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چکیده
از مسائلی است که هم در حیات دنیوي کاربرد دارد و هم » همانی شخصیاین«مسئلۀ 

سو همانی شخصی و معیارهاي آن از یکرا بر اساس مفهوم اینزی. در حیات اخروي
شود که آیا فردي که اکنون، براي مثال، هفتاد سال دارد همان فردي است مشخص می

شود که فرد اخروي که پنجاه سال پیش بیست سال داشت، و از سوي دیگر معلوم می
همانی شخصی ارائه ي اینمتفکران معیارهاي گوناگونی برا. همان فرد دنیوي است یا نه

عنوان اما از آنجا که جان هیک به روح، به. است» روح«ها ترین آناند که یکی از مهمداده
داند، معیار میجوهري غیرمادي، معتقد نیست و  انسان را واحدي روانی ـ جسمی

فرینی بدن گیرد و با توجه به اینکه به معاد جسمانی و بازآدر نظر می» بدن«همانی را این
همانی میان فرد اخروي و فرد دنیوي باید نشان دهد که میان قائل است، براي اثبات این

هاي البته منظور از بدن هم جنبه. همانی برقرار استبدن اخروي و بدن دنیويِ آنان این
او بدین منظور . دهندهاي روانی انسان است که وحدتی را تشکیل میجسمی و هم جنبه

دهد که گرچه بدن فرد در ها نشان میکند و بر مبناي آنفرضی را مطرح میسه وضعیت 
همانی میان این دو بدن و، درنتیجه، بدن او در دنیا است، اما با این حال این» بدل«آخرت 

دیدگاه هیک را متفکرانی مانند پِنِلِم، اُلدینگ، کالرك، آودي . میان این دو فرد برقرار است
.اند و او به برخی از آنان پاسخ داده استقرار دادهو فلو مورد انتقاد

، فرد اخروي، »بدل«همانی شخصی، معاد جسمانی، بازآفرینی، این: واژگان کلیدي
فرد دنیوي
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مقدمه

بندي در یک تقسیم. یکی از مسائل مهم دربارة زندگی پس از مرگ کیفیت این نوع زندگی است
. است یا فقط جسمانی یا هم روحانی است و هم جسمانیکلی زندگی پس از مرگ یا فقط روحانی 

دانند، متفکرانی که به جوهري غیرمادي به نام روح معتقدند و معاد را روحانی یا روحانی و جسمانی می
گیرند، اما همانی میان فرد اخروي و فرد دنیوي در نظر میروح را تنها معیار یا معیار اصلی براي این

همانی را بر اساس بدن تبیین دانند باید اینقاد ندارند و معاد را صرفاً جسمانی میکسانی که به روح اعت
. کنند

البته او این . داندجان هیک، فیلسوف انگلیسی، به وجود روح اعتقاد ندارد و معاد را صرفاً جسمانی می
د به جوهري گیرد و معتقد است که اعتقانظریه را منطبق با مسیحیت اصیل یا نخستین در نظر می

عنوان بار بهماند، نخستین دهد و پس از مرگ بدن باقی میغیرمادي که بخشی از انسان را تشکیل می
اي فلسفی در یونان باستان مطرح شد و پس از آنکه در مسیحیت غسل تعمید یافت در قرون نظریه

عریف جدیدي پیدا کرد و این نظریه در قرن هفدهم در فلسفۀ دکارت ت. وسطا به حیات خود ادامه داد
ها اصلی مسلّم دانسته شده بود اما پس از آنکه قرن. عنوان یک حقیقت بدیهی وارد دوران جدید شدبه

:Hick,1990)شدت مورد انتقاد قرار گرفت پس از جنگ جهانی دوم به فیلسوفان نیمۀ .(121-2
کتاب مقدسو بر مبناي موضع مسیحی قرن بیستم بیشتر از موضع الحادي روح را رد کردند اما هیک از 

روحی سرمدي نیست که موقتاً «اند که انسان موافقکیملحد و هلسوفانیآن ف. کندآن را رد می
»برخوردار است1در بدنی فانی قرار گرفته باشد، بلکه از نوعی حیات متناهی، فانی و روانی ـ جسمی

(p. گویند که کتاب مقدس خصوص همان چیزي را میاز نظر هیک علم و فلسفۀ معاصر در این .(122
.گفته بود

دیدگاه غالب در بارة انسان در میان دانشمندان معاصر و فیلسوفان غربی این است که انسان 
شناسیم خود تجربی است، یگانه خودي که ما می. ناپذیر روانی ـ جسمی استیک واحد تجزیه

خوابد و احتماالً حدود شصت تا کند، میمیگوید، عمل رود، سخن مییعنی فردي که راه می
در این دیدگاه جایی براي مفهوم روح در تمایز . . . . میردکند و سپس میهفتاد سال زندگی می

با بدن وجود ندارد و اگر روحی متمایز از بدن وجود نداشته باشد مسئلۀ بقاي روح پس از مرگ 
ه معاد جسمانی با این برداشت از انسان باور یهودي و مسیحی ب. . . . شودبدن منتفی می

ناپذیر روانی ـ جسمی سازگار است و در عین حال امکان معنایی عنوان یک واحد تجزیهبه
:1976)آورد تجربی براي مفهوم زندگی پس از مرگ را فراهم می 278).

عدم است هیک معتقد است که در سنت یهودي ـ مسیحی مرگ به معناي نابود شدن و رفتن به وادي 
مرگ رفتن از اتاقی به اتاقی دیگر یا درآوردن . و به همین دلیل در این سنت مرگ بسیار وحشتناك است

انسانی که نابود شده است اگر . لباسی کهنه و به تن کردن لباسی نو نیست، بلکه تاریکی مطلق است
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زندگی پس از مرگ چیزي جز بخواهد دوباره وجود پیدا کند باید بار دیگر آفریده شود و در این صورت 
تنها از طریق عشق «. وسیلۀ خدا میسر استاین کار فقط به. بدن نخواهد بود3یا بازسازي2بازآفرینی

:1990)» تواند تحقق یابدمطلق و آفرینندة خدا وجود جدیدي پس از گور می 123).
راي هیک و هم براي اگر معاد، صرفاً جسمانی و به صورت بازآفرینی بدن باشد، این پرسش هم ب

پیش از . میان فرد اخروي و فرد دنیوي چیست4همانی شخصیشود که معیار اینمسیحیت مطرح می
همانی شخصی به این. همانی شخصی توجه کنیمپرداختن به این موضوع باید به معنا و کاربردهاي این

تنها در انی شخصی نههماین. استt1همان شخص در زمان t2در زمان xاین معنا است که شخص 
زیرا ما از کجا و با چه معیاري باید بدانیم شخصی که امروز مشاهده . آخرت، بلکه در دنیا نیز کاربرد دارد

ایم؟ این بحث هم جنبۀ اخالقی دارد و هم جنبۀ کنیم همان شخصی است که سال گذشته دیدهمی
توانیم فردي را به سبب عملی که در قی نمیهمانی را ثابت کنیم از لحاظ اخالاگر نتوانیم این. حقوقی

