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Abstract:
With the growth of positivist thoughts and monistic views toward With the growth of positivist thoughts and monistic views toward 
Man, the physicalist explanations of Man and corporeal resurrec-
tion have gained traction. Peter van Inwagen, an analytic philoso-
pher, has suggested a physical explanation of corporeal resurrec-
tion known as “Simulacra” and claimed its superiority over other 
physical explanations in the vein. In an attempt to assess the claim 
– considering the underpinnings of the theory – the present study 
has described the theory first and then evaluated it. It was found 
that the theory of simulacra suffers from anthropological and epis-
temological deficiencies. The theory lacks in explaining an identi-
ty standard for the worldly person and the person in the hereafter. 
Simulacra, is built upon modal epistemology - based on Yablo’s 
account - and thus fails to account for the possibility of occurrence 
of corporeal resurrection. Yablo’s account is based on a personal 
belief and results in relativism. In addition to that, in his other writ-
ings, van Inwagen has proved that Yablo’s account is invalid and 
result in doubt and therefore, his use of the account in simulacra is 
far from justified.          
Keyword:
Peter van Inwagen, Simulacra, Physicalism, Eternality.

       Moradi Nasab , MH. Shirvani Harandi , A (2021). 
The Theory of Simulacra and Explaining Corporeal Res-
urrecon: A Crical Analysis of van Inwagen. Religious 
Anthropology, 18 (45) 75-96
DOI: 10.22034/ra.2021.521838.2604

* M.A. in Philosophy of Religion, Imam Khomeini 
Education and Research Institute.
** Associate professor of Theology and Philosophy, 
Research Institute of Hawzah and University.

-

-

The Theory of Simulacra and Explaining Cor-
poreal Resurrection: A Critical Analysis of 

van Inwagen 

Mohammad Hussein Moradi Nasab* -  Ali Shirvani Harandi **



 

 

 

 

 

 یجسمان ن معادییمدل مشابه و تب یهینظر

 نواگنیون ا یبر آرا یبا نگاه انتقاد
 نسبین مرادیمحمدحس

 یهرند یروانیش یعل

 :دهیچک

 یستیکالیزیف یهانییانگارانه به انسان، تبگانهیو نگاه  یستیویتیپوز یهاشهیبا رشد اند

 ینییتب ،یلیتحل لسوفیف نواگنیا ون تریشدت گرفته است. پ یاز انسان و معاد جسمان

بر  هینظر نیا یبرتر یارائه داده و مدع یاز معاد جسمان« مدل مشابه»با عنوان  یکیزیف

 بهباتوجه - نواگنیا ون یمدعا یابیارز یاست. نوشتار حاضر در پ گرید یکیزیف یهانییتب

. دینینشیآن م یابیپرداخته و سپس به ارز هینظر نیا فیابتدا به توص - هینظر نیا یمبان

 ییهاییبا نارسا یشناسمعرفتو  یشناسانسانمدل مشابه از منظر  هیآنکه، نظر جهینت

. باشدیم یو اخرو یویشخص دن یبرا یهماننیامالک  نییتب قدفا هینظر نیمواجه است. ا

 است؛ شده ستوارا - وبلی ریتقر بر بنا - لمدا یشناسمعرفتبر  یمدل مشابه مبتن ةینظر

 یمبتن بلوی ریرا ندارد. تقر یمعاد جسمان یامکان وقوع هیتوج ییتوانا هینظر نیا رونیازا

در آثار  نواگنیون ا ن،ی. افزون بر اگرددیم ییگراتینسببر باور شخص بوده و منجر به 

 یهیبا چه توج ستیو معلوم ن داندیم ییگراشکرا باطل و منتج به  بلوی ریتقر گرش،ید

 در مدل مشابه استفاده کرده است. ریتقر نیاز ا

 .یجاودانگ سم،یکالیزی، بدن ربوده شده، فمشابه مدل نواگن،یا ون تریپ :هادواژهیکل
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 مقدمه

رستاخیز  ،رستاخیز عیسی آموزه معاد در یکی از اصول بنیادین مسیحیت، معاد مردگان است.

الهیات مسیحی است که با ابطال  ریناپذییجداجزء  ، نمود یافته وزندگی پس از مرگو مردگان 

. مولتمان مسیحیت (402: 1382)هیک،  گرددخداشناسی مسیحی با مشکلی اساسی روبرو می ،آن

های و پاننبرگ معاد را از پایه (Moltmann, 1967: 16)دانست شناسی میرا مبتنی بر معاد

 .(panneberg, 1970: 31)شمارد مسیحیت و سنت دینی مسیحیان می

. اول؛ منبع یهودی که (440: 1392بیکر، )آموزه معاد در فضای مسیحی دو منبع اصلی دارد 

کند . دوم؛ فلسفه یونان که ایده جاودانگی نفس را طرح می1کندمی مطرحها را آموزه معاد بدن

(Cullman, 1973: 53-58)23:  22متی، )اساسی شمرده شده  . معاد در کتاب مقدس یک اصل-

 (12:  14؛ لوقا، 24-21: 11؛ یوحنا،25-24:  6؛ نامه به رومیان، 14:  5 ؛ نامه اول به قرنتیان،40-39: 6یوحنا، ؛ 30

و  (63 :1388 بایرناس،). در اعتقادنامه کاتولیک 2و حتی آیاتی در تبیین امکان وقوعی آن وجود دارد

جاودانه با رستاخیز ابدان تأکید شده بر اعتقاد به حیات  (319-321: 1378پترسون و همکاران، )رسوالن 

نیز  یمعاد جسمانبر  (63: 6 ،)یوحنا بر معاد روحانی است. بسیاری از آیات کتاب مقدس افزون

. آباء 3(13-10: 173و  6-3:  176؛ انجیل برنابا، 53-52:  27؛ متی، 13-11:  8رساله رومیان، ) داللت دارند

                                                             
 .(Gunder, 1987: 119) ندارندن نفس و بدن مغایرتی وجود معتقدند که در عهد عتیق بی دوگانه انگاران. برخی 1

گویید که مسیح از مردگان برخاسته و شما نیز به آن ایمان آوردید، پس چگونه است که بعضی از شما اکنون می . »...2

ها در روز قیامت زنده نشوند، بنابراین مسیح هم زنده نشده است؛ و اگر ها هرگز زنده نخواهند شد؟ چون اگر مردهمرده

اساس و بیهوده است. در روغ و ایمان و اعتقاد شما نیز به خدا، بیهای ما دها و موعظهمسیح زنده نشده پس تمام پیغام

ایم که خدا مسیح را زنده کرده و از قبر بیرون آورده است؛ اگر هستیم، زیرا گفته دروغگو، ما رسوالن نیز صورت ینا

 (.32-12:  15)نامه اول به قرنتیان،  «وجود نداشته باشد، این گفته ما نیز دروغ است مردگانقیامت 

ل ؤااما شاید کسی بپرسد: چگونه مردگان زنده خواهند شد؟ به هنگام زنده شدن، چه نوع بدنی خواهند داشت؟ چه س»

کارید، پیش از آنکه سبز شود، ای در خاک میتان بیابید! وقتی دانهتوانید در باغچه خانهالتان را میؤای! جواب سناآگاهانه

