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اخروي و نحوه پيدايش آن و همچنين كيفيت آن را بيـان مـيكنـد .طبـق ديـدگاه او
بدن اخروي بدني مثالي است كه عينيت آن با بدن دنيوي بر اساس مﻼك اينهمـاني
شخصي روشن ميگردد .در اين ديدگاه بدن مثالي بدني جسماني با مـاده متفـاوت و
متناسب با عالم خيال است كه با فاعليت نفس خلق ميشود .جان هيك نيز بـا اعتقـاد
به بازآفريني انسان به عنوان واحد جسمي -روانـي توسـط قـدرت پروردگـار و ارائـه
نظريه بدل ،وجود بدن اخروي را اثبـات و آن را بـدلي مشـابه بـدن دنيـوي بـا مـاده
متفاوت ،اما غيرروحاني معرفـي مـيكنـد .او مـﻼك ايـنهمـاني شخصـي را حافظـه
ميداند و به همين سـبب بـدن اخـروي را بـدني جديـد و غيـر از بـدن دنيـوي تلقـي
مي كند .در مقام مقايسه ،دو ديدگاه داراي نقـاط اشـتراك و افتراقـي هسـتند كـه بـر
اساس آنها ميتوان ديدگاه جان هيك از فيلسوفان سنت ديني مسيحي را بـه ديـدگاه
صدرالمتألهين ،بزرگترين فيلسوف اسﻼمي ،نزديك دانست.
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مقدمه
مسئله جاودانگي نفس و به تبع آن ،كيفيت زندگي پس از مرگ ،يكي از مسـائل مهـم و
در عين حال پيچيده در تاريخ تفكر فلسفي و ديني بوده است .جاودانگي به معناي دوام
و بقا و هميشهبودن است .در يك تقسيمبندي كلي دو نـوع جـاودانگي و بقـا برشـمرده
ميشود .١ :بقاي شخصي؛  .٢بقاي غيرشخصي .بقاي غيرشخصي از لحاظ نوع بقا به دو
نوع تقسيم ميشود كه نوع اول آن بقا در يادها و خاطرههاست؛ بهاينمعناكه انسانها بـا
كارهاي بزرگي كه كردهاند يا آثار بزرگـي كـه بـه جـا گذاشـته و نـام خـود را جـاودان
ساختهاند .نوع دوم بقاي غيرشخصي فانيشـدن در خـدا و اتحـاد بـا اوسـت .در اديـان
شرقي مانند بوديسم ،هندوئيسم و جينيسم اعتقاد بر اين است كه نفـس پـس از چرخـة
تولدهاي مجدد )تناسخ( سرانجام در خدا جذب ميشود .اما آنچه از جاودانگي در ايـن
مجال مد نظر است ،جاودانگي نفس و بقاي شخصي است .اگرچه اين نـوع جـاودانگي
١٥٠

داراي سابقهاي بس كهن است و به گفتة الياده »از دوره نوسنگي به بعد ،اعتقاد به نـوعي
از حيات پس از مرگ ،بهروشني در متن اديان كيهاني و پرستش الهههاي مادر به ظهـور
ميرسد« )الياده ،١٣٧٩ ،ص ،(٢٣٥اما به بـاور برخـي از متفكـران جـاودانگي بـه معنـاي
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فلسفي و ديني آن ،با افﻼطون آغاز ميشود و تا پيش از افﻼطون ،فيلسوفان به جـاودانگي
و تجرد روح باور نداشـتند )كاپلسـتون ،١٣٨٠ ،ج ،١ص(٣٤؛ ازايـنرو در هنگـام تحليـل
مفهوم ناميرايي روح ،كسي نميتواند مرگ سقراط را كه در رساله فايـدن افﻼطـون شـرح
داده شده است ،ناديده بگيرد .بحث افﻼطوني از مرگ در فايدون مستلزم جدايي روح از
بدن است .از نظر افﻼطون انسان كامﻼً ميراسـت و چيـزي كـه ناميراسـت ،خـود انسـان
نيست ،بلكه عنصر الهي در او ،يعني روح ،است و انسان پس از مرگ به ديدار خـدايان
و مردمان عادل و نيكبخت ميرود و در آن زندگي ،نيكان سرانجامي بهتر از بدان دارنـد
)افﻼطون ،١٣٨٠ ،ص.(٥٢٩
اين رهيافت جديد كه با افﻼطـون آغاز شده ،به شـيوة افﻼطـوني – دكـارتي مشـهور
است كه تا مدتها در عرصة تفكر فلسفي و ديني پيشـتاز بـود؛ امـا در دورة جديـد بـا

نقدهاي صورت گرفته به شيوة افﻼطوني -دكارتي ،دو شيوه بـدن آسـماني يـا اثيـري و
شيوه بازآفريني شخصي روح -بدن به عنوان شيوههـاي جديـدتر دربـاره جـاودانگي و
كيفيت زندگي پس از مرگ مطرح گرديدند .براي فهم بهتر شيوه بدن آسماني و اثيـري،
ذكر تفاوتهاي اين شيوه و نگرش با شيوه افﻼطوني -دكارتي ضروري مـينمايـد» .در
روش افﻼطوني -دكارتي مفروض اين بود كه روح ذاتاً غيرجسماني است؛ اما در نظريه
بدن آسماني ،روح جسماني است و بدن لطيف ويژگي جسماني دارد ،گرچه از يك نوع
متفاوتتر و به نحوي سايهاي و اثيريتر از ماده تشكيل يافته است .بـه عبـارتي از روح
افﻼطوني نميتوان پرسيد طول و عـرض و بزرگـي آن چيسـت؛ امـا در بـدن آسـماني
حداقل بيان برخي از اين پرسشها معقول خواهد بود ).(Flew, 1995, pp.397-399

از ميان اين دو شيوه جديد ،روش بازآفريني به سبب سازگاري بـا كتـاب مقـدس و
برگرفتن از گفتارهاي آن ،مقبوليت و پيروان بيشتري يافت )پورحسـن ،١٣٨٨ ،ص.(٣٠-٧
بر اساس اين نظريه روح وجود ندارد و بدن اخـروي از هـر حيـث مثـل و شـبيه بـدن
دنيوي است .در ميان متفكران اسﻼمي كسي به اين نظريـه قايـل نيسـت؛ ولـي در ميـان

١٥١

متفكران غربي افرادي مانند جان هيك ) (John Hickاين نظريه را قبـول دارنـد .هيـك بـا

واحد جسمي  -رواني سازگارتر ميداند ).(Hick, 1976, p.278

وي در نظرية بازآفريني متأثر از پولس قديس بود و از دو جنبه در مورد زندگي پـس
از مرگ از او تأثير پذيرفته است :معناي رستاخيز و قدرت ﻻيتناهي .از نظـر پـولس ايـن
رستاخيز و بازآفريني به معناي احياي اجساد از گور با همان اجزاي مادي نيسـت ،بلكـه
به معناي آفرينش دوباره توسط خداوند است )هيك ،١٣٧٦ ،ص .(٣٠١در اين ديـدگاه از
آن جهت كه چيزي به عنوان روح باقي نميماند ،براي قايلشدن به وجود حيات پس از
مرگ بايد خدايي قادر مطلق و عالم مطلق وجود داشته باشد كه به خلق مجدد شـخص
نابودشده بپردازد )پترسون و ديگران ،١٣٧٦ ،ص.(٣٢٦
ازاينرو اين نوشتار ميكوشد ديدگاه هيك در اين خصـوص را بـا ديـدگاه يكـي از

اخروي

يعني ديدگاه بازآفريني نزديك ميشود؛ زيرا او اين ديدگاه را با مفهوم انسـان بـه عنـوان

بررسي مقايسه اي ديدگاه مﻼصدرا و جان هيـك در بـاب كيفيـت بـدن

مهمدانستن بعد جسماني انسان ،به باور يهودي  -مسيحي در باب زندگي پس از مـرگ

فيلسوفان اسﻼمي كه اكثر آنها نيز به معاد معتقدند ،مقايسه كنـد و قبـل از آن نيـز ابتـدا
بهطوركلي و بهاجمال مب اني كيفيت زندگي پس از مرگ را توضيح داده و سپس مباني و
ديدگاه هر كدم از دو فيلسوف را در خصوص اين موضوع روشن كرده و مقايسه نمايد.

مباني كيفيت زندگي پس از مرگ
پرسش اصلي كه بعد از قبول اصل معاد مطرح مي گردد ،اين است كـه اگـر معـادي
هست ،كيفيت آن چگونه ا ست؟ پاسخ به اين پرسـش مسـتلزم پاسـخ گـويي بـه دو
پرسش مبنايي است:
 .١بايد ابتدا پرسيد كه حقيقت انسان چيست؟
 .٢ديگر اينكه مﻼك اينهماني ميان بدن دنيوي و بدن اخروي چيست؟

در اينجا به شرح اين دو پرسش و اهميت آنها در رابطه بـا كيفيـت زنـدگي پـس از
١٥٢

مرگ ميپردازيم.
 .١حقيقت انسان
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انسانبودن انسان به چيست؟ آيا انسان همان بدن و اجزايش است يا روح و نفسي و يـا
بعد غيرمادي نيز دارد؟ ميان پاسخ به اين پرسش و بحث كيفيت زنـدگي پـس از مـرگ
رابطهاي مستقيم وجود دارد و با توجه به پاسخي كـه در رابطـه بـا حقيقـت انسـان داده
ميشود ،ميتوان سه ديدگاه مهم را درباره معاد شخصي مطرح نمود:
 .١صرفاً جسماني
معاد شخصي

 .٢صرفاً روحاني
 .٣جسماني و روحاني

بنابراين تقسيمبندي مذكور مبتني بر اقوال مختلقي است كه در مورد حقيقت انسـان
وجود دارد .كساني كه انسان را همين بدن ميدانند ،قايل به معاد صرفاً جسماني هستند.

