زندگی پس از مرگ

1

ویلیام هَسْکِر ،چارلز تالیافِرو
*

مترجم :هدایت علوی تبار

یکی از جاهایی که شاهد تالقی مهم و طوالنی عالئق بسیاری از فیلسووفا بوا عالئوق
بسیاری از مردم ،از هر نوع و با هر وضعیتی ،هستیم ماهیو

و اهییو

مور اسو

چگونه باید فانیبود هیۀ موجودات زنود و ،بوه نحوو جودیتر ،فوانیبود خوود را
بفهییم؟ آیا برای اشخاص امکا دارد که پس از مر زیس شناختی زند بیانند؟ این
موضوعی اس

که در قر بیستم هم فلسفۀ تحلیلی و هم فلسفۀ قار ای (برای مثال فرد

فلدمن( )1و مارتین هایدگر) را به خود مشغول کورد اسو

هنگوامی کوه در فرهنو

عیومی موضوع مر نادید گرفته یا انکار میشود ،برخوی از فیلسووفا  ،ایهیدانوا ،
منتقدا اجتیاعی و سیاسی از بیخیوایی نادرسو

نادیود گورفتن یکوی از مهمتورین

واقعی ها دربارۀ زندگی ما به شدت انتقاد میکنند (برای مثال بنگرید به رسایۀ سوور

کییرکگور به نام «بر سر گوری» یا کتاب معروف ارنس بکر( )2به نام انکار مر

کوه

در سال  4791به چاپ رسید اس ) اما واقعی ها دربارۀ مر دقیقوا چیسوتند؟2آیوا
ـــــــــــــــــــــــــــ
 1انتشار اول دوشنبه  62دسامبر6002 ،؛ بازنگری اساسی پنجشنبه  41دسامبر6041 ،
* عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ دانشگاه عالمه طباطبائی( )alavitabar@yahoo.com( .تاریخ دریافت 29/50/92 :پذیرش)29/52/59 :

یادداشت مترجم :دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد را ادوارد

زایتا ،به پیشنهاد هیکارش جا پری ،در سپتامبر  4772در


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
دانشگا استنفورد را اندازی کرد و سرپرستی آ را تاکنو بر عهد دارد طرح آنا این بود که دانشنامه فقط به
صورت اینترنتی منتشر شود تا مشکالت دانشنامههای چاپی را نداشته باشد ،به نحوی که از یک سو به سادگی
بتوا مطایب آ را بازنگری و به روز کرد و از سوی دیگر رایگا و با سهوی

در اختیار هیگا قرار داشته باشد

برای حفظ اعتبار دانشنامه نگارش مدخلهای آ به افراد متخصص و صاحبنظر در هر حوز  ،که بسیاری از آنا
اساتید دانشگا های معتبر جها هستند ،سپرد می شود نویسندگا را معیوال هیئ
با مشورت اساتید گرو فلسفۀ دانشگا استنفورد ،که هیئ

می کند اعضای این هیئ

تحریریۀ دانشنامه انتخاب
مشاورا دانشنامه را تشکیل

میدهند ،انتخاب میشوند ایبته اگر شخصی مایل به نگارش مدخلی باشد میتواند درخواستش را برای بررسی به
این هیئ
هیئ

ارسال کند مدخل به صرف اعتبار نویسند منتشر نییشود بلکه پیش از انتشار ،یک یا چند داور از میا

تحریریه یا خارج از آ باید کیفی

مدخل را بررسی و تأیید کنند دانشنامه از نویسندگا میخواهد که با

توجه به پژوهشهای جدیدی که دربارۀ موضوع صورت گرفته اس
بازنگری کنند مدخل هایی که به موقع بازنگری نشوند میکن اس

یا نقدهایی که دریاف

کرد اند در مدخل

به بایگانی دانشنامه منتقل شوند به هیین دییل

بسیاری از مدخلها یک یا چند بار مورد بازنگری قرار گرفته و ویراس (های) جدیدی از آنها ارایه شد اس
ایبته پس از انتشار ویراس

جدید ویراس

پیشین حذف نییشود بلکه در بایگانی حفظ میشود در پایا هر

مدخل کتابنامۀ مفصلی وجود دارد که میتواند راهنیای خوانند برای مطایعه و پژوهش بیشتر باشد نویسند
موظف اس

در ویراس های بعدی کتابنامه را با منابع جدید تکییل کند تا مارس  6041حدود  4200مدخل
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منتشر شد اس

و انتشار سایر مدخلها هیچنا ادامه دارد از چند سال پیش انتشارات ققنوس ترجیۀ مدخلهای

این دانشنامه را به زبا فارسی زیر نظر آقای دکتر مسعود علیا در دستور کار قرار داد و صد جلد را به چاپ رساند
اما در حال حاضر انتشار ادامۀ مجیوعه متوقف شد اس
مقایهای که در پی میآید ترجیۀ ویراس
ویراس

دوم مدخل «زندگی پس از مر » ) (Afterlifeاز این دانشنامه اس

اول این مدخل در دسامبر  6002توسط ویلیام هسکر ) (William Haskerو ویراس

 6041توسط هسکر و چاریز تاییافرو ( (Charles Taliaferroنوشته شد اس
ویلیام هسکر (  ) 4792 -فیلسوف مسیحی آمریکایی اس
دانشگا ادینبرو در اسکاتلند دریاف
هانتینگتو اشتغال داش

او دکترای خود را در رشتۀ ایهیات و فلسفۀ دین از

کرد و از سال  4722تا هنگام بازنشستگی در سال  6000به تدریس در دانشگا

هسکر در سال  4717و  4770عضو مرکز فلسفۀ دین در دانشگا نوتردام و در سال  6002و

 6002رئیس انجین فلسفۀ دین بود او از سال  6000تا  6009سردبیری مجلۀ معتبر اییا و فلسفه را به عهد داش
تخصص او در زمینۀ فلسفۀ دین و فلسفۀ ذهن اس
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دوم آ در دسامبر

علم ایهی ،ماهی

مابعدایطبیعه؛ ساخ

و دربارۀ موضوع های مربوط به این دو حوز مانند مسئلۀ شر،

نفس و رابطۀ آ با بد آثار گوناگونی دارد از میا این آثار میتوا به موارد زیر اشار کرد:

یک جها بینی ()4719؛ خدا ،زما و علم ()4717؛ پیروزی خدا بر شر :نظریۀ عدل ایهی برای

جهانی رنجآیود ()6001؛ مابعدایطبیعه و خدای سه شخصی ()6049
چاریز تاییافرو (  ) 4726-فیلسوف مسیحی آمریکایی اس

(خارج از آمریکا نام او را معیوال به این صورت اما


درس

اس

که شخص هنگامی که میمیرد نابود میشود؟ یا امکا  ،یا حتی احتیوال،

دارد که بعد از مر زند بیاند؟ آیا هیچ یک از برداش های دینی دربارۀ زندگی پوس
از مر از دیدگا فلسفی امیدوارکنند هس ؟
این مدخل پنج بخش دارد در بخش اول این موضوع را مطرح میکنیم که باورهوا
دربارۀ مر و امکا زندگی پس از مر اهیی

ماندگاری دارنود زیورا موا در موورد

اشخاصی که اینجا و اکنو زندگی میکنند دغدغه داریم و از این رو به آینودۀ آنوا و
آیندۀ خودما عالقهمندیم درس

هیانطور که معقول اس

امید داشته باشیم کسوانی

که دوستشا داریم آیندۀ رضای بخشی در زندگی دنیوی داشته باشند ،طبیعی اس
بررسی کنیم آیا این زندگی تنها زندگی موجود اس

که

یا نه ،و اگر برای زندگی پوس از

مر (یا زندگی پس از این زندگی) دییل داریم ،معقول اس

امیود داشوته باشویم کوه

زندگی پس از مر متضین محیطی جدید و ارزشویند باشود یوا دسو کوم ماهیو
جهنیی نداشته باشد در بخش اول ،دالیل دیگری را مطرح میکنیم که چورا موضووع
زندگی پس از مر از یحاظ فلسفی جایب اس

در بخشهای دوم و سوم این مفهوم

و امکا را بررسی میکنیم که اشخاص بور اسواس دو فلسوفۀ اساسوی دربوارۀ ذهون:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ارشد فلسفه را در دانشگا ُرد آیلند ( ) 4792-4799و کارشناسی ارشد مطایعات ایهیاتی را در دانشگا هاروارد
( )4799-4797گذارند سپس وارد دانشگا براو شد و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای فلسفه را از این دانشگا
( )4797-4711دریاف
استاد کایج سن

کرد عنوا پایا نامۀ دکترای او «دوگانهانگاری دکارتی» بود تاییافرو از سال  4712تاکنو

اوالف در مینسوتا اس

و در حال حاضر مدیری

گرو فلسفه را بر عهد دارد او در دانشگا های

گوناگو مانند آکسفورد ،پرینستو  ،نیویورک ،کلیبیا و نوتردام استاد مهیا بود اس

هیچنین عضو هیئ

چند مجله از جیله سوفیا و مطایعات ایهیاتی و از سال  6041سردبیر مجلۀ ایهیات آزاد اس
جیله انجین فیلسوفا مسیحی عضوی
یا گردآوری کرد اس

تحریریۀ

او در چند انجین از

دارد تاییافرو آثار بسیاری دارد که بیشتر آنها را به صورت مشترک نوشته

برخی از آثار انفرادی او عبارتند از :فلسفۀ دین معاصر ( ،)4771قرینه و اییا ؛ فلسفه و دین

از قر هفدهم ( ،)6002گفتگوها دربارۀ خدا ( ،)6001فلسفۀ دین چیس ؟ ( )6041تعدادی از آثار او به زبا های
دیگر مانند روسی ،کر ای و فارسی ترجیه شد اس
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در آمریکا آ را تاییور تلفظ میکنند ) او کارشناسی فلسفه و ادبیات را در کایج گادرد ( ،)4794-4792کارشناسی

090

دوگانهانگاری (بخش دوم) و مادیانگاری (بخش سوم) ،پس از مر زنود میماننود
در بخش چهارم به زندگی پس از مر برحسب قرائن تجربی میپوردازیم در بخوش
پنجم دالیلی برای این فکر اقامه میشود که معقول بود باورها دربارۀ زندگی پوس از
مر به معقول بود اعتقادات مابعدایطبیعی وابسته اس
 )4بقا و بدیلهای آ
 )6امکا بقا و دوگانهانگاری
 )9انتقادها به امکا بقا و مادیانگاری
 )1فراروا شناسی و تجربههای نزدیک به مر
 )2مالحظات مابعدایطبیعی دربارۀ بقا
 کتابشناسی
 ابزارهای آموزشی
 منابع اینترنتی دیگر
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 مدخلهای مرتبط
 .1بقا و بدیلهای آن

در فلسفۀ غربی باستا  ،افالطو هم زندگی نفس پیش از توید بد و هم زندگی مداوم
نفس پس از مر بد را به صراح

بیا کرد در فایدو افالطوو  ،سوقراط دالیلوی

میآورد که چرا فیلسوف باید از مر حتی استقبال کند (گرچه نباید خودکشی را جایز
بداند یا آ را تشویق کند) ،زیرا مر  ،نفوس افراد نیک در این دنیا را به سوی زندگی
عایی پس از مر آزاد میکند اما در آثار اپیکتتوس( ،)3مور توقوف هسوتی شوخص
تصور شد اس
معتقد اس

اپیکتتوس استدالل نییکند که ما باید از مر اسوتقبال کنویم ،بلکوه

که ما نباید از مر بترسیم زیورا پوس از مور وجوود نخوواهیم داشو

ارزیابی فلسفی درستی چنین موضوعهایی ،هیچو بحث از اقتضائات زند ماند یوا
نیاند پس از مر  ،تا زما حاضر ادامه یافته اس

