
 

 

 

 ديدگاه( مرگ از  پس حيات از انگارانه مادي تفسيري و تقوم ديدگاه
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  چكيده

 بـا  را مـرگ  از  پـس  حيـات  بيكر رادر لين ازجمله مسيحي فيلسوفان برخي

 وي تقـوم  ديـدگاه  اسـت  معتقـد  بيكـر  .كنند  يم تفسير انهانگار  مادي رويكردي

 .دارد مسيحي مرگ از  پس حيات با را سازگاري بيشترين شخصي هويت ي  درباره

 شـخص  اول منظـر  ويژگـي  داشتن شخصي، هماني   اين مالك ،ديدگاه اين مطابق

 به و ماند  يم باقي ويژگي اين يبقا دليل به بدن، مرگ از  پس شخص رو ازاين ؛است

ـ  تقـوم  دوباره ،شده خلق خداوند اعجاز با كه جهان آن با متناسب بدني  .يابـد   يم

 و شخصي هويت و تقوم ي  رابطه ي  درباره بيكر ديدگاه تحليل از سپ حاضر ي  مقاله

ـ  نقد را آن مسيحيت، ي  آموزه با ديدگاهش سازگاري ي  درباره وي توجيه  .كنـد   يم

 كـردن  خالصـه  ماننـد  فلـسفي  ايراداتي نيز و دروني هاي  يناسازگار برخي وجود

 يهـا  آمـوزه  برخـي  بـا  بيكر ي  يهنظر ناسازگاري همچنين و ويژگي يك در انسان

 ي  ارائـه  از بيكـر  ناكـامي  نـشانگر  درنهايت كه ايراداتي .است جمله آن از ،ديني

  .است مسيحي مرگ از  پس حيات از يانهگرا مادي تفسيري

 مادي. 4 شخص، اول منظر. 3 ،مرگ از  پس ياتح .2 تقوم، ديدگاه .1 :واژگان كليدي

  .بيكر رادر لين. 4 گرايانه،
  

  مقدمه .1

 و زنـدگي  زوال در اسـت،  واضـح  و روشـن  همـه  بـراي  بودن دهزن و زندگي كه قدر همان
 .شـود  »مرگ« منكر تواند  نمي كس هيچ و ندارد وجود شكي هيچ نيز »گمر« ديگر،  عبارت  هب

 از  پـس  زنـدگي  .اسـت  مرگ از   پس ،افراد و اشخاص احوال است، بحثمورد و مهم آنچه اما
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 مطـرح  اديـان  ي هحـوز  در تريشب هرچند كه است مسائلي ترين مهم از ،آن چگونگي و مرگ
 فلـسفه  ي هحوز در ،دارد انساني شخص تبيين چگونگي با كه اي  پيوستگي دليل به اما ،است

 اي  ريشه دليل به بحث اين .است برخوردار بسزايي اهميت از و شده وارد نيز دين ي  هفلسف و
 ي  هزمين جاودانگي، به انسان ميل و بوده مطرح همواره ،داشته مردم عقايد در ديرزمان از كه

 نخـستين  آثـار  در مـسأله  ايـن  نيـز  فلـسفه  در .است كرده هموارتر را بحث اين به پرداختن
 ي  هفلسف در اصلي مبحث يك عنوان  به و خورد  مي چشم به ارسطو و افالطون ازجمله فالسفه

 گيزنـد  يـا  رود مـي  بـين  از كامالً ،مرگ با شخص يك آيا كهاين .دارد پررنگي نقش نيز امروز
 اسـت؟  كيفيتـي  و شـكل  چـه  به ،دارد وجود مرگ از  پس زندگي اگر دارد؟ رو پيش ديگري
 همـان  او كـه  معلوم كجا از و ؟گيرد  مي قرار عقاب و ثواب مورد مرگ، از   پس چگونه شخص

 هـاي  السـؤ  بـسياري  و سؤاالت اين است؟ شده اعمال اين مرتكب دنيا در كه است شخصي
 .شـوند  مطـرح  مرگ از  پس زندگي درمورد گوناگوني ردهايرويك كه است شده موجب ديگر
 در ريـشه  ،مـرگ  از  پـس  حيـات  درمورد موجود رويكردهاي گوناگوني كه است ذكر به الزم

 در .دارد آن چيستي و انساني هويت تبيين چگونگي درمورد رويكردها اين ي  هعقيد اختالف
 شـده  پرداختـه  1بيكـر  رادر لـين  جديـد  ديـدگاه  از مرگ از  پس حيات بررسي به مقاله اين

 در ديـدگاه  كه بستري به ابتدا است شايسته جديد، ديدگاه هر تحليل و بررسي براي 2.است
 از پـيش  رو ازايـن  شـود؛  توجـه  ديدگاه آن با يمواز رويكردهاي ديگر و است شده مطرح آن

 بـه  ،گـرا   مادي مسيحي فيلسوف يك عنوان  به بيكر، لين ديدگاه تحليل و معرفي به پرداختن
 اشـاره  انـساني  هويـت  و مـرگ  از  پـس  حيـات  درمورد يانهگرا مادي نظريات ديگر به اختصار

  .شود مي
 كـه  است مادي صرفاً موجودي انسان شخصي، هويت درمورد انگارانه  مادي ديدگاه طبق

 شخـصي  هويـت  در مـادي  بـدن  كه آنجا از .باشد  مي نيز شخصي و ذهني هاي  قابليت داراي
 مـادي  بـدن  فنـاي  از پس شخص بقاي ،ديدگاه اين طبق ،كند مي ايفا حوريم نقشي انسان
 ي  هلمـسأ  به اعتقادي انگاران  مادي از يك هيچ كه نيست معنا بدان اين اما .نيست پذير  امكان
 رويكـردي  مـسيحي  ي  هفالسـف  از بـسياري  كـه  آنجـا  از بلكـه  .ندارنـد  مـرگ  از  پـس  حيات
ـ   مـادي  هـاي   حـل  راه ،مـسيحي  معاد و انسان يبقا توجيه براي ،دارند انگارانه  مادي  ي  هانگاران

 تـوان   مـي  ،مرگ از  پس حيات درمورد انگارانه  مادي هاي  تبيين ازجمله .ندا داده ارائه مختلفي
  :كرد اشاره موارد اين به

 از   پـس  اگـر  اسـت،  آن طرفداران از هيك جان كه رويكرد اين طبق :مجدد خلق )الف
 خلـق  مـرگ  از قبـل  شخص ذهني و جسمي هاي ويژگي مامت با بدني خداوند شخص، مرگ
  ).148:ص،13(دارد هماني اين مرگ از پيش شخصباشده، خلق مجدداً بدن اين درواقع ،كند
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 درواقـع  اسـت،  شـده  مطـرح  اينواگن ون توسط كه مدل اين طبق :3ها  مشابه مدل )ب
 كنـار  را او ي همـرد  بـدن  خـدا  شخص، مرگ هنگام بلكه ،روند  نمي بين از كاملطور  به ها  بدن

 را بـدني  خـدا  ،همگـاني  معاد در سپس ؛كند مي جايگزين مشابه بدن يك با را آن و گذاشته
  ).49 :، ص16( گرداند بازمي آن به را زندگي و آورده بود، داشته نگه كه

 ،مرگ از قبل ي  هلحظ در درست خداوند مدل، اين طبق :4كننده سقوط باالبر مدل )ج
 از كه هايي  بدن از يكي ،ترتيب بدين .شود تقسيم بدنش كه دهد  مي را اناييتو اين شخص به

 را دوم بـدن  خداونـد  .شود  مي قلمداد فرد جسد عنوان  به و ميرد  مي ،آيند  مي دست به تقسيم
 شخصبا را شده اعاده شخص هماني  اين آنچه اما .شود  مي اعاده آنجا در و فرستد  مي آينده به