كساني كه انسان را فقط روح ميدانند ،به معاد صرفاً روحاني معتقدند .كساني كه انسـان
را مجموع روح و بدن ميدانند معاد را روحاني و جسماني ميدانند.
 .٢اينهماني شخصي )(Personal identity
تمام افراد انساني در طول عمـر خـود ،تغييـرات و تحـوﻻت گونـاگوني را چـه از نظـر
جسماني و چه از نظر روانشناختي ،پشت سر ميگذارند؛ امـا بـاز هـم توسـط ديگـران
همان شخص شناخته ميشوند .آنچه مورد سؤال است ،اين است كه چه چيـزي باعـث
ميشود ما عليرغم تمام تغييـرات ،شـخص را همـان شـخص بـدانيم؟ درواقـع مـﻼك
اينهماني شخصي در طول عمر يك فرد چه خواهد بود؟ در بحث از معاد ،ايـنهمـاني
بين بدن دنيوي و بدن اخروي چگونه قابل اثبات است؟ پرداختن به اينهماني شخصـي
و مسائل مربوط به آن از عهده اين نوشتار بيرون است و نيازمند تحقيقي مفصل و مجزا
ميباشد ،اما در اينجا ﻻزم است درباره دستهبنديهاي مطرح در اين زمينـه بـهطـوركلي

١٥٣

توضيحاتي ارائه گردد .نظريات گونـاگون دربـاره ايـنهمـاني شخصـي را مـيتـوان بـه

پذيرش اينهماني شخصي
 .١استمرار جسماني
نظريه اينهماني شخصي

بر اساس معيار تجربي  .٢حافظه )خاطره(
 .٣استمرار شخصي
رد اينهماني شخصي

ديويد هيوم

)David

 (Humeاز جمله كساني است كه اينهماني شخصي را رد كرده و

معتقد است انسان مركب از فهمها و ادراكات متعدد است و چيزي كـه بتوانـد وحـدتي
ميان اداركات جزئي ايجاد كند و امري مجرد و مستقل باشد كه اينهماني را سبب شود،

بررسي مقايسه اي ديدگاه مﻼصدرا و جان هيـك در بـاب كيفيـت بـدن

بر اساس معيار غيرتجربي؛ از طريق روح

اخروي

صورت زير دستهبندي كرد:

وجود ندارد

)pp.254-260

(Hume, 1978,؛ درنتيجه چيزي به عنوان عامل وحـدتبخـش

ميان ادراكات پراكنده و مستقل انسان وجود ندارد ،بلكه توسل به خاطره و حافطه است
كه همه را كنار هم جمع ميكند و يك حقيقت در نظر ميگيرد.
در مقابل ديدگاه كساني كه اينهماني شخصي را رد كردهانـد ،ديـدگاه كسـاني قـرار
دارد كه معتقد به اصل اينهماني شخصي هسـتند كـه خـود بـه دو گـروه كلـي تقسـيم
ميشوند .١ :كساني كه به مﻼك غيرتجربي براي اينهماني قايلاند و ايـن مـﻼك ،بعـد
غيرمادي انسان ميباشد .از اين منظر اينكه گفته ميشود »من اين كار را كردهام« منظـور
از من روح است و هويـت مـن روح اسـت .اگـر معيـار را جسـم بـدانيم ،نمـيتـوانيم
اينهماني را اثبات كنيم .در زندگي اخروي نيز چنين است؛ چون روح مﻼك اينهمـاني
است ،با ازبينرفتن جسم مشكل ايجاد نخواهد شد .٢ .ديدگاه كسـاني كـه مـﻼكهـاي
تجربي را براي اينهماني معرفي كردهاند كه بهطوركلي تحت سه مﻼك مطرح ميشـود:
حافظه ،استمرار جسماني و استمرار روانشناختي )هيك ،١٣٧٦ ،ص.(٣٢٤-٣٢١
١٥٤

با توجه به اين توضيحات ،روشن است كه نوع پاسخ به اين دو پرسش گامي اسـت
در جهت پاسخ به پرسش اصلي نوشتار ،يعني كيفيت زندگي پـس از مـرگ؛ لـذا بـراي
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پرداختن به ديدگاهاي دو فيلسوف درباره كيفيت زندگي پس از مرگ ،ﻻزم اسـت ابتـدا
به ديدگاه هر دو فيلسوف درباره حقيقت انسان و مﻼك اينهماني بپردازيم.

مباني زندگي پس از مرگ از ديدگاه دو فيلسوف
 .١ديدگاه دو فيلسوف درباره حقيقت انسان
 .١-١ديدگاه مﻼصدرا درباره حقيقت انسان

مﻼصـدرا بر خﻼف برخي فيلسوفان اسﻼمي كه معتقدند انسان داراي روح يـا نفـس
مجرد قديم است كه به بدن تعلق مي گيرد ،اوﻻً قايل به حدوث نفس و ثانياً معتقـد
به جسمانيت آن در ابتداي حدوث است؛ به اين معناكه در پيدايش انسان ،ابتدا مـاده

جسماني بدون آنكه نفسي داشته باشد ،به وجود مي آيد و آن گـاه نفـس در شـرايط
معين به تدريج از خﻼل ماده و حركت جـوهري آن پديـد مـي آيـد )صـدرالمتألهين،

 ،١٩٩٠ج ،٨ص.(١٣٧
مﻼصدرا دﻻيلي را در اسـفار بـراي حـدوث نفـس و رد قـديمبـودن آن و همچنـين
جسمانيت آن در ابتداي حدوث ذكر ميكند .از جمله دﻻيـل وي بـراي اثبـات حـدوث
نفس و درواقع ابطال نظريه قدم نفس ،اين است كـه اگـر نفـس قـديم و مجـرد باشـد،
جوهر كاملي خواهد بود كه هيچ ماده و استعداد و نقص و نارسايياي ندارد و به همـين
دليل نيازي به بدن و تعلق به آن براي رسيدن به كمال نخواهد داشت؛ اما نفس اينگونه
نيست كه كامل باشد .نفس نقص و قوه دارد و به همين دليل به ابزار و قوا ،يعني همـان
نفوس نباتي و حيواني نيازمند است تا به سـوي كمـال حركـت كنـد )همـان ،ص.(٣٣١
همچنين يكي از استدﻻلهاي مﻼصـدرا براي اثبات جسمانيت نفس و نه اثبـات حـدوث
آن ،اين است كه اگر نفس در ابتداي حدوث مجرد باشد و به ماده تعلق گيـرد ،در ايـن
صورت بايد گفت نوع طبيعي مادي از ارتباط يك امر مجرد و يك امر مـادي كـه هـيچ

١٥٥

سنخيتي با هم ندارند ،حاصل خواهد شد؛ درحاليكـه چنـين امـري باطـل اسـت؛ زيـرا

درنتيجه نفسي كه جسمانيالحدوث است ،از بطن ماده به وجود آمـده و در تكامـل
خود نيز محتاج ماده است؛ زيرا نحوة وجود نفس طوري است كه تعلق بـه بـدن مقـوم
ذاتي اوست؛ بهطوريكه اگر اين تعلق از او گرفته شود ديگر نفس نخواهد بود .اما ايـن
تعلق و وابستگي تنها تا رسيدن آن به مرتبة روحانيت باقي اسـت و بعـد از رسـيدن بـه
مقام روحانيت و استقﻼل ،بينياز از ماده و تعلق به آن ميگردد .از طرف ديگر ماده نيـز
در فعليت و تكامل خود محتاج نفس است؛ به عبارت ديگر »مادة نفس قائم بـه وجـود
نفس است ،بدين معنا كه طبق اصول فلسفي محال است فعليت و حصول مادة نبـات و
* وﻻيمكن أن يحصل من مجرد و مادي نوع طبيعي مادي بالضرورة.