توانیم او را مجازات کنیم گذشته انجام داده است ستایش یا نکوهش کنیم، همچنین از لحاظ حقوقی نمی
.در آخرت نیز براي جزا دادن به فرد ابتدا باید اثبات کنیم که او همان فرد دنیوي است. یا پاداش دهیم

همانی شخصیانواع این

شخص همانی را از منظر اولگاهی این. شودهمانی شخصی تمایز قائل مین دو نوع اینهیک میا
همانی را از خواهد بداند همان فرد سابق است یا نه و گاهی اینگیریم، یعنی خود فرد میدر نظر می

سابق خواهد بداند فرد همان فردکنیم، یعنی ناظر بیرونیِ فرضی میشخص بررسی میمنظر دوم یا سوم
» ، یا فیزیکی، یا در واقع متافیزیکی6عینی«و نوع دوم را 5هیک نوع نخست را شخصی. است یا نه

(1976: اما . در حالت نخست، موضوع جنبۀ فردي دارد و معیار آن نیز شخصی است. نامدمی(410
اگر چنین چیزي (بدن واحد، یا صورت بدنی واحد، یا حتی «در حالت دوم، ما بر اساس معیار عینی یعنی 

از نظر هیک نوع .دانیمفرد را همان فرد سابق می(.ibid)» جوهر روحانی واحد) وجود داشته باشد
همانی شخصی مرزهاي روشن و مشخصی دارد، اما در نوع نخست ما با افقی متغیر، مبهم و دوم این

خواهد شد، معیار اصلی حافظه طور که در ادامه توضیح دادهزیرا در این نوع، همان. زمانمند مواجهیم
براي مثال من خاطراتی . شودتر میاست و هرچه فاصلۀ زمانی افزایش یابد، حافظه ضعیف) خاطره(

دارم از زمانی که پانزده سال داشتم، اما اگر فرض کنیم که یک میلیون سال دیگر زندگی کنم آیا 
توانم همان شخص بنابراین من می«شت؟ اي از یک میلیون سال پیش، یعنی اکنون، خواهم داخاطره

توانم همان شخص یک میلیون سال پیش نمی7دیروز یا پنجاه سال پیش باشم، گرچه به لحاظ شخصی
:1999)» باشم تواند نامحدود باشد، همانی شخصی از نوع اول نمیرسد که اینرو به نظر میازاین. (243

.وان براي آن تعیین کردتگرچه محدودة زمانیِ قطعی و مشخصی نیز نمی
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همانی شخصی معیارهاي این

اش است؟ او براي یافته همان فرد در زندگی قبلیآیا فرد تناسخ: پرسدهیک در بحث از تناسخ می
رود و این پرسش را مطرح اش میپاسخ به این پرسش ابتدا به سراغ یک فرد در دو برهه از زندگی دنیوي

ي او از بدو تولد تا لحظۀ مرگ همان فرد است؟ هیک در پاسخ به این کند که بر اساس چه معیارمی
ها نظر خود را ابتدا در بارة شمارد و با استفاده از آنهمانی شخصی را برمیپرسش معیارهاي متداول این

.کندهمانی در دنیا و سپس در بارة تناسخ بیان میمعیار این
سال دارد و اکنون مشغول نوشتن 66جان هیکی که : یریدگوید رابطۀ دو جان هیک را در نظر بگاو می

.J(است H.66( سال دارد 2و جان هیکی که)J. H.2 .(نخست : هاي اساسی با هم دارنداین دو تفاوت
.Jاینکه از لحاظ ظاهري شبیه یکدیگر نیستند، به طوري که اگر عکس  H.2کس را نشان دهیم هیچ

.Jنخواهد گفت که این عکسِ دوسالگی H.66دوم اینکه . است، مگر اینکه از قبل به او گفته باشیم
.Jاند، به نحوي که اگر صداي ضبط شدة از لحاظ آگاهی بسیار متفاوت H.2 را بشنویم که افکارش را

کند، احساس خواهیم کرد که ذهن او تفاوت بسیاري با ذهندر قالب کلمات و صداهاي دیگر بیان می
J. H.66اندبراین، این دو هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی بسیار با یکدیگر متفاوتبنا. دارد .
همانی شخصی را مطرح ها بر اساس چه معیاري یکی هستند؟ هیک سه معیار متداول براي اینپس آن

:1990)کوشد به این پرسش پاسخ دهد ها میکند و با توجه به آنمی 132-3).
.J):هحافظ(استمرار خاطره . 1 H.66اي از رویدادي دارد که گریختهکم خاطرة جستهدستJ. H.2

تر است، به دنیا آمد این آورد که وقتی خواهرش، که دو سال از او کوچکاو به یاد می. تجربه کرده است
هایی که بیان کردیم، یک پیوند نازكِ خاطره رغم همۀ تفاوتترتیب، بهبدین. رویداد به او گفته شد

J. H.66 را بهJ. H.2دهد که تفاوت جسمی و روانی هر این موضوع نشان می. کندمتصل می
همانی فرد در دو زمان تواند این شکاف را پر کند و معیاري براي اینقدر هم زیاد باشد، پیوند خاطره می

. باشد
.Jمیان : استمرار جسمانی. 2 H.66 وJ. H.2 این دو یک موجودند استمرار جسمانی وجود دارد، زیرا

اش فرد واحدي ما یک انسان را در طول زندگی. وقفه امتداد داشته استکه در ظرف زمان و مکان بی
دانیم، زیرا بدن او از نوزادي تا پیري، یعنی از گهواره تا گور، استمرار داشته و انفصال زمانی یا مکانی می

ها تشکیل شده است تغییر کرده باشند و ه بدن از آنهایی کالبته ممکن است اتم. در آن ایجاد نشده است
هاي دوران کودکی یکی نباشند، اما اندام یا ارگانیسم جسمی او، که پیوسته در حال ها با اتمیک از آنهیچ

. تغییر بوده است، در طول زمان وجود داشته و قابل مشاهده بوده است
هاي روانی که ها، خلق و خوها و ویژگیها، خصلتیاین معیار عبارت است از آگاه: استمرار روانی. 3

در این صورت اگر . فرض کنید فرد الف و فرد ب در واقع یکی هستند. دهندشخصیت انسان را شکل می
گرا ها را داشته باشد یا اگر فرد الف درونتحمل است، فرد ب نیز باید همین خصلتفرد الف مغرور و بی

.p).ویژگی برخوردار باشد است فرد ب نیز باید از همین هاي شخصیتیِ گرچه برخی از خصوصیت(134
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.Jبنیادي میان H.66 وJ. H.2تر گفتیم، از لحاظ ذهنی و طور که پیشیکسان است اما این دو، همان
.رو آنان بر اساس این معیار یکی نیستندازاین. اندروانی بسیار متفاوت

.Jهمانی میان بدین ترتیب دلیل این H.66 وJ. H.2 از جنبۀ شخصی پیوند خاطره یا حافظه و از جنبۀ
پردازد و همانی دنیوي به تناسخ میهیک پس از روشن کردن معیار این. عینی استمرار ارگانیسم است

بنابراین بر اساس معیار . آورداي زندگی قبلی خود را به یاد نمییافتهگوید تقریباً هیچ فرد تناسخمی
از سوي دیگر با توجه به مرگ جسمانی . هاي قبلی باشدتواند هیچ فردي در زندگیرد نمینخست این ف

