کفه در خانفههفایشفان ممفکن
گنیدند و غذا خوردند و ازدواج کردندس امام فرمود :خداوند آنان را بفه
دنیا بازگرداند ،تا اینکه در خانههایشان ممکن گنیدند و غذا خوردنفد و
ازدواج کردند و آن مقدار که خداوند اراده فرمفود ،ماندنفد؛ آنگفاه بفه
مرگ ط یعی از دنیا رفتند( ».العیاشی ،ج ،8ص)891
امام رضا نین در گفت و با سران ملر دی ر چنین فرمودند:
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« ...شما که ییمى را خدا مىدانید ،بایفد یمفع و حنقیفر را نیفن خفدا
بدانید ،چون آنان نین مثر ییمى مرده زنده مىکردهانفد ،و نیفن معجفنات
دی ر حضرت ییمى را نین انجام میدادند .و نین یدّهاى از بنفى اسفراهیر
که تعدادشان به هناران نفر مىرسید ،از ترو طایون از شهر خود خارج
شدند ولى خداوند یان آنان را در یفت لحهفه گرففت ،اهفر آن شفهر،
اطراف آنان حصارى کشیدند و آن مردگان را به همان حا رها کردنفد
تا استخوانهایشان پوسید ،پیام رى از پیام ران بنى اسفراهیر از آنجفا گفذر
مىکرد ،از کثرت استخوانهاى پوسیده تعجّب کرد ،خداوند به او وحفى
نمود« :آیا دوست دارى آنان را زنده کنم تا آنان را انفذار کفرده و دیفن
خود را ت لیغ کنىس» گفت« :بله ».خداونفد وحفى فرمفود« :آنفان را صفدا

048

نیمس

بنن!» آن پیام ر چنین نفدا کفرد« :اى اسفتخوانهاى پوسفیده! بفه اذن خفدا
برخینید!» هم ى زنده شفدند و در حفالى کفه خفا هفا را از سفر خفود
مففىزدودنففد ،برخاسففتند( ».ابففن بابویففه ،التوحیففد ،ص249؛ همففو ،ییففون
األخ ار ،ج ،8ص)861
یالمان اهر سنت نین هر یت اخ اری مشابه را ذیر ایفن آیفه گفرد آوردهانفد( .ال فری،
التاریخ ،ج ،8ص)944

پیشین زنده شدهاند ،و تانیا فریقین بر چنین معنایی اتفاق نهر دارند ،و تالثا این اخ ار در آتفار
وحیانی سایر ملر نین مویود است .پس وقوعِ پمینیِ این امر (یعنی احیای امفوات) بفه سف ب
وقوعِ پیشینی آن ،امری کامال ممکن و شدنی است .کارآمدیِ مهمِ ایفن اخ فار در پاسفخ بفه
برخی از ش هات فرییِ بعث ،غیر قابر انکار است .ایفن آیفات و اخ فارِ ذیفر آن ،صفریحا بفا
پارهای از آرای مشهور حکما مانندِ «یدم امکان بازگشت روح به مفادهی ینصفری بفه دلیفرِ
یدم امکانِ بازگشت فعر به قوه» در تعارض است .ال ته برخی از حکمفا امتنفاع بازگشفت از
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از مجموع آنچه که ایماال طرح شد چنین برمیآید :اوال برخی از مردگان در امّتهفای

فعر به قوه را متویه تناسخ میدانند ،نه معاد یمفمانی( .ر : .حمفینی اردکفانی ،ص 596؛
آشتیانی ،ص )921وقتی ینیر پس از صد سا به بدن دنیایی خود باز میگردد(،ال قره)453:
در نتیجه بازگشت روح به بدن دنیایی پس از مرگ ،محا یقلفی یفا محفا وقفویی نیمفت.
حکایتِ قوم حنقیر نین که سا ها پس از پوسیده شدن استخوانهایشان مجددا زنده شدند نین
تأکیدی بر همین امر است که باز گشت روح بفه بفدنِ دنیفاییِ متالشفی شفدهای کفه مفادهی
کثی

ینصری دارد ،ممکن و شدنی است.
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 .1-2اصالة االمکان
یکی دی ر از براهینی که در یهت امکانِ اصر معاد به آن استدال شده ،اصالة االمکفان
است .آن چنان که ابنسینا در اشارات متذکر شده  ،مفادامی کفه دلیلفی بفر انکفار یفت امفر
ویود نداشته باشد ،آن پدیده در چنته امکان مفیگنجفد( .ابفن سفینا ،ص )868بنفابراین هفر
چینی ممکن است ،م ر آنکه خِالفِ آن تابت شود .با تویه به ایفن قایفدهی یقلفی ،اصفرِ
حیات پس از مرگ ،محکوم به امکان است ،تا آنکه دلیلی بفر رد یفا ات فات وقفوع آن اقامفه
گردد .هدف از این برهان افنون بر بیانِ امکانِ اصر معاد ،ت یینِ غیرمن قیبودن قو کمفانی
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است که بدون اقامه دلیر حیات پس از مرگ را محا میپندارند.
 .1-3مماثلت
یکی دی ر از استدالالت پرکاربرد در یهت ت یین امکان معفاد ،تویفهدادن بفه ایفن امفر
یقالنی است که :اگر فایلی بر انجام کاری قدرت دارد ،پس بر اموری مثر آن امر و نین بفر
امورِ ضعی تر از آن نین قدرت دارد .درنتیجه همانگونفه کفه در گذشفته آن امفر را تحقفق
بخشیده ،در آینده نین انجامِ امورِ مماتر با آن و نین امور ضفعی تفر از آن بفرای او ممکفن و
شدنی است .قرآن به این نکته چنین تن ه داده است:
«أَفَعَیینا بِالْخَلْقِ الْأَوَّ ِ بَرْ هُمْ فی لَ ْس مِنْ خَلْق یَدیدٍ(».ق)85 :

آیففا مففا از آفففرینش نخمففتین خمففته و درمانففده شففدیم [تففا از دوبففاره
آفریدن یاین و درمانده باشیمس نه .چنین نیمت] بلکه آنان [بفا ایفن همفه
دالیر روشن] باز در آفرینش یدید تردید دارند.
051
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بنابراین تردید در امکان اصر معاد (اصر احیای مجفدد یفا خلفقِ واپمفین) بفا ینایفت بفه
قدرت خداوند و آفرینش پیشینی ،ویه من قی ندارد .همانطور که روشن است این آیفه بفا
ت یین مماتلتِ خلقِ واپمین و خلقِ پیشینی و یکمانبودن نم ت این دو با قدرت الهفی(ر: .
افضلی ،ص  ،)96امکان معاد را گوشزد مینماید .اما افنون بفر ایفن ،در پفارهای از آیفات،
خداوند اموری به مراتب شدیدتر از خلقِ واپمین را متذکر مفیشفود و بفر ایفن نکتفه تأکیفد
میفرماید که :خالقِ مویوداتِ شدیدتر ،به خلقِ دی رباره و احیای مجدد شفما قفادر اسفت.
زیرا خلقِ واپمین به مراتب سهرتر و ضعی تر از برخی از پدیفدههفایی اسفت کفه خداونفد
آنها را همینت خلق کرده است .در نتیجه خداوندی که بر امر شدیدتر قادر بوده ،به طریق