اخروي

*

شود« )همان ،ص(١٢

بررسي مقايسه اي ديدگاه مﻼصدرا و جان هيـك در بـاب كيفيـت بـدن

» ممكن نيست از يك امر مجرد و يك امر مـادي ،ضـرورتاً نـوع طبيعـي مـادي حاصـل

حيوان قبل از تعلق نفس نباتي و نفس حيواني موجودي كامل در نوع خويش و قائم بـه
ذات خويش باشد و سپس نفس به او تعلق گيرد«؛ بنابراين »نفس مقوم بدن و از اسباب
فعليت و حصول آن است«؛ بهطوريكه با مفارقت آن از بدن ،ماده دچار فساد مـيشـود
)همو ،١٣٥١ ،ص(٤١؛ به همين سبب نفس و بدن بر اساس رابطه تام و كامـل و تركيـب
*

اتحادياي كه باهم دارند ،به موازات يكديگر مسير كمال را طي ميكنند.
ازاينرو از ديدگاه مﻼصدرا نفس و بدن حقيقت واحدي هستند كه در هم تنيدهانـد و
در مسير حركت جوهري به موازات يكديگر تكامل مييابند .نفس پس از تكامل ماده از
بطن آن حادث ميشود و سپس حركت جوهري خود را همراه مادة جسماني بـه سـوي
كمال ادامه ميدهد؛ اما ازآنجاكه نفس در مسير حركت خود بـه درجـات بـاﻻتري نايـل
ميشود و نميتواند در سطح بدن عنصري باقي بماند ،با مرگ ،بـدن مـادي و دنيـوي را
رها كرده ،با خروج از عالم طبيعت و ورود به عالم ديگر و رسيدن به درجاتي از تكامل
و روحانيت ،توانايي خلق بدني متناسب با عالم را مييابد و با خلق بدن مثالي به ادراك
١٥٦

امور اخروي ميپردازد؛ زيرا به دليل اينكـه نفـس هنـوز بـه درجـة كامـل روحانيـت و
بي نيازي از بدن نرسيده ،محتاج بدن است .بنـابراين در ديـدگاه مﻼصـدرا بـدن اخـروي
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بدني مجزّا و از پيشساختهشده نيست كه نفس به آن تعلق گيرد.
 .١-٢حقيقت انسان از ديدگاه هيك؛ انسان به مثابة واحدي جسمي ـ رواني

هرچند هيك درباره كيفيت زندگي پس از مرگ ،ديدگاه برخي دوگانهانگاران را كه قايل
به بقاي روح و نابودي جسم هستند ،رد ميكند ،اما نگاه طبيعتانگارانه به انسـان را كـه
ديدگاه غالب فكري قرن بيستم جهان غرب به حساب مـيآيـد ،نمـيپسـندد .وي بيـان
ميكند كه گرچه نظرية بقاي روح و اعتقاد بـه بهشـت و دوزخ ابـدي داراي مشـكﻼت
عظيمي است كه پذيرش آن را دشوار ميكند ،اما اين مسئله به معنـاي پـذيرش ديـدگاه
* مﻼصدرا تركيب نفس و بدن را تركيبي اتحادي مانند تركيب مـاده و صـورت مـيدانـد )صـدرالمتألهين،
 ،١٩٩٠ج ، ٥ص .١٤٤-١٥١اين ديدگاه مﻼصدرا در مقابل ديدگاه ابنسينا و مشائيان است كـه تركيـب
ماده و صورت را انضمامي ميدانستند )مصطفوي ،١٣٨٥ ،ص.(١٢٨

طبيعتانگارانه كه بر اساس آن ،انسان چيزي جز ارگانيسم مادي نيست و با مـرگ بـدن
نابود ميشود ،نخواهد بود )هيك١٣٨٢ ،ب ،ص.(٤١٢

لذا هيك دراينباره ديدگاه فيلسوفان مكتـب تحليلـي معاصـر و ديـدگاه دكـارت در
رابطه با دوگانگي ذهن و ماده را مورد انتقاد قرار ميدهد و بر جسـمانيت انسـان تأكيـد
ميكند و اينگونه ميگويد:
آنها استدﻻل ميكنند كلماتي كه بر كيفيات و افعال ذهني نظير باهوش ،متفكـر،
شاد و حسابگر و مانند آن ،دﻻلت ميكنند ،در عمل در مورد انواع رفتار انساني
و گرايشهاي رفتاري به كار مي روند .اين كيفيات و افعال ذهني به فرد تجربي
و موجود انساني قابل مشاهده اشاره ميكنند كه به دنيا ميآيد ،رشـد مـيكنـد،
احساس ميكند ،ميميرد ،نه به كاركردهـاي شـبحگونـة نـوعي »روح ماشـيني«
اسرار آميز .بنابراين فرد واقعاً همان چيزي است كه به نظـر مـي رسـد آن طـور
باشد؛ موجودي از گوشت و خون كه قادر است به شيوههاي مختلف رفتار كند
و نه يك روح غيرمادي كه به صورت غيرقابل دركي با بدن جسماني به فعل و

١٥٧

انفعال ميپردازد )هيك ،١٣٧٦ ،ص٢٨٨ـ.(٢٨٩

و انكار ديدگاه دو وجهيبودن وجود انسان مطرح شده ،بسيار خام و ناپخته و فاجعهآميز
ميداند؛ براي مثال در خصوص نظرية همساني ذهن  -مغز ،اشاره ميكند كه اشكال اول
نظريه همساني ذهن و مغز اين است كه ديدگاهي نيست كه از طريق اسـتدﻻل در يكـي
از علوم خاص يا تحقيقات علمـي در مـورد مغـز بـه اثبـات رسـيده باشـد ،بلكـه تنهـا
فرضيهاي است كه در يك افق فكري طبيعتگرايانه مسـلّم گرفتـه مـيشـود و حتـي از
طرف برخي پيشگامان اين رشته ،به نفع نظرية دوگانهانگاري ذهن ـ مغـز كنـار گذاشـته
شده است .نكته دوم اينكه اين نظريه يك سري مشكﻼت و مسائل فلسفي عميـق دارد؛
ازجمله اين تناقص كه اگر ذهن و مغز همسان باشـند و ذهـن و حـاﻻت ذهنـي انسـان
چيزي جز عملكرد فيزيكي مغز يا بازتابي از آن نباشـد ،در ايـن صـورت اعتقادداشـتن،

بررسي مقايسه اي ديدگاه مﻼصدرا و جان هيـك در بـاب كيفيـت بـدن

ميگيرد و و پذيرش چنين نظريههايي را از طرف برخي متفكران مسيح كه به دنبال طرد

اخروي

همچنين جان هيـك در تبيين نظريههاي طبيعـتگرايانـه اشـكاﻻت اساسـي بـدانهـا

اثباتكردن ،قضاوتكردن و موارد ديگر از اين قبيـل ،همگـي رويـدادهاي فيزيكـي يـا
بازتابي از آنها خواهند بود كه از لحاظ علّي معين هستند .بر اين اسـاس تمـام باورهـا و
عقل ورزيهاي ما فقط در حد رويدادهاي فيزيكي بالضّروه علّي اهميت خواهند داشـت
و نظريه همساني ذهن و مغز چيزي جز يك جريان فيزيكي با تعين علّيتي نخواهد بـود.
درنتيجه وقتي عقلورزيهاي ما نمايشگر حالت علّتمنـدي از بخـش خاصـي از مـاده
باشد ،انسان انتخاب و ترجيح خود را تا سطح بخشي از مـاده تقليـل داده اسـت )همـو،

 ،١٣٨٧ص.(٢٢٦-٢٢٤
بنابراين هيـك با رد ديدگاه بقاي روح و طبيعتگرايي به ديدگاه متعادلتري در مورد
زندگي پس از مـرگ مـيرسـد كـه در آن ،حقيقـت انسـان را واحـد جسـمي ـ روانـي
) (Psycho-physical unityميداند .هيـك از آن جهت حقيقـت انسـان را روح و يـا مـاده
صرف نميداند كه از يك طرف ديدگاه بقاي روح را رد ميكند و از طرف ديگر ديدگاه
طبيعتگرايان را به دليل منجرشدن به انكار وجود زنـدگي پـس از مـرگ ،بـهطوركامـل
١٥٨

نميپذيرد .به همين دليل هيك فقط بخشي از ديدگاه طبيعتگرايي را در مقابـل ديـدگاه
بقاي روح پذيرفته و بر اساس آن انسان را موجودي جسماني ميدانـد؛ ولـي بـه سـبب
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اعتقاد به عواملي ديگر ،زنـدگي پـس از مـرگ را غيـرممكن تلقـي نمـيكنـد .هيـك در
توصيف چيستي حقيقت انسان و تأكيد بر جسمانيبودن انسان چنين ميگويد:
تنها خودي كه ما ميشناسيم ،خود تجربي ) (Empirical selfاست كـه راه مـيرود،
سخن ميگويد ،عمل ميكند ،ميخوابد ،احتماﻻً شصـت تـا هشـتاد سـال زنـدگي
ميكند و پس از آن ميميرد .وقايع و خصايص ذهني ،انواعي از رفتـار يـا حـاﻻت
رفتاري اين خود جسماني است .انسان به عنوان ارگانيسمي توصيف مـيشـود كـه
ميتواند اعمالي را در سطح عالي انجام دهد و به واسطهي ايـن توانـايي اسـت كـه
انسان را بـا اوصـافي همچـون هوشـمند ،شـوخطبـع و محاسـبهگـر مـيخـوانيم.
بهاينترتيب انسان مفهوم ذهن يـا روح در ماشـين بـدن نيسـت ،بلكـه شـيوههـاي
منعطفتر و پيچيدهتري است كه افراد بشر به آن شيوهها رفتار ميكنند يـا اينكـه آن
روح را براي چنين رفتاري در درون خود دارند ).(Hick, 1976, p.278