چرا؟

دالیل بسیاری وجود دارد که چرا باید توجه مداوم داشته باشویم کوه افالطوو یوا

اپیکتتوس و یا هر فیلسوف دیگری که تبیین متفاوتی از واقعی

یا توهم زنودگی پوس

میگوید یا نه یک دییل این اس

که ارزشهایی که موا

مر ارائه داد اس

و درس

اینجا و اکنو داریم با آنچه میکن اس

یا باید در آیند به آ امید داشته باشیم ارتباط

دارد در حایی که برخی از فیلسوفا معتقدند آنچه در آیند روی میدهد نتایج بسیاری
برای معنای زندگی کنونی دارد ،برخی دیگر از فیلسوفا آنقدر بر اهیی
تیرکز کرد اند که پرسشها دربارۀ آیندۀ انسوانی
میکن زندگی پس از مر برای افراد ،اهیی

زموا حوال

در ایون زنودگی ،و خووبی و بودی

کیی دارد به دو فیلسووفی کوه موضوع

اخیر را اختیار کرد اند ،یعنی پیتر سینگر( )4و اریک ویلنبر ( ،)5میپردازیم
سینگر از ما میخواهد موردی را در نظر بگیریم که عیل خوبی انجام شد اس
خوبی آ به آیند وابسته نیس
با کیک برطرف شد اس

و

روستایی را تصور کنید که نیاز زیادی دارد و این نیاز

سینگر ادعا میکند خوبی چنین عیلی نباید بوه آینودۀ دور

وابسته باشد؛ میتوا تفکر دربارۀ آنچه را که میکن اس

هزار سال بعد روی دهد کنار

گذاش
فرض کنید ما در برنامهای برای کیک به جامعهای کوچک در کشوری درحال توسعه
شرک

کرد ایم تا از بدهی رها و از یحاظ غذایی خودکفا شود این برنامه موفقیتی

و فرزندا کمتر خواهند بود اکنو کسی میکن اس

بگوید «شیا چه کار خوبی

انجام داد اید؟ ظرف هزار سال هیۀ مردم و نیز فرزندا و نو هایشا خواهند مرد و
هیچ یک از کارهایی که انجام داد اید تفاوتی ایجاد نخواهد کرد» ()Singer 1993: 274

سینگر پاسخ میدهد:

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

چشیگیر اس و روستائیا  ،سایمتر ،شادتر ،با تحصیالت بهتر ،دارای امنی اقتصادی

اما ما نباید فکر کنیم که تالشهاییا  ،اگر برای هییشه یا حتی برای زما بسیار
طوالنی دوام نداشته باشند ،بیهود هستند ()1993: 274

را حل او این اس

که به جها به صورت چهاربعدی فکر کنویم؛ بور اسواس ایون

فلسفۀ زما  ،هیۀ زما ها به یک انداز واقعی هستند طبق این نظور ،هیووار درسو
اس

که در سال  6060زندگی روستائیا بهتر میشود؛ آنا در سال  6060شاد ،سایم و

091

دارای تحصیالت خوب خواهند بود
اریک ویلنبر  ،برخالف سینگر ،به فلسفۀ زما متوسل نییشود اما نظر او ،ماننود
سینگر ،این اس

که ما در ارزیابی معنا و فوری

طرحهای کنونیما نباید (یوا نیوازی

نداریم) بر اساس تصویر بزر یا آیند فکر کنیم
آیا بهتر نیس

که قتل عام یهودیا به دس

نه مثال در سال  ،4790پایا یاف

حزب نازی در هیا زما پایا خود ،و

– صرف نظر از اینکه جها یک میلیو سال دیگر

چگونه خواهد بود؟ میتوانم زما هایی را در کالس متوسطۀ اول 1به یاد آورم که
بازی بسکتبال یا واییبال بسیار گرم میشد و خلق و خوی نوجوانی زبانه میکشید
معلم مدرسۀ ما گاهی میکوشید ما را با پرسشهای بدو انتظار جواب 2مانند «د
سال دیگر هیچ یک از شیا اهیی

خواهد داد که این بازی را چه کسی برد؟» آرام

کند هیوار به ذهن من میرسید که پاسخ معقول به چنین پرسشی این خواهد بود:
«آیا اکنو واقعا اهیی دارد که هیچ یک از ما د سال دیگر اهیی خواهد داد یا نه؟»
تا اندازۀ زیادی به هیین صورت ،تامس نیگل( )6اظهار میکند «اکنو اهییتی ندارد که
یک میلیو سال دیگر هیچ یک از کارهایی که اکنو انجام میدهیم هیچ اهییتی
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نخواهد داش » ()2013: 345

یک پاسخ میکن این اس

که گرچه حکیتی در مواضع سینگر و ویلنبر وجوود

دارد اما آنا نباید ما را از درک این مطلب بازدارند که مسیر طبیعی عشق به انسا ها و
حکی

(یا فلسفه) شامل دغدغه برای «تصویر بوزر » اسو

اگور سوینگر بهراسوتی

نگرا روستائیا اس  ،آیا نباید امید داشته باشد کوه آنوا زنود بیاننود توا از ثیورات
سرمایهگذاریهای انجام شد بهر مند شوند؟ یا ،اگر این مطلوب را بور اسواس زموا
چهاربعدی( )7بیا کنیم ،آیا او نباید آرزو کند که آنا در سوال  6090و 6010

شواد

باشند؟ مطیئنا کسانی که کیک کردند بیاعتنا به آیند نیستند (و نباید هم باشند) قبول
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. junior high gym
2. rhetorical questions

و زندگی هیه

داریم که اگر سرمایهگذاری انجام شود و سپس شهابی به روستا اصاب
را نابود کند (یا اگر در سال  6090شهاب روستا را نابود کند) میکن اسو

بوه خووبی

فکر کنیم که سرمایهگذاری هنوز عاقالنه ،خوب و بزر منشانه بود اس

(به ویژ اگر

برخورد شهاب پیشبینی نشد باشد) اما چیزی عییقا ناراح کننود وجوود خواهود
داش

اگر یکی از کیککنندگا هنگام ترک روستا اعالم کند:
جدا از آنچه روی میدهد ،جدا از اینکه هیۀ شیا ظرف یک ساع

دچار طاعو

هیهگیر شوید و هیگی با مرگی وحشتناک بییرید ،یا هزار سال دیگر جامعۀ شیا
محکوم شود که سزاوار هیچ چیز جز خف

نیس  ،آنچه ما امروز انجام داد ایم تنها

دغدغۀ ما اس و ارزش عیل ما ،صرف نظر از آنچه در انتظار شیا اس  ،کاهش پیدا
نییکند!

از نظر ما این نگرش عجیب اس

اگر به مسئلۀ زندگی پس از مور برگوردیم ،در

صورتی که فکر میکنید زندگی خووب پوس از مور میکون اسو  ،بایود بوه ترقوی
درازمدت روستائیا هم در این زندگی و هم در زندگی بعدی امیود داشوته باشویم نوه
اینکه صرفا بر ارزش وضعی

کنونی آنا تیرکز کنیم و اگر چنین امیدی دارید ،چورا

انتظار دارید زندگی هیۀ انسا ها در زما خاصی ،برای مثال ظرف هزار سال ،به پایوا
برسد؟ به هیین ترتیب ،اگر معتقد هستید که محتیل یا حتی میکن اس

هیرا با آسیب مداوم بزرگوی باشود ،آیوا نبایود امیود داشوته باشویم کوه

روستائیا دچار آ نشوند؟
نظر ویلنبر دربارۀ قتل عام یهودیا حیرتآور اس

ایبته هویچ کوس ،جوز یوک

نازی آدمکش و روانی ،آرزو نییکند که قتول عوام یهودیوا مودت بویشتوری طوول
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پس از مر

کوه زنودگی

میکشید یا شامل مر حتی یک فرد دیگر میشد اما آنچه انسا امیود دارد کوه یوک
میلیو سال دیگر روی دهد از یحاظ اخالقی یا ارزشی نامربوط نیس

دو آینود را در

نظر بگیرید :در یکی ،یهودیا یک میلیو سال دیگر زند میمانند و موفق هم خواهند
بود در آیندۀ دیگر ،تصور کنید که یک میلیو سوال دیگور حوزب نوازی احیوا شوود
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یهودیا مریخ را مستعیر کرد و واحدهای نسلکشی نازیهوا اعوزام شود اند توا بوا
محلهای سکون

یهودیا هیانگونه برخورد کنند که با محلۀ یهودینشین ورشوو در

سال  4710برخورد کردند این بار نازیها موفق میشوند کوه هیوۀ یهودیوا را نوابود
کنند مطیئنا بسیار نادرس
که اکنو نسب

اس

اس

که به آیندۀ دوم امید داشته باشیم هیچنین نادرس

به وقوع آیندۀ دوم بیاعتنا باشویم نییتووا انسوا باشورفی را

تصور کرد که بگوید نسب

به نابودی هیۀ یهودیا به وسیلۀ نازیها در آینود  ،خووا

یک میلیو سال باشد ،د میلیو سال ،بیس

کامال بیاعتنا اس

میلیو سال یا

نظر نیگل (که ویلنبر آ را نقل کرد اس ) شایا توجه اس
که آنچه ما اکنو انجام میدهیم یک میلیو سال دیگور اهییو
میکن اس
اهیی

اهیی

نظر او این اسو
نخواهود داشو

(یوا

نداشته باشد) ،اما تیایز مهیی وجوود دارد میوا اینکوه رویودادی

دارد (به این معنا که ارزشیند اس ؛ خووب اسو

کوه اتفواف بیفتود) و اینکوه

اشخاصی که در آیند زندگی میکنند از آ رویداد آگا خواهند بوود و بوه آ اهییو
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خواهند داد مسلیا هیوار درس

اس

که قتل عوام یهودیوا نبایود اتفواف میافتواد،

صرف نظر از اینکه کسی آ را صد (یا هزار یا یک میلیو ) سال دیگر به یاد آورد یا نه
به عالو  ،کسانی از ما که از این نسلکشی وحش

کرد اند باید امیدوار باشند که به یاد

آورد آ و منتقل کرد گزارشی از آ محدودی

قانونی نداشته باشد مطابق با آزمو

فکری پیشینما دو آیند را تصور کنید :یک میلیو سال دیگور ،اشوخاص قتول عوام
یهودیا را به یاد میآورند و به تأسف خورد از این نسلکشی جیعی ادامه میدهند؛
در آیند ای دیگر ،اشخاصی را تصور کنید که هیگی نازی هستند و قتل عام یهودیا را
فقط به عنوا ناتوانی از موفقی

در کشتن هیۀ یهودیا به یاد میآورند ،مووفقیتی کوه

فقط در سال  400060041میتوانستند به آ دس

یابند

بنابراین یک دییل که چرا موضوع زندگی پس از مر جذابی
دارد این اس

تاریخی و معاصور

که ارزشهای ما در مورد اشخاص ،اشیاء و رویدادهای کنونی ،به آیند ،

از جیله امکا آیند ای برای افراد پس از مر شا  ،مربوط اس

اگر بدانیم که بورای

اشخاص فردی محال اس

پس از مر زیس شوناختی زنود بیاننود ،تأمول دربوارۀ

زندگی پس از مر  ،که میکن اس

انتظار یا امید آ را داشته باشیم ،بیهوود خواهود

بود (مگر اینکه این کار به درد هدفی تخیلی بخورد) ،اما بیهود نیس

که تأمل کنیم آیا

محال بود زندگی پس از مر بر ارزشهای ما در این زندگی تاثیر میگذارد یوا نوه
جدی گرفتن این نظر که ما هنگام مر نابود میشویم چوه اقتضوائاتی بورای زنودگی
کنونی ما دارد؟ برخی از فیلسوفا راهبردی شبیه راهبرد سینگر و ویلنبور را دربوارۀ
زندگی فردی ما اتخاذ میکنند در دین بدو خدا روناید د ُورکین( )8به صراح