 ).11( است مرگ از پيش شخص با بدن دو اين ميان علي نديپيو ،كند مي حفظ مرده

 كـه  است آمريكايي معاصر فيلسوفان از بيكر رادر لين پروفسور خانم :5تقوم ديدگاه )د
 كـرده  تبيـين  »تقـوم  ديـدگاه « عنـوان  بـا  جديدي ديدگاه ي پايه بر را انسان شخصي هويت
 ،داند  مي ضروري شخص براي را بدن وجود هرچند است، معتدل انگاري  مادي كه بيكر .است

 به ،ديگر ازسوي .كند  مي رد را بدن و شخص ميان هماني  اين ي  هرابط و صرف ييِگرا  مادي اما
 بـه  انـسان  بـدن  تحويـل  بـه  نيـازي  مسيحي، مرگ از  پس حيات توجيه براي ،وي ي هعقيد
 از يـك  چهـي  ربيكـ  .نيـست  جوهري انگاري  دوگانه و بدن و نفس از تركيبي يا و مجرد نفسي

 بهتـرين  است معتقد و پذيرد  نمي را مرگ از  پس حيات چگونگي درمورد موجود هاي  ديدگاه
  .است تقوم ديدگاه پذيرش شخصي، هويت و مرگ از  پس حيات توجيه براي راه

 اول منظـر « ويژگي ،است انسان شخصي هويت ي  هكنند  تعيين آنچه تقوم، ديدگاه طبق 
 در بيكـر  ،خالصهطور  به .است انساني شخص بخش  قوام هاتن ،مادي بدن و باشد  مي 6»شخص
 اصلي الكم كه شخص اول منظر است معتقد مسيحيت جسماني معاد با هماهنگي راستاي
 شـخص  بقـاي  ضـامن  جديد، اخروي بدن يك ي  هوسيل به يافتن  قوام با است، شخصي هويت
 صـورت  بـه  ،شـخص  مـرگ  از  پـس  حيـات  لـذا  .باشـد   مي دنيوي بدن مرگ از  پس ،انساني

 هيـك  چـون  كه است اين در هيك جان با بيكر ديدگاه تفاوت .داشت خواهد ادامه جسماني
 شخص درواقع ،جديد بدن خلق با خداوند است، قائل هماني  اين ي  هرابط بدن و شخص ميان

 بـدن  مـرگ  از   پـس  ،شخـصي  هويـت  مـالك  بيكر، ديدگاه در اما است؛ كرده خلق جديدي
 بـراي  جديـدي  بخش قوام تنها، ،كند مي خلق خداوند كه جديدي بدن و است باقي همچنان

 و مـرگ  از  پـس  حيـات  ي  بـاره در بيكر ديدگاه است ذكر به الزم .است موجود شخص همان
 بلكـه  ،شـود  نمـي  قيامـت  و معاد به محدود شخص، اول منظر حفظ براي بدن خلق ضرورت

 بالفاصـله  شـخص،  اول منظـر  وي، ديـدگاه  طبق كه روست ازاين ؛شود  مي شامل نيز را برزخ
  .داشت خواهد جديد بدني به نياز خود، بقاي براي بدن، مرگ از  پس
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 هويـت  تعريـف  نيز و مسيحيت ي هآموز در جسماني معاد موضوع دو گذشت، آنچه طبق
 بيكر ديدگاه از مرگ از  پس حيات چگونگي تبيين در بسزايي تأثير تقوم، ديدگاه از شخصي

 شخـصي  هويـت  و معاد مسيحي ي  هآموز خالصهطور  به ابتدا حاضر ي  همقال در رو اين  از دارند؛
 و مـرگ  از  پـس  حيـات  درمـورد  بيكـر  ديدگاه توضيح به سپس و شده بيان تقوم ديدگاه از

  .شود مي پرداخته ديدگاه اين ارزيابي
  

  مرگ از  پس حيات مسيحي ي آموزه هاي شاخصه .2

 مـسيحي  ي  هآمـوز  اما ؛اند  داده ارائه مرگ از  پس زندگي از هايي  گزارش اديان از بسياري
 قرار فيلسوفان توجهمورد اديان ديگر از بيش ،غرب ديني سنت در محوريتش دليل به معاد،

 را متعـددي  سـؤاالت  كـه  است مسيحيت محوري باورهاي از مردگان رستاخيز .است گرفته
 تـرين  مهم از آنجا در انسان هاي  ويژگي و مرگ از  پس حيات چگونگي .است داشته درپي نيز
 چگونه ،خيزند  برمي مردگان ميان از افراد وقتي كه است اين سؤال ،ديگر  عبارت  به ؛هاست  آن

 بـدني  يـا  جـسماني  را معـاد  مـسيحيان  كـه  است اين گواه مسيحي هاي  آموزه بود؟ خواهند
 نمردگـا  ميـان  از را مـسيح  عيـسي  كه آن« :نويسد  مي روميان در پولس كه چنان ،دانند  مي

 »داد خواهـد  حيات دارد، وجود شما رد كه روحش طريقاز شما فاني هاي  بدن به برانگيخت،
 گونـه  همـين  نيـز  مردگان معاد« كه گاشتهن چنين قرنتيان اول در ،براين عالوه ).8 :، ص 11(

 بـا  و شـود   مـي  كاشته حقارت با خيزد؛ برمي فناناپذير بدني و شود  مي كاشته فاني بدن .است
  ). 11(؛ )44-42 :، صص15( »...يزدخ برمي شكوه

 تـرين   مهـم  بـه  معـاد  مـسيحي  ي  هآموز با بيكر ديدگاه تطابق بهتر بررسي براي ادامه در
 :شود مي اشاره ،باشند مي مشترك مسيحي هاي ديدگاه ي ههم در كه آموزه اين هاي شاخصه

 مـرگ  از  پس هاي  بدن .است مرگ از   پس بدني زندگي نوعي نيازمند معاد :تجسد )الف
 ،مـرگ  از   پـس  هـاي   بـدن  كـه  جهـت  ايـن  از ،هـستند  متفـاوت  مـرگ  از پـيش  هاي  بدن با

 عمـومي،  معـاد  و مـرگ  ميـان  اگـر  حتـي  .شوند  مي تلقي شده متبرك و روحاني فسادناپذير،
 پـس  كه كساني مسيحي، ديدگاه براساس ،باشند نامتجسد نفوس آن در كه باشد »برزخي«
 مـسيحي  معـاد  پس بود؛ خواهند بدن  داراي و متجسد نهايتدر كرد، خواهند زندگي مرگ از  

  .است بدن نوعي مستلزم

 ي  هكـر  روي كـه  شخـصي  همـين  خـود  ،مسيحي معاد ي  هآموز براساس :هماني  اين )ب
 صـورتي   بـه  ،مـرگ  از   پـس  افـراد  درواقـع  .شـود   مي احيا مرگ از   پس ،كند  مي زندگي خاكي

 .باشـند   مـي  متفـرد  و متـشخص  بلكـه  ،داشت نخواهند وجود جهان با يكپارچه و متمايزغير
 از   پـس  هـم  و حاضـر  حال در هم ،واحدي افراد بلكه هست، متشخص وجود معاد در تنها نه
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 بايـد  اخـروي  شـخص  با جهان، اين در كنوني شخص ميان ي  هرابط پس .دارند وجود ،مرگ
  .باشد هماني اين ي هرابط

 ترتيـب،  ايـن   بـه  است؛ الهي اي  يهعط ،مسيحي روايت به مرگ از   پس زندگي :معجزه )ج
 نفــس طبيعـي  ويژگـي  را فناناپـذيري  كـه  باســتان يونانيـان  ديـدگاه  بـا  مـسيحيت  ديـدگاه 

  ).368 :، ص8 (گيرد مي قرار تضاد در ،دانستند مي
 هـيچ  بـدون  و اسـت  فناناپـذير  طبيعيطـور   بـه  نفـس  )افالطـون  ماننـد ( يونانيـان  نظر به
  ).160 :، ص9( ماند مي قيبا بدن مرگ از  پس بيروني، ي همداخل
 چگـونگي  در بـسياري  اختالفـات  مـسيحي  معاد نوع در ،ها  شاخصه اين اشتراك وجود با
 تفـسيرهايي  انگـاران   دوگانـه  .دارد وجـود  مسيحي ي  فالسفه ميان مرگ از  پس حيات تبيين
 ارائـه  كليطـور   بـه  مـرگ،  از  پـس  حيـات  و مردگان رستاخيز ي  هنحو از خود ديدگاه مطابق