فرد و انتقال روح او به بدنی دیگر استمرار جسمانی میان این دو بدن از بین رفته است و حتی شباهت 
. ند موجه باشدتوادرنتیجه بر مبناي معیار دوم نیز تناسخ نمی. ها وجود نداردجسمانی هم لزوماً میان آن

رو ازاین. هاي گذشته باشدیافته از لحاظ روانی شبیه فردي در نسلاین امکان وجود دارد که فرد تناسخ
شود که ما آن تنهایی باعث نمیاما هیک معتقد است که این شباهت به. تواند برآورده شودمعیار سوم می

هاي روانی و هاي گذشته از لحاظ ویژگیي نسلهابسیار زیادي از انسانددو را یکی بدانیم، زیرا تعدا
ترتیب بدین«8.یافتۀ هریک از آنان استتوان گفت که او تناسخاند، ولی نمیشخصیتی شبیه او بوده

اي از مفهوم تناسخ به معناي انتقال نفس از مرگِ در یک بدن به تولد در بدنی دیگر بدون اینکه خاطره
.p)» با مشکالت مفهومی دست به گریبان استاش داشته باشد هاي قبلیزندگی اکنون باید .(135

.ببینیم با توجه به معیارهاي یادشده آیا فرد در آخرت همان فرد در دنیاست یا نه

همانی شخصی در حیات اخروياین

طور که گفته شد هیک معتقد است که در مسیحیت اصیل، که نمایندة آن پولس است، همان
ها با مرگ ماند وجود ندارد، بلکه انسانري غیرمادي که پس از مرگ بدن باقی میعنوان جوهروح به

رستاخیز «از نظر پولس .شوندشده با قدرت خدا بار دیگر آفریده میمهاي معدوشوند و انسانمعدوم می
ها در قبرستان ربطی به زنده شدن جنازه) برخالف رستاخیز خاص عیسی(ها در آخرت عمومی انسان

.p).» ارد، بلکه به بازآفرینی یا بازسازي فرد بشريِ روانی ـ جسمی مربوط استند مشکلی که در (123
همانی شخصی میان فرد اخروي و فرد دنیوي است که پولس به طور مشخص به آن اینجا وجود دارد این

ضی را مطرح او بدین منظور سه وضعیت فر. کوشد براي آن مبنایی معقول بیابدنپرداخت، اما هیک می
گیرد که انسانی که در آخرت بازآفرینی شده همان انسانی است که در دنیا کند و در پایان نتیجه میمی

.مرده است
فرض کنیم شخصی در مکانی در این جهان ناگهان معدوم شود و لحظۀ بعد در : وضعیت نخست

با طی کردن Bبه مکان Aان رفتن او از مک. مکانی دیگر، که نزدیک مکان نخست نیست، به وجود آید
. فاصلۀ میان این دو مکان نبوده است، بلکه در مکان نخست ناپدید شده و در مکان دوم ظاهر شده است

ناپذیري ناپدید کنندگان ناگهان و به نحو توضیحبراي مثال، در همایشی علمی در لندن یکی از شرکت
ناپذیري در همایش مشابهی در نحو توضیحدقیق او ناگهان و به 9»بدل«شود و در لحظۀ بعد می
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هاي جسمی و شخصی که در نیویورك ظاهر شده است، هم از لحاظ ویژگی10.شودنیویورك ظاهر می
میان این دو . هاي روانی، دقیقاً شبیه شخصی است که در لندن ناپدید شده استهم از لحاظ ویژگی

زجمله اثر انگشتان، رنگ مو و چشم و هاي جسمی اشخص استمرار خاطره، شباهت کامل خصوصیت
در واقع در . هاي ذهنی وجود داردها و گرایشمحتویات شکم و همچنین شباهت کامل باورها، عادت

دهد حاضر است دانستن شخص ظاهرشده با شخص ناپدیدشده سوق میاینجا هر چیزي که ما را به یکی
:1976(است جز اینکه مکانی که در آن قرار دارند استمرار نداشته 280(.

البته تا زمانی که ماده مطابق با قوانینی که . از نظر هیک این وضعیت از لحاظ منطقی ممکن است
توانیم تغییراتی را در رفتار اما ما می. تاکنون از خود نشان داده عمل کند، وقوع این وضعیت محال است

همانی شخصی ین صورت برداشت ما از ایندر ا. ماده تصور کنیم که اجازة وقوع آن را در آینده بدهد
تغییر خواهد کرد و به این نتیجه خواهیم رسید که تنها تصمیم معقول این است که شخص ظاهرشده و 

باید توجه داشت که شخص ظاهرشده خودش را همان شخص . شخص ناپدیدشده را یکی بدانیم
فرض کنیم . اي جز تصدیق ادعاي او ندارندکنند که چارهداند و افراد دیگر هم احساس میناپدیدشده می

دریابند که او همان فردي است » بدل«هیئتی از همکاران او به نیویورك پرواز کنند و پس از مصاحبه با 
تنها تفاوت این است که . که در لندن بوده و گویی با وسایل متعارف از لندن به نیویورك سفر کرده است

بوده و در یک چشم بر هم زدن ناگهان خودش را در zقالۀ دکتر او در لندن مشغول گوش دادن به م
او از همکارانش . اي متفاوت از محققی آمریکایی یافته استجایی دیگر و در حال گوش دادن به مقاله

پرسد که پس از ناپدید شدنش همایش چگونه پیش رفته است و آنان ناپدید شدن او را چگونه توجیه می
کم پس از مدت کوتاهی تصدیق درنگ، دستشناسند، اگر نگوییم بیی که او را میهمۀ کسان. اندکرده
ناپذیري در لندن ناپدید شد و با او مانند همان فرد کنند که او همان فردي است که به نحو توضیحمی

باید گیرد که ماهیک نتیجه می. جامعه نیز از لحاظ قانونی او را همان فرد خواهد دانست. کنندرفتار می
را به نحوي بسط دهیم که اگر گفتیم شخص ظاهرشده در » همان شخص«کاربرد متداول عبارت 

دانستن عواملی که ما را به یکی. موجه باشدننیویورك همان شخص ناپدیدشده در لندن است، ادعایما
ینۀ شخصی، هز«. دارنددهند بسیار بیشتر از عواملی هستند که ما را از این کار بازمیآنان سوق می

قدر بیشتر از هزینۀ انجام آن است که ما هیچ چارة اجتماعی و مفهومیِ امتناع از انجام این بسط آن
بسط دهیم تا این مورد عجیب و جدید را در بر » همان شخص«معقولی نداریم جز اینکه برداشتمان را از 

.p)»گیرد 281).
همانی فرد اخروي و فرد دنیوي بحث از اینهیک این وضعیت فرضی را مبناي مفهومیِ مهمی براي 

کوشد این مبنا را با بیان دو مطلب تقویت به همین دلیل پیش از پرداختن به وضعیت دوم می. داندمی
.کند

همانی مادة همانی بدن انسان در طول زمان مبتنی بر ایناز نظر نوربرت وینر این: دیدگاه وینر. 1
. گیردداند، بلکه آن را الگویی پویا در نظر مینسان را چیزي ایستا نمیاو بدن ا. دهندة آن نیستتشکیل