دربارۀ

«آنچه ما به شدت از آ میترسیم» یعنی «نابودی کامل ،که خود غیرقابل تصور اسو ،
و پایا داد به هیه چیز» صحب

میکند )(2013, 150

گرچه او فکر میکند که نووعی

زندگی فردی پس از مر (حتی با در نظر گرفتن طبیع گرایی ایحادی) میکن اس ،
اما «نوعی فناناپذیری» را پیشنهاد میکند که «تنها نوعی اسو

کوه بوه آ نیواز داریوم»

)(Dworkin, 2013, 159

وقتی کار کوچکی را خوب انجام میدهید  -آهنگی مینوازید یا نقشی ایفا میکنید یا
یک دس

ورف بازی میکنید ،توپ بیسبال را منحنی پرتاب میکنید یا چیزی را

تحسین میکنید ،یک صندیی میسازید یا غزیی میسرایید یا عشقبازی میکنید -
رضای

شیا فینفسه کامل اس

اینها دستاوردهای درو زندگی هستند چرا

دستاوردی فینفسه کامل باشد؟ )(Dworkin 2013:158

چه کسی انکار میکند که چنین اعیایی میتوانند دستاوردهای بزرگی باشوند؟ اگور
بقای فردی پس از مر محال باشد ،دورکین حق دارد آرزوی هنرپیشۀ کیدی ،وودی
آین( ،)9را که تا ابد نه با کارهایش بلکه در آپارتیانش به زندگی ادامه دهد ،کنار بگذارد
(و کنار نیز میگذارد ) اما آیا ما میدانیم زندگی فردی پس از مر محال اسو ؟ بعودا
در این مدخل میگوییم که رد کرد زندگی پس از مر به عنوا امری محال از یحاظ
فلسفی سس

اس

عالو بر این ،میگوییم که خوبیهای درو زندگی که دورکوین
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زندگی نیز ،با ارزش خودش در هنر زیستنی که به نیایش میگذارد ،نتواند
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آنها را توصیف میکند ما را برمیانگیزاند که بررسی کنیم آیا زندگی بشری میتواند از
این هم غنیتر باشد اگر به نیستی ختم نشود و در عوض ،مر نشانۀ انتقال بوه نووعی
زندگی پس از مر باشد که برخی از ادیا جها آ را به تصویر کشید اند
بنابراین ما میگوییم موضوع زندگی پس از مر دس کم به سه دییل موجه اس :
اگر شیا اشخاصی را در این زندگی دوس

این زندگی مهم اس

داریود و بوه ترقوی

مداوم آنها امیدوارید (یا امید دارید که آنا نابود نشوند یا بوه سرنوشو
نگردند)؛ مهم اس

بودی دچوار

که در مورد اقتضائات عدم (یا وجوود) زنودگی پوس از مور بور

اساس چگونگی فهیید آنچه اکنو برای شیا مهم اس

فکر کنویم؛ بررسوی زنودگی

پس از مر به دالیل تاریخی مهم اس  :تأمل دربارۀ زندگی پس از مر و باور به این
زندگی در بخش زیادی از تاریخ بشر وجود داشته اس
در اکثر فرهن ها قرائنی برای باور به نوعی زندگی شخصی پوس از مور وجوود
دارد که در آ هیا فردی که زندگی کرد و مرد اس  ،بواقی میمانود و بوه داشوتن
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921

091

تجربههای جدید ادامه میدهد اما بدیلهایی وجود دارنود یونانیوا باسوتا معوروف
هستند به اینکه ارزش زیادی برای «بقا» در یاد و احترام جامعه قائل شد اند  -عیلی که
در اشارۀ ما به مشاهیر درگذشته به عنوا (برای مثال) «بیب روث()10جاویود» مونعکس
شد اس

(به بیا دقیق ،این برای یونانیا جایگزین زندگی شخصوی پوس از مور
()11

نبود ،بلکه مکیلی بود برای آنچه آنا وجود نسبتا بیمحتوا و بیحاصول در هوادس

تصور میکردند ) به نظر میرسد چنین امیدی تسلی زیادی فوراهم میکنود فقوط اگور
انسا نه تنها دربارۀ دق

و عدای

داوریهای جامعه بلکوه دربوارۀ توداوم و خواطرۀ

مداوم جامعه خوشبین باشد صورت جایبی از این نوع فناناپذیری در ایهیات پویشوی
یاف

میشود ،با وعدۀ این ایهیات دربارۀ «فناناپذیری عینی» در علم خدایی که ایبته نه

فراموش میکند و نه در مورد زندگیهایی که بوه یواد مویآورد داوری نادرسوتی دارد
( )Hartshorn 1962: 262سن های هندویی و بودایی شامل باور به تناسخ هستند سن
فلسفی هندویی به تداوم افراد از طریق بازتویدها و مر های متوایی اعتبار بویشتوری

نسب

به سن

فلسفی بودایی میدهد در فلسفۀ بودایی وظیفۀ موداوم ،ایجواد آگواهی

کافی از خود برای تحقق تناسخ و در عین حال به دس
فردی (در نهای ) چیزی واقعی و عینی نیس

آورد این فهم اس

بلکه توهیی اس

که خود

که در نیروانا غرف یا

رها میشود
مدخلهای دیگر در دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد به موضوعهوا در فلسوفۀ هنودویی و
بودایی میپردازند (برای مثال بنگرید به مدخل ذهن در فلسفۀ بودایی هندی) ،بنابراین
در اینجا از مطایعۀ تطبیقی دربارۀ توصیفهای دینوی رقیوب از زنودگی پوس از مور
خودداری میکنیم تیرکز ما در بخش زیادی از باقییاندۀ این مدخل بر امکا و معقول
بود باور به وجود جها پس از مر برای اشخاص فردی اس  ،گرچه در این میا ،
با توجه به فرضهای مابعدایطبیعی متفاوت ،مالحظاتی را دربارۀ انواع میکن زنودگی
پس از مر بیا خواهیم کرد در مورد فیلسوفانی مانند کییرکگور و بکر که پیشتور
ذکرشا رف
ما این اس

و کسانی از ما را که از فانی بود ما غافل شد ایم سرزنش میکنند ،نظر
که گاهی تأمل دربارۀ فانی بود میتواند ما را از کار بیندازد و حواسویا

را از جستجوی خوبیهای کنونی (از قبیل خوبیهایی که دورکین بر آنها تأکید میکند)
یا تسکین رنج پرت کند برای کیککنندگا در مثال سینگر پسندید نیسو

کوه کوار

اس

هیچ چیز نادرستی در زندگی کرد بدو کلنجار رفتن با فانی بود وجود نداشته

باشد اما دالیل خوب کافی وجود دارد که چرا موضوعهای ماهی

مر و وجوود (یوا

عدم) زندگی پس از مر از یحاظ فلسفی جایب و شایستۀ توجه هستند
هنگامی که به این پرسش میپردازیم که زندگی پس از مر برای اشخاص امکا دارد
یا نه طبیعی اس که در پرتو فلسفهای که دربارۀ اشخاص انسانی داریم بوه دنبوال پاسوخی
باشیم در بخش بعدی ،بقا را از دیدگا دوگانهانگاری ذهن  -بد بررسی میکنیم
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خود را متوقف کنند تا هیایشهایی دربارۀ مر و مرد برگزار کنند اما گرچه میکن
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 .2امکان بقا ـ دوگانهانگاری

در ابتدا ،روشن به نظر می رسد که دوگانه انگاری دیدگاهی «باب میل بقا» 1اس

در

صورتی که ما چیزی جز بدنیا نباشیم ،به نظر میرسد که اگر مر  ،بدنیا را نابود
کند ،ما نابود می شویم و هیچ چیز از ما به عنوا اشخاص بواقی نییمانود  -گرچوه
بخشهایی از بدنیا و ذراتی که آ را تشکیل میدهند متفرف خواهند شد و شواید
(موقتا) بخشی از بد موجودات زندۀ دیگر شوند اما اگر موا اذهوا یوا نفووس یوا
اشخاص غیرجسیانی (یا غیرمادی) باشیم که در بد قرار گرفتوه ایم ،حتوی نوابودی
کامل بد های جسیانی ما منجر به نابودی ما به عنوا اشخاص نیی شود در واقوع،
یکی از چندین استدالل در تایید دوگانه انگاری مبتنی بر قابل تصور بود وجوود موا
بدو بدنیا اس

اما اگر دوگانهانگاری درس

باشد ،ضرورتا نتیجه نییشود کوه

اشخاص پس از مر بد هایشا زند می مانند میکن اس

وابستگی کارکردی موا

به بد هاییا آنقدر اساسی باشد که ما فقط هنگامی به عنوا اشخاص دارای بد به
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وجود میآییم که بد هاییا به شکل و ساختار خاصی برسند و سپس زمانی نوابود
میشویم که این شکل و ساختار از بین برود اما دوگانهانگاری دس کم را را برای
این ادعا باز میکند که وابستگی ما به بد هاییا میکن اس
با در نظر گرفتن قوانین کنونی طبیع  ،ذاتی اس

(نه ضروری) یا فقوط

(قوانینی که میکن اس

خدا آنها

را نقض کند) اما تبیین های دوگانه انگارانه در مورد بقا به طور جودی موورد تردیود
قرار گرفتهاند
برخی از فیلسوفا استدالل میکنند که تبیینهای دوگانهانگارانه در مورد بقا کارآمد
نیستند زیرا ما برای اشخاص فاقد بد «معیار هوی » نداریم وقتی ما دربوارۀ هویو
اشخاص داوری میکنیم دربارۀ هوی

نفوس داوری نییکنیم استدالل شد اس

کوه

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. survival-friendly

ما نییتوانیم در مورد هوی

نفوس داوری کنیم ،زیورا گفتوه شود اسو

ادراکناپذیر و بیمکا هستند به این دییل ،هوی
شامل هوی
هوی

 -و تعیوین

اما هنگامی که شخص میمیورد ،ایون بود در

گور میپوسد و نییتواند مبنای تعیین هوی

ما در مورد شخصی باشد که فرض شد

).(Perry 1978: 6 – 18

بدو بد زند ماند اس

هسکر ادعا میکند که این انتقاد مبهم اس
میآمیزد

شخص در طوول زموا نییتوانود

نفس او در طول زما باشد آنچه مویتووانیم تعیوین هویو

مجدد  -کنیم بد شخص اس

کوه نفووس

)(Hasker 1989: 208-209

و دو پرسوش کوامال متیوایز را در هوم

یوک پرسوش ،مابعودایطبیعی اسو  :گفوتن اینکوه

شخصی در یک زما از یحاظ عددی هیا شخص در زما بعد اسو بوه چوه معنوا
اس ؟ (یا میتوا گف

این پرسشی مابعدایطبیعی اس

که :آیا  Xدر هیا  φاسو

که  Yدر اس ؟) پرسش دوم ،معرف شناختی اس  :موا چگونوه میتووانیم بگووییم
شخصی در یک زما از یحاظ عددی هیا شخص در زما بعد اس ؟ (یا ما چگونوه
هیا  φاس