 .٢مﻼك اينهماني شخصي در ديدگاه دو فيلسوف
چنانكه قبﻼً نيز ذكر شد ،يكـي از مسـائل مهـم دربـاره كيفيـت زنـدگي پـس از مـرگ
پرداختن به مﻼك اينهماني ميان بدن اخروي و بدن دنيوي است .در اينجـا بـه ديـدگاه
هر دو فيلسوف دراينباره ميپردازيم.
 .٢-١ديدگاه مﻼصدرا درباره اينهماني شخصي

در ديدگاه مﻼصدرا مﻼك اينهماني شخصي نفس و مادة مبهم است .مﻼصـدرا اسـتدﻻل
ميكند همچنانكه در دنيا بدن نميتواند مﻼك ايـنهمـاني باشـد ،در جهـان ديگـر نيـز
نميتواند مﻼك قرار گيرد .بدن انسان در عالم طبيعت از بدو تولد تا زمـان مـرگ دچـار
تغييرات و تحوﻻت زيادي ميشود؛ اما با وجود تمام اين حاﻻت ،مـا هـيچگـاه نـه يـك
شخص در دوران پيري را شخصي غير از دوران كودكي و جواني او ميدانيم و نه اينكه
شخصي را به سبب نقص عضو يا آسيبديدن بدنش شخصي ديگر لحاظ ميكنيم؛ »زيرا
اگرچه خصوصيات و ويژگيهاي بدن در طول زمان ،از جهت مقدار و وضع و غيـر آن

١٥٩

دگرگوني و تغيير مييابد ،ولي در اينهماني او خللـي وارد نمـيشـود و مـا مـيتـوانيم

ص(٧٧٠؛ زيرا بدن مﻼك اين هماني شخصي نيست كه با تغيير آن ،هويت شخصي فـرد
هم تغيير كند يا از بين برود.
مﻼصـدرا با تكيه بر اصولي ،نفس را مﻼك اينهماني ميداند .از جملة آن اصول ايـن
دو اصل است؛ اصل اول :شيئيت شيء به صورت است نه مـاده و اصـل دوم :تشـخص
بدن به نفس است .بر اساس اصل اول هويت و حقيقت هر چيزي به صورت آن اسـت؛
يعني آنچه مقوم حقيقت شيء است ،صورت اسـت نـه مـاده» .هـر حقيقـت نوعيـه بـه
صورت خود آن ،حقيقت نوعيه است نه به ماده آن؛ چـه مـادة شـيء قـوهاي اسـت كـه
حامل حقيقت ذات آن است؛ پس شيء شيء است به صورتش و نه به مادهاش« )همـو،

 ،١٣٦٢ص(٤٤٤؛ زيرا از نظر مﻼصدرا رابطه ماده و صورت رابطه نقص بـه كمـال اسـت.

اخروي

جسم او دگرگون شده دوباره مي بينيم ،همان انسـان بـدانيم« )صـدرالمتألهين)١٣٦٣ ،ب(،

بررسي مقايسه اي ديدگاه مﻼصدرا و جان هيـك در بـاب كيفيـت بـدن

انساني را كه قبﻼً ديدهايم و سپس بعد از زمان درازي درحاليكه حاﻻت و خصوصـيات

ماده ناقص و صورت كمال ماده است.
عﻼوه بر اصلي كه بيان شد ،مﻼكبودن نفس در اينهماني شخصـي را مـيتـوان بـا
توجه به اصل تشخص بدن به نفس نيز دريافت؛ زيرا ازآنجاكه در ايـن اصـل تشـخص
بدن به نفس دانسته ميشود ،بايد نتيجه گرفت كه وقتي هويت خود بدن به امر ديگـري
يعني نفس است ،بدن نميتواند مﻼك اينهماني باشـد؛ بنـابراين تـا وقتـي نفـس بـاقي
است ،وجود و تشخص يك شخص استمرار خواهد داشت ،هرچند ظواهر جسـماني او
ازقبيل كم و كيف ،زمان و مكان و ...تغيير كند .پس حتـي اگـر صـورت طبيعـي انسـان
تغيير كرده ،به صورت مثالي يا صورت عقلي تبديل شود ،اينهمـاني شخصـي محفـوظ
است )همو ،١٩٩٠ ،ج ،٩ص.(٩٨
با توجه به مﻼكبودن نفس در اينهماني شخصي و بيتأثيربـودن بـدن در آن ،ايـن
مسئله مطرح ميشود كه چگونه يك بعد حقيقت انسان ،يعني بدن در هويت و تشخص
او نقش ندارد؟ اگر چنين است ،چرا بدن را جزئي از حقيقت انسان ميدانـيم و حضـور
١٦٠

آن در جهان پس از مرگ را به علت تعلق ذاتي نفس به بدن و رابطه اتحـادياش بـا آن
ضروري ميشمريم؟ آيا با مﻼكبودن نفس بهتنهايي در اينهماني شخصي ،تعلـق ذاتـي
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نفس به بدن و ضرورت وجود بدن در جهان پس از مرگ بيمعنا نخواهد بود؟
اين پرسشها نيز با دقت در اصول و مباني مﻼصدرا قابل پاسخگويي است .در اصـل
هفتم از اصول مﻼصـدرا در اثبات بدن اخروي اشاره شده است كـه مـاده در يـك شـيء
مركب از ماده و صورت به دو حيث لحاظ ميشود :حيث بشرط ﻻ و حيـث ﻻبشـرط و
همچنين اينكه ماده بشرط ﻻ ماده متعين است و ماده ﻻبشرط ماده به اعتبـار جنسـيت و
ابهام است .در بيان نوع تعلق نفس به بدن نيز گفته شد كه مقصود از تعلق نفس به بـدن
و نيازمندي نفس به ماده براي تشخصيافتن ،ماده مبهم و غيرمتعين است نه ماده متعين؛
بنابراين با درنظرگرفتن ماده به دو اعتبار مبهم و متعين ،مقصود مﻼصدرا از اين اصل كـه
شيئيت به صورت است نه ماده ،بايد مادة متعين باشد نه مادة مبهم و ﻻبشرط كه تركيب
اتحادي با نفس دارد و متعلق ذاتـي آن اسـت؛ ازايـنرو مـادة مـبهم ،بـه سـبب تركيـب
اتحادياش با نفس ،جزو حقيقت انسان است و وجود آن به همراه نفس در تمام عـوالم

ضروري خواهد بود .بر اين اساس بايد گفت كه تركيب اتحادي بين نفس و بـدن اوﻻً و
بالذات بين نفس و »بدنما« است و ثانياً و بالعرض بين نفس و بدن متعين؛ زيرا »بدنما«
در ذات و وجود نفس مأخوذ است و به همين سبب رابطه ذاتـي نفـس بـا بـدن متعـين
دنيوي و مدبريت نفس نسبت به آن ،بـالعرض اسـت .بـدن حقيقـي انسـان نيـز همـين
»بدنما« است كه به سبب تعلق ذاتي به نفس ،حيات آن مانند نفس بالذات اسـت؛ پـس
ازآنجاكه مادة متعين و بدن متعينِ نفس در هر عالم ،حيات بالعرض دارد و تنها »بدنمـا«
به سبب اينكه شأني از شئون نفس است ،مستحق اتصاف به حيـات بالـذات اسـت» ،در
تمام مراحل نفس و سـير او بـين عـوالم فقـط »بـدنمـا« بـاقي اسـت و آنچـه زايـل و
نابودشدني است ،بدن متعين است« )همان(؛ بنابراين چـون مـادة متعـين جـزو حقيقـت
انسان نيست ،تغيير آن از عنصري به مثالي و برزخي هيچ تأثيري در اينهماني شخصـي
انسان نميگذارد؛ اما ماده مبهم بخشي از حقيقت انسان محسـوب مـيشـود و بنـابراين
وجود آن در جهان پس از مرگ ضرورت دارد.
١٦١

 .٢-٢ديدگاه جان هيك درباره اينهماني شخصي

دوساله بدانـد؛ بنـابراين بـدون شـك عوامـل و مـﻼكهـايي وجـود دارنـد كـه باعـث
يكيدانستن اين دو ميشوند .هيك به سه مﻼك به عنوان سه جريان استمرار شـخص و
هويت فرد طي زمان معتقد است :حافظه ،اسـتمرار جسـماني و اسـتمرار روانشـناختي
)هيك ،١٣٧٦ ،ص.(٣٢٤-٣٢١

در اينجا به توضيح مختصري درباره هر سه مﻼك ميپردازيم:
الف( جريان اول كه ظاهراً از نظر هيك مهم ترين جريان است ،حافظه ميباشـد.
درواقع حافظه و يادآوري خاطرات گذشته عاملي براي اعتقاد به استمرار شخص در
طول زمان است؛ مثﻼً علي رغم تفاوتهاي جسمي و روان شناختي اي كه بـين هيـك