در حقیقت برای خدا سهرتر یا صعبتر نیمت( .ر : .موحدی ،صص)848-883
«أَ أَنْتلمْ أَشَدُّ خَلْقا أَمِ المَّماءُ بَناها( ».النازیات)47 :
آیا آفریدن شما [پفس از مفرگ] دشفوارتر اسفت یفا آسفمان کفه
خداوند آن را بنا کردس

گونهشناسی و سنجش اتقان براهین معاد

اولی بر امر ضعی تر نین قادر است .هر چند که با تویه به قدرت م لق خداوند ،هیچ امفری

با توضیحات اراهه شده به نهر میرسد هر سه برهان مذکور از گونهی براهین امکفانی از
اتقان و کارآمدی الزم بهرهمندند.
 .2براهین تجربی
دستهی دی ر از براهین معاد را برهانهایی شکر میدهند که افنون بر ت یین امکانِ اصفر
معاد بر دو نکتهی مهمِ دی ر تأکید میکنند :وقوعِ کنونیِ احیای مردگان و تجربهپفذیربودن
ن امکفانی نیفن در همفین
ن ایفن دسفته از بفراهین بفا بفراهی ِ
اصر حیات مجفدد .تففاوت بنیفادی ِ
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تجربهپذیربودن و قابرمشاهدهبودن و تکرارپذیری این براهین است .از این رو بفا آنکفه ایفن
براهین نین در صدد ت یین ضرورتِ اصر معاد نیمتند ،و به لمفانی دی فر از امکفان آن سفخن
میگویند ،اما از دستهی پیشین یدا شدهاند .افنون بر ینصرِ تجربفهپفذیری و وقفوعِ کنفونی،
نکتهی کلیدی دی ری نین در ب ن برخی از تقریرهای این براهین بفه چشفم مفیآیفد .بنفا بفر
پاره ای از تقریرهای براهین تجربی ،کیفیت و روش احیایِ مردگان نین با نمونههفای یینفی و
شهودی ت یین میشود تا ضمن تأکید دی رباره بفر امکفان معفاد ،بفه دففعِ اهفمِ شف هاتِ معفاد
پرداخته شود .آن اه که شخصِ منکر معاد وقوع کنونی احیای اموات را متفذکر مفیشفود و
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کیفیتِ این احیا را با نمونههایی تکرارپذیر و تجربی مشاهده میکند ،افنون بر آنکه معفاد را
امری واقعی و موافقِ با یادت مییابد ،با فهمِ کیفیت معاد ،بمیاری از ش هاتِ اصلی و فریفی
او مانند ش هه آکر و مأکو پاسخ گفته میشود و راه برای پذیرش این آموزه دینفی همفوار
میگردد .متنِ حاضر دو تقریر از براهین تجربی را در خود یای داده است.
 .2-1داللت نشئهی اُولی بر نشئهی اُخری
نصوصِ دینیِ متعددی بر این نکتفه تأکیفد دارنفد کفه :فرآینفد و کیفیفتِ نشفیه یفا همفان
خلقت و احیایِ دنیفوی ،بفر کیفیفت نشفیه و احیفای امفوات در یهفان واپمفین داللفت دارد.
خداوند در پاسخ به منکران معاد میفرماید:
«وَلَقَدْ یَلِمْتلم النَّشْأَةَ الْألولی فَلَوْ لَا تَذَکَّرلون» (الواقعه)64 :
به طور ق ع شما نشیهی الولی را شفناختهایفد (و از آن آگاهیفد) پفس
چرا متذکرِ [نشیهی آخرت] نمیشویدس
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در نهج ال الغه به همین معنا تصریح شده است:

نیمس

«یَجِ ْتُ لِمَنْ أَنْکَرَ النَّشْأَةَ الْألخْرَى وَهُوَ یَفرَى النَّشْفأَةَ الْفألولَى» (الرضفی،
ص)238
در ش فتم از کمی که نشیهی آخرت را انکار میکند ،در حالی کفه
نشیهی الولی را میبیند.
از امام سجاد (الکلینفی ،ج،9ص )458و امفام بفاقر(ال رقی ،ج ).424 ،8نیفن مشفابه همفین
م لب گنارش شده است.

نمونهی یینی آن تأکید داشته اسفت :احیفای انمفان از دو سفلو نفر و مفاده کفه بفه ایت فاری
مُردهاند؛ و دی ری احیا (رویشِ) گیاهان از بذرهای بییان.
ط ق آموزههای قرآنی ،انمان از یت رینذرهی بییان که از آن به ترا یفا طفین تع یفر
شده ،خلق شده است .با خروج ایفن طینفت از صفلبِ پفدر و ترکیفب آن بفا سفلو مفادر بفه
صورت ن فه درمیآید .این ن فه مراحلی را طی میکند تا استخوانها خلق مفیشفوند .پفس
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نشیهی دنیا اگرچه از تنوع چشم یری برخوردار است ،اما خداوند در آیات قرآن بفر دو

از آن گوشت بر استخوانها میروید و در مرحلفهی بعفدی نففخِ روح صفورت مفیگیفرد(.
المؤمنففون82:؛ القمففی ،ج ،4ص38؛ المجلمففی ،ج ،57ص )989در انتهففای ایففن فرآینففد نیففن
م مفادر بفه صفورت طففر
طینتی که همینت انمانی برخوردار از روح و بفدن اسفت ،از رحف ِ
خارج میشود( .الحج)5 :
همچنین آیات متعددی در قرآن بر این نکته اصرار دارند که :بذرِ بییانِ گیاهان که در
خا

مدفون است ،رشد خود را با رسیدن آ باران به آن آغاز میکند تا اینکه به صورت

گیاهانی س ن و شادا از د خا

بیرون میزند .قرآن بارها پفس از بیفان ایفن دو نمونفه بفا
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ی ارتهایی چون «کذلت الخروج»« ،کذلت تخریون»« ،کذلت النشور» به هممانی نشفیه
اولی و نشیه اخری تأکید ورزیده است( .ق88 :؛ النخرف88 :؛ الفروم83 :؛ ففاطر )3 :آیفات
پنجم تا هفتم سورهحج هر دو نمونه یاد شده را در خود یای داده است.
ط ق آموزههای اسالمی بدن انمان پس از مرگ میپوسد تا یایی که یفن طینتفی کفه از
آن خلق شده ،چینی از بدن انمان باقی نمیماند .حدیثِ امام صادق م نی بر «ال یَ ْقَى لَهُ لَحْفمح وَ