میتوانیم بگوییم  Xدر

میا این پرسشها (که میکن اس
ابهامات فلسفی جدی اس
اس

به چه معنا اس

تا انداز ای ویتگنشوتاین مسوبب آ باشود) منشوأ

پاسخ کوتا به پرسش اول این اس
هیچنین میدانیم برای  φدر

که در حایو

هیا فرد  φبود

عوادی

که φ

در

مووارد غیرعوادی موواردی هسوتند کوه در آنهوا  φدر دچوار

تغییراتی شد و ما مطیئن نیستیم که این تغییرات منجر به نابودی  φیا جایگزینی آ با
چیزی دیگر ،به طوری که خود هیا  φبه هیچ وجه نییتواند تا باقی مانود باشود،
شد اس

یا نه مثال کهن ،کشتی تسئوس 1اس  ،اما مثالهای بسیاری وجود دارد در

ـــــــــــــــــــــــــــ
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 4در طول یک دورۀ زمانی هیۀ تختههای کشتی تسئوس را برداشتند و جایگزین کردند ،به طوری که هیچ یک از
چوبهای اصلی باقی نیاندند اما تخته های اصلی را نگه داشتند و در نهای
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وقتی میدانیم  φچیس

که  Yدر

اس ؟) نواتوانی در تیوایز نهواد

آنها را دوبار سوار کردند و به

صورت کشتی درآوردند ایبته پرسش این اس  :کدام یک کشتی «واقعی» تسئوس اس ؟

چنین مواردی ،چارۀ اول ما این اس

که بکوشیم مفهووم  φرا دقیوقتر بفهیویم  -آیوا،

برای مثال ،مفهوم ما از کشتی جایگزینی تدریجی هیۀ اجزای آ را اجاز میدهد یا نه؟
اما گاهی میکن اس

هیچ پاسخ قطعی به این پرسش وجوود نداشوته باشود هور چوه

باشد ،مفاهیم ما ایجاد شد اند تا به انواعی از امور میکون کوه در حایو
میدهند بپردازند و گاهی میکن اس

عوادی روی

وضعی هایی را ابداع کنیم (یا حتی آنهوا را بوه

روش تجربی کشف کنیم) که در استفادۀ عادی ما از یک مفهوم پیشبینی نشد باشود
در این صورت ،یا باید برای خودما معیارهایی را در نظر بگیریم که وضعی

جدید را

دربرگیرد (و بدین نحو مفهوم پیشین خود را از  φاصالح کنیم) و یا بپذیریم پرسشوی
که مطرح کردیم هیچ پاسخی ندارد
وقتی این پرسش را در مورد بقای نفوس غیرمادی مطرح میکنیم ،آنچه موییوابیم ایون
اس که مسئلهای وجود ندارد که نیازمند را حل باشد ما میدانیم فاعل تجربه بود – برای
مثال ،موجودی بود که فکر میکند ،باور میکند ،به چیزهای گوناگو میل دارد  -بوه چوه
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معنا اس و این ،دس کم در ظاهر ،مستلزم داشتن بد نیس  ،چه برسد به اینکه در طوول
زما در خود هیا بد قرار داشته باشد اگر ما به نفس غیرمادی بوه شویوۀ دکوارتی فکور
کنیم ،واقعا هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند برای چنین نفسی روی دهد (جز اینکوه خودا
دیگر آ را در وجود حفظ نکند) و باعث نابودی آ شود؛ نفوس دکارتی «به طوور طبیعوی
فناناپذیر» هستند برخی از دیدگا های دوگانهانگارانۀ دیگر میکن اس فناناپذیری طبیعوی
نفس را اختیار نکنند ،و در این صورت الزم اس دربارۀ انواع تغییراتی که نفس ،اگر قورار
اس به عنوا فردی که بود اس در وجود باقی بیاند ،میتواند و نییتواند تحیول کنود
چیزی بگویند اما در اینجا مسئلهای برای فرضیۀ کلی بقا به عنوا نفوس غیرموادی وجوود
ندارد )(Hasker 1999: 206 – 11

پس از حول و فصول کورد پرسوش مابعودایطبیعی روشون میشوود کوه پرسوش
معرف شناختی از آنچه میکن اس

در ابتدا به نظر برسود اهییو

چگونه نفوس غیرمادی را در طول زما تعیین هوی

کومتوری دارد موا

مجدد میکنیم؟ در شرایط عادی،

این کار را با تعیین هوی

مجدد بد داری 1نفس انجام میدهیم ،اما ایون کوار هیووار

میکن نیس  :دس کم پیش از پیدایش آزمایش  ،DNAهیوار نییتوانستیم موواردی
از هوی

مورد مناقشه را با تعیین هوی

مجدد بد ها حل و فصل کنیم گاهی خاطرۀ

شخص از رویدادها نشانۀ مهیی اس  ،گرچه ایبته نشانۀ مطیئنی نیس
آزمایشی میتواند هوی
مسئلۀ هوی

اموا آیوا هویچ

شخص کامال فاقد بد را مشخص کنود؟ آشوکار اسو

کوه

شخص فاقد بد برای برخی قابل فهم اس  :کسانی که بوه واسوطههای

احضار ارواح مراجعه میکنند مطیئنا این مسئله را میفهیند ،خووا بوا عیوه سووزی
درگذشتۀ عزیز صحب

2

کنند ،خوا صرفا با یک شخص حرفهای فریبکار اما بار دیگر،

هنگامی که معلوم شوود هویچ مسوئلۀ مابعودایطبیعی در اینجوا وجوود نودارد ،پرسوش
معرف شناختی صرفا به پرسشی عیلی تبدیل میشود که اگر و هنگامی که در عیل به
چنین تعیین هوی هایی نیاز داریم الزم اس
هیچنین شایا توجه اس

به آ پاسخ داد شود

که انتقاد به استیرار فردی در دوگانهانگاری میتواند به

استیرار فردی در مادیانگاری نیز وارد شود یک انتقاد به دوگانهانگاری (که منشوأ آ
را میتوا به کان

بازگرداند) این اس

که شخص دوگانهانگار نییتواند این امکا را

تبیین کند که خودهای فردی متفاوت (با «خاطرات» و ویژگیهای روا شناختی کامل
استیرار شخصی فردی با خود واحد را ایجاد میکنند اگر خود ،غیرمادی اس

چگونه

تغییرات متوایی را متوجه خواهیم شد؟ این را میتوا مسئلۀ انتقال تشخیص داد نشد
(و شاید حتی غیرقابل تشخیص) نفس نامید این انتقاد با موانع بسیاری مواجوه اسو
که یکی از آنها این اس

که اگر قرار باشد در طول زما افرادی با خود واحد نباشویم،

ـــــــــــــــــــــــــــ
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و به روز شد ) دائیا جایگزین نفس یا خود غیرمادی مویشووند و بودین نحوو تووهم

111
1. embodiment
2. Aunt Susie

به درستی نییتووانیم تجربوهما را از وضوعی های متووایی تبیوین کنویم (موا زموانی
میشنویم که بی

بن( )12سه بار زن

زد اس

اس ) اما آنچه به موضوع استیرار مربوطتر اس

که ابتدا شنید باشیم دو بوار زنو
ایون اسو

زد

کوه منطقوا امکوا دارد

بد های مادی هر یک میلیونیوم ثانیه انتقال پیدا کنند اگر انتقال (یا نابودی و پیودایش)
در یک یحظه (و نه با فاصلۀ زمانی) انجام شود هیچ دوامی وجود نخواهد داش  ،هیچ
رویدادی وجود نخواهد داش

که بتوانیم آ را انداز بگیریم و انتقال را آشکار سوازد

اگر انتقال غیرقابل تشخیص چیزی مادی مسئلهای نیسو  ،انتقوال غیرقابول تشوخیص
نفس نیز نباید مسئلهای باشد
هنوز میکن اس

انتقادی به تبیین دوگانهانگارانه از زندگی پوس از مور وجوود

داشته باشد که بر اساس آ  ،مفهوم بقای فاقد بد  ،حتی اگر منطقوا ناسوازگار نباشود،
مفهومی اس

که برای اینکه اجاز دهیم به عنوا یک امکا واقعی بوه حسواب آیود،

درک کافی از آ نداریم به هر حال ،چنین بقایی به چه معنا اس ؟ ایبته اگر فرض کنیم
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که نفوس درگذشتگا بالفاصله به بد های رستاخیزی مجهز میشوند ،این اشکال توا
اندازۀ زیادی کاهش مییابد اما اگر مفهوم نفس غیرمادی قورار اسو
انجام دهد ،الزم اس

بتوانیم تصور کنیم که برای چنین نفسی وجود داشتن به تنهایی،

یعنی بدو بد  ،چه کیفیتی میکن اس
این ایراد را

کواری فلسوفی

داشته باشد

پرایس( (1953) )13در مقایوۀ جوایبی پاسوخ داد اسو

پورایس ،بوا

تفصیل قابل مالحظهای ،مفهوم نفوس فاقد بد را که در «جهانی» شامل چیزهایی شبیه
تصاویر رؤیایی وجود دارند توضیح میدهد  -اما تصاویری که میا شیاری از نفوس
کم و بیش هیفکر که با دورآگاهی 1با هم ارتباط دارند ،مشترک اسو

از جیلوۀ ایون

تصاویر ،تصاویری از بد خود انسا و بد انسا های دیگر اس  ،به طووری کوه در
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. telepathically

تیایز نهاد میا جها تصویری و جها جسیانی معیویی که ما

نگا اول میکن اس

در حال حاضر در آ ساکن هستیم دشوار باشد این برداش

بوارکلی

شوبیه برداشو

اس  ،جز اینکه پرایس به خدا به عنووا حوافظ نظوم و ترتیوب در جهوا تصوویری
مستقییا متوسل نییشود اما او میگوید:
اگر یکتاپرس

باشیم معتقد خواهیم بود که قوانین طبیع  ،در جها های دیگر

هیچو در این جها  ،در نهای به ارادۀ آفرینند ای ایهی وابسته هستند

)(1953: 390

کسی که به طور جدی ارایۀ این نظر از سوی پورایس را بررسوی مویکنود نواگزیر
میپذیرد که او تبیین به قدر کافی روشنی را از چگونگی وجود فاقد بد مطرح کورد
اس

الزم نیس

ما از (آنچه به نظر میرسد) فرض پرایس باشد پیروی کنویم ،یعنوی

اینکه این تبیینی قابل قبول از وضعی

واقعی اشخاص مرد اس

اگور او تبیینوی کوه

معقول بود مفهوم بقای فاقد بد را روشن کند ارایه کرد باشد کافی اسو ؛ در ایون
صورت فرد معتقد به زندگی پس از مر میتواند بگوید« :اگر نه دقیقا بوه ایون نحوو،
پس به نحوی دیگر»
اگر دییل وجود دارد که فکر کنیم دوگانهانگاری ذهن  -بد درسو

اسو  ،پوس

دییل وجود دارد که فکر کنیم بقای شوخص پوس از مور منطقوا میکون اسو

اموا

اس

خوا این مطلب موجه باشد خوا نباشد ،دوگانهانگاری بدو تردید در معورض

شیاری از انتقادها قرار دارد ،گرچه این انتقادها ضرورتا از اشکالهایی که مادیانگاری
به هیرا دارد دشوارتر نیستند

(بنگرید به مدخل دوگانوهانگاری و هیچنوین بوه 2010

) )Koons and Bealer (eds.با توجه به این مطلب اجاز دهید امکوا بقوا را بوا در نظور
گرفتن نوعی مادیانگاری نیز بررسی کنیم

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

دوگانهانگاری اخیرا با دورا سختی روبرو شد و به طور گسترد بیاعتبار دانسته شد

1

ـــــــــــــــــــــــــــ
« 4مادیانگاری» در اینجا برای اشار به این دیدگا به کار گرفته میشود که انسا ها مخلوقات کامال مادی هستند؛
اشخاصی که به این معنا مادیانگار دانسته میشوند قاعدتا معتقد نیستند که خدا موجودی مادی اس
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 .3انتقادها به امکان بقا ـ مادیانگاری