 ،مقابـل در .هـستند  انـسان  بـراي  نفـس  وجـود  رب مقدس كتاب تأييد مهر به قائل و هندد  مي
 درصـدد  ،آورنـد   مـي  كـه  داليلـي  با و كرده رد را انسان براي روح و نفس وجود انگاران  مادي
 در .هـستند  مـسيحيت  مـرگ  از  پـس  حيـات  ي  هنحـو  با انگاري  مادي خوانيهم كردن اثبات
 ديــدگاه بررســي و معرفــي بــه ،اســت گــروه كــدام بــا قحــ اينكــه از فــارغ حاضــر ي همقالــ
 آنجـا  از اما .پردازيم  مي است، شده مطرح بيكر سوي از كه مورد اين در تقوم ي  هانگاران  مادي

 اسـت  الزم اسـت،  انساني هويت چيستي تبيين ي  هنحو در اختالفات اين ي  ههم ي  هريش كه
 ايـن  در مـرگ  از  پس حيات تبيين به سپس و تقوم ديدگاه از انساني شخص معرفي به ابتدا

  .شود پرداخته ديدگاه
 

  تقوم ديدگاه از انساني شخص تبيين .3

 صـرفاً  جـواهري  انـساني  اشخاص كه دارد عقيده انسان شخصي هويت درمورد بيكر لين
 هـا   بـدن  آن بـا  ،حـال  درعـين  ولـي  ،انـد   يافتـه  تقـوم  مادي هاي  بدن توسط كه هستند مادي

 بـدن  هـر  يـا  ،دارد حاضـر  حال در شخص كه اي  مادي بدن همين عدرواق .ندارند هماني  اين
 اسـت؛  بخـشيده  قـوام  انـساني  شخص به ،است همراه او با وجود از زماني هر در كه ديگري
 بخـش   قـوام  فقـط  ،بـدن  بلكـه  ،ندارند هماني  اين يكديگر با بدن و شخص ،وي ازنظر بنابراين
 طبـق  ،ديگـر   عبـارت   به و خواند  مي ومتق ي  هرابط را بدن و شخص ي  هرابط بيكر .است شخص

 شـخص  يك كه باشد  مي اي  بيولوژيكي و طبيعي فرايندهاي انجام بدن ي  هوظيف ديدگاه، اين
  ).5 :، ص7( است نيازمندها   آنبه ،باشد شخص اول منظر داراي كهاين براي

 شـخص  يـك  شـخص،  اول منظـر  ويژگـي  داشـتن  دليـل  به شيء يك تقوم، ديدگاه در
 شـخص  يـك  اسـت،  برخـوردار  انـساني  بـدني  از كه سبب بدين شخص و شود  مي محسوب
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 منظـر  ويژگـي  داشتن بيكر، ازنظر بودن شخص و شخصي هويت معيار بنابراين .است انساني
 و شـخص  همـاني   اين به ،بدن و شخص هماني  اين جاي به وي ترتيب  بدين .است شخص اول

 وي چيـست؟  شخص اول منظر از بيكر منظور ديد بايد حال .است معتقد شخص اول منظر
 كـه  توانـايي  ايـن  از اسـت  عبـارت  شخص اول منظر كه كند  مي بيان سؤال اين به پاسخ در

 اول ضمير از استفاده توانايي صرفاً توانايي اين .كند تصور خودش عنوان  به را خودش شخص
 اول ضمير مرجع عنوان  به را خودش بتواند فرد كه است اين آن ي  هالزم بلكه نيست، شخص
 اسـتفاده  با زبان در ،توانايي اين .كند تصور خويش، از توصيفي يا اسم هر از مستقل شخص،

 اسـت  شخص اول ي  هصيغ در شناختي  روان فعلي حاوي كه عباراتي در شخص اول ضمير از
 قـول  من« :گويم مي كسي به من وقتي دهد  مي توضيح مثال يك قالب در بيكر .يابد  مي بروز
 بـه  هرگـز  ؛انديـشم   مـي  خـودم  عنوان  به خودم به ،جمله اين در من ،»مانمب تو كنار دهم  مي

 و بـودم  شـده  هـم  مطلق فراموشي دچار اگر حتي .انديشم  نمي شخص سوم صورت به خودم
 خودم عنوان  به خودم به توانستم  مي هم باز ،دانستم  نمي خود ي  هگذشت و نام ي  هدربار چيزي

 آن از كـه  نيـست  اي »خميرمايـه « ،كنـد   مـي  شخص را موجودي آنچه بيكر ازنظر .بينديشم
 درمورد يا سيليكون از يا باشد شده ساخته آلي مواد از چيزي نيست مهم .است شده ساخته

 اول منظـر  موجـودي  اگر بلكه باشد، نشده ساخته اي  مادي ي  »مايه خمير« نوع هيچ از خدا،
 ي  هرابطـ  شـدن  شنرو با). 382-381 :، صص 8 (بود خواهد شخص يك باشد، داشته خصش

 را انـساني  شـخص  وي نهايتـاً  ديـد  بايد حال بيكر، ازنظر بودن شخص معيار و بدن و شخص
 يعنـي ( اسـت  شخـصي  ،t زمـان  در انـساني  شـخص  يك بيكر ازنظر ؟كند  مي تعريف چگونه

 آغـاز  در و اسـت  متقـوم  انـساني  بدني به t زمان در كه )شخص اول منظر با است موجودي
 بـدني  بـه  نيـز  وجـودش  آغاز در« عبارت بيكر .است يافته تقوم انساني بدني به نيز وجودش

 ي  هعقيـد  به .آورد  مي تناسخ از ناشي مشكالت از پرهيز جهت به را »است يافته تقوم انساني
 كه جايي تا كرد، جايگزين مصنوعي اجزايي با را انساني شخص يك آلي اجزاي توان  مي وي،

 اول منظر داراي هم باز شخصي چنين اگر .نباشد انيانس بدن به متقوم ديگر مذكور شخص
 شـخص  يـك  هنـوز  مـصنوعي،  بـدني  بـا  حتي و داشت خواهد وجود همچنان باشد، شخص
 ،)باشـد  نداشـته  شـخص  اول منظـر  ديگر يعني( نباشد شخص يك ديگر اگر اما .بود خواهد

 يژگـي و بـا  شـخص  يـك  بقـاي  شـرايط  ،تـر   دقيـق  عبـارت   بـه  .داشت نخواهد هم وجود اصالً
 ديگـر  توانـد   مـي  انساني شخص يك .شود  مي متعين )شخص اول منظر داشتن( بودن شخص

 بـدن  يـك  يـا  شـده  اعـاده  بـدن  يـك  توانـد    مـي  او( باشـد  موجـود  همچنـان  اما نباشد، آلي
 از بنـابراين  .باشـد  موجـود  امـا  نباشـد،  شـخص  توانـد   نمي ولي ،)باشد داشته الكترومكانيكي

 هـم  با بقا شرايط لحاظاز اوست، مقوم كه اي  حيواني بدن و انساني شخص يك تقوم، ديدگاه
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 حيوانات بقاي شرايط .باشد موجودها     آن ميان بالفعلي فيزيكي تفاوت آنكه بدون ،اند  متفاوت
 ،اشـخاص  بقـاي  شـرايط  و ،شـناختي  زيـست  )غيرانـسان  چـه  و انسان چه حيوانات، ي  ههم(