ای که کاشتید، خیلی فرق دارد. زیرا چیزی شود، شکلش با آن دانهکه سبز می میرد؛ و هنگامیپوسد و مینخست می

)نامه ...« دهد ای دیگر اما خدا به آن دانه بدنی تازه و زیبا میکارید، دانه کوچکی است، خواه گندم، خواه دانهکه شما می

 (.44-35: 15، اول به قرنتیان

 (.41-7 :1394منش،  ، انصاریادهزنیخوان. برای مطالعه بیشتر )رک: شریفی، 3
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در قرون متمادی  (10-7: 1373بگزوس، )و ارتودکس  1یککاتول ژهیوبهکلیسا و تمام فرق مسیحی 

انگاری دارد . کتاب مقدس آیات روشنی بر دوگانه2سمانی اعتقاد داشتندج - یبه معادی روحان

و حتی آیاتی دال بر عینیت  (10-1: 5؛ نامه دوّم به قرنتیان، 43-39: 23و  31-19: 16؛ لوقا، 28: 10متی، )

نامه به )شود همانی بدن دنیوی و اخروی از آن استنباط میکه اینجسم دنیوی و اخروی داشته 

 .(46-35: 16؛ نامه اول به قرنتیان، 11:  8رومیان، 

از  یاری، بس3سمیویتین و گسترش مکتب پوزیحلقه و یریگست، با شکلیقرن ب انةیماز 

که قابل تجربه باشد را معنادار دانسته و انسان  یزیو هر چ یلیتحل یای، تنها قضایشمندان غربیاند

از جمله وجود و بقاء روح و معاد را مورد انکار  یتصور کرده و امور فراماد یماد صرفا   یرا موجود

وجود  یساحت فراماد ین موجب نفین نگاه به همراه رشد علوم نوی. ا(221 :1378 ک،یه) قرار دادند

ن و ینو ید چون پزشکید. علوم جدیگرد یانگارشه دوگانهیاند کنارگذاشتنو  (روح مجرد)انسان 

؛ (Kaufman, 1968: 464)شدند یک قائل نمیتفک یجسمان اتیو ح یروح اتین حیب یشناسروان

. (Pannenberg, 1970(B): 47) برد انیروح را از م یشه جاودانگین اساس اندینو یشناسمردمعلم 

جهان را  تیواقع تمام شد که دهیکش سمیالیماتر ینوعبه انهیگراعتیطب ینگاه با یغرب ینیبجهان

ک یدانسته نشد. ه یماد یادهیپد جز یزیچ ت،یواقع نیا از یبخش عنوانبه ذهن دانست و ماده

 است هاسلول از ییلویم کیک و نی توده همان ذهن :کندیان مین بین دوره به ذهن را چنینگاه ا

. ( ,2006Hick: 57)است  5مغز همان 4ن ذهنیبنابرادهد، یم لیتشک را مغز که

و خواست برخواهند یزودبه یقتا حق معتقدم مردگان جاویدان پس به حیات داریم ایمان مردگان قیامت به ما»دمشقی:  . یوحنای1

: 1385 به نقل از: اردستانی،)« است شده ساقط که است چیزی همان دوباره چون برخاستن است، اجساد قیامت قیامت، از ما مقصود

210-212.)

انگاری انسان، قائل به معادی صرفا  جسمانی بودند. ترتولیان . البته در قرون اولیه مسیحی گروهی به نام ترتولیان به خاطر یگانه2

(Tertullian ) میالدی در کارتاژ )تونس فعلی( متولد و با دگراندیشی در مسیحیت، کلیسای ترتولیان را بنیان گذارد؛  160در حدود

.(Williams, Tertullian: 215 )البته به خاطر عدم رغبت مردم، این فرقه زود به افول گرایید 

سم منطقی مشهور شد. از نظر آنان، معیار برخی فیلسوفان مکتب جدیدی بنا نهاده که به پوزیتیوی 1920 دهة. در 3

، اگر و تنها اگر، از نظر تجربی معنادار استمعناداری یک گزاره تحقیق پذیری آن بود. یک گزاره به طور عینی و حقیقی 

 پذیر باشد.یقتحقاثبات شدنی و 
4. mind

5. brain
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است  یعیو فراطب یکیزیرفیغ یقت که خدا امرین حقیبا حفظ ا یحیشمندان مسیاند یبرخ

 & aliaferro) سم پرداختندیکالیزین، مطابق با فید یهان و دفاع از آموزهییگر به تبیدر مواضع د

30 :2008Gotez, )ینییدر تب یمعاصر است که سع یلیلسوفان تحلیاز ف یکی 1نواگنیا تر ونی. پ 

و  یا مدل ویکند؛ اما آیان مین و تنها راه اثبات معاد بیمدل خود را بهتر یاز معاد دارد. و یکیزیف

 با رجوع به آثار ون سؤالن یپاسخ به ا یرا دارند؟ برا یو یاثبات ادعا ییبر آن توانا یمبتن یمبان

ه او درباره معاد یف نظریبه توص یو شناسانهشناسانه و معرفتسانان یمبان بهباتوجهنواگن و یا

 م.یکنیآن اقدام م یابیپرداخته و سپس به ارز

شغول پس از مرگ که ذهن بشر را از ابتدا تا کنون به خود م یو زندگ یدغدغه جاودانگ

در  یستیکالیزیف یهاشهیرشد اند بهباتوجهن یسازد. همچنیان مین بحث را نمایت ایکرده، اهم

 ریناپذاجتنابها شهین اندیک، مواجهه جهان اسالم با ایآکادم یفضاها ژهیوبه یجوامع غرب

 است. یضرور ییهاشهین اندیچن یابیارز باشد؛ لذایم

 ی، خداشناسیشناسنواگن در مباحث مختلف معرفتیون ا یهادگاهیغرب د یعلم یدر فضا

 ییهاات و ترجمهتنها اشار یاسالم یگرفته است؛ اما در فضاار مود توجه قرار یبس یشناسآخرتو 

توجه نشده؛  یو دگاهید یبه مبان تنهانهخورد که یآثار به چشم م یدر برخ یدگاه ویمختصر از د

 ارائه نشده است. یدگاه ویاز د یر کامل و درستیبلکه تقر

 سمیکالیزی. مدل مشابه و ف1

 یشناسانسان ینوعبه یحیشمندان مسیسم، اندیکالیزیف یهاشهیو رشد اند یریگبا شکل

نگاه  یده مادیک پدی عنوانبهکه گذشت، به انسان تنها  طورهمانافتند و یش یگرا یستیکالیزیف

                                                             
ی حیانجمن فالسفه مس سیرئیس بخش مرکزی انجمن فلسفی آمریکا و رئ Peter Van Inwagen. پیتر ون اینواگن 1

گام در فلسفه دین و فلسفه علم در یشپی هاچهرهمنتخب آکادمی علم و هنر آمریکا شد و از  2005است. وی در سال 

های بسیاری دارد. دیدگاه دارانطرفهای لندن، آکسفورد و پریستون های وی در دانشگاهگفتار درس عصر حاضر است.