چشماندازها برای بقا بر اساس دیدگا مادیانگارانه دربارۀ اشخاص چیس ؟ یک دییل
میکن برای این فکر که مادیانگاری مخایف چشومانودازهای زنودگی پوس از مور
این اس

نیس

که ،از یحاظ تاریخی ،دیدگا متعارف در مورد زندگی پس از مر در

سن های یکتاپرستانۀ اصلی این نوع زندگی را مستلزم رستاخیز بد ها میداند گرچه
سن

ایهیاتی دیرینهای وجود دارد که باور به رستاخیز جسویانی را بوا دوگانوهانگاری

مرتبط میکند ،اما بسیاری از ایهیدانوا و برخوی از فیلسووفا اسوتدالل میکننود کوه
دوگانهانگاری مفهومی افالطونی اس
(1955

کوه وارد سون های یکتاپرسوتانه شود اسو

 )Cullmanو فهییوود زنوودگی پووس از موور بووه شوویوۀ مادیانگارانووه و نووه

دوگانهانگارانه با تأکید عبرانی ،مسیحی و اسالمی بر زندگی جسیانی سازگارتر اس
مسئلۀ منطقی اصلی برای روای های مادیانگارانه از رستاخیز ،اینهیانی شخصی
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اس

1

بر اساس فرضهای دوگانهانگارانه ،اینهیانی شخصی به وسیلۀ استیرار نفوس

میا مر

و رستاخیز حفظ میشود اما از نظور مادیانگواری ،هویچ چیوز بور فاصولۀ

مکانی -زمانی میا بدنی که از بین میرود و بدنی که رستاخیز مییابود پول نییزنود
بدو چنین پلی چگونه شخص «رستاخیزیافته» هیوا شوخص مورد اسو ؟ ابتکوار
فراوانی در جستجوی پاسخی به این پرسش به خرج داد شد اس
بدو تردید ،متداولترین گزینۀ مادیانگارانه در اینجا نظریۀ «بازآفرینی» 2اس

که بر

اساس آ  ،مدتی پس از مر شخص ،خدا او را با آفرید بودنی بوا هیوا ویژگیهوای
بدنی که از بین رفته اس

بازآفرینی میکند )(Hick 1983:125-26

گرچه این کوار میکون

111

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. personal identity
2. re-creation

اس

در موارد مر فجیع نسبتا وحشتناک به نظر برسد اما هیچ دییلی وجود نودارد کوه

خدا نتواند هر آسیبی را اصالح کند و جوانی بد را دوبار برقرار سازد و غیور اموا آیوا
این بازآفرینی میتواند ضرورت رابطۀ اینهیانی (این واقعی
شیا در طول زما قطعی اس

که استیرار شیا به عنووا

نه غیرضروری) را حفظ کند؟ اگر شیا بوازآفرینی شووید

«شیا»یی که در بازآفرینی به وجود میآید نییتواند صرفا به نحو غیرضوروری و اتفواقی
شیا باشد (گویی شخص دیگری میتواند کار شیا بود را انجام دهد) یک دییل بورای
اینکه گیا کنیم رابطۀ اینهیانی حفظ نشد (و این صورفا موضووعی معرفو شوناختی
نیس ) این اس

که اگر خدا میتواند یک بد را بیافریند که دقیقا شبیه بدنی اسو

کوه
که

مرد چرا دو یا چند بد را نتواند بیافریند؟ پاسخ رضای بخشی به این پرسش نیس

بگوییم خدا ،چو خیر اس  ،چنین کاری را انجام نخواهود داد (و شواید نتوانود انجوام
دهد) بر اساس دیدگا مورد بحث ،آنچه برای رستاخیز ضروری اس

صرفا این اسو

که ذرات مادی به شیوۀ درستی مرتب شوند ،و اینکه فقط خدا میتواند این کار را انجوام
دهد به سختی یک حقیق

ضروری اس

(شاید یوک فرشوتۀ خودسور واقعوا بواهوش

بتواند این کار را انجام دهد!) هیچنین امکا ندارد یگانگی را با این ایزام ضویان

کنویم

که هیا ذراتی که در بد مرد حاضرند بد رستاخیزیافته را تشکیل میدهنود از یوک
ریخته اس

و چندا قابل قبول نیس

که جایگزینی یکی از اتومهوای حاضور در زموا

مر با اتیی که بد چند ثانیه پیش از مر آ را دور ریخته اس به معنای این باشد که
ما بدنی متفاوت داریم (با فرض اینکه سایر شروط برآورد شد باشند) از سوی دیگور،
اگر فقط ذرات بد در زما مر بتوانند مورد استفاد قرار گیرند مسائل دیرپایی وجوود
دارد دربارۀ موجود بود برخی از این ذرات که میکن اس

ظرف چند سال را خوود را

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

سو ،بدو تردید بد در طول زندگیاش ذرات کافی برای ساختن چنودین بود را دور

111

به سوی شیار زیادی از بد های انسا های دیگر باز کرد باشند در هر صوورت شوهود
قطعی وجود دارد که دوبار سرهم کرد [ذرات] ،جدا از اینکه چقدر ماهرانه انجام شود،
یک بدل 1را ایجاد میکند و نه هیا بدنی را که از بین رفته اس

در بهترین حای

پیتور

و اینواگن( )14مثایی قانعکنند میزند:
فرض کنید صومعهای ادعا کند که نسخۀ خطیای را در اختیار دارد که قدیس
آگوستین با دس

خود نوشته اس

و فرض کنید راهبهای این صومعه هیچنین

ادعا کنند که این نسخۀ خطی را آریوسیها( )15در سال  129سوزاند اند بیدرن

به

ذهن ما خطور میکند که بپرسیم چگونه این نسخۀ خطی ،نسخهای که میتوانیم
ییسش کنیم ،میتواند هیا نسخۀ خطیای باشد که در سال  129سوزاند شد
اس

فرض کنید پاسخ آنا به این پرسش این باشد که خدا به نحو معجز آسایی

نسخۀ خطی آگوستین را در سال  121بازآفرینی کرد ما باید به این پاسخ چنین جواب
دهیم :عیلی که این پاسخ توصیف میکند به نظر میرسد که ،حتی به عنوا دستاورد
قدرت مطلق ،کامال محال اس

خدا قطعا میکن اس

خطی اصلی آفرید باشد ،اما این رونوش
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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رونوش

کاملی از نسخۀ

آ نسخۀ اصلی نخواهد بود؛ نخستین

یحظۀ وجود آ بعد از مر آگوستین بود اس ؛ هرگز اثر دس
اس ؛ بخشی از اثاثیۀ جها در هنگام حیات او نبود اس

او را به خود ندید

و غیر اکنو فرض کنید

راهبهای ما قرار باشد صرفا با اظهار این مطلب پاسخ دهند که نسخۀ خطیای که
اکنو در اختیار آنا اس مسلیا اثر دس

آگوستین را به خود دید اس ؛ بخشی از

اثاثیۀ جها هنگام حیات قدیس بود اس ؛ هنگامی که خدا آ را بازآفرینی یا
بازسازی کرد (به عنوا یک جزء الزم از انجام این کار) ترتیبی داد که آفریدۀ او هیۀ
این ویژگیها را داشته باشد [تغییر پاراگراف در ]4791
ما اعتراف میکنیم که نییدانیم از این پاسخ چه باید بفهییم باید به راهبها بگوییم
که نییدانیم چگونه آنچه آنا به آ باور دارند میتواند به نحوی درس باشد

(van

)Inwagen 1992: 242-43

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. replica

با توجه به این اشکالهای دیدگا بازآفرینی ،کوشوشهایی بورای یوافتن را هوای
از میوا آنهوا

دیگری برای تبیین رستاخیز به شیوۀ مادیانگارانه صورت گرفته اسو

یکی از را های جایبتر ،توسل یین رادر بیکر( )16به دیدگا تشکیلی 1دربارۀ اشوخاص
اس

( .)Baker 2000, 2001, 2005بر اساس این دیدگا  ،اشخاص با بد هایشوا یکوی

نیستند بلکه از آنها تشکیل شد اند (او از ارتباط تشکیلی با تفصیل قابل توجهی بحث
میکند؛ جزئیات آ در اینجا بیربط اس
اس

) مشخصۀ اشخاص «دیودگا اول شوخص»

که تقریبا به معنای توانایی اندیشید به خود به عنوا خود اس

این توانایی ،که

انسا ها از آ برخوردارند اما به نظر میرسد حیوا های دیگر فاقد آ هستند ،نه تنهوا
یک جزء اساسی از توانایی ما برای طرحریزی برای آیند و انجام بسیاری از فعایی ها
و کارهای مشخصا شخصی دیگر بلکه یک جزء اساسی از مسئویی

اخالقی اس

از

نظر بیکر ،دیدگا تشکیلی را را برای آموز ای در مورد رستاخیز باز میکند که دچوار
اشکالهای نظریۀ بازآفرینی نییشود چو اشخاص با بد هایشا یکوی نیسوتند الزم
نیس

معتقد باشیم که بد رستاخیزیافته هیا بد مرد اس

اما الزم اسو

دیودگا

اول شخص بد رستاخیزیافته هیا باشد« :اگر دیدگا اول شوخص شخصوی از بوین
برود ،شخص نابود خواهد شد» )385

 .(2005:بنوابراین دیودگا اول شوخص بایود بوه

شخص  p1در  t1هیا شخص
شخص واحدی داشته باشند

بیکر معتقد اس

p2

در

t2

اس

اگر و فقط اگر

p1

و

p2

دیدگا اول

)(2000: 132

که در واقع شخص معینی در آیند یا هیا دیدگا اول شخصی را

دارد که من اکنو دارم یا ندارد ،گرچه هویچ را «روشونگری» بورای مشوخص کورد
معیارهای اینهیانی میا این دو وجود نداشته باشد
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نحوی از بد اصلی به بد رستاخیزی منتقل شود:

119

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. constitution view

اما هنگامی که به مفهووم دیودگا اول شوخص

گرچه تبیین بیکر جایب توجه اس

نگا دقیقتری میکنیم مشکلآفرین به نظر میرسد مسلیا انسا برای داشتن دیودگا
اول شخص باید شخص باشد داشتن دیدگا اول شخص به معنای داشتن توانایی برای
تجربه کرد امور اس ؛ عیل کرد  ،فکر کرد  ،سخن گفتن و غیر به صورت عیدی
چنین اعیایی اصوال میتوانند در متفکرا و سخنگویا متفاوت به یحاظ کیفی یکسا
باشند؛ آنچه آنها را متفرد میکند شخصی اس
میدهد به عبارت دیگر ،اعیال عیدی هوی

که فکر کرد یا صحب

خود را از شخصی میگیرند کوه آنهوا را

انجام میدهد اما اگر این در مورد خود اعیال درس
شخص نیز درس

کرد را انجام

باشود دربوارۀ دیودگا هوای اول

اس  ،دیدگا هایی که چیزی جز توانایی اشخاص گونواگو بورای

انجام چنین اعیایی نیستند بنابراین گفتن اینکه  p1و  p2دیودگا اول شوخص واحودی
دارند صرفا به معنای گفتن این اس

که p1

و  p2شخص واحدی هستند ،و معیوار بوه

هیا گویی 1فروکاسته میشود متأسفانه برای فهم اینکه چگونه یک شخص ،با دیدگا
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اول شخصاش ،میتواند ابتدا یک بد و سپس بد دیگری داشته باشود ،هنووز هویچ
کیکی به ما داد نشد اس
کوین کُرکُرا ( )17پیشنهاد دیگری را ارائه داد اس
یک نظریهپرداز تشکیلی اس