» فردانیت بدن فردانیت آتش است نه فردانیت سنگ، فردانیت صورت است نه فردانیت جوهر«
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(Wiener, 1950: توان آن را رمزگذاري کرد و انتقال داد الگوي بدن همچون پیامی است که می. (91
رو هیچ تفاوتی میان آن نوع انتقال که ما از آن براي ارسال ازاین. بازگرداندو سپس به صورت نخستین

به . کنیم و انتقال بدن از جایی به جاي دیگر وجود نداردتلگرام از کشوري به کشور دیگر استفاده می
شدة آن منتقلعبارت دیگر، براي انتقال بدن الزم نیست مادة بدن منتقل شود، بلکه صورت رمزگذاري

گوید این کار در حال حاضر از لحاظ عملی البته وینر می. گیردشود و در مقصد در مادة مناسب قرار میمی
.p)ممکن نیست، اما معتقد است که از لحاظ نظري امکان دارد گیرد که همین و هیک نتیجه می(92

مان فردي بدانیم که در ابتدا شود هدهد فردي را که در پایان این فرایند تشکیل میامکان به ما اجازه می
رمزگذاري شده بود، زیرا اگرچه مادة فرد دوم از لحاظ عددي همان مادة فرد اول نیست، اما اطالعاتی که 

به همین ترتیب، اجراي سمفونی نهم . در مادة دوم قرار گرفته دقیقاً همان اطالعات فرد اول است
از لحاظ عددي همان ارتعاشاتی نیست که در سالن رسد، به گوش ما میوبتهوون که از بلندگوي رادی

گوییم در حال شنیدن اجراي سمفونی نهم بتهوون حال مینکنسرت به میکروفون رسیده است اما با ای
.هستیم و نه در حال شنیدن چیزي دیگر

ه ویژه با وضعیت سوم کشده و بهگوید انتقالی که وینر شرح داده است با وضعیت نخست بیانهیک می
هایی دارد، اما معتقد است نظریۀ وینر درمجموع نظریه و استدالل او را مبنی بر در ادامه خواهد آمد تفاوت

:کندبودن فرد اخروي و فرد دنیوي تقویت مییکی

کمک وینر به استدالل کنونی عبارت است از تأکید او بر اینکه فردانیت روانی ـ جسمی مبتنی 
ها تشکیل شده است، بلکه زاء مادي که بدن در نهایت از آنهمانی عدديِ اجنیست بر این

واحدي در کار » رمز«تا زمانی که . برداري شده استاست که نسخه» رمزي«مبتنی بر الگو یا 
هاي متفاوت باشند توانند در مکانتوان استفاده کرد و این مواد میاست از مواد متفاوت می

(Hick, 1976: 283).

هیک میان معناي معمولی کلمۀ بدل و معناي خاصی که در اینجا مورد نظرش است، :»بدل«معناي . 2
وبیش اي، داریم که کپی کمدر معناي معمولی ما چیزي اصلی، براي مثال مجسمه. شودقائل میتتفاو

منطقاً ممکن است که اصل . این کپی همان بدل در معناي متداول است. توان ساختدقیقی از آن را می
اما هیک بدل را . همچنین ممکن است که اصل، چند بدل داشته باشد. زمان وجود داشته باشندل همو بد

برد و براي اینکه با معناي معمولی آن اشتباه نشود آن را در در این بحث به معناي خاصی به کار می
» بدل«در این معنا منطقاً ممکن نیست که اصل و. نویسدمی» بدل«نقل قول و به صورت تعالم
پنداشته شده » بدل«اگر چیزي که . داشته باشد» بدل«زمان وجود داشته باشند یا اصل بیش از یک هم

بلکه بدل است ست،ین» بدل«گریآن دزمان وجود داشته باشد یا بیش از یکی باشداست با اصل خود هم
شخصی است » بدل«ترتیب در وضعیتی که توضیح داده شد شخصی که در نیویورك ظاهر شده بدین.

را همان شخص اصلی بدانیم دچار » بدل«طور که گفته شد، اگر که در لندن ناپدید شده است و، همان
.p)مشکالت زبانی و مفهومی کمتري خواهیم شد  283).
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فرض کنیم آنچه در لندن روي داده است، ناپدید شدن نیست، بلکه مرگی ناگهانی :وضعیت دوم
او، به همان شکل که در لحظۀ پیش از مرگ » بدل«رد و در همان لحظه میشخصی در لندن می. است

از نظر هیک اگرچه جنازة . آیدبود و با خاطرات کاملی تا لحظۀ مرگ، در نیویورك به وجود می
را بسط دهیم تا بتوانیم بگوییم شخصی که » همان شخص«این شخص در اختیار ماست، اما باید مفهوم 

این وضعیت از وضعیت پیشین . آسایی در نیویورك بازآفرینی شده استمعجزهدر لندن مرده به نحو 
زمان با حضور شخص زنده در نیویورك، جنازة او در لندن است؛ اما تر است، زیرا در اینجا همعجیب

کنیم که برخی از همکاران فرد بار دیگر فرض می. رغم عحیب بودن، از لحاظ منطقی محال نیستبه
او آنان و . روندصاحبه با شخصی که ناگهان در نیویورك ظاهر شده است به آنجا میمتوفی براي م
همچنین . زده استآورد و مانند هر کس دیگر از آنچه اتفاق افتاده شگفتخوبی به یاد میهمایش را به

د احتماالً نگران مشکالت قانونی است که در صورت بازگشت به لندن و مطالبۀ اموال خود دچارش خواه
زودي او را همان شناسند بههیک معتقد است که در این مورد نیز کسانی که این شخص را می. شد

در اینجا نیز عواملی که ما را . کنندشخص متوفی در لندن تلقی کرده، با او مانند همان شخص رفتار می
هستند که ما را دهند، بسیار بیشتر از عواملی ، همان شخص مرده است سوق می»بدل«به گفتن اینکه 

.p)دارند به متفاوت دانستن آنان وامی 284).
هاي شخصی که در لندن مرده است با خاطرات کامل و ویژگی» بدل«فرض کنیم : وضعیت سوم

این جهان محل . دیگر این بار نه در آمریکا، بلکه در جهانی کامالً متفاوت، یعنی جهان آخرت، ظاهر شود
درنگ او بی. استتو مکان آن با مکانی که ما با آن آشنا هستیم متفاوي اخروي است»هابدل«سکونت 

آورد که در بستر مرگ بوده و یابد که مرده است، زیرا در وهلۀ نخست به یاد مییا خیلی زود درمی
دوم اینکه خود را در جهانی . اش را از دست داده استتر شده تا اینکه سرانجام هوشیاريتدریج ضعیفبه

هاي تاریخی تعدادي از بستگان و دوستان و شخصیت«یابد و سوم اینکه در این جهان متفاوت میکامالً
حضور آنان و همچنین گواهی آنان بر اینکه تشناسد و از واقعیبیند و میاند، میداند مردهرا که می