از:  اندعبارتو چالش برانگیزی وی  ثار معروف و منتقدان بسیاری دارد. دارانطرفشر و حقیقت انسان  مسئلهوی در 

 متافیزیک؛ (1990) موجودات مادی ؛(1983) ای در اختیارمقاله ؛(1980) تیلر ریچارد به تقدیمی مقاالتی: علّت و زمان

و ...  (1997) معاد امکان ؛(2006) شر مسئلة ؛(2001) ، هویت و نوعشناسییهست؛ (1995) راز خدا دانش و ؛(1993)

(see: www.philosophy. Nd. Edu.) 
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تا کنون  هرچندد که یگرد یستیکالیزیات فیاله ینوعبهمنجر  یستیکالیزیف یشناسکردند. انسان

ن یاند. در اافتهیش یشمندان به آن گرایاز اند یاریاز آن نشده؛ اما در عمل بس یف رسمیتعر

دست  یشناسانگارانه در مباحث آخرتو دوگانه یدگاه افالطونی، از دیاتین الهینو یبندصورت

سم را قادر بر یکالیزیشمندان فقط فین اندی. در گام نخست ا(51-40: 1391، یرک: مرف)ده شد یکش

و در گام دوم، اعتقاد به وجود روح را  (Merricks, 1999: 276) چون معاد دانستند ییهااثبات آموزه

نمونه،  ی. برا(Taliaferro & Gotez, 2008: 30) ز خواندندیچون معاد و رستاخ ییمخالف با باورها

ارائه کرد  یکیزیف یاهی، نظریمعاد جسمانمعاصر در اثبات وجود خدا و  دانکیزیاخترفپلر یفرانک ت

. (Tipler, 1994: 1) دارد در بررا  یهودی - یحیدگاه مسیهمان ملزومات داش هیشد نظر یو مدع

گر، ید یاریکس و بسین کرکرن، ترنتون مریمرمن، کویکر، دنا زین رادر بیک، لیچون جان ه یافراد

از معاد  یکیزیف ینییبه انسان به تب یماد یانسان را فاقد روح و نفس مجرد دانسته و با نگاه

 .(See: Green, 2008)اند برآمده

سم، یکالیزیات او در خصوص فیمعاصر که آثار و نظر یلیلسوف تحلینواگن فیا تر ونیپ

از  یکیزیف ینییشمندان معاصر واقع شده، با تبیاند موردتوجهو مسئله شر  ینید یشناسمعرفت

 د.ینام 1ه خود را مدل مشابهینظر ین آموزه دارد. ویت ایدر اثبات معقول یمعاد، سع

ن یکه ا یفتمعر ینواگن و مبنایشناسانه ون اانسان یمدل مشابه، ابتدا مبان ةینظرفهم  یبرا

مورد  ور یمدل مشابه تقر بنا بر یگردد؛ سپس معاد جسمانین مییه بر آن استوار شده تبینظر

رد. یگیقرار م یابیارز

 مشابه ه مدلی. نظر2

و  یشناسانسان یشود، بر مبنایر میتعب زین 2بدن ربوده شدهدگاه یکه از آن به د «مدل مشابه»

 ن آن قبل از ورود به بحث الزم است.یید استوار است که تبیجد یشناسمعرفت

1.  the simulacra model

2. the body-snatching version
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 ه مدل مشابهینظر یمبان. 1. 2

 یشناسانسان. 1. 1. 2
ا به ر خودکه  یهنگام»سد: ینویقت انسان، میدر خصوص حق امکان معاد نواگن در کتابیون ا

از نظر من  یانگارن دوگانهیوان زنده هستم، بنابرایک حیکنم که یکشف م نگرم،یق میطور عم

 .(Van Inwagen, 1998: 54)« است یرضروریغ

. ینه دوگانگ بردیم یپخود  یگانگیبه  (یعلم حضور) یانسان با شهود درون گریدعبارتبه

داند یم یانسان 1سمیک ارگانیانسان را ، ( ,1993Ibid: 179-80) در انکار روح یاادله با ارائه یو

ر یو نظا 4یامانهیپ یها، بوزون3ها، الکترون2هامثل کوارک) یکه به طور کامل از اجزاء ساده ماد

ت و ارتباط یفعال عالوةن اجزاء ساده به یب ای. از ترک(Ibid, 1990: p. 94) ده استیل گردیتشک (آن

 5یشیداد پایک رویات یحد. یآیم به وجودات یو ح گرفتهشکل یسم انسانیگر، ارگانیکدیها با آن

 .(Ibid) کندیرا حفظ م آن سمیده ارگانیچیپ یاست که ساختار داخل 6دهندهخود سازمان

 یزیات چیست و حین ین بدن مادیجز هم یزیقت انسان چینواگن، حقیطبق نگاه ون ا

گر، یکدیط با ارتبا یساده و برقرار ییاجزا قرارگرفتنست. بلکه از کنار هم ین ماده نیخارج از ا

 گردد.یات میکه منجر به ح سم را شکل دادهیساختار ارگان

ارگانیسم، جاندار  .است شدهمعنی ابزار یا وسیله اقتباس  به organon باستان واژه یونان، از organism واژه ارگانیسم. 1

زنده و پیچیده از اعضاست که با تأثیرشان بر یکدیگر، امکان سازگاری با محیط و  سامانةمعنای یک  یا َاندامگان به

جان که جماد نام دارد.کنند. در برابر موجود بیتضمین بقا و پایداری کلّ آن موجود زنده را فراهم می

شوند تا ها با هم ترکیب میدهنده ماده است. کوارکای تشکیلبنیادی و یکی از اجزای پایه، یک ذره Quarks کوارک. 2

.دهنده هسته اتم هستندها پروتون و نوترون، اجزای تشکیلآورند که پایدارترین آن ذرات مرکبی به نام هادرون را پدید

ها به نسل نخست از باشد. الکترونر با بار بنیادی میبا بار الکتریکی منفی و براب یراتمیزیک ذره  Electron الکترون. 3

تشکیل ساختار یرزشوند زیرا هیچ جزء و ذره بنیادی شناخته می عنوانبهعمومی  به طورخانواده لپتونها تعلق دارند و 

ای ندارند.شدهدهنده شناخته

 یهاکنشبرهمانواع ای بوزونی هیک حامل نیرو است، ذره osonsBauge G ایدر فیزیک ذرات بنیادی، بوزون پیمانه. 4

شوند. ذرات بنیادی از ای توصیف میتوسط نظریه پیمانه هاکنشبرهمکند. این بنیادی بین ذرات بنیادی را حمل می

.دارند بر همکنشای با یکدیگر های پیمانهطریق تبادل بوزون
5. hemodynamic

6. self-maintenance
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 یشخص یهماننیمالک ا. 2. 1. 2
 عنوانبهرا  1«تایح» یداند. ویات میح یدارا یسم مادین ارگانینواگن انسان را همیون ا

 سد: ینویارش مین معییکند. او در تبیان میسم بیانه استمرار ارگانیگرایمالک ماد

گر از مواد یدگروه  یکی YSو  دهندهلیتشکک گروه از مواد ی XSد یاجازه ده

و  ل بدهدیات را تشکیح 1در زمان  xs یهاتیات = اگر فعالیح باشد. دهندهلیتشک

 در xsکه  یسمین ارگانیل دهد، بنابرایات را تشکیهمان ح 2در زمان  ys یهاتیفعال

ل داده است اگر و یتشک 2در زمان  ysاست که  یسمیهمان ارگانل داده یتشک 1زمان 

باشد که  یاتیل شده همان حیتشک 1در زمان  xsت یکه توسط فعال یاتیفقط اگر ح

 .(Ibid) ل شده استیتشک 2در زمان  ysت یتوسط فعال

ک زمان خاص، یک شخص در یگردد که یحاصل م یدر طول زمان وقت یهماننی، ایبه عبارت

امکان  یدر ابتدا یداشته است. البته و یباشد که آن شخص در زمان قبل یاتیاز همان ح یبخش