لَا یَهْمح إِلَّا طِینَتلهُ الَّتِی خللِقَ مِنْهَا» صفریحا بیفانگفر ایفن معناسفت(.الکلینفی ،ج ،9ص )458در ایفن
حدیث تأکید شده که طینت در درون ق ر باقی است تفا بفدن آدمفی دی فر بفار از آن خلفق
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شود ،همان ونه نخمتین بار از آن خلق شد« .تَ ْقَى فِی الْقَ ْرِ مُمْتَدِیرَة حَتَّى یُخْلَقَ مِنْهَفا کَمَفا خللِفقَ
أَوَّ َ مَرَّة( ».همان)

بنابر نصوص ممتفیض و صحیح ،خداوند بارانی را پیش از وقوع قیامفت بفر زمفین نفاز
میکند تا در درون خا

نفوذ کند( .االهوازی ،ص88؛ القمفی ،ج ،4ص 459؛ ابفنبابویفه،

االمالی ،ص )877این باران به طینتهای مدفون در خا

اصفابت مفیکنفد و شفرای رشفد

دی ربارهی آنها را فراهم میآورد .مشفابه آنچفه کفه پفیشتفر در رحفم مفادر را داده بفود.
استخوانها دی ربار خلق میشود و گوشت بر آن میروید و با نفخ صورِ واپمفین ،روحِ هفر
کس ،به بدن شکریافتهی او بازمیگردد .اینت زمان زلنلهی بعث فرامیرسد و انمفانی کفه
از بدن تازه روییده از همان طینتِ سابقِ خود بهرهمند است ،با زلنلهی بعفث از درون خفا
به بیرون اخراج میشود(.النلنا )4:
پیدایی یت مویود زنده از برخوردِ دو مویفود مُفرده نیفن در هفمسفانیِ نشفیهی اولفی و
نشیهی اخری مورد تأکید است .در نشیه دنیا ،دو سلو نر و ماده شرای خلق انمفانِ زنفده را
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فراهم میآورند ،و در یرصهی بعث ،برخورد طینتِ مردهی انمان با بارانِ یاد شده .خداونفد
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در داستانِ احیایِ مقتو بنی اسراهیر به این امر اشاره فرموده .آنجا که دو شی مرده (بخشفی
از بدن گاو و بخشی از بدن مقتو ) را به یکدی ر مفیزننفد و مقتفو زنفده مفیشفود( .فَقللْنفا
اضْرِبُوهُ بِ َعْضِها کَذلِتَ یُحْیِ اللَّهُ الْمَوْتى وَ یُریکلمْ آیاتِهِ لَعَلَّکلمْ تَعْقِللونَ (ال قره))79:
امام یمکری در توضیح این آیه چنین میفرماید:
خداوند در دنیا و آخرت مردهای را با مالقات به مردهای دی ر زنفده
میکند .در دنیا خداوند سلو ِ (در متن روایفت لفف ِ «مفاء» آمفده) نفر و

زنده می کند .در آخرت نین خداوند بین دو نففخ صفور از بحفر ممفجور
ی مفردان اسفت(،زمینه رشفد و احیفا
بارانی را ناز میکند کفه ماننف ِد منف ِ
دارد ).این باران بر پیکر فرسودهی مردگان اصابت میکنفد و بفدن آنفان
میروید و زنده میشوند (.االمام العمکری ،ص484؛ الکاشانی ،الصافی،
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ماده را با هم مالقات میدهد و آنچه را کفه در اصفال و ارحفام اسفت،

ج ،2ص499؛ ال حرانی  ،ج ،8ص)424
لذا این تقریر از براهین تجربی یالوه بفر ت یفین امکفا ِن معفاد کفه در آیفات سفورهی حفج بفا
ی ارتِ «أَنَّهُ یَلىَ کرِّ شىْءٍ قَدِیرٌ» به آن تأکید شده ،به بیان کیفیت آن مفیپفردازد تفا از ایفن
ره ذر برخی از مهمترین ش هات معاد را پاسخ گوید .نکتهی اتکای ایفن بفراهین بفر وقفوعِ
کنونی و تجربهپذیر بودن آن است .از این رو خداوند در سورهی واقعه خ فا بفه منکفران
معاد آنان را به ن اه کردن به فرآیندِ امناء (الواقعه )58 :و نیفن زرایفت (الواقعفه )62 :دیفوت
ت تولفد انمفان و نیفن کیفیفت رویفش
کرده است .به این معنا که اگر بفه انفنا منفی و کیفیف ِ

055

گیاهان نیت بن رید ،معفاد و خفروج انمفان در روز بعفث را امفری ممکفن و مواففق یفادت
خواهید یافت.
 .2-2خواب و بیداری
در روایات اسالمی آمده« :همان ونه که مفیخوابیفد ،مفی میریفد و همان ونفه کفه بیفدار
میشوید ،م عوث خواهید شد( ».الممعودی ،ص888؛ ابنبابویه ،االیتقفادات ،ص )62آنچفه
که میان مرگ و خوا به ینوان ویه مشتر

لحاظ شده ،انفکفا

روح از بفدن اسفت بفا
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این تفاوت که ط ق حدیث امام باقر در یکی به طور کامر و در دی ری بفه طفور نفاقص را
می دهد( .ال رسی ،مجمع ال یان ،ج،2ص ).647این تقریر از براهین تجربی کفه در حقیقفت
تن یهی بر امکان معاد و وقوعِ پمینی احیایِ مردگان است ،چنین تأکید میکنفد کفه :اماتفه و
احیا نه تنها امری ممکن است ،بلکه هر انمفانی در شف انه روز مشفابه آن را تجربفه مفیکنفد.
(الکلینی ،ج ،9ص)458
 .3براهین معقولیت
یالوه بر براهین امکانی و تجربی ،گونهی دی ری از براهین در بحثِ معاد قابر طرحانفد
که ین هی ایجابی ندارند و با ینوان براهین معقولیت از آن یاد میکنیم .ال ته ایفن بفراهین در
راستای م احث توحیدی و بحثِ ات اتِ معقولیتِ ویود خدا طرح شدهانفد ،امفا از آن یفایی
که نق هی اتکای این براهین بحث معاد و یهانِ واپمین است ،در زمفرهی بفراهین معفاد نیفن
میگنجند .هدف از اراهه این براهین ،امکانِ اصر معفاد یفا ات فات آن یفا نشفان دادنِ کیفیفت
بعث و رستاخین در یهت پاسخ به برخی ش هات معاد نیمت ،بلکه هفدف ایفن بفراهین ،تنهفا
معقو نشان دادنِ ایتقاد به معاد است .به این معنا که ایتقاد بفه معفاد از یفدم ایتقفاد بفه آن،
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بهتر ،معقو تر یا سودمندتر است .هدفِ ضمنیِ این گونه از براهینِ معاد نین آن است کفه بفا
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رایح نشان دادنِ باور به معاد ،شخصِ منکر معاد از ینمیفت انکفار خفارج کنفد تفا قلفب او
برای استماع و در ِ بهترِ براهینِ ایجابی آماده گردد .متن حاضر براهین معقولیفت را بفه دو
دستهی کلی تقمیم کرده است.
 .3-1دفع ضرر محتمل
تراث اسفالمی نشفان مفیدهفد کفه نخمفتین بفار امفام صفادق تقریفری را از ایفن بفراهین
معقولیت اراهه فرمود که از آن با ینوانِ دفع ضرر محتمر یاد میشود .امام صادق فرمود:

یَکلنِ الْأَمْرل کَمَا نَقلو ل وَ هُوَ کَمَا نَقلو ل نَجَوْنَا وَ هَلَکْفت» (الکلینفی ،ج،8
ص78؛ ابن بابویه ،التوحید ،ص)438
«اگر م لب همانگونه باشد که تو میگویی ف در حالی کفه این فور
نیمت ف ما و تو هر دو نجات یافتهایم؛ اما اگر م لب این ونه باشد کفه مفا
میگوییم ف که در حقیقت نین همین گونه است ف ما نجات مییابیم و تفو
هال
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«إِنْ یَکلنِ الْأَمْرل کَمَا تَقلو ل وَ لَیْسَ کَمَا تَقلفو ل نَجَوْنَفا وَ نَجَفوْتَ وَ إِنْ

میشوی».

پس از امام صادق ،امام رضا نین همین استدال را بیان فرمود:
«أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْقَوْ ل قَوْلَکلمْ وَ لَفیْسَ هُفوَ کَمَفا تَقلوللفونَ أَ لَمْفنَا وَ
إِیَّاکلمْ شَرَیا سَوَاءً لَا یَضلرُّنَا مَا صَلَّیْنَا وَ صُمْنَا وَ زَکَّیْنَفا وَ أَقْرَرْنَفا فَمَفکَتَ
الرَّیُرل تلمَّ قَا َ أَبُو الْحَمَنِ وَ إِنْ کَانَ الْقَوْ ل قَوْلَنَا وَ هُوَ قَوْللنَفا أَ لَمْفتلمْ قَفدْ
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هَلَکْففتلمْ وَ نَجَوْنَففا ( ...الکلینففی ،ج ،8ص78؛ ابففن بابویففه ،التوحیففد،
ص ،458همو ،ییفون االخ فار ،ج ،8ص ،898ال رسفی ،اإلحتجفاج،
ج ،4ص)936
اگر م لب همان باشد که تو می پنفداری ،ف در حفالی کفه ایفن طفور
نیمت،ف آیا ما و شما یکمان نیمتیمس [زیرا] نماز و روزه و زکات ما به ما
ضرر نمی زند .پس آن مفرد سفاکت شفد! سفسس امفام فرمفود :ولفی اگفر
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م لب همان باشد که ما میگوییم فدر حالی که همین طور است ،ف آیفا
این ور نخواهد بود که شفما هفال

خواهیفد شفد و مفا نجفات خفواهیم

یافتس
این استدال را میتوان به شکر زیر بازنویمی نمود:
اگر خدا و معادی در کار ن اشد ،کمی که به خدا و معاد باور داشته و به اوامفر و نفواهیِ
دین پایبند بوده ،هال

نخواهد شد و از این یهت با کمفی کفه منکفر دیفن و معفاد بفوده

است ،تفاوتی نخواهد داشت .زیرا آنچه که یت شخص مومن از صفالت و زکفات و صفوم
به یای میآورد ،ضرری به او نمیرساند .تویه شود کفه همفین ایمفا دینفی مفیتوانفد در
روحیه فرد در دنیا موتر باشد .زیرا شخص مومن از ی ادت خداونفد و توکفر بفه او از حیفث
روانی و قل ی بهرهها میگیرد و همین امور س ب معنفاداری زنفدگی او و مایفه التفذاذ روانفی
اوست .اما اگر خداوند و معادی در کار باشد ،مومن و کفافر هرگفن برابفر نیمفتند .بفا ففرض

058

ویودِ خدا و معاد ،شخص مومن ،رست ار میشود و شخصِ کافر هال

خواهد شد.

نیمس

نخمتین کمی که در غر به اقامه برهانی ش یه به این برهان دسفت یازیفد ،بلفن پاسفکا
ریاضیدان و فینیت دانِ مشهورِ فرانموی است .وی با تقریری کامال مشابه و با زبانِ ریاضی
در صدد تقریر همین برهان برآمد:
«خدا یا ویود دارد یا ویود ندارد .شما یا میتوانیفد بفه ویفود خفدا
ایتقاد داشته باشید یا ایتقاد نداشفته باشفید .مفاتریس تصفمیمگیفری زیفر
برقفرار اسفت کفه در آن ∞ نمفاد بفینهایفت و  f8و  f4و  f9یفددهایی

خدا وجود

خدا وجود

ندارد

دارد

f8

∞

f9

f4

اعتقاد داشتن به وجود
خدا
اعتقاد نداشتن به وجود
خدا

اگر احتما ویود خدا  pباشفد ،احتمفا یفدم او

گونهشناسی و سنجش اتقان براهین معاد

محدود همتند.

خواهفد

بود .در نتیجه انتهار پاداش برای ایتقاد داشتن به ویود خدا برابر خواهد
بود با:

059

و انتهار پاداش در حالت ایتقاد نداشتن به ویود خفدا برابفر خواهفد
بود با:

بنابراین در این ماتریس  -اگر  pبفنرگتفر از صففر باشفد  -ایتقفاد
داشتن به خدا ،دلخواهترین نتیجه را به همراه خواهد داشت .در مفاتریس
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باال فرض شدهاست کفه نتیجفه ایتقفاد داشفتن بفه خفدا بفینهایفت اسفت
(رست اری ابدی) .به یای این ماتریس ،ماتریس زیر نین میتواند به کفار
رود که در آن نتیجه ایتقاد نداشفتن بفه خفدا منففی بفینهایفت (هالکفت
ابدی) فرض شدهاست.
وجود

خدا
ندارد

خدا وجود
دارد

f8

f4

f9

∞-

اعتقاد داشتن به وجود
خدا
اعتقاد نداشتن به وجود
خدا

بنابراین خرد حکم میکند که به خدا ایتقاد داشته باشیمHájek ( ».
))Stone, p.997; (4188
061
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اگرچه به برهان پاسکا اشکاالت متعددی وارد شده )Hájek (4188((،اما هفیچ یفت
از این نقدها متویه روح کلی برهان نیمت .هدف از برهفان معقولیفت بفه هفیچ ویفه ات فات
ویود خدا و یا ات ات معاد نیمت .بلکه هدف از این برهان آن است که نشفان دهفد بفاور بفه
خدا و پای بندی بفه دسفتورات او ،رایفح و معقفو اسفت و خ ف ِر یفدم ایتقفاد بفه خداونفد
بینهایت و غیر قابر ی ران است و از همین یهت انتخا ایمان معقو تر است .از همین رو
پاسکا این برهان را «شرط بندی» نام نهاد .به این معنا که اگر قرار باشفد شفرط ب نفدیم کفه
پس از مرگ ،معادی همت یا نیمت ،خرد حکم میکند که شرط ب ندیم :همت! زیفرا اگفر
معادی ن اشد ،چینی را از دست ندادهایم ،ولی اگر معفادی باشفد ،برنفدهی شفرط بنفدی مفا

 .3-2برهان اصالت عمل
بر اساو فلمفه پراگماتیمم ،آن چه در یمفر بفرای نفوع انمفان سفودمندتر اسفت ،حفق
است .حق چینی است که در یمر فایده بیشتری داشته باشد( .دادبه ،ص )848تقریر ویلیفام
ییمن فیلموف خداباور آمریکایی در با ات ات خدا و معفاد را مفیتفوان بفه زبفان خالصفه

گونهشناسی و سنجش اتقان براهین معاد

همتیم!