:1964)» شود که مرده استاو تازه همین االن در جهانشان ظاهر شده است، قانع می هیک . (266
شده متقاعد شده که مرده است و در حیات پس از مرگ به سر پرسد اگر بپذیریم که فرد بازآفرینیمی
تواند بداند که جهان پس از مرگ از لحاظ مکانی متفاوت با جهان پیش از مرگ برد، او از کجا میمی

اي دیگر، براي مثال در در نقطهاي از جهان دنیوي مرده و است؟ این امکان وجود دارد که او در نقطه
هایی داشته باشد که گرچه مکان جهان آخرت باید ویژگی. اي دیگر، زنده شده باشداي از ستارهسیاره

هاي جهان دنیوي است، اما وجود این تفاوت جزء ذات مفهوم جهان آخرت آشکارا متفاوت با ویژگی
:1960)نیست تواند کند، نمیاز مرگ در اطراف خود مشاهده میو درنتیجه، فرد متوفی از آنچه پس (25

هیک در پاسخ . اي دیگردریابد که خدا او را در جهان آخرت بازآفرینی کرده است و نه روي سیاره
کند که در مکانی خارج از جهان دنیوي است این گوید دلیل اصلی براي اینکه فرد اخروي باور میمی

و دوم با قوانین حاکم بر مکان در حیات دنیوي سازگار نیستند و به هاي اول داند وضعیتاست که او می
تواند در دنیا از مکانی به مکان دیگر برود، ولی در عمل می» بدل«همین دلیل گرچه از لحاظ منطقی 

:1976)افتد چنین اتفاقی نمی 285-6).
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در هویت خود شک طور که انسان در حیات دنیوي پس از بیدار شدن از خواب از نظر هیک همان
. داندکند خود را همان فرد دنیوي میکند، انسان اخروي نیز وقتی در آن جهان چشم باز مینمی

اند که ما در این جهان از هویت خود در حیات اخروي از هویت خود به همان اندازه مطمئن» هابدل«
یشین قوي هستند و به همین قرائن موجود در وضعیت سوم به اندازة قرائن در دو وضعیت پ. مطمئنیم

داند، فرد اخروي نیز خود را همان طور که فرد در نیویورك خود را همان فرد در لندن میدلیل همان
تفاوتی که . شخص نیستبنابراین هیچ تفاوتی میان سه وضعیت از منظر اول. داندفرد دنیوي می

هاي اول و دوم ما در وضعیتهاي پیشین وجود دارد این است کهمیان وضعیت سوم و وضعیت
ظاهرشده در نیویورك همان شخص ناپدیدشده در لندن است و » بدل«توانستیم تصدیق کنیم که می

اما در وضعیت سوم . شخص براي ما ممکن بودهمانی شخصی از منظر دوم و سومدر نتیجه، تأیید این
زیرا ما امکان سفر به جهان آخرت و همانی شخصی از این دو منظر براي ما ممکن نیست، تأیید این

.p)را نداریم » بدل«مالقات با  شخص به جهان آخرت منتقل در این وضعیت، منظر دوم و سوم. (286
توانند هویت یکدیگر را تأیید یا رد کنند، زیرا آنان شود و کسانی که در این جهان حضور دارند میمی

» شناسیمن درجه از اطمینان بشناسند که ما یکدیگر را میتوانند یکدیگر را به همان نحو و با همامی«
.(1988: 184)

فرد اخروي یا ) 1: گوید سه نتیجۀ ممکن در برابر ما قرار داردهیک پس از بیان این سه وضعیت می
معلوم ) 3فردي متفاوت با فرد دنیوي است و » بدل«فرد اخروي یا ) 2همان فرد دنیوي است؛ » بدل«

از نظر هیک فرد اخروي هم از . همان فرد دنیوي است یا فردي متفاوت» بدل«ي یا نیست فرد اخرو
لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی کامالً شبیه فرد دنیوي است و همۀ خاطراتی را که تا لحظۀ مرگ 

آورد او گذشتۀ خود را به یاد می. افزایدها میداشته است، اکنون نیز دارد و با زندگی در جهان آخرت بر آن
ما نیز باید متناسب با مفهم علمی از جهان در حال رشد است و مفاهی. داندو خود را همان فرد دنیوي می

را همان شخص » بدل«را بسط دهیم تا بتوانیم » همان شخص«ما باید مفهوم . آن بسط پیدا کنند
مشکالت بسیار کمتري در نهایت هیک معتقد است که اگر نتیجۀ نخست را بپذیریم دچار . دنیوي بدانیم

:1976)شویم نسبت به پذیرش نتیجۀ دوم یا سوم می 287- این نتیجه امکان منطقی دارد و . (8
نتیجۀ یادشده مبتنی بر مفهوم . آور نیستمتناقض نیست، اما باید توجه داشت که از لحاظ منطقی الزام

.p)همانی شخصی است از این11عرفی 293).

نقد

نقد پِنِلِم. 1

. همانی میان فرد اخروي و فرد دنیوي مجاز است، اما ضروري نیستگوید اگرچه ایننس پنلم میتر
همانی ضروري و قطعی در صورتی وجود دارد که استمرار جسمانی میان دو فرد برقرار باشد؛ در غیر این

ارد که تصمیم بودن آنان در دست است و بستگی به ما داین صورت دالیلی هم در تأیید و هم در رد یکی
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همانی دهد ایندرنتیجه اگرچه در سه وضعیتی که هیک شرح می. بگیریم کدام گزینه را انتخاب کنیم
توان با قطعیت گفت که این دو هایی نمیمیان فرد نخست و فرد دوم محال نیست، اما در چنین وضعیت

عیت، حیات اخروي را دچار ابهام این عدم قط. فرد یکی هستند یا صرفاً شباهت بسیار زیادي به هم دارند
,Penelhum)کند می 1970: 100-1).

همانی گوید با نقد پنلم موافق است و قبالً در خود استدالل اشاره کرده است که اینهیک در پاسخ می
قطعیت فقط در . گیریمشده قطعی نیست، بلکه تصمیمی است که ما میمیان افراد در سه وضعیت بیان

همانی میان فرد اخروي و فرد دنیوي بدون رو اینازاین. ي و مستقیم روزانه وجود داردهمانی عاداین
تر است و مشکالت بسیار کمتري ایجاد دانستن آنان بسیار معقولاما تصمیم به یکی«مشکل نیست، 

,Hick)» کند نسبت به اینکه تصمیم بگیریم آنان را افراد متفاوتی بدانیممی 1976: 288).