 ات وجود ندارد: ین امکان حیگر ایو شروع فساد، د یسم انسانید دارد، با توقف ارگانیتاک معاد

چ یست که هین نیز، ایبا آموزه رستاخ ییارویفلسفه در رو یبه نظر من مسئله واقع

است که قبل از مرگ  یا انسان به هنگام معاد، همان شخصینکه آین اییتع یبرا) یاریمع

ق خاص درباره یحقا بهباتوجه)ار وجود دارد و یوجود ندارد؛ بلکه به نظر من مع (بوده

که بعد از  یان کسانیاند، در مکه مرده ییهااز انسان یاریبس ضرورتاً (انسان حاضر

 .(Ibid, 1998: 54)شوند یافت نمیکنند، یم یامت زندگیق

د دارد که یر داد، تاکات قرایار بقا و استمرار شخص را حینواگن چون معیا ، ونگریدعبارتبه

 یرند با افرادیمیکه م یاز کسان یاریبس ؛ لذاستیممکن ن یهماننیا یار برقرارین معیبر اساس ا

ک ی روشن شدن مطلبش با استفاده از یبرا یستند. ویکسان نیکنند یم یامت زندگیکه در ق

 سد:ینویل میتمث

ن خانه را دختران شما امروز صبح با یا این مکالمه: آید با ایسه کنیمقا [مطلب من را]

به آن خوردم،  ین را پس از آن که به طور تصادفینه، من ا ؟ساختند یچوب یهابلوک

قرار داده بود قرار دادم. البته که او  ییها را فقط در جاساختم. من همه بلوک [دوباره]

 .(Ibid, 45-46) [امکه من آن را ساخته]د ییبه آنها نگو

1. life
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ته شود، ب و شکل ساخیهمان اجزاء و به همان ترت با هرچندکه خراب شده  یادر واقع، خانه

 د.یآینم حساببهن خانه، آن خانه سابق یگردد، چرا که ایگر به سازنده اولش منتسب نمید

ن در اثر ایاستاد فرشچ یکنم، تابلو نقاشیان میتر بملموس ینواگن را با مثالیون ال یتمث

را  ینقاش است دوباره همان دسترهیچ ین که نقاشیرود و حسین میبه طور کامل از ب یدقتیب

ان یتاد فرشچن اثر منتسب به کدام است؟ اسیبا اثر استاد ندارد. ا یچ تفاوتیکه ه یکشد، اثریم

 هستند؟ یکین دو یاثر بوده و ا «همان»ن یا اثر حسین؟ آیا حسی

ان کرده است؛ امّا خود معتقد یب یهماننیاات را مالک ینواگن حیقت، هرچند ون ایدر حق

جاد یا شده را ایشخص سابق با فرد اح یهماننیشود تا ایحاصل نم وقتچیهن مالک یاست ا

مالک  یو هرچند؛ چرا که، یهماننیعدم ا یاست برا ی، مالک«اتیح»کند. در واقع مالک 

را  یکیولوژیفساد ب ندیفراسم خاص و یک ارگانیامّا مرگ ت؛ ان کرده اسیب «اتیح»را  یهماننیا

ن یسم است نه ایسم همان ارگانیا مجدد، نه آن ارگانیداند که در صورت احیم 1اتیعامل توقف ح

 ات سابق.یات همان حیح

 2مدال یشناسمعرفت. 3. 1. 2
ا گزاره را دارد، ابتدا به یت یک وضعیا عدم امکان یامکان  یکه قصد بررس یانسان هنگام

ا ی)، مدل یذهن یهام و صورتیکند. انسان با استفاده از مفاهیآن در ذهن اقدام م 3یرسازیتصو

مفروض را در آن  گزارةا عدم امکان یکند و بر اساس آن، امکان یمفروض را تصور م (یتیموقع

را بسنجد، آن  یاگزاره ینکه درستیا ی، انسان براگریدعبارتبهند. ینشیمدل مفروض به نظاره م

ا کذب آن گزاره را یکند تا صدق یم یرسازیتصومفروض در ذهن خود  یتیگزاره را در موقع

کند.  یبررس

.(Van Inwagen, 1990: 147) نامید  Disruptionاینواگن این توقف حیات را اختالل ون . 1

شود.هم تعبیر می Epistemology of modalityمدالیتی  شناسی. معرفت2
3. imagine
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لسوفان یت تا توجه فسبب گش یدر تفکر فلسف «امکان»و  «ضرورت»م یکاربرد فراوان مفاه

تواند وجود ید/ مید/ نبایکه با جهتازآنات را یمدال واقع یجلب شود. دعاو 1مندجهت یبه ادعاها

 یشناسمعرفت، ی، معناشناسیکیزیمتاف یمدال شامل دعاو یگذارد. دعاویداشته باشد، به بحث م

بحث  است 6یعارض و 5یذات ،4الوقوعمحتمل ،3ممکن ،2یضرور که آنچه دربارةاست و  یو منطق

 .(See: Kment, 2017) کندیم

اء را یت اشیده است که چگونه واقعین ایبا ا شناسانهمعرفتدگاه یک دیمدال  یشناسمعرفت

معرفت  وةیشمدال روش و  یشناسمعرفت. در واقع، 7میبشناسهستند،  یا ضروریکه ممکن  جهتازآن

ا ین است که آیمدال ا یشناسمعرفتدر  یاصل یهاسؤالدهد. از یح میمدال را توض یبه صدق ادعاها

 . (See: Gendler, &Hawthorne, 2002: 1–70)افت یک گزاره به امکان وجود آن علم یتوان با تصور یم

گاه دیان شده و مطابق دیبا امکان وجود ب یریدر خصوص رابطه تصور پذ یات مختلفینظر

 یری، تصور پذیدگاه حداقلیامکان آن است. طبق دک گزاره مستلزم ی یری، تصور پذیحداکثر

 باشد.یبر امکان آن م یک گزاره تنها شاهدی

 یریپذلیده تخیا -د قرار دار یدگاه حداقلیه تحت دک -ه مشهور در معرفت امکان یک نظری

است  یمدع «امکان است؟ یسوبه ییراهنما یریپذلیا تخیآ»ه در ین نظریپرچمدار ا 8بلویاست. 