  ).384 :، ص8( است شناختي غيرزيست
  

  بيكر ديدگاه از مرگ از  پس حيات .4

 و شـخص  ي  هرابطـ  از كـه  تفسيري و انسان شخص هويت درمورد بيكر ديدگاه تبيين با
 بـدن  مـرگ  بـا  آيـا  بيكـر،  انساني شخص اين ببينيم كه است آن وقت اكنون ،داد ارائه بدن

 در همچنـين  داد؟ خواهـد  ادامـه  خـود  زنـدگي  بـه  نيـز  مرگ از  پس يا رود  مي بين از مادي
 آنچه بيكر ازنظر و است شكل چه به زندگي اين ،مرگ از  پس ،شخص حيات ي  هاماد صورت

  چيست؟ دقيقاً دهد مي ادامه خود حيات به مرگ از  پس
 دادن نشان براي كه تقوم ديدگاه عنصر ود كه كند  مي بيان خود ديدگاه تبيين براي بيكر

 ذاتـاً  انـساني  اشـخاص  .1  :از انـد   عبـارت  ،انـد   الزم مـرگ  از  پـس  حيـات  متـافيزيكي  امكان
  .هستند شخص اول منظر داراي ذاتاً انساني اشخاص .2 متجسدند؛
 بـدون  تواننـد   نمـي  انـساني  اشخاص اينكه با است معتقد بيكر مورد اين در :ذاتي تجسد

 تواننـد   مي اما باشند، موجود )كند پشتيباني شخصي اول منظر از بتواند كه بدني( بدن نوعي
 وجود ،وي ازنظر ،ديگر  عبارت  به .باشند داشته وجود هستند، آن داراي لبالفع كه بدني بدون
 درمـورد  بنابراين .است بدن مطلق ،است الزم آنچه بلكه ،نيست ضروري ما براي كنوني بدن

 بـا  كـه  بگـوييم  سـخن  معاد در اي  انساني اشخاص از توانيم  مي ما است معتقد وي نيز مرگ
 همـين  و هـستند  DNA و انـساني  هـاي   انـدام  بـا  زمينـي  هـاي   بـدن  فاقد متجسدند، آنكه

 .يابنـد  تقـوم  شده  اعاده هايي  بدن با توانند  مي هستند، متقوم خاكي هاي  بدن به كه اشخاصي
  .اند چنين اشخاص اما نيستند، يكي بهشت در و زمين ي هكر در ها بدن بنابراين

 ي  هداير زا شخص برود، بين از شخص يك شخص اول منظر اگر :ذاتي شخص اول منظر
 شـخص  اول منظـر  هـست،  كه كند  مي فردي را شخص يك آنچه .رفت خواهد بيرون وجود

 كـه ( او نفـس  نـه  است، شخص اول منظر باشد، داشته بقا معاد در بايد آنچه بنابراين اوست؛
 جديدي بدن،  معاد در تواند  مي او چراكه( او بدن نه و )نيست كار در نفسي بيكر ي  هعقيد به

 اول منظـر  بـودن  ن نياز داريم، معياري براي يكـسان     بدا آنچه است معتقد بيكر .)باشد داشته
 دارد را شخـصي  اول منظـر  همان معاد در بدن يك دليل چه به .است زمان طول در شخص

د آن است؟ وي معتقد است جـواب        واج،  شده زاده م 1800 سال در كه اي  خاكي شخص كه
 t1 زمـان  در الف شخص سبب چه به كه اردند وجود پرسش اين به بخشي  معرفت دوريغير

 دارند؟ واحدي شخص اول منظر ،t2 زمان در ب شخص و
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 داشـتن  را بـودن   از آنجا كه بيكر معيار اصـلي شـخص         شد، بيان تاكنون آنچه به توجه با
 مـرگ  نـه  و شـخص  اول منظر مرگ نيز را شخص مرگ بنابراين ،داند  مي شخص اول منظر
 است معتقد ،داند  مي بدن نوعي به متقوم را شخص اينكه دليل به،  ديگر ازسوي. داند  مي بدن

 منظـر  يـافتن  ، بلكه با تقـوم    دهد  نمي خاتمه خود حيات به دنيا اين در بدنش مرگ با شخص
  .دهد مي ادامه دنيوي بدن مرگ از  پس خود حيات به ديگر بدني ي هواسط ، بهشخصش اول

 كـه  ديـدگاهي  تطـابق  بـر  ، مبني وي ادعاي يآزماي  راستي به بيكر نظر،  تبيين ي  هادام در
 ديـدگاه  آيا ديد بايد كار اين براي .شود  مي پرداخته،  مسيحي معاد ي  هآموز با است داده ارائه
 يـا خيـر؟ بيكـر در ايـن          باشد  مي دارد مسيحي معاد ي  هآموز كه هايي  ويژگي داراي نيز بيكر

 ديـدگاه  بـا  مـسيحيت  ي  هآمـوز  هـاي   ويژگـي  سازگاري دادن شانن با و شده قدم زمينه پيش 
 هـر  بـا  تقـوم  ديدگاه كند  مي بيان مورد اين در وي .است پرداخته ادعا اين اثبات به خودش،

 و همـاني  تجسد، اين :  اشاره شد، سازگار است    بدان كه معاد مسيحي ي  هآموز ي  همشخص سه
  .معجزه
، بيكـر  ي هعقيـد  بـه  .باشد جسماني بايد معاد چرا كه دهد  مي نشان تقوم اول، ي  هوهل در

 منظر .باشند موجود نامتجسد صورت به توانند  نمي بنابراين و متجسدند ذاتاً انساني اشخاص
 منظر يك .است يافته تقوم بدن نوعي از كه است شخصي براي ذاتي ويژگي يك شخص اول
 كه پرسش اين بنابراين باشد؛ موجود نامتجسد صورت به و خود خودبه تواند  نمي شخص اول
 ي  هآمـوز  از تفـسيري  ي  هدربـار  تقوم ديدگاه .شود مطرح تواند  نمي،  است جسماني معاد چرا
 يك دارد، وجود عمومي معاد و مرگ از پيش مقام ميان برزخي مقامي آن، براساس كه معاد
 آن نيازمنـد  تقـوم  ديـدگاه  كـه  آنجـا  از،  وي نظر به .گرفت خواهد فرض پيش را برزخي بدن

 از حاصـل  مـشكالت  از باشـد،  داشـته  وجـود  واحـد  شـخص  بـراي  واحـدي  بـدن  كه نيست
  .كند مي اجتناب بدن ي هدربار سنتي هاي يهنظر

 لذا،  است شخص اول منظر شخص، هماني  اين مالك تقوم، ديدگاه طبق دوم، ي  هوهل در
 زمـان  در الـف  شخص با،  شده اعاده بدني داراي و آينده در شخصي كه دارد وجود امكان اين

 معـاد  ي  هآمـوز  سوم ويژگي بايد امر، اين امكان چگونگي دريافتن براي .اشدب همان اين،  حال
  .شود بررسي است، معجزه كه مسيحي

 از توانـد   مـي  تقوم ديدگاه .است خداوند جانب از موهبتي و معجزه معاد سوم، ي  هوهل در
 شـده،  اعـاده  شـخص  آن، براسـاس    كـه  هـست  واقعيتي دهد نشان تا جويد بهره ويژگي اين

 از اسـت؟  زيد شخص ،شده اعاده اشخاص از يك كدام كه است اين پرسش .است يدز شخص
 اش  زمينـي  بـدن  بـا  كـه  داشت خواهد بدني احتماالً زيد شخص تقوم، ديدگاه طبق كه آنجا

 ي  هگـزار  اگـر  بنـابراين  باشـد؛  متقـوم  متفـاوت  بدني به بهشت در وي بسا چه است، متفاوت
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 :، صـص  8 (.اسـت  صادق نحوامكاني به باشد، دقصا »الف بدن با است شخصي ،زيد شخص«
 بـدن  هـر  يـا  »ج« يا »ب« بدن با زيد شخص كه داشت وجود امكان اين يعني ؛)385-386