آُلدینگنقد. 2

از نظر اَلِن الدینگ سخن گفتن از ارتباط زمانی میان رویدادها در دو جهان متفاوت مستلزم آن است 
ها در این دو جهان اگرچه از لحاظ مکانی با هم ارتباط ندارند، اما از لحاظ زمانی مرتبط باشند و که بدن

مکان رابطۀ تنگاتنگی دارند ارتباط زمانی به عبارت دیگر، از آنجا که زمان و . رسداین ممکن به نظر نمی
. میان رویدادها و صحبت از گذشته و آینده فقط در مکان واحد ممکن است نه در دو مکان متفاوت

بنابراین ارتباط زمانی میان دنیا و آخرت و سخن گفتن از ظهور فرد در آخرت پس از مرگ او در دنیا فقط 
اما از نظر هیک این دو جهان از لحاظ . ز لحاظ مکانی یکی باشنددر صورتی امکان دارد که دنیا و آخرت ا

فضانوردي که . فرض کنیم یک سحابی در جهان ما منفجر شود: زندالدینگ مثالی می. اندمکانی متفاوت
تواند محاسبه کند که این داند که سحابی چقدر از ما دور است میکند و میاین رویداد را مشاهده می

اما تصور کنیم انفجار مشابهی در جهان آخرت روي دهد و از . قبل روي داده استانفجار چه مدت
تواند به این پرسش پاسخ دهد، او نمی. فضانوردمان بپرسیم که این انفجار چه مدت قبل روي داده است

ان توبه همین ترتیب، نمی. زیرا این سحابی در جهانی دیگر است و از لحاظ مکانی با او ارتباطی ندارد
شود، زیرا این دو رویداد از لحاظ مکانی و گفت که فرد اخروي پس از آنکه در دنیا مرد در آخرت ظاهر می

.در نتیجه، از لحاظ زمانی ارتباطی با هم ندارند
. بار دیگري براي هیک دارداینکه این دو جهان از لحاظ زمانی مرتبط نیستند نتایج فاجعه

آید، زیرا اطره را به فرد اخروي نسبت دهیم مشکالتی پیش میکوشیم خویژه، هنگامی که میبه
هیک . ممکن است فکر کنیم که شرط منطقاً ضروري خاطره این است که به گذشته اشاره کند

آورد که آورد؛ به عبارت بهتر، او به یاد میاو مرگ را به یاد می«: گویددر مورد فرد اخروي می
شد تا اینکه احتماالً تر میتدریج ضعیفرار داشت و بهدانست قدر آنچه بستر مرگ خود می
بودنش در بستر مرگ را به یاد آورد، تواندنمیاما فرد اخروي . »هشیاري خود را از دست داد

رویدادي است که در جهانی دیگر اتفاق . زیرا صحنۀ بستر مرگ رویدادي در گذشته نیست
,Olding)افتاده است  1970: 585).
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اما آنچه استدالل الدینگ اثبات . دهد که در اینجا بدون تردید اشکالی وجود داردیهیک پاسخ م
توان توان زمان واحد داشت، بلکه این است که نمیهاي متفاوت نمیکند این نیست که در مکانمی

هیچ اشکالی ندارد که ما توالی زمانی واحدي . هاي متفاوت هماهنگ کردساعت و تقویم را میان مکان
هاي متفاوت روي دهند، اگرچه در هر مکان زمان در مکانداشته باشیم که در آن، رویدادها بتوانند هم

ها احتماالً خدا که از همۀ مکان. گیري زمان باید در ارتباط با حرکات فیزیکی خاص آن مکان باشداندازه
اما . هاي متفاوت خبر داردر مکانها آگاه است، از ارتباط زمانی میان رویدادها دو گذر زمان واحد در آن

کنند که از هایی استنتاج میهاي متفاوت را فقط از خاطرهساکنان مکانی معین استمرار زمانی در مکان
ترتیب پس از مرگ فرد دنیوي در مکان نخست، فرد اخروي در مکان بدین. زندگی در مکانی دیگر دارند

او «. او براي اینکه همان فرد دنیوي است خاطرات او استآید و تنها قرینۀ مستقیم دوم به وجود می
,Hick)» آورد؛ بنابراین مرگش باید رویدادي در گذشته بوده باشدمرگ را به یاد می 1976: 290).

نقد کالرك. 3

تواند فردي را که در دنیا مرده است در کالرك معتقد است که اگر خدا، که قادر مطلق است، می. ج. ج
هاي جسمی و روانی بازسازي کند و به تعبیر هیک، بدل او را دوباره به وجود آورد ان ویژگیآخرت با هم

براي مثال، فرض کنیم که هیک در دنیا مرده و بدل او . هاي متعددي از او ایجاد کندتواند بدلپس می
از هر لحاظ تواند به جاي یک هیک اخروي، دو هیک ایجاد کند کهخدا می. در آخرت به وجود آمده است

-نامگذاري کنیم میH3و H2هاي اخروي را و هیکH1اگر هیک دنیوي را . مانند هیک دنیوي باشند
. استH1نیز همان H3) و نه فردي بسیار شبیه او(است H1همان H2توانیم بگوییم به همان دلیل که 

ها نیز باید این صورت خود آنباشند در H1همان H3و H2آید، زیرا اگر اما در اینجا مشکلی پیش می
از سوي . توانند یکی باشندکنند پس نمیدر زمان واحد دو مکان را اشغال میH3و H2اما . یکی باشند

- هاي شخصیتیهاي کیفی متفاوتی دارند و اگرچه خاطرات و ویژگیبه احتمال زیاد تجربهH3و H2 دیگر
توانند یک شخص آنان متفاوت است؛ از این رو نمیشان ممکن است یکی باشد، اما زندگی روانیِ واقعی

توانند وارد جهان هایی که بدنشان بازسازي شده است نمیچون کثرتی از هیک«در نتیجه . واحد باشند
,Clarke)» تواند وارد شودآخرت شوند، پس یک هیک هم نمی 1971: 22).

تواند در جهان کنیم که هیک میاصرار ) 1. از نظر کالرك در اینجا ما دو راه در پیش داریم
توانند بازسازي شوند، شماري میهاي بیآخرت بازسازي شود که در این صورت باید بپذیریم که هیک

بپذیریم که حتی یک هیک ) 2هایی که هم با هیک دنیوي یکی هستند و هم با یکدیگر و هیک
پذیرد و معتقد است نظریۀ هیک به میکالرك راه دوم را . تواند در جهان آخرت بازسازي شودهم نمی

هیک معاد روحانی . تواند درست باشدشود و به همین دلیل نمیمنجر می) تالی فاسد(نتیجۀ محال 
رسد نظریۀ او در خصوص معاد جسمانی به همان اندازه را نامعقول دانست و رد کرد، اما به نظر می

بدن فاقدواداشت تا از مفهوم بقاي شخصیِ درستی هیک را همان دالیلی که به«. نامعقول است
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را نیز کنار ] معاد جسمانی[اجتناب کند باید باعث شود که او جایگزین واجد بدن آن ] معاد روحانی[
.(.ibid)» بگذارد

تواند به جاي خواهد خدایی را تصور کنیم که میگوید نخست اینکه کالرك از ما میهیک در پاسخ می
اما این وضعیت . را، که کامالً مانند فرد دنیوي هستند، بازآفرینی کند» بدل«شماري تعداد بی» بدل«یک 

داریم » همان شخص«مفهومی که ما از . با نظام مفهومی که ما اکنون در اختیار داریم، سازگار نیست
غییرات زیاد این مفهوم ت. شده را تبیین کندتواند وضعیت بیانآید و نمیفقط از عهدة تجربۀ واقعی ما برمی

هاي مکانی، مانند تغییرات در حد فاصل نوزادي، جوانی، میانسالی و کهنسالی، و همچنین فاصله(در فرد 
هاي زمانی مانند غیب شدن در یک مانند آفرینش در یک مکان و بازآفرینی در مکانی دیگر، یا فاصله

شخص برحسب تعریف، واحد . تابدمیتابد، اما کثرت را برنرا برمی) زمان و ظاهر شدن در زمانی دیگر
توانند وجود داشته دو شخص که از هر لحاظ، ازجمله آگاهی و خاطراتشان، دقیقاً یکی باشند نمی«. است

» شخص«باشند؛ به عبارت دیگر، اگر وضعیتی داشته باشیم که مطابق با این توصیف باشد مفهوم ما از 
,Hick)»شکندزیر فشار در هم می 1972: 2).