چنین بیان نمود:
« .8فرض کنیم خدا و یهانی پس از این دنیا که به برقراری ید خدا میپفردازد
ن اشد( .فرض «) »8
 .4در این صورتِ صحتِ فرض « »8مرگ پایان زندگی همهی انمانهاست.
 .9اگر مرگ پایان زندگی انمانها باشد ،آن اه همه انمانهفا سرنوشفت یکمفانی
خواهند داشت :و آن مرگ و تجنیه شدن است.
060

 .2اگر همه انمان ها سرنوشت یکمانی داشفته باشفند ،بفه ایفن معناسفت کفه یمفر
انمان در این دنیا نمیتواند سرنوشت نهایی او را که تجنیه شدن و نابود شفدن
است ،تغییر دهد.
 .5وقتی انمان نتواند بفا یمفر خفود سرنوشفت خفود را تغییفر دهفد ،پفس فرقفی
نمی کند که یمر خو مرتکب شفده باشفد ،یفا یمفر بفد .بفه تع یفر دی فر بفا
صحت فرض « ،»8هیچ تفاوتی از حیثِ سرنوشت و نهایت ،برای بهترین انمان
ها و بدترین انمان ها ویود ندارد .هر دو تجنیه و نابود میشوند.
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 .6وقتی چنین باشد ،انمان و یامعهی انمانی گرفتار دو امر میشفود :او  :پفوچی
و نومیففدی و رخففوت (حاکمیففت نیهلیففنم) و دوم :اسففراف در انجففام ایمففا
خودخواهانه( .حاکمیت قانون ین ر).
 .7هر دو حالتِ م رح شده ،س ب اضرار نوع انمان است .در نتیجه ففرضِ « »8بفه
نوع آدمی زیان میرساند و نفع های فراوانی را از او دور میسازد و بفه همفین
یهت ،باطر است .در نتیجه خالفِ آن تابت و حق اسفت .بنفابراین ایتقفادِ بفه
خدا و یهفانی پفس از ایفن یهفان کفه یفدالت را برقفرار سفازد ،حفق اسفت».
()James, p815-886
اگر چه این براهان در سفازوارهی اندیشفه ی پراگماتیمفمی بفه ینفوان یفت برهفان شف ه
ایجابی طرح شده است ،اما همان طور که روشن است ،ایفن برهفان تنهفا قفادر اسفت ،نیکفو
بودن و سودمند بودنِ ایتقاد به معاد را ت یین کنفد .در نتیجفه ایفن بفراهین را بایفد در زمفرهی
براهین معقولیت گنجاند.
 .4براهین ایجابی
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براهین ایجابی را میتوان به ینوانِ مهمترین گونهی براهین معاد معرفی نمفود .در اغلفب
ن اشتههای کالمی معاصر ،تنها این گونه از براهین معاد با ینوانِ برهان شفناخته مفیشفوند و
سایر گونههای معاد یا به طور کلی نادیده گرفته میشوند و یا با یناوینی دی ر مفورد بحفث
واقع میگردند .براهین ایجابی را میتوان به روشهای گوناگونی دسفته بنفدی کفرد .امفا بفه
نهر می رسد تقمیم این دسته از براهین معاد به برهانهای نقلی و برهفانهفای یقلفی از سفایر
تقمیمات سناوارتر باشد .اینت به یکایت این براهین میپردازیم.
 .4-1براهین نقلی

است .پرداختِ بیش از یتچهارمِ حجم قرآن به مماله معاد و پاسخ به ش هات و توضیح در
با ینییات آن برای کمی که ن وت و کتا را پذیرفته است ،ضرورت ویود معفاد را بفه
دن ا دارد .همچنین در این برهانها برخی از صفاتِ معاد مانندِ «هم انی بفودن»« ،یفاودانی
بودن»« ،ارت اط وقایع آن با ایما ِ دنیا» و «یممانی بودن» نین مورد تویه واقع میشود.
 .4-2براهین عقلی

گونهشناسی و سنجش اتقان براهین معاد

این گونه برهانها پس از ات اتِ ن وت و کتا و با پایه قراردادن حجیت نقر اقامفه شفده

م العهی میراث بریای مانده از متکلمان و فیلموفان اسالمی نشان مفیدهفد کفه بفراهین
یقلیِ ایجابی معاد از تنوع و گمتردگی فراوانی برخوردار است .با تجمیع تقریرهفای مشفابه،
میتوان ایفن بفراهین را در سفه دسفتهی کلفی «برهفانِ ف فرت»« ،برهفان حکمفت» و «برهفانِ
یدالت» تقمیم نمود.
 .4-2-1برهان فطرت
063

این گونه از براهین معاد که بر پایهی امیا نهادینفه شفده در ف فرت آدمفی طفرح ریفنی
شده است ،نم ت یمیقی با حکمف ت الهفی دارد ،امفا روح حفاکم بفر آن بفا برهفا ِن حکمفت
تفاوت دارد .لذا این گونه از براهین در دسفتهی یداگانفهای بفا ینفوانِ برهفانِ ف فرت یفای
میگیرند .ظاهرا مالصفدرا (م8125ق) نخمفتین اندیشفمندی اسفت کفه در اسففار (ج ،3ص
 )428و در م داء و معفاد (ص  )256بفا روش یقلفی در صفدد اراهفه و تقریفر چنفین برهفانی
برآمده است .اندکی پس از او فیض کاشانی (م8131ق) با الهام از او و با کلمفاتی مشفابه بفا
کلمات او ،تقریری یکمان در یلم الیقین اراهه نمود که به «برهانِ میر به یاودان ی» مشفهور
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است.
 .4-2-1-1میل به جاودانگی
فیض کاشانی در یلم الیقین این برهان را چنین م رح میکند:
چ ونه ممکن اسفت نففوو انمفانی نفابود گردنفد ،در حفالیکفه
خداونفففد در ط یعفففت انمفففان بفففه مقتضفففای حکمفففتش مح فففت بفففه
ویود(=همتی) و بقا قرار داده و در نهاد و ف فرت حیفاتش ،کراهفت
از یدم و فنا گذاشته استس ویود ،خیر محض و صرف نور است .از
سوی دی ر تابت و یقینی است کفه بقفا و دوام در ایفن یهفان محفا
است« :أَیْنَما تَکلونلفوا یُفدْرِکْکلمُ الْمَفوْتُ» (النمفاء« )78:هریفا باشفید،
مرگ شما را در مییابد».
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اگر یهان دی ری ویود نداشته باشد کفه انمفان بفه آن انتقفا یابفد،
این میلی که خداوند در سرشت بشر قرار داده ف یعنی مح ت به همفتی و
بقای همیش ی و مح ت حیات یاویدان ف باطر و ضایع خواهفد بفود؛ در
حالی که خداوند برتر از آن است که کار لغوی انجام دهفد( .الکاشفانی،
ج ،4ص).8183
 .4-2-1-2عشق به راحتی