 :See) ا باور موجه به امکان آن گزاره نقش داردیک گزاره در حصول معرفت ی یریپذ لیکه تخ

Yablo, 1993)گزارةم که یرا تصور کن یجهان ذهنمانم در یح آنکه، اگر ما بتوانی. توض (A)  در آن

؛ ر استیپذلیتخ (A) گزارةنباشد،  یآشکارا مخالف گزارةا یوجود داشته باشد و مستلزم تناقض 

 شود.یرد امکان وجود آن موجه میبتواند در آن قرار گ (A) که یبا تصور جهان نیبنابرا

1. modal

2. necessary

3. possible

4. contingent

5. essential

6. accidental

ی مدال مبتنی بر شناسمعرفت. همچنین برای آشنایی بیشتر با Vaidya, 2007ی مدال رک: شناسمعرفت. برای آشنایی کلی با 7

 .Gendler& Hawthorne, 2002: 1–70تصور رک: 
8. Yablo
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 کرد: انین بیچن ییاس استثنایک قیبلو را در غالب ی یریپذلیده تخیتوان ایم
 (W) یبتواند جهان (S)موجه است که شخص  یر است، در صورتیپذلیتخ (A)گزاره  الف:

 باشد. (A)را تصور کند که مثبِت 

 در نظر گرفته بود، تصور کرد. (A) اثبات یرا که برا (W) جهان (S)شخص  ب:

 ممکن است. (A) گزارة :جهینت

 ک گزارهیک جهان، مثبت ی یهنگام» دیگویم «ک گزارهیجهان مثبت »ن ییوکو در تبیف

 .(Fiocco, 2007: 369) «باشد، آن گزاره صادق باشد یاست که اگر آن جهان، واقع

را فرض  یبتوان جهان فرضش صادق است که یدر صورت «برف گرم است»گزاره  مثالعنوانبه

. اگر ردیک شده و شکل جامد بگیبه هم نزد شدنگرمآب در صورت  یهاکرد که در آن مولکول

برف »زاره گنباشد  یا گزاره آشکارا مخالفیم که مستلزم تناقض یرا فرض کن ین جهانیم چنیتوانست

ره مخالف مثال، گزا یافت نشود. برای یمخالف گزاره کهیدرصورتگردد؛ البته یموجه م «داغ است

به  یرسانژنیاکسها و حرکت در رگ یانسان است، چون خون برا یات براین فرض، تصور حیا

ودن بدن که م که با گرم بیرید بپذی، با«داغ بودن برف»ع باشد و در صورت فرض ید مایها باسلول

ها ان در رگیان و سریجه قادر به جریگردد و در نت د جامدیات است، خون بایح یهااز نشانه یکی

م، حال یض کنات را سرد فرید حیح باشد، باینکه فرضمان صحیا یست. پس براین یرسانژنیاکسو 

 ر خواهد بود. یتصورپذ «برف گرم است»افت نشود، گزاره ین فرض یخالف ا یزیاگر چ

 یک گزاره را دارد، معتقد است که وقتیت اثبات یقابل ینکه چه جهانیار ایمع بارةدربلو یالبته 

 (W)مثل  ین معناست که اگر جهانیاست، به ا (A)شخص باور دارد جهان تصور شده مثبِت 

با  یا وجود انسانیمثال: آ یبرا .(Yablo, 1993: 30) در آن صادق باشد (A)وجود داشت، گزاره 

سه سر در آن وجود دارند تصور  یهارا که انسان ی. اگر من بتوانم جهان(A) سه سر ممکن است؟

است، پس با  (A) مثبت گزاره (W) من باور کنم که جهان تصور شده کهیدرصورت، (W) کنم

 صادق است. (A) ، گزاره(W) تصور آن

 کند.یم یزیرهیپابلو ی یمدل معرفت یخود را بر مبنا یمعاد جسمان ةینظرنواگن یون ا
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با عنوان  یمدال دو تئور یشناسدر معرفت یم کلیک تقسی بنا برافزون بر آنچه گذشت، 

ن است که یکسان ایدگاه خوانش یوجود دارد. منظور از د 2کسانی ریغو خوانش  1کسانیخوانش 

دال وجود دارد. در مقابل، معرفت م ین برایین سطح تبیر در باالتریک مسیک راه خاص و یتنها 

به معرفت  یابیدست ییمختلف، توانا یهااست که افراد مختلف، از راه یکسان مدعیر یغ خوانش

 .(See: Vaidya, 2007) مدال را دارند

 یجسمان معادمدل مشابه و . 2. 2

با  یدر اثبات معاد دارد. و یامکان سع یشناسمعرفت یهایاز تئور یکی بهباتوجهنواگن یا ون

دوار است با استفاده یام «کسانیخوانش »دگاه ید یو بر مبنا «یریل پذیتخ»ه یاستفاده از نظر

ن یکه ا یگریخود، بتواند هر کس د یه امکان معاد برایو عالوه بر توجیک داستان و سناریاز 

 .3ق امکان معاد ملزم کندیکند را هم به تصدیداستان را در ذهن خود تصور م

 دانست ود از امکان معاد را تنها راه اثبات معادخ یوی، سنار«کسانیخوانش »ابتدا و بر اساس  یو

(van Inwagen, 1978: 121)دگاه خودی. چند سال بعد، با مشاهده انتقادات فراوان به د (Zimmerman, 

داستانش دست  یاش، از درستان مقالهیبه پا 1997در سال  یوستیپ کردناضافه، با (35-50 :2010

تواند با طرح داستان و یم یهرکسشد  یمدع «کسانیخوانش »دگاه یاز د یگردانیروبرداشت و با 

نواگن ی. ون ا(van Inwagen, 1998: 50) ده نشود، امکان معاد را موجه کندیکه به تناقض کش یویسنار

توان از ید دارد که می؛ امّا باز تاک«ستیدرست و تنها راه ن»کند که داستانش یاعتراف م نکهیباوجودا

 .(Ibid: 51) استفاده کرد یسم انسانیخدا بر زنده کردن ارگان ییاثبات توانا یداستانش برا

نواگن توجه یا شناسانه ونشناسانه و معرفتدگاه انسانید به دین مدل مشابه باییتب یبرا

دانست که  یاز اجزاء ساده ماد افتهیبیترکو  یکامال  ماد یانسان را موجود یداشت. و یکاف

1. uniformity account

2. non-uniformity account

اینواگن ون ( دو واژه با کاربرد یکسان در کالم یبلو و Conceivability( و تخیل پذیری )Imagine)تصورپذیری . 3

تخیل پذیری یعنی بر  است؛ امّا تصور پذیری یعنی امکان یک گزاره را در جهان مثبِت آن گزاره بر صرف تصور کردن.

واگن در بحث معاد با اینون مبنای یک داستان و سناریو، امکان یک گزاره را در جهان مثبِت آن تصور کردن. کاری که 

.(See: Kment, 2017) دهدمدل مشابه آن را انجام می
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ات، یکند. با اختالل در حیه و فساد میبدن، شروع به تجز یعیطب ندیفرابالفاصله پس از مرگ، با 

است؛ چرا که  رممکنیغات یسم و حیاء بدن با همان ارگانیحا -ا خد یبرا یحت - یاز نظر منطق

 یسم انسانیگانات، اریو با قطع ح گرفتهشکل (یاجتماع اجزاء ساده ماد) یعیطب ندیفراات با یح

د است. از نظر یاجزاء جد یعیطب ندیفرا جةینتجاد شود یا یاتیه شده و اگر دوباره حیفاسد و تجز

د را حاصل معجزه خدا دانست، یات جدید حیم، بایات مجدد توسط خدا باشیاگر قائل به ح یو