وم اینکه از این مقدمه که امکان ندارد در آخرت دو فرد وجود داشته باشند که با فردي در دنیا یکی د
تواند وجود داشته باشد که با فردي در توان به این نتیجه رسید که در آخرت یک فرد هم نمیباشند، نمی

. دنیا یکی باشد

معناست که کسی بی. ملندن هستام و اکنون در فرض کنیم هفتۀ گذشته من در نیویورك بوده
استدالل کند چون اکنون در لندن دو جان هیک وجود ندارند که با جان هیک هفتۀ گذشته در 
نیویورك یکی باشند، پس اکنون در لندن یک جان هیک نیز وجود ندارد که با جان هیک هفتۀ 

:1976)! گذشته در نیویورك یکی باشد 292)

اخروي وجود داشته باشند که با فردي دنیوي یکی باشند، در واقع پذیرد که اگر دو فرد هیک می
یک با آن فرد یکی نیستند، اما صرف امکان منطقی وجود دو فرد اخروي که با فردي دنیوي یکی هیچ

اگر یک فرد اخروي با فردي . کندهستند، وجود یک فرد اخروي را که با آن فرد یکی است محال نمی
تواند وجود داشته باشد، اما هیچ روي دوم که با همان فرد دنیوي یکی است نمیدنیوي یکی باشد فرد اخ

به عبارت دیگر، این . اشکالی ندارد که فرد اخروي که با فردي دنیوي یکی است، بیش از یکی نباشد
بنابراین من «. یکی باشد» بدل«تواند بیش از یکی باشد، مانع این نیست که نمی» بدل«واقعیت که 

توانند وجود نمیxبا نشان دادن اینکه دو یا چند . گیرم که اصل آقاي کالرك نادرست استمینتیجه 
:1972)» تواند وجود داشته باشدهم نمیxتوانیم نشان دهیم که یک داشته باشند نمی 3).



فاطمه قاسمپورهدایت علوي تبار، 96
(Hedayat Alavitabar/ Fatemeh Ghasempour.)

نقد آودي. 4

گر ظاهر شده ناپدید شده و بالفاصله در مکانی دیtدر زمان xگوید طبق نظر هیک رابرت آودي می
بدون گذر زمان از یک مکان به مکان دیگر رفته xنامد؛ یعنی می12»انتقال آنی«آودي این را . است
بنابراین بدن او ابتدا در یک مکان و سپس در . تواند در یک زمان در دو مکان باشدنمیxبدن . است

ورود به مکان . شوددوم میمکان دیگر است، یعنی پس از آنکه در مکان نخست بوده است وارد مکان
در آمریکا ناپدید شد و در tدر زمان xگوید رسد که هیک میباید در زمان معین روي دهد اما به نظر می

اگر بپذیریم که ورود به مکان باید در زمان معین باشد در این . زمانی نامعین در استرالیا ظاهر شده است
خروج . هاي دیگري وجود داشته باشدد میان این دو زمان، زمانصورت از آنجا که زمان مستمر است بای

پس از xتواند بگوید بنابراین هیک نمی. گونه است و باید در زمان معین صورت گیرداز مکان نیز همین
اگر بپذیریم . در استرالیا ظاهر شده استtدر آمریکا ناپدید شد، در زمان tآنکه در زمانی نامعین پیش از 

روج از مکان باید در زمان معین باشد در این صورت از آنجا که زمان مستمر است، باید میان این دو که خ
در آمریکا و ظاهر شدنش xترتیب باید میان ناپدید شدن بدین. هاي دیگري وجود داشته باشدزمان، زمان

با کنار . شودغیرممکن می» انتقال آنی«هایی وجود داشته باشد و در این صورت، مفهوم در استرالیا زمان
توان در آمریکا را دارد و در نتیجه نمیxدر استرالیا همان بدن xتوان گفت گذاشتن این مفهوم دیگر نمی

آودي براي رد یکی بودن این دو شخص، . در استرالیا همان شخص در آمریکا استxپذیرفت که 
:کندوضعیتی فرضی را مطرح می

دشده را در زیرزمین همان ساختمان، در حالی که پنهان شده فرض کنیم بدن شخص ناپدی
است، پیدا کنیم و شخص صاحب بدن توضیح دهد که به ما کلک زده و خودش را از دریچۀ 

گذارد که شخصی که در این فرض هیچ تردیدي باقی نمی. کف ساختمان پایین انداخته است
ایم نظرگرفتن اینکه بدن شخصی که یافتهبا در. اوست13نیست، بلکه مثلxاسترالیا است همان 

به نحوي مشابه، اگر در تصویر دومِ هیک، . ..... خواهد بودxاست، آن شخص آشکارا xبدن 
باشد، این دلیل محکمی است بر اینکه xجنازه به زندگی بازگردد و شخص احیاشده دقیقاً شبیه 

x کنیم که حتی در صورتی که پس چرا تصور. نیست] در آمریکا[در استرالیا همان شخص
,Audi)؟استهمان شخصxجنازه احیا نشده است،  1976: 397)

هاي دیگري باید وجود داشته باشد اشکال اگر بگوییم میان زمان ناپدید شدن و زمان ظاهر شدن زمان
.p).بدون بدن بوده است xهاي میانی، آید، زیرا باید بپذیریم که در زماندیگري پیش می 398)

در نظریۀ او اصالً صحبت از انتقال نیست، بلکه موضوع، بازآفرینی یا 14دهد کههیک پاسخ می
xبنابراین . آیدشود و در استرالیا دوباره به وجود میدر آمریکا نابود میx. بازسازي در مکانی دیگر است

اما از . ، ولی بدن نداشته باشدمیان ناپدید شدن و ظاهر شدن اصالً وجود ندارد نه اینکه وجود داشته باشد
را بسط دهیم، شخصی که » همان شخص«نظر آودي مشکل این پاسخ این است که حتی اگر مفهوم 
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گوید اگر آودي می. نیستxباشد، همان xآید، هر قدر هم شبیه پس از نابود شدن دوباره به وجود می
مجسمۀ بدلی نیز همان مجسمۀ اصلی سخن هیک درست باشد و این دو یکی باشند، باید بپذیریم که 

همانی عددي در این. رودهمانی عددي و شباهت دقیق از بین میاست و در این صورت تمایز میان این
گوید که هیک به ما نمی. صورتی وجود دارد که هم استمرار زمانی وجود داشته باشد و هم استمرار مکانی

بودن فرد اخروي و در واقع، او یکی. ثل او تمایز قائل شویمچگونه باید در جهان آخرت میان خود فرد و مِ
اصلی ازدواج کرده xآورد که با زن اخروي، براي مثال، به یاد میx«. گیردفرض میفرد دنیوي را پیش