برهان ف رت ،تقریر دی ری را اراهه نمود که از آن با ینفوانِ «برهفانِ یشفق بفه راحتفی» یفاد
میشود.
«یکی از ف رتهای الهیه که مف ور شفدهانفد یمیفع یایلفهی بشفر و
سلمله ی انمان بر آن ،ف رت یشق به راحت است .چفون راحتفی م لفق

گونهشناسی و سنجش اتقان براهین معاد

پس از این صدرا و فیض کاشانی ،امام خمینی با انفدکی تففاوت و بفا حفف ِ روحِ کلففی

در این یالم یافت نمیشود ...پفس ناچفار در دار تحقفق و یفالم ویفود،
باید یالمی باشد که راحتی او منمو به رنج و تعفب ن اشفد ...و آن دار
نعیم حق و یالم کرامت ذات مقدو است( ».موسوی خمینی ،ص)886
این برهان را میتوان به این گونه نین تقریر نمود:
در نهاد انمان میر به راحتی م لق ویود دارد .حا آنکه این راحتی م لفق در ایفن دنیفا
امکان تحقق ندارد .اگر حیات آدمی منحصر به این دنیا باشد ،پس این میر هیچگفاه امکفان
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تحقق نمی یابد ،و از همین یهت ویود این میر در نهاد آدمی بیهوده و پوچ بوده اسفت .در
نتیجه از آنجایی که صدور فعر بیهوده از ناحیه خداوند محا است ،پس باید یفالمی دی فر
در ورای این یالم باشد که تحقق راحتی م لق برای نفوو انمانی در آن ممکن باشد.
تفاوت این تقریر با تقریر امام خمینی در بحث از النام امکانِ تحقق راحتی م لفق اسفت.
زیرا اگر بحث از امکان تحقق میر مذکور م رح ن اشد ،آن اه باید ملنم شویم که ایفن میفر
در یالم بعدی برای همه انمان ها بی استثناء متحقق خواهد بفود و ایفن امفر بفا ادلفه یقلفی و
نقلی م نی بر رنج و الم بدکاران تعارض دارد .لذا آنچه کفه بفرای تقریفر ایفن برهفان کفافی
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است ،صرف ویود یالمی است که راحتی م لق در آن ممکن باشفد .و لنومفی نفدارد کفه
راحتی م لق برای همه نفوو تحقق پذیرد .بفه ی فارت دی فر صفرفِ محفا ن فودن راحتفی
م لق در یالم دی ر الزمهی تقریر صحیح این برهان است.
 .4-2-1-3نقد برهان فطرت
برهان ف رت از یت مقدمهی تجربی ش ه بدیهی بهفره گرفتفه اسفت :یفدم بقفای نففوو
انمانی در تقریر میر به یاودان ی ،و یدم تحقفق راحتفی م لفق در دنیفا در تقریفر یشفق بفه
راحتی .اما با تویه به آنکه در این مقدمات تجربی هیچ مناقشهای ویود ندارد ،لذا این امفر،
آسی ی به یقالنی بودن آن وارد نمیکند .مهمترین اشکا ِ یقلی برهان ف فرت ناتمفام بفودنِ
مالزمه آن است .در برهان میر به یاودان ی ،میرِ نفوو انمانی به بقا ،دلیلی بر لنوم بقفا در
یالم بعدی قرار گرفته است .بازنویمی این تقریر چنین است:
 .8میر به یاودان ی در نفوو آدمی نهادینه شده است.
 .4میر به یاودان ی در این دنیا تحقق نمییابد.
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نتیجه :باید یالمی باشد تا این میر در آن پاسخ گفته شود .لذا یالم دی ری کفه بقفا
در آن متحقق است ،ویود دارد.
بیان مالزمه :اگر میر به یاودان ی در هیچ یالمی پاسخ گفته نشفود ،آن فاه ویفود
این میر در نهاد آدمی بیهوده و باطر خواهد بود .حا آنکفه خداونفد کفار باطفر و
بیهوده انجام نمیدهد.
به نهر میرسد مالزمهی مذکور تمام نیمت .زیرا الزمهی باطر ن ودنِ ف رت میر به بقفا،
لنوما تحقق بقای نفوو انمانی نیمت .چرا که ممکن است حکمت الهفی از نهادینفه کفردن

انمان از نفس خود صیانت کند و با همین میر در دنیا به شکر هفای مختلف

مفورد امتخفان

قرار گیرد( .تویه شود که ایفن امتحفان ممفتقیما و ضفرورتا مث فتِ یهفان واسسمفین و معفاد
نیمت ).لذا حتی اگر هیچ یالمی در ورای دار فانی ن اشد و هیچ گاه میر به بقا ،پاسخ گفتفه
نشود ،نمی توان استدال نمود که ویود این میر در نهاد آدمی بیهفوده و باطفر اسفت .زیفرا
همانطور که گفته شد ،ممکن است این میر بفه یهفت یفا یهفات دی فری در نهفاد آدمفی
نهادینه شده باشد.