 گردد.یبرقرار نم یکیزیف یهماننی؛ پس مالک ا(Ibid: 47) یاجزاء ماد یعیطب ندیفرانه 

در ارائه داستان  یسع یریپذلیتخ یمدل معرفت ین مطلب و بر مبنایا بهباتوجهنواگن یون ا

امکان  کند تا بتواند امکان وقوع آن را موجه کند. او در کتابیاز معاد را آغاز م ییویو طرح سنار

 د:یکشیر میرا به تصو یابتدا داستان معاد

ن را دارد. یاز سَنت آگوست نوشتهدستک یداشتن  یخاص، ادعا صومعةک ید یفرض کن

در  نوسیتوسط آر ین نسخه خطیهستند که ا ین صومعه مدعید راهبان ایفرض کن

د که چگونه یآیش میپ سؤالن یمن ا یسوزانده شده است. بالفاصله برا 457سال 

حاضر که توان لمسش را دارم، همان نسخه سوزانده شده  نوشتةدستن یامکان دارد ا

ن است که خدا به طرز معجزه یا سؤالن ید پاسخ آنها به ایباشد. فرض کن 457در سال 

کرده است ... پاسخ من به  یبازساز 458ن را در سال یآگوست یهانوشتهدست ییآسا

کار قادر  عنوانبه یرممکن است، حتیغ ن عمل کامالًین باشد که اید این جواب بایا

ن یا مطمئناًن. یگر کار خداست نه کار دست آگوستید نوشتهدستن یمطلق؛ چرا که ا

ن، همان یجاد کند، امّا ایرا ا یکامل از نسخه اصل یاامکان وجود دارد که خدا نسخه

 .(Ibid, 45) نسخه نخواهد بود

ا یآ»ن که یبه ا یپاسخد راهبان مذکور چه یسد، فرض کنینوینواگون میدر ادامه ون ا

 ییهایژگیو یکردند که دارایا فقط فکر مین است یدست آگوست نوشتةدانستند نسخه حاضر یم

 دهند: یم ،«به طور کامل برابر با آن است؟

فهمم چگونه یم، نمیگوید گفت. به راهبان میدانم چه بایکنم، نمیمن اعتراف م

د. البته راهبان ممکن است، پاسخ دهند که تواند درست باشین باور میمعتقدند که ا

گمشده را دارد؛ امّا  نوشتهدستک رمز و راز است، خدا راه بازگرداندن یاعتقادشان 

 .(Ibid) را قبول کنم ییهان پاسخیلم چنیاوقات ما یما دشوار است. گاه یدرک آن برا
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از  ییدگاه ارسطویتناقض دکند تا یم یش گرفته، ابتدا سعیکه در پ یاوهیاثبات ش یبرا یو

 ییدگاه ارسطوید یسه وجه برا ی. و1را نشان دهد -ت اس سایمقبول کله ک -د ن وقوع معاییتب

و  - ییدگاه ارسطویمعتقد به د -ان یحیکند که دو صورت اول را مخالف اعتقاد مسیطرح م

 داند:یم ییدگاه ارسطویصورت آخر را ناقض د

 یبازساز (خانه یهامانند بلوک)را از همان اجزاء سابق پراکنده شده  یاگر خداوند شخص (الف

د ین امیا کهیدرحالاست خدا او را عذاب نکند،  یدید دارد اکنون که شخص جدیکند، شخص ام

 است. یحیمس یهاآموزهدر تضاد با 

ن یبوده؛ بنابرا یگریشخص د دهندهلیتشک یهااتم قبال د یمن شا دهندهلیتشک یهااتم (ب

خوار را. ا آدمیکند یا میناس را احیشود؟! خداوند آکویا میک احیز کدام یدر روز رستاخ

 2ده شده است؟ید داشته باشد که بخشیتواند امیم خوارآدما یا کند، آیناس را احیآکو کهیدرصورت

شصت  دهندهلیتشک یهاک از اتمیچ ید هیساله، شا 60ز شخص یبه هنگام رستاخ (ج

ده ساله را  تواند هم پسریدگاه ارسطو، خدا مید بنا برنباشد.  یو یسالگ 10سن  یها، اتمیسالگ

من »ند: یبگو گر صادقانهیکدیتوانند در مواجهه با یرا. آنها م سالهشصتا کند، هم شخص یاح

 .(Ibid: 48) رممکن استیغ ین از نظر مفهومیا کهیدرحال. «شما هستم

خداوند »د و ، معاد رخ دهنوشتهدستدارد به مانند آن  ید که چه اشکالیگویدر ادامه م یو

مدل  کیا فاسد شده آن شخص را کنار گذاشته و آن را با ی، جنازه سوخته یهنگام مرگ هر شخص

 ا کند.یده احو سپس به هنگام معاد آن مدل مشابه را که نزد خود بو (Ibid: 50) «ن کندیگزیمشابه جا

 یجیتدر صورتبه، آن هم یکیولوژید فساد بیماند؛ چرا بعد از مرگ بایم یباق یسؤالک یتنها 

ند؟ چرا ن کیگزیست بعد از مرگ شخص، بالفاصله مدل مشابه را جایا خدا قادر نیانجام شود، آ

 کند؟ینم ین نگهداریمدل مشابه را در زم

                                                             
 ین؛ بنابراشودبا از بین رفتن ماده، صورت نیز نابود می د کهکریمارسطو انسان را بر مبنای رابطه ماده و صورت تفسیر . 1

د اجزاء بدن هر شخص، او را به همان آوری مجدشود و در هنگام معاد خداوند با جمعپس مرگ، اجزاء انسان پراکنده می

 کند.صورت سابقش اعاده می

 معروف است. «ومأکولآکل» شبهةاین تقریر در فضای اسالمی به . 2
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ان یک جریرا در  شه امورید که تجربه نشان داده خدا همیگوینواگن در جواب میون ا 

 .(Ibid: 49) کندیاستفاده نم یعیانجام داده و از امور فراطب یوقفه عمومیب

 ن است: یچن یریپذلیدگاه تخید بنا برر برهان مدل مشابه یتقر

را  یاست، اگر بتوان جهان هیتوجقابل 1د(کنیرا زنده م یسم انسانیخدا ارگان)گزاره  (الف

 تصور کرد که مثبِت آن باشد.

 را زنده یسم انسانیخدا ارگان)تصور کرد که مثبت گزاره  (مدل مشابه) یتوان جهانیم (ب

 باشد. (کندیم

 ممکن است. (کندیم را زنده یسم انسانیخدا ارگان)گزاره  جه:ینت

 1997در سال  یبه مدل مشابه، و انتقادات شدنمطرحنواگن و یدگاه ون ایپس از انتشار د

د توجه یاست. البته با یرواقعیغبه مقاله خود اضافه کرد و اعتراف کرد که داستانش  یوستیپ

وست با ین پیدر هم یست؛ بلکه ویش نیدست برداشتن از ادعا ین اعتراف به معنایداشت که ا

 سد: ینویم شناساننیزمو  2نیکلو یدگاه اختالفیاشاره به د

ون یلیم 20ر عم دربارةن یبوده و کلو شناساننهیریدده حق با یامروزه مشخص گرد هرچند

ک یک کالسیزیو ف یزمان و یامکانات و رشد علم بهباتوجهد اشتباه کرده است؛ امّا یخورش یسال