 وجـود  ي  هرابطـ  ،ديگـر   عبـارت   بـه  اسـت؛  بـدن  داشتن ،است مهم آنچه .باشد موجود ديگري
 ،دارد كـه  بـدني  نـوع  بـا  شـخص  ي  هرابطـ  لكن است ضروري ي  هرابط ،داشتن بدن با شخص

  .باشد موجود تواند مي بدني هر با و است امكاني ي هرابط
 براسـاس   اسـت  معتقـد  ،زمينـه  ايـن  در خـدا  قدرت و اراده اعمال و اعجاز درمورد بيكر

 آزاد علـم  .طبيعـي  علـم  و آزاد علـم  :دارد علـم  نـوع  دو خداوند الهي، مشيت سنتي ي  هآموز
 .است متافيزيكي و منطقي ضروريات به علم ،او طبيعي علم و امكاني حقائق به علم ،خداوند
 مبتنـي  الهي آزاد قضاي بر امري هر تحقق الهي، مشيت سنتي ي  آموزه براساس   براين، افزون
 ي  هشـد  اعاده بدن يا ،»الف« ي  هشد اعاده بدن به متقوم شخص اينكه ،بيكر ي  هعقيد به .است

 .نـدارد  نيـاز  آن تعيـين  براي اي  غيرمادي نفس هيچ وجود به باشد، ديگري بدن هر يا ،»ب«
 بـه  متقوم شخص ،كند مقدر خدا اگر .است الهي آزاد قضاي داريم، نياز بدان كه چيزي تنها
 بدن به متقوم شخص ،زيد شخص باشد، داشته را زيد شخص شخصِ اول منظر ،»الف« بدن

 يكيمتـافيز  امتنـاع  شـكل،  بـدين  الهـي  مشيت ي  هآموز كارگيري به البته .بود خواهد »الف«
 حفـظ  »ب« بدن به متقوم و »الف« بدن به متقوم شخص دو هر با را زيد شخص هماني  اين
 اسـت  نـاممكن  ،متـافيزيكي  لحاظ به كه است اين خدا طبيعي علم از بخشي چراكه ،كند  مي
 آنچـه  ،»خداوند طبيعي علم« مفهوم براساس   و باشد همان اين ،شخص دو با شخص يك كه
 ،تقـوم  ديـدگاه  درنتيجـه،  نيـست،  خـدا  قدرت ي  هداير در است، ناممكن متافيزيكي لحاظ به

 تقـوم  ديدگاه بيكر ،ذكرشده مطالببه     باتوجه ).162 :، ص 9( كند  مي طرد را تكثير ي  همسئل
  ).389 :، ص8( دهد مي ترجيح ها ديدگاه ديگر بر مسيحيان، براي الخصوص علي را

  

  :با رابطه در تقوم ديدگاه نقد و ارزيابي. 5

 شخصي ويته. 1. 5

 وهـا      آن مفـصل  طـرح  كـه  دارد وجود فراواني انتقادات بيكر تقوم ي  هنظري اصل درمورد
 بـه  امـا  ،باشـد  مـي  حاضـر  ي همقال ي هحوصل از خارج ،است دادهها     آن به بيكر كه هايي  پاسخ
 بيكـر  ديـدگاه  توجيـه  در و اسـت  شخـصي  هويـت  از او تبيين ي  پايه ديدگاه اين آنكه دليل

  .شود مي اشارهها   آناز برخي به اجمال به دارد، تأثير مقاله وعموض ي درباره
 اريـك  ،اسـت  كـرده  وارد انتقـاداتي  بيكـر  ديـدگاه  فلـسفي  مبناي به كه كساني ازجمله

 اولـسون  ازنظـر  اينكه از است عبارت بيكر ي  هنظري به وي انتقادات از يكي .باشد  مي اولسون
 حيـواني  بـدني  و شـخص  اول منظر از تركيبي را انساني اشخاص كه ندارد وجود امكان اين
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هـا     آن هـاي   بدن و اشخاص ميان دوگانگي نوعي ،بيكر ي  هنظري طبق است معتقد وي .بدانيم
 مـادي  بـدن  بـه  انـضمام  نوعي به ،است شخص اول منظر آن مالك كه شخص و دارد وجود
 بـدن  بـا  انـساني،  خاص هاي  ويژگي از جداي و مادي صرفاً بدن كه آنجا از و است كرده پيدا

 .خوانـد   مـي  انـساني  حيوانـات  درواقـع  را انـساني  هـاي   بدن وي است، مساوي حيوانات ديگر
 اشخاص ،وجودشناختي ازجهت ،ديدگاه اين طبق است معتقد،  تقوم ديدگاه درمورد بنابراين

 ايـن  كـه  درحـالي  ،دارنـد  انساني حيوانات با همراهي و مصاحبت نوعي درواقع وجودشان در
 رد را اولسون حرف اين بيكر). 105-102 :، صص 12 (نيست پذير  امكان وجود، در مصاحبت

 تقـوم  ديـدگاه  و نيـست  درسـت  تقوم ديدگاه از اولسون برداشت اين كه است معتقد و كرده
 ،تقـوم  ديـدگاه  طبـق  بلكـه  نيـست،  معتقـد  انـساني  حيوانـاتي  با اشخاص همراهي به هرگز
 انـساني  اشـخاص  همـان  درواقع ،شخص اول منظر خاص ويژگي با انساني -حيواني هاي  بدن

 در مـصاحبتي  و دوگانگي اينكه نه ،دارد وجود تقوم ي  هرابط ها  بدن و اشخاص ميان .هستند
  ).192-191 :، صص10 (باشد كار

 نظـر  طبـق  اينكـه  از اسـت  عبارت شده، وارد بيكر به اسنودن سوي از كه ديگري انتقاد
 وجـود  نيـز  »الـف « نـام  با حيواني بدن يك ،دارد ودوج شخص كه جايي در ،سو ازيك بيكر،
 شـخص  اول منظـر  ابتـدايي  رشـد  اين به نيز حيوانات تقوم، ديدگاه طبق ،ديگر ازسوي .دارد

 بـدن  كـه  كرد فرض گونه اين توان  مي بنابراين .كنند استفاده »من« ي  هكلم از كه اند  رسيده
 يك من« :بگويد دارد، اشاره صرف حيوان يك عنوان  به خودش به كه درحالي ،»الف« حيواني
 حيـوان  بـا  شـخص  تقـوم،  ديـدگاه  طبـق  اگر حال .است درست جمله اين و »هستم حيوان

 حيـواني  بدن زبان ي  هوسيل به كه »هستم حيوان يك من« ي  هجمل باشد، نداشته هماني  اين
 حيـواني  بـدن  خـود  به اشاره كه جهت آن از شد، گفته ،است شخص بدن درواقع كه »الف«

 گويـد   مي اسنودن لكنبود؛   خواهد غلط شخص، به اش  اشاره جهت از اما ،است صحيح ،دارد
 غلط هم و باشد درست هم ،شود  مي گفته شرايط و زمان يك در كه اي  جمله گفت توان  نمي

 ).91 :، ص15 (است محال اين و است متناقضين جمع اين مستلزم بيكر ديدگاه و

 تقـوم  ديـدگاه  درمورد كه است انتقاداتي انبوه از كيكوچ بخش ،شد بيان كه هايي  نمونه
 از گويـا  كه هستند انتقاداتي اول، ي  هنمون مانند انتقادات، اين از زيادي شمار .اند  شده مطرح

 بـا  آن تفـاوت  و تقـوم  ي  هرابطـ  اصـل  تعريـف  از بيكـر  منظـور  و تقـوم  ديدگاه نادرست فهم
 تكـرار  يا و تقوم ديدگاه از خود منظور شرح با كند  مي تالش بيكر .شوند  مي ناشي هماني  اين