تواند بدون تنها چیزي که هیک می. دنیوي یک شخص باشندxاما این مستلزم آن است که او و. است
داشتن این اخروي، خاطرة آشکاري از این ازدواج دارد، اما xوید این است که مصادره به مطلوب بگ

.p).» براي مثل هم ممکن استخاطره 401)
هیک معتقد است که مفاهیم ما باید همراه با رشد فهم علمی از جهان تکامل پیدا کنند و بر این اساس 

اما از نظر آودي رشد فهم . نیز باید دستخوش تحول شود و بسط یابد» همان شخص«مفهوم 
هیک . (.ibid)کند که این مفهوم را بسط ندهیم و فرد اخروي را مثل فرد دنیوي بدانیم علمی اقتضا می

بیند و آنان اند میداند مردههاي تاریخی را که میگوید فرد در آخرت دوستان، بستگان و شخصیتمی
. برد که مرده استشده است و از این طریق پی میکنند که او همین االن در آن جهان ظاهر تأیید می

توانند به نحوي از کرة زمین به جایی دوردست در دهد که نخست اینکه همۀ این افراد میآودي پاسخ می
توانند به جاي اینکه همان افراد دنیوي دوم اینکه آنان می. زنده باشندهمین دنیا منتقل شده، هنوز

از . تنها ممکن است، بلکه از نظریۀ عینیت کمتر اسرارآمیز استریۀ مثلیت نهنظ. باشند مثل آنان باشند
کند که او دلیل روشنی داند، اما آودي اظهار میسوي دیگر هیک مکان آخرت را متفاوت با مکان دنیا می

ر دنیا تواند دریابد که در آخرت است نه دبراي این ادعا ارائه نداده است و به همین دلیل فرد متوفی نمی
(p. 403).

نقد فلو. 5

شمارد و در راه سوم، بدون سه راه براي بقاي انسان پس از مرگ برمیخدا، آزادي و فناناپذیريفلو در 
. نقد فلو شبیه بخشی از نقد آودي است. پردازدنام بردن از هیک، به توضیح و نقد نظریۀ بازسازي می

شود و سپس چیزي که از هر جهت شبیه آن است به وجود از نظر فلو اگر چیزي کامالً نابود و ناپدید
آید، این به معناي ایجاد مجدد همان چیز نخست نیست، بلکه صرفاً بدل و مثل آن دوباره ایجاد شده 

داند و سپس این نظریه را مورد تأیید قرآن می15سورة اسراء99جالب است که فلو با استناد به آیۀ . است
. توان کارهاي فرد دنیوي را به حساب فرد اخروي، که فقط مثل اوست، گذاشتمیگوید ندر نقد آن می

مرده و سوزانده شده است، به بدلی 1984اگر به سبب گناهان یا فضایل آنتونی فلوي پیر، که در سال «
که در روز جزا بازسازي شده است، کیفر یا پاداش دهیم کاري به همان اندازه نابجا و نامنصفانه انجام

» .کیفر دهیمایم که به یکی از دوقلوهاي همسان به سبب آنچه دیگري انجام داده است، پاداش یا داده
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(Flew, 1984: منظور برطرف کردن این اشکال بود که اي بهاست آکوئیناس تا اندازهفلو معتقد . (107
.دنظریۀ افالطونی بقاي روح را پذیرفت و آن را با نظریۀ بازسازي بدن تلفیق کر

گیرينتیجه

کوشد آنچه را که نظریۀ مسیحیت اصیل در بارة زندگی پس از مرگ هیک، به عنوان یک مسیحی، می
یکی از مشکالت . کند، از لحاظ منطقی توجیه کند و با رشد فهم علمی از جهان سازگار سازدتلقی می

با توجه به اینکه هیک از .همانی شخصی میان فرد اخروي و فرد دنیوي استمهم در این راه اثبات این
کند و از سوي دیگر معتقد است که انسان با داند و آن را رد میاي یونانی میسو بقاي روح را نظریهیک

اي ندارد جز اینکه فرد اخروي را صرفاً بدن اخروي بداند و این شود، چارهرود و معدوم میمرگ از بین می
این مقدمات در کنار هم براي . بدل فرد دنیوي در نظر بگیردبدن را که در آخرت بازآفرینی شده است، 

فرد دنیوي به حساب آورد، کافی است، اما هیک براي تبیین پاداش و کیفر » مِثل«اینکه او فرد اخروي را 
او توجه . او بداند» عین«فرد دنیوي یا به عبارت دیگر، » همان«اخروي ناگزیر است که فرد اخروي را 

تواند ما را ملزم سازد که بدل اخروي را عین فرد دنیوي بدانیم؛ به همین یار منطقی نمیدارد که هیچ مع
را بسط » همان شخص«گوید باید مفهوم رود و میهمانی شخصی میدلیل به سراغ مفهوم عرفی این

گیرد هیک با فرض سه وضعیت نتیجه می. دهیم تا بتوانیم بدل را همان شخص دنیوي در نظر بگیریم
رو دانستن فرد اخروي و فرد دنیوي ما را با مشکالت کمتري نسبت به متفاوت دانستن آنان روبهیکیکه
ها رسد او توانسته باشد به همۀ آننقدهاي مهمی به نظریۀ هیک وارد شده است و به نظر نمی. کندمی

.کننده دهدهاي قانعپاسخ

هانوشتپی

1. psychophysical
2. recreation
3. reconstitution
4. personal identity
5. subjective
6. objective
7. subjectively

اي از خاطرة آن درجه«اش باشد هاي قبلیاز نظر هیک اگر فرد بخواهد همان فرد در زندگی. 8
» تهاي فردي میان یک زندگی و زندگی بعدي الزم اسها و استمرار قابل توجهی از ویژگیزندگی

(Hick, 1976: 390).
9. replica

ناپدید شدن وجود خداناپدید شدن در ایالت متحده و ظاهر شدن در هند، در فلسفۀ دینهیک در . 10
ناپدید شدن در انگلیس و ظاهر شدن در استرالیا ایمان و شناختدر آمریکا و ظاهر شدن در استرالیا و در 

!را مثال زده است
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11. ordinary concept
12. instantaneous travel
13. duplicate

.p).اي داده که میانشان صورت گرفته استگوید هیک این پاسخ را در مکاتبهآودي می. 14 398)
دانند خدایی آیا نمی(» اولم یروا ان اهللا الذي خلق السموات و االرض قادر علی ان یخلق مثلهم«. 15

گوید مثلیت که میالمیزان طباطبایی در ) مثل آنان را بیافریند؟ها و زمین را آفریده قادر است که آسمان
بدن اخروي مثل بدن . در این آیه، در پاسخ به کفار، از آن سخن گفته شده است صرفاً در مورد بدن است

دهد و حافظ هویت و شخصیت او است، پس دنیوي است، اما چون روح، که حقیقت انسان را تشکیل می
گردد، انسان اخروي عین انسان دنیوي است نه مثل ماند و در آخرت به بدن بازمییاز مرگ بدن باقی م

).210: 1392طباطبایی، (او 
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