ساس ان بر یکلو یتوان ادعاید، مین شروع زمان خورشیبه اول یکیزیف ین عدم دسترسیو همچن

 . (Ibid: 51) ک داستان درست خواندیمفروضاتش را 

رست ن درباره خلقت انسان را نادیه دارویگرا بود و نظرک خلقتین یح آنکه، کلویتوض

، نشان دیورشخدر خصوص عمر  یاهیفرض با ارائه کینامیترمود دانشاستفاده از دانست؛ لذا با یم

ن به اثبات یه داروینظر یت که درستد کمتر از آن اسیعمر خورش - یون یتخم بنا بر -داد 

 یهاافتهیشرفت علم و یبا پبعد و  یهادر دهه. (Thomson, 1862: 160-161)برساند 

 یکه برا یراه اشتباه بود؛ امّا دیاز عمر خورش ین ویتخم، هرچند معلوم شد شناساننهیرید

 .(England& Molnar& Righter, 2007: 4-6) است قبولقابل رفتهمحاسبه 

                                                             
 .برابر است با معاد «کندخدا ارگانیسم انسانی را زنده می» گزارة. 1

و  بریتانیایی مهندس و دانفیزیک و دانیاضیر ، Lord Kelvinلرد کلوین  معروف به William Thomson. ویلیام تامسون 2

 .بود قرن نوزدهم مهم علوم طبیعی در گامانیشپیکی از 
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ارد خود و یشنهادیو و مدل پیرا به سنار یاشکاالت هرچندمه، ین ضمینواگن در ایون ا

توان ینده میشرفت علم در آیخود را درست دانسته و معتقد است که با پ یداند؛ اما مدل معرفتیم

باور به  یه بران رایاز وقوع معاد ارائه کرد؛ امّا در حال حاضر بهتر یبهتر یوهایو سنار هانییتب

 ما موجه کند. یاست که امکان معاد را برا یمعاد، تصور آن به هر نحو

 ه مدل مشابهینظر یابی. ارز3

 یو نقض یوه حلیتوان به دو شیه مدل مشابه میمانند نظر یستیکالیزیف ییهاهینظر یابیدر ارز

ه مدل مشابه دگای، دیدر فلسفه اسالم یانگاردوگانه شةیاند بهباتوجه، یدر مقام حل ش رفت.یپ

 یداند. ساحتیم یدو ساحت ی، انسان را موجودیگردد. چرا که فلسفه اسالمیه ابطال میاز پا

 باشد. یت انسان به بعد مجردش میکه هو یماد یمجرد و ساحت

علم »، (542 -538 :تای)مالصدرا، ب «بساطت نفس»چون  یاادله برهیباتک یشمندان اسالمیاند

 «نفس یریرناپذییتغ»، (375 :1374؛ مصباح، 124-119، 1364، یی)طباطبا «شیبه خو یحضور

بقاء روح  وبه اثبات تجرد ( 262 :2، ج1391)مصباح،  «تجرد علم و عالم»، (175 :10، ج1363، یی)طباطبا

 عنوانبه -بدن  یباشد و با فنایت شخص به روح مجردش می، هویپردازند. از نگاه فلسفه اسالمیم

ه تجرد ین نظرییشود. در تبیمانسان وارد ن -جرد بعد م عنوانبه -ح به رو یاخدشه - یبعد ماد

ن یدر ا رونیازانگاشته شده است،  یاسالم یدر فضا یآثار فراوان ینفس و رابطه آن با بدن ماد

 شود.یت مین مقدار کفاینوشتار به هم

ته است، افی یتسر یغرب گشته و به مجامع علم یفلسف یج فضایرا شةیاند، یستیکالیزینگاه ف

 یبا زبان علم و یحیمس ینگاه فضا بهباتوجهو  یوه انتقادیبا ش یاتین نظریچن یابیدر ارز کوستین

 م:یکنیرا طرح م دگاهین دیوارد بر ا ی، اشکاالت نقضرونیازاکرد.  یابیاتشان را ارزیخودشان، نظر

بلو باور شخص به تصور ینکه ی. از جمله ا1وارد شده است یریبر تصورپذ ی. اشکاالت متعدد1

ت یاثبات آن کفا یبرا ک گزارهیک گزاره دانست. اما باور شخص به یار اثبات یرا مع ک جهانی

                                                             
 رک: خصوصیندرابرای مشاهده اشکاالت بیشتر . 1

P.Tidman, “Conceivability as a test for possibility” American Philosophical Quarterly. 

Marcello Fiocco, “Conceivability, Imagination, and Modal Knowledge”, Philosophy and 

Phenomenological Research. 
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اثبات  یشود. در واقع شخص برایده میکش ییگراتینسبار به ین معیگر ایکند و از طرف دینم

 از به باور موجه دارد نه صرف باور.یک گزاره نی

 زیبرانگتعجبموجه دانستن امکان معاد  یبلو برای یاز مدل معرفتنواگن ی. استفاده ون ا2

 یبلو را منتهیرش مدل یده و پذیبلو را به چالش کشی یدر آثار خود مدل معرفت یاست؛ چرا که و

 .(Van Inwagen, 1998-B: 67-84)دانسته است  ییگراشکبه 

 یه مدل مشابه بر مبنایاست که نظر ین در حالیا مدال است؛ یگراک شکینواگن یون ا .3

 .(Hawke, 2011, 351-364) ندارد یمدال مطابقت ییگراشکشده و با  یزیرطرحبلو یمدل 

را موجه  (A)باشد، امکان گزاره  (A)که مثبت گزاره  یبلو، صرف تصور جهانیدر مدل 

معتقد است، در بلو یمدال است و در مقام مقابله با  ییگراشکنواگن قائل به یکرد؛ امّا ون ایم

 یموجه کرد که به سطح (A)ک جهان مثبت گزاره یتوان با تصور یرا م (A)امکان گزاره  یصورت

ح آنکه، از ی. توض(Van Inwagen, 1998-B: 79) آن توجه شود یات ساختاریق از جزئیز و عمیر

 نندمابهک و یزیح است که از منظر فیصح یوقت «آهن شفاف است»نواگن گزاره ینگاه ون ا

 (، حجم و تراکم اتم و ...ی، سختییرسانا)آهن  یق ساختاریز و عمیات ریبه تمام جزئ دانکیزیف

مشکل و  ین کاریا یا نه؟ از نظر ویا آهن شفاف امکان دارد ید، آیتوجه کرده و بعد تصور کن

 .(Hawke, 2011: 351-364) است ینشدن

د یکه تاک -اش یدگاه معرفتیبر خالف دنواگن ین ون اییگردد که تبیح روشن مین توضیبا ا

 ط است.یار ساده و بسیبس -دارد  یق ساختاریز و عمیات ریبر توجه به جزئ

آن  یبر امکان ذات یشاهد -بلو یر یتقر بنا بر -ده در ذهن یک پدیا یک گزاره یتصور  .4

ن ییبت - یستیکالیزیاز منظر ف ژهیوبه - ین معاد جسمانییدر تب یبحث اصل کهیدرحالاست. 