 زيادي حد تا كه كند مبرا اشكاالت و انتقادات گونه اين از را ديدگاهش ،خود مواضع تر  دقيق
 كـه  دارنـد  وجـود  نيـز  اسـنودن  انتقـاد  همچون مواردي اما .است بوده موفق امر اين در نيز
 ابهـام  و مـانع  ايجـاد  ،تقوم ديدگاه پذيرش در و باشند  مي سطحي انتقادات از تر  قوي ظاهر به
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ــا و انگارانــه مــادي فــضاي در كــه انتقــادات ايــن طــوركلي بــه امــا .كننــد مــي  بــر اصــرار ب
 اين هماني  اين عدم بر بيكر تأكيد با ،شوند  مي مطرح بدن و شخص ي  هرابط دانستن هماني  اين

 تـري   دقيق و تر  جدي اداتانتق .رسند  نمي نظر به برانداز  بنيان چندان تقوم ديدگاه براي رابطه،
 منظـور  اينكـه  ماننـد  .بكـشاند  چالش به را بيكر كه كرد مطرح توان  مي تقوم ديدگاه درمورد

 اصـرار  جهـان  اين در بيكر كه آنجا از چيست؟ شخص اول منظر خود ماهيت و اصل از بيكر
 آن محـل  بلـي،  اگـر  خيـر؟  يـا  دانـد   مي مادي را شخص اول منظر دارد، صرف گري  مادي بر

 ي  همقالـ  موضـوع  كه آنجا از اما .رود  مي سؤال زير بيكر ييگرا  مادي پس خير، اگر و كجاست
  .شد وارد بحث اين در توان نمي اين از بيش نيست، تقوم ديدگاه نقد و ارزيابي حاضر

   مرگ از  پس حيات. 2. 5

 مطـرح  كالمـي  نظريـات  بـا  تقـوم  ديدگاه سازگاري ميزان بررسي به ابتدا ،بخش اين در
 بـه  كـه  انتقـاداتي  برخي به ،ها   آن با بيكر ديدگاه تفاوت و تشابه نقاط بيان از پس و اختهپرد

  .پردازيم مي ،است وارد مرگ از  پس حيات درمورد بيكر ي هنظري

  : مبنايي نقدهاي و كالمي رويكردهاي با تقوم ديدگاه سازگاري .1. 2. 5

 كـه  فراوانـي  تأكيد و نفس انكار جهت از ،مرگ از  پس حيات درمورد بيكر ديدگاه )الف
 هويـت  كـه  متكلمـان  برخي نظر  به است ممكن اول نگاه در دارد، انسان بدن و جسم بر وي

 از گـروه  ايـن  .برسـد  نظـر  بـه  شـبيه  ،داننـد    مي او صورت نه و مادي بدن و ماده به را انسان
 و نبـد  مجـدد  خلـق  ،ديگـر   عبـارت   به و معدوم ي  هاعاد به اعتقاد معاد، توجيه براي متكلمان

 اصـوالً  كه متكلمين از گروه اين .)305 :، ص 2( كنند  مي مطرح را واپسين جهان در شخص
 اگـر  كـه  دليـل  ايـن  با ،دانند  مي ممكن را معدوم ي  اعاده ،هستند نيز ماهيت اصالت به قائل

 ،رابطـه  ن آ درهـا      آن .كـرد   مـي  ممانعـت  نيز آن ي  هاولي وجودآمدن به از ،داشت وجود مانعي
 معـدوم  ي  هاعـاد  وجود، اصالت و متعاليه حكمت براساس لكن .آورند  مي نيز صيناق استدالل

، 5 (اسـت  كرده بيان معدوم ي  هاعاد ي  هاستحال بر نيز محكمي ي  هادل مالصدرا و است محال
 انـساني  هويـت  در را بـدن  وي كـه  آنجـا  از گفـت  بايـد  بيكر درمورد اما ؛)105-104 :صص

 متفـاوت  كـامالً  متكلمـان  از گروه اين با است، مادي دنب فناي به معتقد و دهد  نمي دخالت
 بلكـه  ،رود  نمـي  بين از شخص بدن، مرگ با ،بيكر ي  هعقيد به شد، اشاره قبالً كه چنان .است
 بـدني  ي  هواسـط  بـه  تقـومش  ،تنها ،مرگ از  پس و است باقي شخص لذا و شخص اول منظر
 اصالً زيرا كرد، تشبيه معدوم ي  هاعاد به را بيكر ي  هنظري توان  نمي بنابراين .بود خواهد جديد

  .بكند را او ي هاعاد و مجدد خلق ادعاي بخواهد كه نيست شخص نابودشدن به قائل وي

 هويـت  است معتقد مالصدرا مانند نيز بيكر كه آنجا از كند تصور كسي است ممكن )ب
 را بيكـر  ديـدگاه  اسـت،  موجـود  ديگـر  بدني با واپسين دنياي در و بدن يك با دنيا در انسان
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 درمـورد  مالصـدرا  و بيكـر  زيرا نيست؛ چنين لكن دانست، مالصدرا مانند ديدگاهي توان  مي
 در كـه  بـدني  اسـت  معتقـد  نيـز  صـدرا  هرچنـد  .دارند يكديگر با زيادي تفاوت اخروي بدن

 در امـا ؛  )596 :، ص 4 (است دنيوي بدن همين به شبيه ،شود  مي ايجاد انسان براي رستاخيز
 نيـست  گونـه  اين دنيوي بدن با اخروي بدن عينيت« :كه كند  مي بيان صراحت به ،رديگ جاي

 »اسـت  آن بـه  شـبيه  جسمي صورت در فقط بلكه ،باشد دنيوي عنصري بدن شبيه عيناً كه
 مـشخص  را بيكـر  امثال و صدرا نظر ميان اصلي تفاوت آنچه درواقع ).592-591 :، صص 4(

 دانـد  نمـي  انـسان  حقيقـي  بدن را دنيوي بدن وي كه صدراست جناب ي هعقيد اين ،كند  مي
 نفـس  مراتـب  از كـه  اسـت  لطيـف  و نوري حقيقتي  حقيقي، بدن ،وي ازنظر .)592 :، ص 4(

 حقيقـي  بـدن  آن ي  هپوسـت  و قـشر  درواقـع  خـارجي  جـسماني  بـدن  اين و رود  مي شمار به
 :، ص 3( اندخو  مي »مثالي بدن« ،است لطافت در معتدل كه را حقيقي بدن آن وي .باشد  مي

 كـه  مـشكالتي  هـم  و گيـرد   مي فاصله روحاني صرفاً معاد از هم صدرا ديدگاه بنابراين .)203
 وارد نظـر  ايـن  بـر  ،عقـاب  و ثـواب  در بـدن  عينيـت  ازجمله ،بود مطرح جسماني معاد براي
 كـه  متعـالي  شـكلي  بـا  اسـت  بدن همين ،شود  مي محشور كه انساني ،ترتيب بدين. شود  نمي
-162 :، صـص  1(اسـت    نوراني و روشن بدن بلكه ندارد؛ را طبيعيه جهات و تكثاف و يتماد

 كـه  شـود  مـي  مـشخص  كـامالً  صـدرا  و بيكـر  نظـر  تفـاوت  ،توضـيحات  اينبه    باتوجه .)163
 بروز و ظهور نفس توسط آنجا در كه ماست مثالي بدن همين اخروي بدن صدرا ،ي  هعقيد به

 روست روبه اشكاالتي با كه دارد اعتقاد خداوند توسط جديد بدني خلق به بيكر لكن ،يابد   مي
  .كرد توجيه را اشكاالت اين توان نمي نيز آن خواندن معجزه صرف به و

 ،آفريند  مي انسان براي ديگري بدن خداوند رستاخيز در است معتقد بيكر كه آنجا از )ج
 نحـو  به ،مرگ زا  پس حيات در بدن بازگشت ي  هنحو درمورد بيكر نظر گفت توان  مي بنابراين

 اعتقـاد  قيامـت  در انـسان  حشر ي  نحوه اين به متكلمان از ديگري گروه كه است المثل خلق
 ،باشـد  دنيـوي  بـدن  عـين  اگـر  بـدن،  مجـدد  خلـق  ،متكلمان از گروه اين ي  هعقيد به .دارند