در دو سالگي و شصت سالگي وجود دارد ،مي توان از حافظه به عنـوان يـك جريـان

بررسي مقايسه اي ديدگاه مﻼصدرا و جان هيـك در بـاب كيفيـت بـدن

و روانشناختي به نظر نميرسد كه كسي مثﻼ هيك شصتساله را شخصي غير از هيـك

اخروي

هيك درباره اينهماني در اين جهان معتقد است با توجه به اين تغييرات عمده جسماني

استمرار شخص در زمان سخن گفت.
ب( جريان دوم استمرار جسماني است .در اين جريان وقتي استمرار وجود دارد كـه
جسم انسان در ظرف زمان و مكان از دوران كودكي تا پيري ،با وجود تغييراتـي كـه در
آن ايجاد ميشود ،امتداد داشته باشد؛ زيرا ممكن است هيچ يك از اتمهايي كـه در ابتـدا
بدن از آنها تركيب يافتـه ،اكنـون بخشـي از بـدن انسـان بزرگسـال نباشـند؛ امـا نـوعي
ارگانيسم جسمي كه دائماً در حال دگرگوني است و لحظهبهلحظه از تودههاي كموبـيش
متفاوت اتمها تركيب مييابد ،وجود دارد كه با اتصال و تداخل مناسب تـوده اتـمهـا و
تجمع تودهها از لحظهاي به لحظه ديگر به گونهاي كه امكـان تشـكيل همـان ارگانيسـم
فراهم گردد ،تداوم مييابد.
ج( جريان سوم اسـتمرار روانشـناختي كـه الگـويي از گـرايشهـاي ذهنـي اسـت،
ميباشد .با توجه به اينكه فرد بـه لحـاظ روانشـناختي دچـار تغييـرات بسـياري شـده،
گرايشهايي كه شخصـيت فـردي او را تشـكيل مـيدهنـد بـا وجـود تغييـر ذهنيـت و
١٦٢

خودآگاهياش استمرار مييابند.
 .٢-٢-١اين هماني شخصي در جهان پس از مرگ
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هيك در پاسخ به مسئله اينهماني در جهان اخروي ،سه حالت فرضي مطرح ميكند .او
با بيان اين سه حالت عﻼوه بر توضيح مﻼك اينهماني ،در صدد معقول جلوهدادن ايـده
بازآفريني بدن نيز ميباشد .هيك اين سه حالت را در اكثر آثار خـود مـيآورد .وي ايـن
سه حالت را بسيار عجيب ،اما به لحاظ منطقي ممكن ميداند و در اين رابطه ميگويد:
اجازه دهيد ،امري ممكن اما بسيار عجيب را مطرح كنم )البته مـن مـيخـواهم
بيش از آنكه عجيببودنش را مورد تأكيد قرار دهم ،بـر ممكـنبـودنش تأكيـد
كنم( و سپس ببينيم كه تا چه حـد مـيتـوان آن را بـراي تبيـين مفهـوم جسـم
بازآفرينيشده بسط داد .بسط آن امر ممكن ،بـر غـرابتش مـيافزايـد؛ امـا مـن
ميخواهم نشان دهم كه آن امر به رغم غرابت ،منطقاً ممكن باقي ميماند .ايـن
امر ممكن را در قالب سه فرض بسط ميدهم .اين سه فرض بهگونهاي تنظـيم
شدهاند كه خود ،مبين خويش هستند )هيك ،١٣٨٤ ،ص١١٠ـ.(١١١

حالت اول :فردي ناگهان در مكان خاصي از اين جهان معدوم مـيشـود و لحظـهاي
بعد در مكان ديگري كه نزديك مكان اول نيست ،موجود ميشود .او از نقطه  Aبه نقطه
 Bميرسد؛ اما نه به اين صورت كه فاصله مكاني بين اين دو نقطه را با طيكردن مسـير
ميپيمايد .بلكه او در نقطه  Aناپديد شده و در نقطه  Bپديدار ميشـود .در واقـع تمـام
ويژگيها بين دو فرد يكسان است .فقط مكان ،مكان قبلي نيست و فرد اسـتمرار مكـان
خود را حفظ نكرده است .هيك بعد از ذكر اين حالت بيان ميكند كه چنـين حـالتي تـا
كنون در جهان كنوني واقع نشده؛ زيرا تا وقتي كه ماده مطـابق بـا قـوانين كنـوني عمـل
مي كند ،چنين رويدادهايي اتفاق نخواهد افتاد؛ با وجـود ايـن مـا مـيتـوانيم بـا فـرض
تغييراتي در رفتار ماده ،چنين رويدادي را ممكن بدانيم .درنتيجه بايد ايـن فـرض را بـه
لحاظ منطقي ممكن دانست؛ اما آنچه در اينجا مطرح ميشود ،مسـئله چگـونگي توجيـه
اينهماني شخص در صورت اتفاقافتادن چنين فرضي است؟ هيك معتقد است با توجه
به شباهتهايي كه وجود دارد ،بايد فرد پديدارشده را همان فرد ناپديدشده بـدانيم .وي
بيان مي كند با توجه به تمام اين موارد ،ديگران او را به عنوان همان شخص ناپديدشـده

١٦٣

شناسايي ميكنند و جامعه نيز در رابطه با موضوعاتي مانند مالكيـت ،حقـوق قـانوني و

ناپديدشدن ناگهاني نيست ،در واقع اصﻼً ناپديدشدن نيست ،بلكـه مـرگ ناگهـاني،
اتفاق مي افتد و فرد در لندن مي ميرد و بدلي از او بـا تمـام ويژگـي هـاي مشـابه در
نيويورك پديدار مي شود .در اين حالت بايد مفهوم »همان شـخص« را چنـان بسـط
دهيم كه با وجود جنازه در مقابل مان بتوانيم بگوييم فردي كه در لندن مرده ،همـان
شخصي است كه به نحو معجزه آسايي در نيويورك مجدداً خلـق شـده اسـت .ايـن
حالت ،بسيار عجيب تر از حالت اول است؛ زيرا با وجود شخص زنده در نيويورك،
يك جنازه نيز در لندن وجود دارد؛ اما علي رغم عجيب بودن ،اين حالـت نيـز ماننـد
حالت اول به لحاظ منطقي ممكن است .هيـك در اين مورد هم معتقد است با توجه
به اين شواهد ،آنها بدل پديدارشده را به عنوان دوست و همكار خودشان شناسـايي

اخروي

حالت دوم :در اين حالت فرض مي كنيم كه آنچه در حالت اول اتفاق مـي افتـد،

بررسي مقايسه اي ديدگاه مﻼصدرا و جان هيـك در بـاب كيفيـت بـدن

ازدواج به تأييد اينهماني او حكم ميكند ).(Hick, 1976, p.280

مي كنند و با او چنان رفتار مي كنند كه گويي همان همكار متوفاست .در ايـن مـورد
نيز عواملي كه ما را وا مي دارند تا فرد ظاهرشده را همان شخص ناپديدشده بدانيم،
قوي تر از عواملي هستند كه ما را به يكي نشمردن آن دو وا ميدارند؛ بنابراين باز هم
بايد نحوة كاربرد عبارت »همان شخص« را چنان بسط دهيم كه اين مورد جديـد را
هم در بر بگيرد ).(Hick, 1976, p.284
حالت سوم :در اين حالت بدل فرد مرده ،نـه در نيويـورك ،بلكـه در جهـاني كـامﻼً
متفاوت ظاهر مي شود .در جهاني كه موقعيت مكاني آن بـا موقعيـت جهـان كنـوني مـا
متفاوت است .مطابق نظر هيـك در اين حالت ،مسئله اينهماني شخصـي انـدكي تغييـر
ميكند .آنچه مطرح ميشود اين است كه چگونه خود فرد ،ميتواند تشخيص دهـد كـه
همان شخص در دنياست؛ درحاليكه در دو حالت قبل آنچه اهميت داشت ،اين بود كـه
ديگران اينهمـاني شـخص پديدارشـده را تشـخيص دهنـد؛ بنـابراين در اينجـا مسـئله
اينهماني از منظر سومشخص به اولشخص تغيير ميكند .در حالت فرضي سوم ،آقـاي
١٦٤

 xمي ميرد و بدل او با همان مشخصات و صفات در جهاني كامﻼً متفـاوت و در مكـاني
كامﻼً مجزّا از مكان اين جهان ،پديدار ميشود .هيـك از منظر فردي كه در جهـان ديگـر
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پديدار ميشود ميگويد:
من خود را به عنوان يك ارگانيسم جسماني ـ رواني و نه صرفاً يـك شـعور و
آگاهي غيرمادي و بدون بدن مييابم .وجودي جسـماني ـ روانـي دقيقـاً شـبيه
آنچه قبل از مرگ بودم .هرچند اكنون در مكان متفاوتي هستم .همانطوركه من
در دنيا وقتي از خواب بر ميخيزم ،درحاليكه هيچ شعوري به اطراف ندارم؛ در
اينكه من همان شخص قبل از خواب هستم ،شكي ندارم .در حالت خلق مجدد
يافتن در جهان ديگر نيز از حالت عدم شـعور برخاسـتهام و هـيچ شـبههاي در
اينكه همان موجود سابق هستم ،ندارم .در اين حالت من بﻼفاصله يا لحظـهاي
بعد پي ميبرم كه مردهام؛ زيرا لحظة مرگ خود را به خاطر ميآورم و همچنين
خود را در مكان متفاوتي مييابم كه تمام كساني كه مـيدانـم مـردهانـد ،آنجـا
هستند ).(Hick, 1976, pp.284-285