گونهشناسی و سنجش اتقان براهین معاد

چنین ف رتی در انمان ،امر دی ری بوده باشد .برای مثا این میر در دنیا کمت میکند کفه

همین اشکا یقلی را به طور واضحتر میتوان به برهان به یشق به راحتی م فرح کفرد.
ویود میر به راحتی م لق در نهاد انمانها حتفی بفا یفدم امکفان تحقفق آن ،بفاز هفم خفالی
حکمت نیمت .خداوند با میر به راحتی م لق ،انمان ها را میآزماید .پفر واضفح اسفت کفه
ویود این میر ممکن است در شرای ی بایث ان ینه انمان برای تالش بیشفتر باشفد بفه امیفد
روزهای آسایش ،و همین میر ممکن است انمان را به سوی تن لی و رخوت سوق دهد .لفذا
همان اشکا پیشین در این تقریر از برهان ف رت نین یاری است .در نتیجه برهان ف فرت در
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یهت ات ات معاد ناتمام است .ال ته میتوان پاسخهایی به این مناقشه اراهه کرد ،اما باید تویه
داشت که پاسخهای احتمالی ،ممتلنمِ تغییر این استدال است .به ی فارت دی فر پاسفخهفای
احتمالی ،برهان ف رت را به نفع برهانهای دی ر (حکمت یا یدالت) تغییر میدهد.
 .4-2-2برهان حکمت
میراث مکتو کالم و حکمت اسالمی نشان میدهد که اقامه برهان حکمفت در یهفت
ات ات معاد ،با تقریرهای متعدد و گاه متفاوتی به کار رفته است .ی ث ن ودن فعر خداونفد از
یت سو ،و ی ث بودنِ خلقتِ آدمیان در صورت ن فود سفرای یاویفدان از سفوی دی فر ،بفه
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ینوان مقدمات اساسی این برهان م رح شده اسفت (.بفرای نمونفه ر : .قنفدهاری ،ص92؛
میرباقری ،صص97-95؛ س حانیف برنجکار )859-858 ،اگر چه در برهانِ حکمت ،تعریف ِ
مص لح متکلمان از حکمت الهی م نی بر «محا بودن صدور فعر بیهوده از خداوند» مفورد
تأکید قرار گرفته است( ،الفاضر ،ص419؛ ربانی گلسای انی ،ص )827اما ایفن برهفان بمفیار
مورد تویه حکما قرار دارد .حکیمان معاصر از یمله یالمه ط اط فاهی (ط اط فایی ،شفیعه در
اسفففالم ،ص ،)819شفففهید م هفففری(م هفففری ،زنفففدگی یاویفففد ،ص  ،)61-56آیفففت ا
مص اح(مص اح یندی ،آموزش یقاید ،ص ،)962آیت ا یوادی آملی(یفوادی آملفی ،ده
مقاله پیرامون م داء و معفاد ،ص 482و  ،)483آیفت ا سف حانی (سف حانی ،منشفور یاویفد،
ج ،8ص )93-99در آتار خود به تقریر این برهان دست یازیدهاند .روح کلی ایفن برهفان را
بر اساو تعری

مص لح متکلمین از حکمت الهی را میتوان چنین تقریر نمود:

خداوند حکیم است و مرتکب لغو نمیشود .لذا خلقت او ی ث و بیهوده نیمت .خلقفت
انمان نین بر اساو حکمت الهی ی ث و بیهوده نیمت .اگر خلقت انمان به دنیا خفتم گفردد،
068

ی ث و بیهوده خواهد بود (.س حانی ،منشوریقاید امامیه ،ص  )886در نتیجه خلقت انمانهفا
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به دنیا ختم نمیگردد و حکمت الهی ایجا میکند که یفالم دی فری در ورای ایفن یفالم
باشد و انمانها در یالم به حیات خود ادامه دهند.
مهمترین مناقشه ذیفر ایفن برهفان مع فوف بفه مالزمفهی ی فث بفودنِ خلقفتِ انمفان در
صورت ن ود یالمی ورای این یالم است .اراههکنندگان ایفن برهفان در توضفیح ایفن م لفب
گاه به آالم دنیا و تکرار و تملمر زیانبفار حیفات دنیفوی (مصف اح یندی،همفان) و گفاه بفه
استعدادهای بلندی که خداوند در انمان قرار داده است( ،میرباقری ،همان) اشاره کفردهانفد.
اگر چه پاسخ اخیر (اشاره به استعدادهای بلنفد انمفان) برهفان حکمفت را بفه برهفان ف فرت

تقریرهای اراهه شده از برهان حکمت در ت یین مالزمهی مذکور موفقاند .هر چنفد کفه گفاه
شع های از یُقالیی بودن به یای یَقالنی بودن بر برخفی از تقریرهفای ایفن برهفان حاکمیفت
دارد ( .قندهاری ،همان) در غالب تقریرهای اراهه شده ،شواهد قرآنی فراوانی از یمله «وَ ما
خَلَقْنَا المَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما الیِ ین» (الدخان )98 :و «أَ فَحَمِ ْتلمْ أَنَّما خَلَقْناکلمْ یَ َثفا وَ
أَنَّکلمْ إِلَیْنا ال تلرْیَعُون» (المؤمنون )885 :به ینوان شاهد صحت این برهفان مفورد تویفه قفرار
گرفته است .استفهام انکاری مویود در آیهی اخیر میرساند کفه یفدم بازگشفت بفه سفوی
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نندیت میکند و از همین یهت مناقشهی پیشین را به همراه خواهد داشت ،امفا در مجمفوع

خدا (یعنی انکار معاد) ممتلنم ی ث بفودنِ خلقفت انمفانهاسفت .و از آنجفایی کفه خداونفد
آدمی را ی ث نیافریده ،پس به سوی او باز خواهد گشت.
افنون بر تقریر فوق که بر معنای مص لح متکلمان اسفتوار اسفت ،تقریفر دی فری نیفن از
برهان حکمت اراهه شده که به یای تأکید بر یدم صدور لغو از ناحیه خداوند ،بر حرکت و
لنوم وصو به غایت تکیه دارد .این تقریر کفه گفاه بفا ینفوانِ «برهفانِ حرکفت» (یمعفی از
نویمندگان ،صص )915- 919از آن یاد مفیشفود ،بفر غایتمنفدیِ یهفان همفتی و فعلیفت و
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کمالی که هر متحرکی به واس ه حرکت به آن نایر میگردد ،و با وصو به آن ،از حرکت
باز میایمتد ،استوار است .در این برهان ،بنا به تقریر فلمفی« ،حرکت» کما او و «غایفت»
کما تانی دانمته شده (ال اط فایی ،نهایفة الحکمفه ،ص )81و از همفین ره فذر بفه سفرای
دی ری فکه به تع یر قرآن ،دارِ قرار(غافر )93 :است،ف استدال شده است .به ی ارتِ رسفاتر:
یهان ط یعت بی وقفه در حا حرکت و تغیّر است و ت اتی در آن راه نفدارد ،در نتیجفه ایفن
دنیا (=یهان آفرینش) همچون ایمت اهی در میانه راه اسفت ،نفه مقصفد نهفاییِ حرکفت! در
نتیجه ،غایت و مقصد نهاییای که الزمهی حکیمانه بودن خلقت این یهان اسفت ،در ورای
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آن مویود است .هر چند برهان حرکت به س ب اسفتواری آن بفر برخفی از م فانیِ فلمففهی
صدرا ،خالی از مناقشه نیمت .بفه ی فارت دی فر ایفن برهفان تنهفا بفرای کمفی کفه م فانی و
گنارههای پیشینِ فلمفیِ آن را پذیرفته است ،سودمند است.
 .4-2-3برهان عدالت
اگر چه تقریرات متعددی از برهان یدالت اراهفه شفده اسفت( ،ر : .بیابفانی اسفکویی،
ج ،4صص448-483؛ نراقی ،ص )471اما روح حاکم بر هم ی آن تقریرها واحد است .بفه
طور خالصه میتوان برهان یدالت را چنین بازنویمی کرد:
 .8خداوند یاد است.
 .4دنیا طوری خلق شده است که امکان تحقق یدالت الهی (به نحو کامر) در آن
ویود ندارد.
نتیجه :باید یالم دی ری باشد که یدالت الهی در آن یالم استقرار یابد و یفد خداونفد
به طور کامر تحقق پذیرد.
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همان ور که روشن است ،برهان یفدالت در صفدد ات فات اصفر ویفود یفالمی دی فر و
یکی از صفات مهم آن یعنی تحقق کامر ید الهی در سرای دی ر است .مقدمهی نخمفت
این برهان در م احث توحید و صففات تابفت مفیشفود .امفا مقدمفهی دوم آن نیازمنفد ت یفین
است .متکلمان و حکما به طور معمو با اراهه مثا هایی کوشیدهاند تا قریب به بدیهی بفودن
مقدمهی دوم را ت یین کنند .آنان میگویند :اگر شخصفی از روی ظلفم یفت نففر را بفه قتفر
برساند ،برای ایرای یدالتِ کامر چه راهی در دنیا ویود داردس در پاسخ ،راههای مختلففی
ممکن است اراهه گردد ف که مشهورترین آن ،قصاص شخص ظالم است.ف بدیهی اسفت کفه
این راه به هیچ ینوان متضمن تحقق کامر یدالت الهی نیمت .زیفرا اوال ایفن امکفان ویفود