 ،نباشد دنيوي بدن عين خلق جديد، خلق اين كه صورتي در لكن است، وارد آن بر انتقاداتي
 الزم اشـكالي  ،گردانـد  قمتعلـ  بدن آن به را روح و ندك خلق را بدن آن  »مثل« خداوند بلكه

 ايـن  رد در و اسـت  نگرفته قرار حكما از بسياري موردپسند نيز متكلمان پاسخ اين. ديآ  ينم
 چگونـه  حال ،است كرده معصيت اي و نموده طاعت دنيوي بدن اين كه شود  مي گفته نظريه
، 1( بگيـرد؟  قـرار  بازخواسـت مورد ديگـري  بـدن  و شود نابود كامالً بدن اين كه است ممكن
 بـر  ،شـود   مـي  مطـرح  خدوند عدالت بر نقدي عنوان  به گاه كه اشكال اين )163-162 :صص

 باشـد  سـازگار  كالمـي  رويكرد اين با بيكر ديدگاه اگر ،درمجموع .است وارد نيز بيكر ديدگاه
 ي  نظريـه  بـر  ،است واردها     آن بر كه ايراداتي ي  همه دارد، شباهت بسيار جهاتي از ظاهراً كه
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 در .است مواجه آن با تقوم ديدگاه ي   ناحيه از كه ايراداتي بر عالوه بود، خواهد وارد هم بيكر
  .شود مي اشارهها   آناز برخي به ادامه

  : تقوم ديدگاه اشكاالت .2. 2. 5

 خـاطر  بـه  مـرگ  از  پـس  حيـات  ديدگاه كه اشكاالتي از يكي :دروني ناسازگاري )الف
 رفـتن  بـين  از با كه بيكر ي  هعقيد اين كه است اين ،روست هروب آن با تقوم ديدگاه بر ابتناي

 ،كنـد   مي خلق انسان براي ديگر عالم با متناسب ديگري بدن خداوند دنيا، اين در مادي بدن
 رد بيكـر  ،ازسـويي  چراكـه  ؛بـرد   مـي  سـؤال  زيـر  را او ديدگاه بودن يانهگرا  مادي زيادي حد تا

 و اسـت  مادي صرفاً موجودي انسان كه است معتقد انساني، شخص و شخصي هويت معرفي
 مـرگ  ديگـر،  ازسـوي  اسـت،  مخالف انسان براي روح درنظرگرفتن و انگاري  دوگانه هرگونه با

 هرچنـد  شـخص،  اول منظـر  بقاي به را شخص بقاي و خواند  نمي شخص مرگ را مادي بدن
 ،شـود   مي خلق كه اي  اخروي بدن كه شود  مي سؤال بيكر از حال .داند  مي غيردنيوي، بدني با

 .باشـد  توانـد   نمـي  مادي بدن اين ،متعدد داليل به مجرد؟ يا است مادي است؟ بدني نوع چه
 را اي  مـاده  توان  نمي و فناست و استهالك و تجزيه ماده، خاصيت كه است اين داليل از يكي
 نوعي بايد ،شود  مي خلق انسان براي ابد براي رستاخيز در كه بدني بنابراين .كرد فرض ابدي
 عقايـد  با تواند  مي مرگ از  پس عالم در تجرد نوعي داشتن كه است جالب .باشد داشته تجرد
 از  پـس  عالم چراكه باشد، داشته خوانيهم ماوراءطبيعت عالم در تجرد پذيرش بر مبني بيكر
 محـسوب  مـاوراء  عـالم  از جزئـي  رد،دا قـرار  ماده و طبيعت عالم مقابل در كه آنجا از ،مرگ

 داراي را انـسان  جهـاني  آن بـدن  تـوان   مي ،بيكر نظر  طبق رسد  مي نظر به ،درنتيجه .شود  مي
  .دانست تجرد نوعي

 مـادي  چيـست؟  شـخص  اول منظـر  درمورد وي نظر كه شود  مي سؤال اين بيكر از حال
 مـادي  است تجرد نوعي يدارا كه واپسين جهان در بخواهد و باشد مادي اگر .مجرد يا است
 هرگونه بيكر ،ديگرسو از .نيست ماده جهان ماوراء، جهان زيرا نيست؛ ممكن اين بماند، باقي

 انگـاري   دوگانـه  مخالف مصرانه زيرا ،كند  مي رد را جهان اين در شخص اول منظر براي تجرد
  .است انسان درمورد جوهري

 بـر  تأكيـد  بـه  پيشين مشكل از رهايي براي بيكر است ممكن. 1 :فلسفي ايرادات )ب
 شــود؛ متوســل آن دانــستن ذات و جــوهر درمقابــل شــخص اول منظــر خوانــدن »ويژگــي«

 نيـز  ويژگـي  اسـت،  انسان در ويژگي يك ،شخص اول منظر است معتقد وي كه ترتيب  بدين
 لكـن  .مانـد   نمي باقي قبل اشكال براي جايي لذا و نيست آن خواندن مجرد و مادي از حرفي

 بـا  موجـودي  چگونـه  كه است اين شود  مي وارد نظريه اين به كه ديگري نقد ،ورتص اين در
 ويژگـي  يـك  در تنهـا  توان  مي،  است خدا مخلوق ترين  پيشرفته كهرا   فراوان هايي  پيچيدگي
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 يـك  صـرفاً  را انـسان  و باشـد  نگرفته درنظر انسان براي جوهري هيچ بيكر اگر .كرد خالصه
 امـوري  را جهـان  در موجود جواهر توان  نمي و است گرايي  واقع از دور به امري بداند، ويژگي

 در جـوهر  و موضوع بدون را ذهني امور كه ندارد وجود امكان اين همچنين .خواند غيراصيل
 و شـخص  اول منظـر  ويژگـي  از تركيبي انسان ،وي ازنظر اگر اما ؛)113 :، ص 6(گرفت   نظر

 يك بر را صرف ويژگي يك توان  مي ونهچگ كه شود  مي مطرح سؤال اين نيز باشد بدن جوهر
 ايـن  در و اسـت  صـرف  ويژگـي  از اشرف امري جوهر هرحال به چراكه دانست؟ مقدم جوهر

 منظـر  موضـوع  را بـدن  اگر براين عالوه .آيد  مي وجود به اشرف بر اخس تقدم مشكل صورت
 بـدن  خلـق  و دنيـوي  بـدن  مـرگ  ي  هفاصل در كه آيد  مي پيش سؤال اين بداند، شخص اول

 تـا  بـدن  يك فناي از انتقال ي  هفاصل اين چيست؟ به متقوم شخص اول منظر اخروي، جديد
 وجـودي  اسـتمرار  در خللـي  گويـا  هم باز ،باشد كوتاه هرقدر آن، به ورود و جديد بدن خلق

 .نيست شخص اول منظر بخش قوام چيزي ،فاصله اين در چراكه ،كند مي ايجاد شخص

 اينكـه  از اسـت  عبارت است، وارد بيكر مرگ از  پس حيات ديدگاه به كه ديگري ايراد. 2
 خـاص  توانـايي  شـد،  بيـان  كـه  طـور  همان كه داند  مي ويژگي يك را شخص اول منظر بيكر

 شناسنده فاعل عنوان  به خودش به نسبت كه دركي از ؛است موجودات ديگربه   نسبت انسان
 ي  ههمـ  مسئول تواند  مي نانسا در خاص ويژگي يك صرف آيا كه اينجاست سؤال حال .دارد

 يك است معقتد نيز پلنتينگا كه چنان شود، قلمداد انسان هاي  گيري  تصميم و رفتار و اعمال
 منظـر  ويژگي اين بيكر اگر ).101 :، ص 14 (بينديشد تواند  نمي خودش قاعدتاً ،صرف ويژگي