هيـك معتقد است اين فرد در جهان ديگر عليرغم آگـاهي از مـرگ خـود ،خـود را
همان شخص قبل از مرگ ميداند و آگاه است كه با مرگ به اينهماني او لطمهاي وارد
نشده است؛ بنابراين در اين حالت نيز پذيرش اينهماني كمتر از دو حالت قبل نخواهـد
بود .بدلها در جهان ديگر به همان اندازه در اينهماني خود شك دارند كه ما اكنـون در
اينهماني خود شك داريم .هيك با بيان اين سه حالت فرضي و بهويژه حالت سوم ،بـر
اينهماني شخص دنيوي و شخص اخرويِ بازآفرينيشده ،تأكيد ميكند .مطابق با آنچـه
از اين سه فرض بر ميآيد ،هيك مﻼك اينهمـاني را در جهـان ديگـر حافظـه شـخص
بازآفرينيشده ميداند .همانطوركه در دو حالت فرضـي اول فـرد عـﻼوه بـر شناسـايي
توسط ديگران به عنوان همـان شـخص ،خـودش را بـر اسـاس حافظـهاي كـه قبـل از
ناپديدشدنش داشت ،همان فرد ميدانست ،در جهـان ديگـر نيـز درحـاليكـه دسترسـي
ديگران به او ممكن نيست ،باز هم با مﻼك حافظه به اينهماني خود واقف خواهد بود؛
بنابراين در هر سه حالت فرضي ،اينهماني به لحاظ اول شخص مطـرح اسـت؛ امـا در
حالت سوم اين هماني به لحاظ اول شخص ،از اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا بـه

١٦٥

سبب حضور شخص در جهان و مكاني متفاوت ،امكان شناسايي اينهمـاني بـه لحـاظ

اين هماني حافظه بنا مي نهد ،اشكاﻻتي بر اينهماني هيك وارد شده كه از جمله آنها
اشكال كﻼرك ) ( J.J,Clarkبه اينكه امكان تعدد بدل ها وجود خواهد داشت

(Clark,

) 1971, p.1يا اشكالي كه روبرت آودي ) ( Robert Audiمطرح كرده اسـت ،متوجـه
استدﻻل هيك در اثبات ايـن همـاني شخصـي ،بـين شـخص ناپديدشـده و شـخص
پديدارشده در دو مكان متفاوت مي باشد .آودي ايـن همـاني شخصـي بـين شـخص
ناپديدشده در لندن و شخص پديدارشده در نيويورك را نفـي مـي كنـد؛ زيـرا بـدن
نمي تواند بين دو مكان مختلف حركت آني داشته باشد؛ بدين معنا كه لحظه اي بعـد
از ناپديدشدن در مكان ديگري ظاهر شود؛ بنابراين از نظر او شخص در مكان هـاي
مختلف داراي بدن هاي متفاوت خواهد بود؛ يعني چنين نيسـت كـه شـخص در دو

اخروي

ازآنجايي كه هيك اسـتدﻻل خـود را بـر پايـة فـرض هـاي ممكـن در خصـوص
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سوم شخص وجود ندارد.

مكان متفـاوت داراي يـك بـدن مشـترك باشـد .درواقـع آودي در ايـن اشـكال بـا
اولويت دادن به اين هماني عددي بدن ،اين هماني شخص را رد مي كند
) .p.395همچنين آنتوني فلو

)Flew

(Audi, 1976,

 (Antonyاشكال نسخه بدل را مطرح مـيكنـد .از

نظر او خلق مجدد و بازآفريني يك انسان پس از مرگ ،برابر خواهد بـود بـا ايجـاد
نسخه بدل نه ايجاد همان شخص؛ زيرا با توجه به اينكه انسان ،پس از مرگ كـامﻼً
متﻼشي و نابود مي شود ،آنچه دوباره خلق مـي شـود ،حتـي اگـر كـامﻼً و در تمـام
جنبه ها شبيه انسان زميني باشد ،با آن يكي نخواهد بود و تنها نسخه اي جديد از آن
محسوب خواهد شد .درنتيجه كيفرنمودن نسخه بدل يـا پـاداشدادن بـه او در روز
قيامت به سبب اعمالي كه موجود اول در روي زمين انجـام داده اسـت ،نـامعقول و
ظالمانه خواهد بود؛ همان طوركه كيفرنمودن يا پـاداش دادن بـه يكـي از دوقلوهـاي
همسان ،به سب ب عملي كه در واقع ديگري انجـام داده اسـت ،نـامعقول و ظالمانـه
است ).(Flew, 1994, p.372
١٦٦

كيفيت بدن اخروي در ديدگاه مﻼصدرا و جان هيك
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با توجه به توضيجات ارائهشده درباره ديدگاه دو فيلسوف دربارة حقيقت انسان و مﻼك
اينهماني شخصي ،در اينجا ادامه نوشتار را با تﻼش براي پاسخگويي به اين پرسش كـه
از ديدگاه مﻼصدرا و جان هيك بـدن اخـروي چگونـه بـدني خواهـد بـود و كيفيـت آن
چيست ،دنبال ميكنيم.
 .١ديدگاه مﻼصدرا :بدن اخروي مثالي است
از نظر مﻼصـدرا متناظر با مراتب وجودي نفس ،در نظام هستي سه عالم طبيعـت )دنيـا(،
خيال )برزخ( و عقل )آخرت( وجود دارد )صدرالمتألهين ،١٩٩٠ ،ج ،٩ص (٣٢٢كـه نفـس
متناسب با مرتبه خود و متناسب با نوع ادراكات و قواي ادراكياي كـه دارد ،در يكـي از
اين عوالم قرار ميگيرد )همو ،١٣٨٠ ،ص .(٦٤٧عالم اول عالم حس يا طبيعت اسـت كـه

عالم شهادت نيز ناميده ميشود؛ زيرا از طريق حواس مورد شهود واقع ميشود و شـرور
و خيرات آن ،مشهود و معلوم براي همه است )اسدي)١٣٨٦ ،الـف( ،ص .(٢٧٧عـالم دوم
عالم مثال يا خيال نام دارد كه واسطه و حد وسط ميان عالم حس و عـالم عقـل اسـت.
موجودات در اين عالم كه عالم غيب و باطن نام دارد ،موجوداتي هستند كـه از حـواس
ظاهري نفس در عالم طبيعت غايباند و با قواي باطني نفس در مرتبة دوم قابـل ادراك
هستند )همان ،ص.(٢٧٨
از ديدگاه مﻼصدرا بدن اخروي بدني مثالي ،متناسب با عالم خيـال و مخلـوق نفـس
است كه داراي برخي ويژگيهاي بدن دنيوي مانند بعـد ،شـكل و انـدازه اسـت؛ امـا از
جهت ماده با آن تفاوت دارد .بدن اخـرويِ حاصـل نفـس ،بـدني اسـت كـه صـفات و
ويژگيهاي آن متناسب با مرتبهاي است كه نفـس در آن قـرار دارد؛ يعنـي بـدن ،بـدني
مثالي است كه همچون ديگرصور مخلوق قـوة خيـال ،بسـياري از ويژگـيهـاي مـادي
عنصري دنيوي را از قبيل بيماري ،تزاحم حجمي ،رشد ،فرسـودگي و مـرگ نـدارد و از
خصوصيات متقابلي برخوردار است كه در تعارض با عالمي كه در آن قرار دارد ،نباشد؛

١٦٧

زيرا با توجه به تفاوتهاي عالم دنيا و آخرت و تفاوت مادة دنيوي و مادة اخروي ،اگـر

عنصري دنيوي و بهاينترتيب عالم آخرت مانند دنيـا دار فنـا و زوال ،پيـري و نـاتواني،
سﻼمت و مرض و ...مي گـردد و دار بقـا و ابـدي نخواهـد بـود )صـدرالمتألهين،١٣٨٢ ،

ص(٦٦٧؛ پس بدن اخروي جسماني است ،اما متفاوت با جسم و مادة دنيوي و به همين
دليل بدن اخروي بدني مثل و شبيه بدن دنيوي است نه يكسان با بدن دنيوي عنصري و
بهاينترتيب اين بدن مشابه ،بدني غير از بدن دنيوي محسـوب مـيشـود و ايـنهمـاني
عددي با آن نخواهد داشت.
از ديدگاه مﻼصـدرا نفس انسان پس از طي مراحل تكامل در عالم طبيعت و از قوه به
فعل درآمدن ،از بدن عنصري دنيوي بينياز گشـته و بـا فـرا رسـيدن مـرگ آن را تـرك
ميكند؛ اما جزئي از بدن را كه همان قوه خيال است ،در عالم ديگر همراه خود خواهـد

اخروي

عالم دنيا باشند ،عالم آخرت همان عالم دنيـا خواهـد بـود و بـدن اخـروي همـان بـدن
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بدن و صور اخروي داراي همان صفات و ويژگيهاي مادة دنيوي و درواقع متناسب بـا