)(2005

اما ،برخالف بیکر ،معتقد نیس

کرکورا  ،ماننود بیکور،
که اشخاص میتواننود

از یک بد به بد دیگر منتقول شووند کرکورا پیشونهاد میدهود کوه بود شوخص
رستاخیزیافته الزم اس

با بد شخص هنگام مر یکی باشد کرکرا دربوارۀ اینکوه

چگونه چنین چیزی امکا پذیر اس
اینجا ذکر میکنیم چیزی اس

چند پیشنهاد مطورح میکنود پیشونهادی کوه در

که میتوا آ را را حل «زوری» 2نامید:

اگر خدا باعث میشود که بد یک بار وجود داشته باشد ،چرا نتواند باعث شود که

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. tautology
2. brute force

برای بار دوم وجود داشته باشد؟

اما آنچه مرحلۀ اول از بد پس از فاصله را

مرحلۀ دیگری از هیا بد نابودشد میکند صرفا خواس خدا اس

)(2005: 172

این مطلب به قراردادی دانستن هوی در طول زما بسیار نزدیک میشود  -ایبته قرارداد
ایهی اس  ،اما با این حال قرارداد اس

(این یادآور دیدگا جاناتا ادواردز( )18اسو مبنوی

بر اینکه ما برای گنا حضرت آدم در باغ عد ( )19عادالنه مجازات میشویم زیرا خدا مقورر
کرد اس که آ بخش از زندگی حضرت آدم ،از جیله گنوا  ،بخشوی از زنودگی موا نیوز
باشد ) دشوار اس که بسنجیم چه هنگام توسل به فرما ایهی از یحاظ فلسفی مجاز اس
و چه هنگام مجاز نیس

ایرادی که در برابر موضع کرکرا قرار دارد میکون اسو شوبیه

ایرادی باشد که هیک( )20با آ روبرو اس  :چگونه خدا میوا بوازآفرینی هیوا بودنی کوه
پیشتر از بین رفته اس و آفرینش رونوشتی دقیق تیایز مینهد؟
ما پیشنهاد خود و اینواگن برای رستاخیز مادیانگارانه را برای آخر گذاشوتیم
زیرا به رغم انتقادهای و اینواگن به دیدگا متعوارف ،او خوود مسویحی اسو

()21

و بوه

رستاخیز باور دارد پیشنهاد او چنین اس :
شاید در یحظۀ مر

هر انسا  ،خدا جنازۀ او را برمیدارد و به جای آ یک شبیه

1

میگذارد که سوزاند میشود یا میپوسد یا شاید خدا اینقدر کلی عیل نییکند:
شاید او برای «به امان

نگه داشتن» ،فقط «قسی

اصلی شخص»  -مغز و سیستم

)Inwagen 1992: 245-46

بنابراین ،استیرار از طریق حفظ بد (یا بخش اساسی آ مانند مغز) حفظ میشود و
هنگامی که زما وقووع رسوتاخیز فورا برسود خودا زنودگی را بوه بود موورد بحوث

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

عصبی مرکزی  -یا حتی بخش خاصی از آ را برمیدارد اینها جزئیات اس

(van

بازمیگرداند و زندگی رستاخیزیافتۀ انسا میتواند شروع شود از سور انصواف بایود

خاطر نشا کرد که و اینواگن این پیشنهاد را در اصل فقط بوه منظوور اثبوات امکوا
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. simulacrum

100

منطقی رستاخیز مادیانگارانه مطرح کرد او در این کار میکن اس
شد باشد اما این تبیین به عنوا پیشنهادی که قرار اس

به خووبی موفوق

نشا دهندۀ شیوۀ واقعی باشد

که خدا انسا ها را قادر به زندگی دوبار میکند ،چنودا قابول قبوول نیسو

در ایون

دیدگا  ،خدا نقش متخصصا امروزی سرمازیستی 1را به عهد میگیرد ،متخصصوانی
که بد مرد را تا زمانی که احیا شود و سالم
بدی برای متخصصا کنونی اس

را بازیابد حفظ میکنند اما ایون خبور

زیرا «بد هایی» که آنا حفظ میکنند صورفا شوبیه

هستند و ،حتی اگر کل فنشناسی 2بینقص عیل کند ،احتیاال نییتوانند احیوا شووند
به عالو  ،ویژگی این تبیین که آ را غیرقابل قبول میسازد  -یعنی اینکوه خودا بخوش
اساسی بد شخص را «مخفیانه خارج میکند» و یوک شوبیه بواقی میگوذارد -بورای
موفقی
یادداش

این دیدگا در توصیف را میکنی برای رستاخیز الزم اسو

و اینوواگن در

نویسند  ،که در سال  4776افزود ،مینویسد:
اگر امروز مقایهای دربارۀ این موضوع بنویسم این عبارت قاطع را بیا نییکنم که
«فکر میکنم این تنها راهی اس
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که چنین موجودی میتواند آ را به انجام برساند»

اکنو مایلم فکر کنم که به خوبی میکن اس

را های دیگری وجود داشته باشد،

را هایی که حتی نییتوانم آنها را تصور کنم زیرا فاقد امکانات مفهومی برای انجام
این کار هستم

)(1992: 246

دین زییرمن( )22تبیینی جدیدتر و بسیار مبتکرانه را در مورد زنودگی پوس از مور از
دیدگا مادیانگارانه پیشنهاد داد اس

این پیشنهاد به طور کلی چنین اسو  :در یحظوۀ

مر  ،هر ذرۀ بنیادی در بد شخص «جوانه میزند» و ذرۀ دیگری از هیا نوع را ایجاد
میکند .ذر ای که تاز ایجاد شد اس در بد رستاخیزی ،کوه در «مکوا » رسوتاخیزی
وجود دارد ،جای میگیرد؛ در هیین زما ذرۀ اصلی به عنوا بخشی از جنواز در جوای
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. cryonics
2. technology

کوه زنودگی شوخص را

خود باقی میماند از آنجا که بد رستاخیزی ،و نه جناز  ،اس

ادامه میدهد ،بد رستاخیزی ،و نه جناز « ،نزدیکترین ادامهدهندۀ» بد پویش از مور
اس

بنابراین ،بد رستاخیزی ،و نه جناز  ،هیا بدنی اس

که پیشتر زندگی میکرد،

و اینهیانی شخصی حفظ میشود این پیشنهاد ،اینهیانی دقیق (الیبنیتسی) را به نفع
نظریۀ «نزدیکترین ادامهدهند » کنار میگذارد این پیشنهاد هیچنین در ویژگی جایبی با

تبیین و اینواگن مشترک اس  :جنازۀ باقیماند هیا بدنی نیس

کوه پیشتور زنودگی

میکرد ))Zimmerman 1999 and 2010; Hasker 2011
به طور قطعی نشا داد نشد اس کوه رسوتاخیز مادیانگارانوه کوه در آ اینهیوانی
شخصی حفظ شد باشد محال اس

اما اشکالها ،هیانطور که پیشتر به طوور کلوی بیوا

شد ،بزر هستند ) .(Hasker 1999: 211-31به نظر میرسد که حامیا زندگی پس از مور
اگر بتوانند از نوعی دوگانهانگاری ذهن و بد حیای کننود موفوقتر خواهنود بوود ایون
مدخل نییتواند ارزیابی محاسن دوگانهانگاری و مادیانگاری را نسب به هوم بوه عهود
بگیرد اما شوایا توجوه اسو کوه اخیورا فلسوفه در برخوی از محافول شواهد تشوخیص
افزایشیافتۀ اشکالهای ناشی از دیدگا هوای مادیانگارانوه و در مقابول ،عالقوه بوه انوواع
متفاوت (نه ضرورتا دکارتی) دوگانهانگاری بود اس

بنگرید به:

 .4فراروانشناسی و تجربههای نزدیک به مرگ

جایب اس

که در دورا شکوفایی پوزیتیویسم منطقی در قر بیستم ،گرچه موریتس

شلیک( )23اظهار کرد که اقتضائات پوزیتیویسم منطقی برای درسوتیسونجی تجربوی،1

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

Koons & Bealer (eds.) 2010, and Batthyany & Elitzur (eds.) 2009.

گزار ها دربارۀ خدا را بیمعنا میکند ،اما پوزیتیویسم منطقی گزار هوا دربوارۀ زنودگی
پس از مر را ،تا زمانی که این گزار ها شامل فاعلهایی باشند که تجربههایی دارنود،
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. empirical verification
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به عنوا گزار های بیمعنا کنوار نیویگوذارد جایوب اینکوه برخوی از ثاب قودمترین
مادیانگارا در قر گذشته ،مانند ویالرد و اورمن کوآین( )24و پل چرچلند( ،)25امکا
وجود قرائن تجربی قانعکنند را برای نیروهای فراروا شناسانه و حتی اشباح در نظور
گرفتند در این قسی  ،بررسی میکنیم که حیای

تجربی برای باور به زندگی پس از

مر وجود دارد یا نه
بیورو از مرزهوای

فراروا شناسی پدید هایی را بررسی میکند که ادعا شد اس

تبیین طبیع گرایانۀ معیویی قرار دارند این پدید ها شامل دورآگاهی ،1غیوبگویی،2
پیشآگاهی ،3پیامها از واسطۀ احضار ارواح ،4موارد تسخیرگونه ،5موارد تناسوخگونه،6
ظهور اشباح 7و غیر اس

هیۀ این پدید ها مستقییا به بقوا و زنودگی پوس از مور

مربوط نیستند ،بلکه برخی از آنها ،اگر صادقانه بودنشا پذیرفته شود ،چنین قرینهای را
فراهم میکنند :برای مثال ،پیامهایی که از واسوطۀ احضوار ارواح دریافو
حسب ادعا ،از شخص درگذشته اسو

و شوامل اطالعواتی اسو

شود و ،بور

کوه واسوطه هویچ
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دسترسی دیگری به آ ندارد
ارزیابی مجیوعۀ این قرائن بسیار بحثبرانگیز اس
موارد هم انگیز و هم فرص
اس

روشن اس

که در بسیاری از

برای فریبکاری و تقلب وجود دارد گرچه قابول تردیود

که پژوهشگر وظیفهشناس بتواند هیۀ مواردی را کوه بوه نظور مویرسود تبیوین

طبیع گرایانۀ معیوویی را نقوض میکننود بویدرنو

کنوار بگوذارد بورای رهیافو

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. telepathy
2. clairvoyance
3. precognition
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4. mediumistic messages
5. possession-type cases
6. reincarnation-type cases
7. apparitions

کنارگذارندۀ تیامعیار نقطه ضعف اس

که برخی از محققا بسویار معتبور ،از جیلوه

فیلسوفانی مانند ویلیام جییز( ،)26هنوری سویجویک( ،)27چ د بورود(،)28

پورایس و

جا بالف( ،)29این پدید ها را به عنوا پدید های احتیواال صوادقانه تأییود کورد انود
تحقیقات آنا برایشا سود شخصی چندانی نداشته اس ؛ در واقع آنا بوا بوه عهود
گرفتن این تحقیقات اعتبار از قبل تثبی

شد شا را به خطر انداختند آنا بوا تحقیوق

شم نقادانۀ بسیار تیز ،آزمو های سختی را در انتخاب موارد قابل
دربارۀ این موضوع با ّ
قبول به کار گرفتند و موارد بسیاری را که معتقد بودند فریبکارانه اس
برخوردار نیس