 یکیزینه ف) یعقل صرفا ک گزاره از راه استدالل ی ین امکان ذاتییآن است؛ چرا که تب یامکان وقوع

، امکان وقوع یکیزین فید مطابق با قوانینواگن بای، ون اگریدعبارتبهز ممکن است. ین (یو تجرب

 آن را. یکرد نه امکان ذاتین مییرا تب یمعاد جسمان

 دهد.یارائه نم یهماننیدال بر ا یمالکه ین نظری. ا5

 قابل ریغنواگن آن را یا باوجودآنکه - یشخص یهماننیمالک ا عنوانبه «اتیح». فرض 6

الف در زمان  سمیارگان کهیدرصورتنواگن معتقد است یون ا باطل است. یرضف -ت حصول دانس
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شخص الف همان شخص ب  شوند، (ن همیع)مشابه  یاتیمنجر به ح 2سم ب در زمان یو ارگان 1

باشد و یات میسم ب علت تامه حیاج به ارگانیسم الف بدون احتیمعترف است ارگان یاست. و

متفاوت  ی، در زمان(سم الف و بیارگان)ن است که دو علت متفاوت ین فرض ایبالعکس. الزمه ا

 ن محال است.یواحد داشته باشند و ا ی، معلول(2و  1زمان )

ن یذا در الند و را حفظ ک یویو دن یبدن اخرو یهماننیا تواندینم مشابه ه مدلی. نظر7

 ثواب و عذاب مشکل است. مسئلهن ییه تبینظر

 ای کامل بدن مثل سوختن) کامل بدن ینواگن در صورت نابودیاون به اذعان ن باالتر، ی. از ا8

ست که خداوند بتواند ین یزیگر چیدچون  ؛ز هم وجود نداردیامکان رستاخ (دیشد انفجار با ینابود

تا  (van Inwagen, 1998-A: 47) وجود ندارد یرابطه علّ  چیچون ه یاز آن بسازد. به عبارت یمشابه

 :Zimmerman, 2012) ستیاز مردگان ممکن ن یز برخیپس امکان رستاخ جاد شودیا مدل مشابه

  .1است ین خالف عدالت الهیو ا (141

ن بدن خدا در ربود یبکاریدگاه، فریدن یابر  یحیمس یفضا درن اشکال وارده یتریاصل. 9

 .(Hudson, 2001: 181) ستا یم واقعیکنیاست که ما فکر م یبدنبا آن  ینیگزیانسان و جا

ز یفر کردن و ییایمانند موم یا اقداماتیخاص  یطیدر مح قرارگرفتناجساد با  ی. برخ10

 یبرا یازهین صورت چه انگیشود. در ایم یریجلوگ شانیکیولوژیبکردن جسد، از فساد و زوال 

ز همان اجزاء و امت با استفاده ایبه هنگام ق تواندیمو مدل مشابه وجود دارد؟ خداوند  ینیگزیجا

 ا کند. یحفظ شده شخص را اح یهاسمیارگان

از  را متشکل ی، انسان اخرویحیم مسیاست. تعال یحیم مسی. مدل مشابه برخالف تعال11

ر از یغ ییاجزا ینیگزیمدل مشابه بر جا کهیدرحالداند؛ یم یویزاء پراکنده انسان دنهمان اج

 ت دارد.یحکا یویاجزاء فرد دن

که  یکیزیک امر متافیسه یاست. مقا الفارقمع یاسین قیدگاه کلویه مشابه با دیاس نظری. ق12

 -اش را بازگو نکرده تجربه ز آن را تجربه کرده،ین یسیو اگر ع -تا کنون آن را تجربه نکرده  یکس

                                                             
مدل آسانسور سقوط را طرح و  Dena Zimmermanزیمرمن دینا  ،اینواگنون به این اشکال و در پاسخ به نگرانی باتوجه. 1

 برقرار کندرا سطه بین بدن در حال مرگ و بدن بعدی واسعی در تبیین مکانیسمی داشت تا رابطة علّی مناسب و بی

(Zimmerman, 2012: 141). 
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ارائه داده که  ی، تئوریتجربعلومن بر اساس یباطل است. کلو یاسیقابل تجربه، ق یکیزیک امر فیبا 

ن برخالف معاد است که یآشکار شد؛ اما ا یدر محاسبه و صحت در روش و یشرفت علم خطایبا پ

 ست.یز قابل تجربه نینده نیآدر  یتجربعلومشرفت یآن را تجربه نکرده و با پ یتا کنون کس

 وقفهیبان یک جریشه امور را در یتجربه نشان داده خدا هم»سد: ینوینواگن می. ون ا13

کشف امور  ینکه از نظر روشیعالوه بر ا. «کندیاستفاده نم یعیانجام داده و از امور فراطب یعموم

ل و یبدون دل ییمدعا یعیفراطبراهه است، عدم استفاده خدا از امور یق تجربه بیاز طر یعیفراطب

 کتاب مقدس است. یهاآموزهبر خالف 

 یریگجهینت

 ینواگن در برتریون ا یه مدل مشابه با وجود ادعایشود نظریآنچه گذشت، دانسته م بهباتوجه

 شناسانهانسانه چه در بعد ین نظریرا ندارد. ا یاز معاد جسمان یکیزیمعقول و ف ینییتب ییآن، توانا

 مواجه است. ییهاییبا نارسا شناسانهمعرفتو چه در بعد 

ست. خدا دادننشان بکاری، فره مدل مشابهیبه نظر ن اشکال واردهیتریاصل یحیمس یدر فضا

ز، یسا به هنگام رستاخیم آباء کلیتعال بنا برست، یسازگار ن یحیم مسیه با تعالین نظرین ایهمچن

نواگن معتقد است خداوند به هنگام معاد مشابه یون ا کهیلدرحازند؛ یخیمردگان از قبرها برم

 است که در قبر است. یر از جسدیکند و شخص مُعاد غیمردگان را اعاده م

از انسان  یستیکالیزیبه طور کامل ف ینییدر تب ینواگن سعی، هرچند ون اشناسانهانساناز منظر 

ار یمع عنوانبه« اتیح» قراردادندا کند و یپ یشخص یهماننیا یبرا یاریدارد؛ اما نتوانست مع

 باطل است.  یاریحصول بودن، مع قابل ریغافزون بر  -نواگن یو اعتراف ون ا ریتقر بنا بر - یهماننیا

 -و بلیر یتقر -مدال  یشناسمعرفتبر  یمدل مشابه مبتن ةینظر، یشناسمعرفتاز منظر 

ده را دارد؛ یک پدی یاثبات امکان ذات ییمدل مشابه تنها توانا رونیازاشده است.  یزیریپ

اشکاالت  یبلو، دارایر یآن است. تقر ی، اثبات امکان وقوعیجسمان ن معادییبحث در تب کهیدرحال

نواگن یون ا شناسانهمعرفتر با نگاه ین تقریگر ایاست، از طرف د ییگراتینسباز جمله  یمتعدد

ک گزاره را یامکان  یساز اثبات و موجه یینواگن، توانایاعتراف خود ون ادر تعارض است و به 

 ییگراشکمدال را مستلزم  یشناسمعرفتبلو در یر یگرش، تقرینواگن در آثار دیندارد؛ چرا که ون ا
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به  یمنته یو یکه به ادعا -بلو یر یاز تقر یهینواگن با چه توجیست که ون ایداند و معلوم نیم

 ه خود استفاده کرده است.یدر نظر -شود یم ییگراشک
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