داشت .نفس از طريق قوه خيال كه مدرك صور است ،به ادراك پرداخته و ذات خـود را
به صورت جسماني تخيل ميكند؛ به همان صورتي كه هنگام رؤيا و خـوابديـدن نيـز
بدن شخصي خود را تصور كرده و با آن امور را حس مـيكنـد .درواقـع »نفـس كـه در
ابتداي پيدايش خود از هر كمال صوري خالي است ،پس از طـي مراحلـي از تكامـل بـا
ورود بــه عــالم ديگــر خــالق صــور مــيگــردد« )حســنزادهآمل ـي ،١٣٨٠ ،ج ،٢ص (٤٨و
بهاينترتيب بدني را خلق ميكند كه ماننـد صـور ديگـر مخلـوق او ،هرچنـد برخـي از
ويژگيهاي مادة دنيوي را دارد؛ اما بسياري از لوازم جسم دنيوي را ندارد .اين بدن بدني
مثالي و متفاوت با بدن فسادپذير دنيوي اسـت و درواقـع ويژگـيهـاي آن متناسـب بـا
*

عالمي است كه نفس در آن قرار دارد يعني عالم برزخ )همان ،ص.(٥٤٥
 .٢ديدگاه هيك :بدن اخروي بدل بدن دنيوي است
١٦٨

ديدگاه هيك در مورد ويژگي بدن اخروي با توجه به سه حالت فرضياي كـه شـرح آن
در بيان ديدگاه او در مورد مﻼك اينهماني شخصي آمد ،نمايان ميگـردد

(Hick, 1976,

) .pp.279-285هيك با بيان اين سه حالت فرضي ،بدن اخـروي را بـدلي از بـدن دنيـوي
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ميداند كه به لحاظ ويژگيهاي جسماني و روحي و مشخصات ظاهري كامﻼً يكسان با
آن است .هيـك با بيان دو حالت فرضي اول ،مقدمه و مبنايي را براي حالت فرضي سوم
كه مربوط به نظرية وجود بدل در جهان آخرت است ،بيان مـيكنـد .در حالـت فرضـي
اول هيك از ناپديدشدن آقاي  xدر جلسهاي در لندن ،به نحو ناگهاني و غيرقابل توضيح
و پديدار شدن او در لحظة بعد در نيويورك سخن ميگويد .هيـك شخص پديدارشده را
بدل دقيقي از شخص ناپديدشده ميداند كه به لحاظ ويژگـيهـاي جسـماني و روحـي
دقيقاً همانند اوست .در حالت فرضي دوم هم كه آقاي  xدر لندن ميميرد و بـدلي از او
در نيويورك بهطورناگهاني پديدار ميشود ،به همين صورت است .بدل با وجـود جسـم
* التحقيق إن اﻷبدان اﻻخروي مسلوب عنها كثيرة من لوازم هذه اﻷبدان ،فإن بدن اﻷخرة كظلّ ﻻزم للـروح
و كعكس و مثال له ،به خﻼف هذا البدن المستحيل الفاسد) .صدرالمتألهين ،١٣٥٤ ،ص .(٣١٨

مرده در لندن ،در مكان ديگري ظاهر ميشود .اين بدل در تمام ويژگيهـاي جسـماني-
روحاني كامﻼً شبيه شخص مرده در لندن است؛ بهنحويكه ديگران او را همان شـخص
مرده ميدانند كه دوباره زنـده شـده اسـت؛ امـا در حالـت فرضـي سـوم كـه هيـك بـه
ديدگاهش در باب حيات پس از مرگ و بدن اخروي نزديكتر ميشود ،آقاي  xميميرد
و بدل او در جهاني متفاوت و در مكاني مجزّا از جهان كنوني ما به وجود ميآيـد .ايـن
بدل در حالي ايجاد ميشود كه بدن دنيوي آقاي xدر ايـن جهـان و در قبـر قـرار دارد و
بعد از مدتي ميپوسد و نابود ميشود .بدلي كه از اين بدن نابودشده ،در جهان ديگر بـا
قدرت پروردگار ايجاد مي شـود ،هماننـد بـدل در دو فـرض قبلـي داراي ويژگـيهـاي
جسماني و رواني شخص مرده اسـت .بـر اسـاس آنچـه از نظريـه بـدل هيـك فهميـده
مي شود ،بدن اخروي از نظر او بدني است كه دقيقاً مشابه بدن دنيوي انسان است؛ زيـرا
مطابق نظر هيـك بدن اخروي را بايد در تمام صفات و ويژگيهـاي كيفـي ،همـان بـدن
دنيوي دانست؛ بهنحويكه هيچ تفاوتي به لحاظ شكل و صورت با بدن دنيـوي نداشـته
باشد ،هرچند مادة آن مادة ديگري باشد؛ اما بايد توجه داشت كـه مطـابق ايـن ديـدگاه،

١٦٩

بدن اخروي عليرغم شباهت بسياري كه با بدن دنيوي دارد ،همان بدن دنيـوي نيسـت،

باشيم كه بدن اول در قبر نابود شده و بدن دوم در جهاني ديگر به عنـوان بـدلي مشـابه
بازآفريني شده است؛ البته همانطور كه هيك در توضيح اصطﻼح بدل بيان كرد ،دو بدن
همزمان نميتوانند وجود داشته باشند؛ زيرا در اين صورت ديگر بدن دوم ،بدل نخواهـد
بود ،بلكه كپي بدن اول است؛ درنتيجه بدن اخروي بدني غير از بدن دنيوي و مشـابه آن
است كه با قدرت مطلق پروردگار امكان بازسازي آن براي شـخص انسـاني در جهـاني
متفاوت فراهم ميشود.
توضيح بيشتر آنكه ديدگاه هيك در باب زندگي پس از مرگ مستلزم اعتقاد به وجود
جهاني غير از اين جهاني است كه در آن به سر ميبريم .ازآنجاكـه هيـك هماننـد اديـان
شرقي اعتقاد به تداوم زندگي در همين جهان كنوني ندارد ،بايد جهاني وراي اين جهـان

اخروي

بدل ،همان بدن باشد .پس ما بايد در اينجا قايل به وجود دو بدن از يك شخص انساني
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زيرا -همانطوركه گفته شد -بدن دوم بدلي از بدن اول است؛ بنابراين ممكن نيست كه

وجود داشته باشد تا انسان پس از مرگ در آنجا به زندگي خود ادامه دهـد .هيـك بـراي
نشاندادن امكان وجود جهاني ديگر ،نظريهاي را بيان ميكند كه بـر اسـاس آن ،نديـدن
جهان ديگر دليل بر نبودن آن نيست و بدين صورت وجود جهان ديگر را معقول نشـان
ميدهد .هيك مي گويد جهان ديگر داراي مكان و نيز اعضاي مخصوص به خـود اسـت
كه با مكان و اعضاي مخصوص آن در جهان ماده متفاوت است .از نظر او دو مكان دنيا
و آخرت را ميتوان به دو مجموعه جدا از يكديگر تشـبيه كـرد كـه هـر يـك اعضـاي
خاص خود را دارد؛ براي مثال »الف« را در مجموعه اول و »ب« را در مجموعـه دوم در
نظر ميگيريم» .الف« با ديگر اعضـاي مجموعـه خـود در ارتبـاط اسـت و »ب« نيـز بـا
اعضاي مجموعه خود مرتبط است .اما »الف« با »ب« و ديگـر اعضـاي مجموعـه دوم و
نيز »ب« با »الف« و ديگر اعضاي مجموعه نخست مرتبط نيست .اگر مكان دو عالم نيـز
همانند دو مجموعه فرض شوند ،هر يك از موجودات در عالم ماده در ارتباط بـا ديگـر
موجودات عالم ماده هستند؛ ولي با موجودات عالم ديگر مرتبط نميباشند و همينطـور
١٧٠

هر يك از موجودات عالم ديگر نيز با موجودات عالم خود در ارتبـاط هسـتند ،ولـي بـا
موجودات عالم ماده ارتباطي ندارند ).(Hick, 1976, p.279
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بنابراين هيك در پاسخ به اين پرسش كـه آيـا بـدن بـازآفرينيشـده توسـط قـدرت
پروردگار همان بـدن فـرد در لحظـه مـرگش اسـت يـا خيـر ،معتقـد اسـت اگـر بـدل
بازآفرينيشده انسان مرده را همان بدل او در لحظة مرگش بـدانيم ،بـدل ،همـان انسـان
مرده در لحظه آخر زندگياش خواهد بود؛ بدين معنا كه بدن پس از بازآفريني بﻼفاصله
دچار مرگ خواهد شد؛ زيرا ما آن را همان انسان دنيـوي بـا همـان شـرايط و موقعيـت
پايان زندگي اش در نظر گرفتهايم .به عبارت ديگر بدن انسان بازسازيشده را بدن كسي
كه در لحظه مرگ دچار بيماري قلبي يا سرطان يا هر وضع ديگري كـه دليـل بﻼفصـل
مرگ بوده است ،در نظر گرفتهايم .به همين دليل ﻻزم است براي تـداوم فـرد در جهـان
پس از مرگ تغييراتي را در وضعيت بدن بازآفرينيشـده در نظـر بگيـريم .پـس ممكـن
است ما به جاي اينكه بدن بازآفرينيشده را با بدن دنيوي در لحظه مرگ يكسان بدانيم،
آن را با بدن انسان در مراحل ابتداييتر زندگي فرد ،يعني زماني كه در سﻼمتي و قدرت