یا از تأیید کافی

رد کردند

اگر بخواهیم به این قرینه فرص

اوییهای برای دفاع از خود بدهیم ،بوه چوه نتوایج

معقویی میتوانیم برسیم؟ نتیجهای که بسیاری (اما نه هیۀ) این محققا میپذیرند این
اس

که این قرینه شاهدی ،اما نه قاطع ،برای بقای شخصی پوس از مور بوه دسو

میدهد (2002

 )Steinkampاما دییلی که برای قاطع نبود این شاهد آورد شد اسو

بسیاری از شکاکا در مورد زندگی پس از مر را چندا خرسند نییکند دییل قاطع
نبود آ این اس

که اگر وجود برخی انواع نسبتا خارفایعادۀ ادراک فراحسی را ،کوه

با عنوا «ابرپسی»( )30نیز شناخته شد اند ،بپوذیریم مویتووانیم تبیوین متفواوتی از ایون
احضار ارواح اطالعاتی را دریاف
کامل شناختهشد نبود اس

کرد که ظاهرا برای هیچ شخص زند ای بوه طوور

برای اجتنواب از ایون نتیجوه کوه اطالعوات از شوخص

درگذشته منتقل شد اس  ،نه تنها باید بگوییم واسطه توانسته اس
طریق دورآگاهی از چند شخص متفاوت دریاف
بگوییم او غیبگویی نیز کرد اس

اطالعاتی را که از

کرد با هوم تلفیوق کنود بلکوه بایود

چ د برود ) (1953: 114این وضعی

را به خووبی

خالصه کرد اس  :امکا ادراک فراحسی نیروی مستقیم ایون قرینوه را بورای بقوا بوا
میکن کرد تبیینهای بدیل برای آ تضعیف میکند اما ادراک فراحسی به طور کلی
موضوع را با باال برد احتیال پیشین بقا تقوی

میکند ،از این جهو

کوه ایون ادراک

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

تجربهها ارایه دهیم (بنگرید به  )Braude 2002یک مثال ،موردی اس

که در آ واسطۀ
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دیدگا طبیع گرایانه را در مورد شخص بشری ،که برای اکثور معاصورا بزر تورین
مانع برای باور به بقا اس  ،دچار مشکل میکند
اخیرتر ،ادعا شد اس
مر » 1اس

که یک منبع عایی قرینه ،به اصطالح «تجربههای نزدیک به

) )Bailey and Yates (eds.) 1996اینها تجربۀ اشخاصی اس

کوه نزدیوک

به مر بود اند ،یا خود را نزدیک به مر تصور کرد انود؛ در واقوع بسویاری از ایون
اشخاص بر اساس معیارهای مر بایینی مرد انود هنگوامی کوه آنوا در ایون حایو
هستند ،دچار تجربههای فوفایعاد ای میشوند که اغلب تجربههایی از جهانی که پس
از مر انتظارشا را مویکشود در نظور گرفتوه مویشووند هنگوامی کوه بوه زنودگی
بازمیگردند گواهی میدهند که این تجربهها را داشتهاند و در بسویاری از مووارد ادعوا
میکنند که در نتیجۀ تجربۀ نزدیک به مر ادامۀ زندگیشا دچار تغییر شد اس
گواهی میکن اس

ای ن

بسیار قانعکنند به نظر برسد ،زیرا (ایف) شیار زیادی از اشخاص

گزارش میدهند که چنین تجربههایی را داشتهاند؛ (ب) این تجربهها برای افراد نزدیک
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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به مر ناخواسته پیش میآیند ،آنها جستجو نشد یا عیودا ایجواد نشود انود؛ و (پ)
معیوال احتیال ندارد که هیچ کس از یحاظ مایی از این تجربهها یا گزارشها سود ببرد
به عالو  ،این تجربهها از یحاظ محتوایشا بیحساب و کتاب نیستند ویژگیهوای
تکراری ،در بسیاری از این گزارشها خود را نشا میدهند و یک ایگوی کلی (اما نوه
ثاب ) را پدید میآورند ویژگیهای نوعی عبارتنود از :حوس مورد بوود  ،آراموش و
فقدا درد؛ «تجربههای بیرو از بد » که در آنها فورد تجربوهکننود  ،بود خوود را «از
بیرو » میبیند و شاهد رویدادهای گوناگو اس

که گاهی در فاصلۀ قابل تووجهی از

محل بد شخص روی میدهند؛ عبور از تونلی تاریک و رفتن به سووی نوور شودید؛
مالقات با «موجودات نورانی» (گاهی شامل دوستا و بستگانی که پیشتر مرد اند)؛ و
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. near-death experiences

«مرور زندگی» که در آ  ،رویدادهای زندگی شخص در برابرش عبوور مویکننود و در
معرض ارزیابی قرار میگیرند فرد تجربهکنند میکن اس

در ابتدا از بازگش

به بد

سرخورد یا ناراضی باشد ،و (هیانطور که پیشتر ذکر شد) بسیاری گواهی میدهنود
که این تجربه ،زندگیشا را تغییر داد و منجر به ترس کمتر و یا حتوی فقودا کامول
ترس و از مر و نتایج مفید دیگر شد اس
این تجربهها به نحو شگف آوری رواج دارند در نظرسنجی مؤسسه گایُپ کوه در
سال  4716صورت گرف  ،معلوم شد که هش
جیعی

میلیو آمریکایی (حدود پنج درصد از

بزرگسال در آ زما ) تجربۀ نزدیک به مر را پشو

تجربهها صرف نظر از سن ،طبقۀ اجتیاعی ،نوژاد یوا وضوعی
احتیاال پیشرف

سور گذاشوتهاند ایون
تأهول روی مویدهنود

در فنشناسی پزشکی ،که بسیاری را قادر میسازد که از حای

بایینی» بازگردند ،اخیرا تعداد را افزایش داد اس

«مر

اما تجربههای نزدیک بوه مور در

طول تاریخ ثب شد و از هر گوشۀ زمین گزارش شد اند از زما چاپ کتاب رییوند
مودی( )31به نام زندگی پس از زندگی در سال  ،4792مطایعوات فراوانوی دربوارۀ ایون
پدید انجام شد که برخی از آنها با توجه دقیق به بیطرفی علیی بوود اسو
مثال

(بورای

.(Ring1980; Sabom 1982; van Lommel et al. 2001

نزدیک به مر

وجود دارد ،از تفسیرهایی که ایون تجربوههوا را حقیقتوا آشوکارکنندۀ

وضعیتی پس از مر

تفسیر میکنند تا تفاسیری که میکوشند آنها را با طبقهبندیشا

به عنوا بازتابهای صرف حای های مغزی غیرعادی بیاعتبار کنند آشکار اس
هیچ عل

که

پزشکی یا فیزیویوژیکی واحدی وجود ندارد؛ این تجربهها برای اشخاص با

انواع فراوانی از شرایط پزشکی روی میدهند یک مثال نقض جایب برای تبیینها بور
اساس «مغز در حال مر » ،در تجربههای نزدیوک بوه مرگوی یافو

شود اسو

کوه

کوهنوردا آ را در حین آنچه انتظار داشتند سقوطهای مهلک باشد تجربه کورد انود
()Heim 1892؛ چندا قابل قبول نیس

که این تجربهها را بتوا بوه داروهوا یوا فقودا

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

هیانطور که میتوا انتظار داش  ،انواع گوناگونی از تفسیر در موورد تجربوههوای
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اکسیژ فروکاس
از سوی دیگر ،تفسیرهایی که تجربۀ نزدیک به مر را حقیقتا آشکارکنندۀ زنودگی
کوارل
بعدی میدانند ،گرچه در آثار عامهپسند رواج دارند اما بسیار قابل تردید هستند ُ
زایسکی( ،)32با مطایعات تطبیقیاش در زمینۀ تجربههای نزدیک به مر در دورۀ قرو
وسطی و جدید ،نشا داد اس

که بسیاری از ویژگیهای این تجربهها ،به شیو هایی

مطابق با انتظارات فرهنگی ،متغیر اس
مطلب ،نقش اندکی اس

( )Zaleski 1987یک نیونۀ قابل توجوه از ایون

که جزا و یعن در تجربههای نزدیک به مر در دورۀ جدیود

ایفا میکنند؛ برخالف موارد قرو وسطایی ،مورور زنودگی در دورۀ جدیود از یحواظ
تأکید گرایش دارد که درمانی باشد و نه جزایی با توجه به این مطلوب ،زایسوکی ایون
تجربهها را به تخیل دینی نسب

میدهد و تأکید میکند که ایون کوار اهییو

آنهوا را

افزایش میدهد و نه کاهش ادعاها دربوارۀ یکنوواختی میوا فرهنگوی در تجربوههوای
نزدیک به مر در دورۀ جدید نیز قابل تردید اس
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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صورت گرفته اس

که مسیحی

اکثر پژوهشهوا در فرهن هوایی

نفوذ دینی غایب را دارد ،اما پژوهشهای انجام شود

در فرهن های دیگر به نحو قابل توجهی ایگوهای متفاوتی را نشوا مویدهنود یوک
تفاوت بامز در صحنههایی روی میدهد که تصییم گرفته میشود شخص تجربهکنند
به جای ماند در جها پس از مر به زندگی بدنیند بازگردد در تجربههای نزدیوک
به مر در غرب اغلب یک «روح راهنیا» وجود دارد که به شخص تجربهکنند توصیه
میکند که بهتر اس

به زندگی بازگردد اموا در هنود شوخص را اغلوب بوا ایون خبور

بازمیگردانند که خطای تحریری در کار دفتری صورت گرفته و در نتیجه او اشتباها به
اینجوا آموود اسو

! (Augustine 2008

 ،K.منووابع اینترنتوی دیگوور ،بنگریود بووه بخووش

«تفاوتهای فرهنگی»)
عل

این تجربهها نامعلوم اس

دارو ایجاد شد اس

برخی از جنبههای ایون تجربوه ،آگاهانوه بوا داد

(بنگرید به )Jansen 1997؛ این اثبات میکند که چنین پدید هایی

را میتوا با تغییرات شیییایی در مغز ایجاد کرد ،اما در اکثر موارد تجربههای نزدیوک

به مر  ،این علل شیییایی را نییتوا تشخیص داد چند پژوهشگر نتیجه گرفتهاند که
موجبۀ تجربۀ نزدیک به مر صرفا تصوور نزدیکوی مور اسو

عل

(تجربوههای

نزدیک به مر را اشخاصی که گیا میکردند نزدیک به مر هستند اما در واقوع در
هیچ موقعی

مرگباری قرار نداشتند نیز تجربه کرد

اند (Augustine

 ، K.منابع اینترنتوی

دیگر ،بنگرید به بخش دربارۀ پم رنُلدز( ))33محتوای خاص تجربههای نزدیک به مر
را میتوا تقسیم کرد به محتوای زمینی ،1که آنچه تجربه شد ویژگیهای نوعی جها
معیویی یا شبیه آ اس  ،و محتوای متعایی ،2که «قلیرو دیگری» را نشا میدهود کوه
کامال مغایر با جها تجربۀ معیویی اس
تنوع فرهنگی حاکی از آ اس

منشأ محتوای متعایی نامعلوم اسو  ،گرچوه

که نقش قابل توجهی را باید برای انتظارات فرهنگوی

در خصوص زندگی پس از مر در نظر گرف
سرانجام ،چیزی وجود دارد که گری هابرماس( )34آ را جنبۀ قرینهای 3تجربههوای
نزدیک به مر نامید اس