 حـدي  اتـ  ،گرفـت   مـي  نظر در انديشنده خود عنوان  به مدلولي سوي به دليلي را شخص اول
 خالصـه  ويژگـي  ايـن  در را شخـصي  هويت و انساني شخص ي  ههم وي اما ،بود پذيرش قابل
 امكـان  ،پـذيرفت   مـي  را »نفـس « يـا  »خـود « عنوان  به انسان در چيزي بيكر اگر لذا .كند  مي
 نفس وجود جد به بيكر كه آنجا از اما ،داشت وجود خود يا نفس به ويژگي اين بردن تحويل به
 و انـساني  شـخص  اصـل  عنوان  به خاص، هرچند ويژگي يك صرف كردن قبول ،كند  مي رد را

  .رسد مي نظر به مشكل ،انسان اعمال و امورات ي ههم مسئول
 مطـرح  گونـه  اين را بيكر ازنظر مرگ از  پس حيات به خود فلسفي ايراد زيمرمن دين .3

 تـوان   نمـي  را گـر دي بـدن  به بدني از شخص انتقال ،فيزيكاليستي ديدگاه يك در كه كند  مي
 تركيـب  اگـر  ،وي ي  هعقيـد  بـه  .كـرد  فـرض  خاصـي  محدوديت هيچ بدون و بيكر راحتي به

 نكنـد،  اعمـال  آن بعـدي  فيزيكـي  تركيـب  بـر  اي  ضروري هاي  محدوديت چيز، يك فيزيكي
 هـيچ  ،تقـوم  ديـدگاه  در آنكه حال .نيست هم اوليه تركيب آن داراي حقيقتاً چيز آن درواقع

 هـم  آن خواندن معجزه با حتي كه است واقع خالف امري اين و است دهنش لحاظ محدوديتي
 كـه  اشخاصـي  اسـت  معتقـد  بيكـر  ديـدگاه  درمورد زيمرمن ،ترتيب  بدين .نيست پذير  توجيه
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 پيـدا  تغييـر  )ديگـري  برزخي بدن نوع هر يا( اثيري جسم به زنده ي  هماد از آن هر توانند  مي
 روح يا سايه مانند توانند  مي و هستند »فيزيكي« ضعيف، معنايي به ،حالت بهترين در كنند،

 انـسان  بـراي  نفس و تجرد نوع هر نفي به شديداً بيكر آنكه حال .بروند ديگر بدن به بدني از
  ).340 :، ص17( دارد اصرار

 از  پـس  اسـت  معتقـد  بيكـر  شـد،  بيـان  كه طور همان :ديني هاي  آموزه با ناسازگاري )ج
 اول منظـر  و آفرينـد   مـي  انـسان  بـراي  واپسين جهان با بمناس جديدي بدن خداوند ،مرگ

 كـه  اسـت  ايـن  آيـد   مـي  پـيش  كـه  اشـكالي  حـال  .يابـد   مي قوام جديد بدن آن به ،شخص
 بـدن  ،آن جاي به و رفته بين از كامالً ،شده ثوابي يا گناه مرتكب كه دنيوي بدن ،ترتيب بدين

 عـدالت  با اين و گيرد  مي قرار عقاب و ثواب مورد است، نشده عملي هيچ مرتكب كه جديدي
 المثل خلق به قائل نوعي به كه كساني تمام درمورد اشكال اين درواقع .نيست سازگار خداوند
 وارد اسـت،  فرد براي جديد بدني آفرينش به قائل كه مسيحيت ديدگاه خود حتي و هستند

 بـه  ،اسـت  حيانمـسي  مورداعتقـاد  هاي  آموزه از يكي باز كه نفس تجرد به نداشتن باور .است
 را بيكـر  ديـدگاه  توانـد   مـي  ،اسـت  وارد مـشابه  كالمي هاي  نظريه بر كه ايراداتي ديگر همراه

 قـول  به كه هايي  بست  بن از كرده سعي بيكر هرچند ،درنتيجهدهد؛   قرار جدي ي  موردهجمه
 از .ستنيـ  اشكال بي نيز وي ديدگاه اما يابد، رهايي ،اند  افتاده گير آن در ها  ديدگاه ديگر ،وي
 است، انساني هويت درمورد وي جديد ي   هنظري بر مبتني رستاخيز درمورد بيكر نظر كه آنجا

 حيـات  ي  هنظري نوعي به نيز شوند  مي وارد انساني هويت درمورد تقوم ديدگاه بر كه انتقاداتي
  .كشند مي چالش به را بيكر مرگ از  پس

  

  گيري نتيجه. 6

 ي هرابطـ  اسـت،  متفكـرين  ميان در توجه قابل ئلمسا از كه مرگ از  پس حيات ي همسأل
مـسيحي   انگـار   مـادي  فيلسوف بيكر، رادر لين .دارد انسان شخصي هويت تبيين با تنگاتنگي

 ديگـر  از متمـايز  و جديـد  ديـدگاهي  عنـوان   بـه  شخـصي  هويـت  درمورد را خود ديدگاه كه
 شـرح  خـود  تقـوم  اهديـدگ  در نيز را مرگ از  پس حيات چگونگي است، داده ارائه رويكردها

 اسـت،  شـخص  اول منظر ويژگي شخصي، هويت اصلي مالك تقوم، ديدگاه طبق .است داده
 بـدن  همين يا بدن اين ،حال ،باشد  مي بدن نوعي به متقوم ضرورتاً شخص اول منظر اين اما

 مـرگ  و حيـات  مـالك  ،راسـتا  درهمـين  .ديگر جهان با مناسب بدني يا و است دنيوي مادي
 زوال و مـرگ  با بنابراين .باشد  مي او مادي بدن نه و شخص اول منظر وي، رازنظ نيز شخص

 شـخص،  اول منظـر  بـودن،  شـخص  اصـلي  مالك تا بلكه ،شود  نمي زايل شخص ،دنيوي بدن
 مـرگ  از  پـس  شـخص  حيـات  ي  هنحـو  درمـورد  بيكر لين .دارد حيات شخص است، موجود
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 و شـده  منتقـل  )اخـروي ( يگريد بدن به شخص اول منظر مادي، بدن مرگ با است معتقد
 ي  هوسيل به خداوند كه است ثانوي بدني بيكر، نظر به اخروي بدن اين .يابد  مي قوام آن توسط
 وي .كنـد   مـي  خلـق  فـرد  شخص اول منظر براي ،مرگ از  پس جهان با متناسب بدني اعجاز
 انـسان،  شخـصي  هويـت  درمـورد  خـود  جديد ديدگاه حفظ ضمن كند  مي سعي ترتيب بدين

 آن بـا  تناقـضي  و كنـد  توجيـه  مـسيحي  ي  هآمـوز  بـا  مطابق را جسماني مرگ از  پس ياتح
 ها  ديدگاه ديگر اشكاالت از ديدگاهش ماندن مصون براي بيكر كه تالشي رغم  به .باشد نداشته

 از  پـس  حيات درمورد او نظر هم و وي تقوم ديدگاه هم ،شد اشاره كه طور همان اما ،كند  مي
 دشـوار  را ديـدگاه  ايـن  پـذيرش  كه دارد ابهامي نقاط و روست روبه جدي تيانتقادا با ،مرگ

 شخـصي  هويت تمام كردن خالصه شد، اشاره آن به كه اشكاالتي ترين  مهم ازجمله .سازد  مي
 اسـتمرار  در خلـل  ازجملـه  متعـددي  مشكالت كهاست   شخص اول منظر »ويژگي« يك در

 اعمال ي  ههم دربرابر ويژگي يك دانستن ولمسئ امكان عدم يا و زمان طول در انسان وجودي
 دروني ناسازگاري نوعي با بيكر ديدگاه همچنين .است وارد آن بر انساني شخص رفتارهاي و

 بيكر گفت توان  مي ترتيب بدين .ندارد كامل خوانيهم وي صرف ييگرا  مادي با و است مواجه
 عنوان  به تقوم، ديدگاه طبق تمسيحي مرگ از  پس حيات از يانهگرا  مادي تفسيري ي  هارائ در

  .است نيافته توفيقي چندان ،همه براي پذيرش قابل و اشكال بدون ديدگاهي
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