بوده است ،در نظر بگيريم؛ اما در اين حالت نيز اگر بدن بازآفرينيشده را بـدن فـرد در
جواني مثﻼً  ٢٥يا سيسالگي بدانيم ،او در جهان رستاخيز تمام خاطرات و شخصـيتي را
كه بعد از آن سن كسب كرده است ،از دست خواهد داد؛ درنتيجه به نظر ميرسـد بايـد
بدن اخروي را شبيه بدن دنيوي دانست؛ اما نه بدن فـرد در لحظـه آخـر زنـدگي بلكـه،
شايد در آخرين لحظه ذيشعور زندگياش .بنابراين فرد به جـاي دچارشـدن بـه مـرگ
زودرس و فوري در جهان پس از مرگ در معرض رونـدي از سـﻼمتي و اصـﻼح قـرار
مي گيرد و البته در افراد مسن نيز بايد جريان رشدي به دوران سـنين جـواني و سـﻼمتي
فرد در نظر گرفت .هيـك پس از اين توضيحات يادآور ميشود كه در نظر گـرفتن بـدن
اخروي به صورت كامﻼ مشابه با بدن دنيوي از آن جهت است كه مﻼك ايـنهمـاني را
مبتني بر بدن بدانيم ).(Ibid, p.294
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پس از بيان ديدگاه مﻼصدرا و جان هيـك در مورد بدن اخروي و روشـنشـدن نظريـات

وجوه اشتراك و افتراق ديدگاه مﻼصدرا و جان هيك اشاره ميكنيم:
الف( وجوه اشتراك ديدگاه دو فيلسوف
هدف و انگيزه دو فيلسوف درباره بدن اخروي

مﻼصدرا و جان هيك علي رغم اينكه به دورههاي تـاريخي و فكـري جداگانـه و دور از
يكديگر تعلق دارند ،هر دو جزو فيلسوفاني هستند كه دغدغه ديني و كﻼمي دارند .ايـن
دو فيلسوف با طرح علمالنفس در پي دفـاع از آمـوزههـاي دينـي در برابـر هجمـههـاي
مخالفان هستند؛ بنابراين هر دو فيلسوف دغدغه و هدف مشتركي را دنبال ميكنند.
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آن با بدن دنيوي ،نوبت به مقايسه ديدگاه اين دو فيلسوف مـيرسـد؛ لـذا در اينجـا بـه
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آنها در مورد ضرورت وجود بدن در جهان پس از مرگ ،كيفيت بدن اخـروي و نسـبت

دوبعديبودن حقيقت انسان و حضور هر دو بعد در زندگي پس از مرگ

از جمله وجوه مشتركي كه در نظريات دو فيلسوف وجـود دارد ،اشـتراك نظـر آنهـا در
خصوص مباني كيفيت بدن اخروي است؛ بدين معنا كه ديـدگاه دو فيلسـوف در مـورد
حقيقت انسان بسيار به هم نزديك است؛ زيرا هيچ كدام حقيقت انسان را روح مجـرد و
يا جسم محض نميدانند ،بلكه ايشان به هر دو بعد وجودي انسان توجـه دارنـد .هيـك

قايل به تمايز و وجود امري مجزّا به نام نفس يا روح نيست كه به بدن تعلق گيرد و بـا
مرگ بدن باقي مانده ،به زندگي در جهان ديگر ادامـه دهـد؛ همچنـين انسـان را جسـم
محض لحاظ نميكند كه با مرگ و فاسدشدن بدن ،نابود شده ،هيچ معنايي براي زندگي
پس از مرگ باقي نماند .مﻼصدرا نيز معتقد به جسمانيت نفس در ابتداي حدوث اسـت.
از نظر او نفس و بدن حقيقت واحدي هستند كه در هـم تنيـدهانـد و در مسـير حركـت
جوهري به موازات يكديگر تكامل مييابند.
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مﻼك اينهماني شخصي در ديدگاه دو فيلسوف؛ بعد غيرجسماني انسان

از نظر هر دو فيلسوف بعد حقيقت وجودي انسان در زندگي پس مرگ حضور مييابـد؛
اما هر دو فيلسوف مﻼك اينهمـاني را بـدن نمـيداننـد و بعـد غيرجسـماني را مـﻼك
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اينهماني ميدانند؛ هرچند مﻼك اينهماني در بعد غيرجسـماني از نظـر هـر دوي آنهـا
يكسان نيست و هر كدام با توجه به استدﻻل هاي خود ،به ديدگاه متفاوتي ميرسند كـه
بهنوعي ميتوان وجوه افتراق آنها را در سير استدﻻلي و در مدعايشان ديد.
بدن اخروي با مادهاي متفاوت ،اما با همان صورت و شكل بدن دنيوي

هر دو فيلسوف بدن اخروي را جسماني و مادي ميدانند؛ اما از نظر آنها جسم اخـروي
جسمي است متفاوت و متناسب با عالم آخرت؛ بنابراين جسمانيبودن بدن اخـروي در
ديدگاه آنها به معناي عنصريبودن نخواهـد بـود؛ البتـه عنصـرينبـودن نيـز بـه معنـاي
روحانيبودن نيست؛ به عبارت بهتر بدن اخروي از مـاده و جسـمي تشـكيل يافتـه كـه
هرچند متفاوت با ماده عنصري دنيوي است ،ازآنجاكه برخي از ويژگيهـاي جسـمانيت

مانند بعد ،شكل و اندازه را دارد ،روحاني نيست؛ بنابراين ميتوان گفت جسـم اخـروي
در ديدگاه مﻼصدرا و هيـك معنـاي خاصـي دارد و بـه همـين سـبب اشـكاﻻتي كـه در
صورت اعتقاد به وجود جسم و مادهي دنيوي در آخرت پيش ميآيـد ،در ديـدگاه آنهـا
مطرح نخواهد شد؛ زيرا از نظر هر دو اگر ماده اخروي همان ماده دنيوي باشـد ،آخـرت
همان دنيا خواهد بود.
ب( وجوه اختﻼف ديدگاههاي دو فيلسوف
 .١اثبات يا نفي نفس

مﻼصدرا بر خﻼف هيك كه به نفي وجود نفس ميپردازد و فقط معتقـد بـه بعـد روانـي
براي انسان است ،به اثبات وجود نفس و اثبات بقاي آن پس از مرگ پرداخته ،با ديدگاه
ويژهاي كه در مورد ماهيت نفس و نحوه حدوث آن ارائه ميدهد ،بـه تبيـين نظـرش در
مورد بدن اخروي و كيفيت آن ميپردازد؛ اما هيك روح را به عنوان امري كه در ماشـين

١٧٣

بدن قرار ميگيرد ،رد ميكند؛ اما مﻼصـدرا با دورشدن از اعتقاد به روح يا نفس مفارق از

مسئله ديگر در بيان وجوه افتراق اين است كـه در ديـدگاه مﻼصـدرا كـه بـدن اخـروي
حاصل نفس و قوة خيال است ،قدرت پروردگار بهطورغيرمستقيم در ايجاد بدن اخروي
دخيل است؛ اما در ديدگاه هيك بدن در جهان پس از مرگ بهطورمستقيم توسط قـدرت
پروردگار بازآفريني ميشود؛ زيرا در اين ديدگاه چيزي به عنوان نفس وجود نـدارد كـه
به بقاي پس از مرگ و نابودي بدن ادامه دهد .به همـين دليـل زنـدگي پـس از مـرگ و
بازآفريني شخص ،فقط با اعمال قدرت خداوند ممكن خواهد بود.
 .٣عدمي يا وجوديبودن مرگ

مﻼصـدرا مرگ را امري وجودي ميداند كه به معناي انتقال انسان از عالمي به عالم ديگر

بررسي مقايسه اي ديدگاه مﻼصدرا و جان هيـك در بـاب كيفيـت بـدن

 .٢خلق و ايجاد مستقيم و يا غيرمستقيم

اخروي

بدن ،بقا و حضور نفس را در جهان پس از مرگ اثبات ميكند.

است؛ زيرا ﻻزمه حركت جوهري نفس و سـير او بـه سـوي روحانيـت ،عبـور از عـالم
طبيعت و ماده است كه با مرگ صورت ميگيرد ،بنابراين در اين ديدگاه بـه هـيچ وجـه
مرگ به معناي عدم و نابودي نخواهد بود؛ اما هيـك تحت تأثير ديدگاه پـولس ،مـرگ را
امري عدمي ميداند كه به سبب آن انسان كامﻼً فـاني و نـابود مـيشـود و تنهـا قـدرت
پروردگار ميتواند عاملي براي بازسازي دوباره آن باشد.
 .٤روش دو فيلسوف درباره بدن اخروي

ديدگاه مﻼصدرا در مورد بدن اخروي ،ديدگاهي است كامﻼً عقﻼني ،مبتني بر اصـول و
مباني عقلي كه به ادعاي خود او و با صرف نظر از تناقضات ظاهري ،كـامﻼً مطـابق بـا
ديدگاه شرع و قرآن است؛ اما نظر هيك در باب بدن اخروي چيزي است كـه بـا طـرح
چند فرض كه هيك آنها را به لحاظ منطقي ممكن ميداند ،قابـل بيـان اسـت؛ بنـابراين
ديدگاه مﻼصدرا بر پايههاي محكم عقل و شرع بنا شده ،ولي هيك در بيـان ديـدگاهش
١٧٤

از امكان منطقي صحبت ميكند ،نه قطعيت.
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