قصاص صورت نسذیرد .تانیا به فرض آنکه شخص قاتر به دادگاه ید سسرده شود و حد بفر
او یاری شود ،باز هم یدالت محقق نخواهد شد .زیرا ممکن است شخص مقتو فرزنفد یفا
فرزندانی داشته باشد که حق مملم آنان برای بهرهمندی از ویود پدر یفا مفادر غصفب شفده
باشد .همچنین ممکن است شخص مقتو هممر یا مادر یا پدری داشته باشد که حفق ممفلم
آنان نین به واس هی قتر هممر یا فرزندشان مورد غصب واقع شده باشفد .اففنون بفر ایفن بفا
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دارد که هیچگاه قاتر معلوم نشود و یا به دست دادگفاه یفد سفسرده نشفود و بفه هفر دلیلفی

قصاص شخصِ قاتر ،حق از دسفت رفتفه ی شفخص مقتفو بفرای ادامفه حیفات و بفه دسفت
آوردن آما و آرزوهایش نین غصب شده است .پس حتی با ایفرای حفدود الهفی در یفت
دادگاه ید  ،یدالت الهی به طور کامر محقق نخواهد نشد.
این مثا وقتی خیلی واضحتر یلوه میکند که دو قاتر با یکدی ر مقایمه شفوند :قفاتلی
که ظالمانه یت تن را کلشته و قاتلی که از روی ظلم دست خود را به خون صدها تن آغشته
کرده است! بدیهی است که یرم این دو یکمان نیمت؛ امفا مجفازاتی در دنیفا ویفود نفدارد
که بتوان این تفاوت را ایما کرد .واضح است که محکفوم شفدن بفه صفدها بفار ایفدام یفا
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قصاصِ صدها تن از خویشاوندان قاتر یا مثالهایی از این دست نمیتوانفد راففع ایفن معضفر
باشد .در واقع نه تنها در دنیا نمیتوان یدالت را به طور کامر حتفی بفرای یفت قتفر تحقفق
بخشید ،بلکه این معضر ممکن است به لحاظ کمّی بیشتر هم بشود و با کمفی روبفرو شفویم
که صدها تن را به قتر رسانده است .همچنین ممکن است این مشفکر بفه لحفاظِ کیففی نیفن
یارض شود .به این تقریر که دو قاتر تنها یت تن را به قتر رساندهاند ،اما مقتوالن ایفن دو،
با یکدی ر از لحاظ کیفی تففاوت اساسفی دارنفد .قاتفر او  ،شخصفی یفادی و یفا شخصفی
بدکار را ولی «بغیر حق» و از روی «ظلم» کشته است ،اما قاتر دوم دسفت خفود را بفه خفون
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یکی از اولیای الهی و حجتهای الهی آغشته کرده است .پر واضح است کفه ایفن دو قتفر
به هیچ ویه یکمان نیمتند و آسی ی که این دو قتر برای یامعه انمانی دارد با یکدی ر قابفر
مقایمه نیمت.
با توضیحات اراهه شده مقدمه دوم برهان یدالت صحیح به نهر میرسفد و مالزمفه میفان
مقدمات و نتیجه نین ،صحیح و من قی است .از ایفن رو برهفان یفدالت را بایفد یفت برهفان
صحیح در یهت ات اتِ معاد در نهر گرفت.
نتیجه
براهین اقامه شده برای اصر معاد در چهار طیف ِ امکفانی ،تجربفی ،معقولیفت و ایجفابی
تقمیم میشود .هریت از این طی ها با روشها ،تقریرها و اهداف متفاوت طفرح شفدهانفد.
در این میان برخی از برهانها صحیح و برخی ناتمام همتند .یدو ذیر وضعیت گونفههفای
مختل
گونه
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عنوان

هدف

روش

ارزیابی
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وقوع
پیشینی
امکانی

اصالت

دفع استحاله معاد

مماتلت

ات ات امکان معاد

یقلی ف تجربی

صحیح

داللت نشیه

ات ات امکان معاد

اخری

بیداری
دفع ضرر
محتمر
(شرط
بندی)
اصالت
یمر

نقلی

تواتر
نصوص
ف رت
(میر به

ایجابی
عقلی

یاودان ی)
ف رت
(یشق به
راحتی)

ت یین کیفیت بعث و پاسخ

تجربی ف یقلی

صحیح

به ش هات معاد یممانی
ات ات امکان معاد
ت یین وقوع کنونی معاد

تجربی ف یقلی

صحیح

خروج منکر معاد از
ینمیت انکار

یُقالیی

صحیح

معقو بودن ایتقاد به معاد

سودمندی ایتقاد به معاد

ات ات معاد و کلیات آن

روانشناختیفیق
الیی
نقلی

صحیح
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خوا و

ایجابی

یممانی
یقلی

اولی بر نشیه

معقولیت

پاسخ به ش هات معاد

نقلی

صحیح

صحیح

امکان

تجربی

ات ات امکان معاد

صحیح

ات ات معاد
ات ات ضرورت یاودان ی

یقلی

ناتمام

نفوو انمانی در آخرت
ات ات معاد
ات ات امکانِ تحقق راحتی
م لق در آخرت

یقلی

ناتمام
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حکمت

ات ات معاد

یقلی

صحیح

ات ات معاد
یدالت

ات ات ضرورت تحقق

یقلی

صحیح

یدالت کامر الهی در آخرت
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