اینها پدید هایی هستند که ،اگر بتوا اثباتشا کورد ،قویوا

نشا میدهند که چیزی در حال روی داد اس
نی س

که قابل تبیین طبیع گرایانۀ معیویی

اگر هدف ،رسید به یک ارزیابی به نحو عینی قانعکنند از تجربههای نزدیوک

به مر باشد این جنبه میکن اس

برای زندگی پس از مر سودمندترین چشمانداز

تجربههای نزدیک به مر میکن اس  ،تبیینهای کامال طبیع گرایانه را میتوا کنار
گذاش

و را برای جستجوی بیشتر در زمینۀ معنای این تجربهها باز خواهد شد اموا

اگر هیۀ این جنبههای قرینهای را بتوا به طور کامول بور اسواس فرآینودهای طبیعوی
معیویی توضیح داد ،ادعای تجربههای نزدیک به مور مبنوی بور اینکوه آشوکارکنندۀ
ـــــــــــــــــــــــــــ
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به نظر برسد اگر احیانا معلوم شود کوه اثبوات عینوی برخوی از جنبوههای غیورعوادی
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1. mundane
2. transcendental
3. evidential

چیزی هستند که از یحاظ مابعدایطبیعی مهم اس

بسیار تضعیف خواهد شد

جنبههای قرینهای تجربههای نزدیک به مور بوه چنود دسوته تقسویم مویشووند
نخس  ،تجربههای حسی بیرو از بد وجود دارد که در آنها بییارا  ،اغلب در حای
اغیا ،به درستی ویژگیهایی را مشاهد میکنند که از را های حسی معیوویی بوه آنهوا
سایهای که تقریبا غرف شد بود نیازمند 12

دسترسی ندارند در یک مورد ،دختر هش

دقیقه احیای قلبی و ریوی بود تا ضربا قلبش بازگردد:
او گف در این فاصله بیرو از بدنش معلق بود و بهش را دید به عالو

او قادر

بود به طور کامل و به درستی جزئیاتی را از زمانی که پیراپزشکها وارد حیاط
خانهاش شدند تا کاری که بعدا در اتاف اورژانس بییارستا انجام شد بازگو کند
()Moreland and Habermas1998: 159

دوم ،گزارشهایی از تجربههای حسی وجود دارد که بوه درسوتی رویودادهایی را
گزارش میکنند که در زما از کار افتاد قلب فرد تجربهکنند و حتی در زموا «نووار
مغزی صاف» که در آ هیچ فعایی
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مغزی قابل تشخیصی وجوود نودارد روی دادنود

سرانجام ،در طول تجربۀ نزدیک به مور «مواجهوههای شوگف انگیز» بوا دوسوتا و
بستگانی وجود دارد که در واقع به تازگی مرد اند ،اما فرد تجربهکننود پویش از زموا
تجربه ،از مر آنا آگاهی نداشته اس

در اینجا پرسش اساسی این خواهد بود که او

از کجا از مر شخص دیگر آگا شد اس ؟ اگر را های معیویی ارتباط را بتوا کنار
گذاش  ،به نظر میرسد طبیعیتورین نتیجوه ایون باشود کوه ایون آگواهی از شوخص
درگذشته ،که به نحوی هنوز زند اس  ،به دس

آمد اس

هیۀ این ادعاها دربارۀ ارزش قرینهای تجربههای نزدیک به مر مورد تردید قورار
گرفتهاند یکی از کاملترین بحثها را کی

آگوستین( )35مطرح کرد (منوابع اینترنتوی

دیگر )2008 ،و از آثار شیار زیادی از پژوهشگرا دیگر کیک گرفته اسو

هیوانطور

که پیشتر ذکر شد ،قرینۀ قاطع وجود دارد که تجربههای نزدیک به مر تجربۀ دقیقی
از کیفی

زندگی پس از مر به دس

نییدهند؛ این مطلب ،از جیله ،با تفاوت قابل

مالحظۀ این تجربهها در زما های متفاوت و فرهن های متفاوت تأیید شد اس
واقعی

نیز در اینجا مربوط اس

ای ن

که تجربههای مشوابه گواهی بورای اشخاصوی روی

میدهند که اشتباها گیا میکنند در موقعی

مرگبار هستند آشکار اسو

کوه تصوور

نزدیکی به مر  ،و نه نزدیکی واقعی به جهوا پوس از مور  ،باعوث ایون تجربوههوا
میشود هنگامی که دریابیم در تجربههای نزدیک به مر با اشخاصی که هنووز زنود
هستند نیز میتوا مواجه شد ،مواجهه با اشخاصوی کوه بوه توازگی درگذشوتهاند اموا
تجربهکنند قبال از مرگشا آگا نبود اس

تاانداز ای تأثیرگذاریش کومتور مویشوود

(«اشخاص زند »( ))36این اشخاص که هنوز زند هستند در زما تجربوههای نزدیوک
به مر مشغویی

دیگری داشتهاند؛ آنا نییتوانند در قلیرو جها آخرت ،کوه در آ

مورد مواجهه قرار گرفتند ،به معنای دقیق کلیه حاضر بود باشند با توجوه بوه اینکوه
اشخاصی که هنوز زند هستند میتوانند در تجربههای نزدیک به مر ظاهر شوند ،از
یحاظ آماری محتیل میشود که گاهی مواجهههایی نیوز بوا اشخاصوی کوه بوه توازگی
مرد اند اما تجربهکنند از مرگشا آگا نبود اس

وجود داشته باشد

ادعاها مبنی بر اینکه تجربههای نزدیک به مر در زما هایی روی میدهند که مغز
هیچ فعاییتی ندارد با این پاسخ رو به رو شد اند کوه نووار مغوزی میکون اسو

هیوۀ

کارکردی( )37میتواند فعاییتی را نشا دهود کوه نووار مغوزی آ را ثبو
مواردی که فعایی
مر میکن اس

مغزی یک بییار معین واقعا متوقف شد اس  ،تجربۀ نزدیوک بوه
یا پیش از توقف روی داد باشد یا پس از اینکه فعایی

از سر گرفته شد اس ؛ ضروری نیس
فعایی

نییکنود در
مغزی عادی

که فرض کنیم تجربۀ نزدیک به مور و عودم

مغز همزما بود اند («اشخاص زند ») در مورد ادعای اطالعاتی کوه در طوول

تجربۀ نزدیک به مر به دس
پاسخهای گوناگونی میکن اسو
گزارش شد اس

آمد و بوه نحوو دیگوری دسو یوافتنی نبوود اسو ،

اوال گفتوه شود کوه «اطالعوات» نادرسو

اغلوب

(«ناهیخوانیهای بیرو از بد »( ))38در برخی موارد که اطالعات،

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

فعایی هووای مغووز را نشووا ندهوود بوورای مثووال ،تصووویربرداری تشوودید مغناطیسووی

110

تأیید شد اس

امکا دارد با افزایش بعدی در نتیجۀ نقل مکرر داستا رو به رو باشیم
متضوین فریوب عیودی باشود؛ تجربوۀ رایجوی اسو

(این افزایش الزم نیسو

کوه

داستا هایی که اغلب تکرار میشوند معیوال در بوازگویی ،ویژگیهوای جدیود موورد
عالقه را به دس

میآورند ) در موارد دیگور ،اسوتدالل شود اسو

کوه اطالعوات از

را های حسی معیویی در واقع دس یافتنی بود اس  ،اغلب از این را که تجربهکنند
چیزهایی را شنید اس

که در طول روند درما هنگوامی کوه ظواهرا بیهووش و فاقود

واکنش بود گفته شد اس

(قرائن قابل توجهی وجود دارد کوه اشوخاص «بیهووش»

چیزهایی را میشنوند و در خاطرشا میماند که وقتی ظاهرا نسب
هستند گفته شد اس

به اطرافشا غافل

) («ادراک غیرعوادی صوادقانه در طوول تجربوههای بیورو از

بد ؟»( ))39اما شایا توجه اس

که آگوستین برای اثبات اینکوه عوامول ذکور شود در

تبیینهای طبیع گرایانهاش در موارد گوناگو تجربۀ نزدیوک بوه مور

واقعوا موؤثر

هستند تالش کیی میکند به نظر میرسد دیدگا او این باشد که وظیفۀ اثبات ،تقریبوا
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به طور کامل بر دوش کسانی اس

که به نفع ارزش قرینوهای تجربوههای نزدیوک بوه

مر ادعا میکنند
در مورد کل این مجیوعه قرائن ،هم از طریق فراروا شناسی و هم از طریق تجربۀ
نزدیک به مر  ،میکن اس

نزدیک به بنبس

باشیم استدالل کسوانی کوه از ارزش

قرینهای این تجربهها حیای

میکنند این اس

که تبیینهای طبیع گرایانهای که ارائه

شد کافی نیستند ،و شکاکی

بیش از انداز را در مورد گزارشهای کامال موثق نشا

میدهند ،و در بسیاری از موارد بسیار نظری هستند استدالل کسانی که ارزش قرینهای
این پدید ها را رد میکنند (از جیله برخی از معتقدا به زنودگی پوس از مور ) ایون
اس

که این قرینه برای موجه ساختن ادعاهای غیرعادی کوه صوورت گرفتوه ناکوافی

اس  ،و تبیینهای طبیع گرایانه روی هم رفته خوب عیل میکنند ،و تبیین کاملی از
اکثر موارد شگف آور مستلزم علم تفصیلی به رویدادها و اوضواع و احووال پیراموونی
اس

که در بسیاری از موارد برای ما دس یافتنی نیس

پژوهش دقیق بیشتر دربوارۀ

موارد فردی میکن اس

امید به پیشرف

را ایجاد کند ،اما نامحتیل به نظر میرسد که

اخووتالف بنیووادی را ،بووه ویووژ هنگووامی کووه دیوودگا های متفوواوت مووورد حیای و
جها بینیهای مختلف هستند ،بتوا حل کرد
 .۵مالحظات مابعدالطبیعی دربارۀ بقا

اگر این قرائن تجربی را کنار بگذاریم چه مالحظات مابعدایطبیعی کلی با باور بوه بقوا
مرتبط اس ؟ قبال دیدیم که تبیین مادیانگارانه از اشخاص برخی موانع جدی را ایجاد
میکند هیانطور که و اینواگن و دیگرا استدالل کرد اند خدا میتوانود بوه زنودگی
اشخاص پس از مر به نحوی تحقق بخشد که با فلسفۀ مادیانگارانوه دربوارۀ ذهون
سازگار باشود اموا در نبوود خودا ،بوه نظور میرسود کوه جهوا بینی مادیانگارانوه و
طبیع گرایانه به هیچ وجه برای بقا نویدبخش نیس

هیانطور که پیشتر ذکور شود،

دوگانهانگاری ذهن و بد حیایتی را برای امکا بقا فراهم میکند اما دوگانهانگاری به
هوویچ وجووه بقووا را تضوویین نیوویکنوود؛ اسووتداللهای قوودییی از طریووق بسوواط
تباهیناپذیری ادعایی نفوس قابل قبول نیستند هیانطور که کان

و

اظهوار کورد ،نفوس

«بسیط» ،که نییتواند به اجزای تشکیلدهند اش منحل شود ،باز میکن اس

به تدریج

تحلیل رود تا اینکه کامال ناپدید شود اما آنچه اغلب به قدر کافی تصدیق نشد اس ،
این نیس

که ادیا یکتاپرستانه شامل باور به زندگی پس از مر هستند و بسیاری از

اشخاص به عل

این زمینۀ دینی آ را میپذیرند پیونود ،نزدیوکتور از ایون اسو

و

نیروی قابل توجهی در هر دو سو دارد

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

پیوند نزدیک میا یکتاپرستی( )40و باور به زندگی پس از مر اسو

موضووع صورفا

از یووک سووو ،فوورض کنیوود خوودای یکتاپرسووتی در واقووع وجووود دارد بوور اسوواس
یکتاپرستی ،خدا هم قادر مطلق اس
بود از نوعی اس

و هم خیر مطلق ،و فرض شد اس

که این خیر

که با رفا انسا ها (و مخلوقات عاقول دیگور ،اگور وجوود داشوته

باشند) ارتباط دارد ایبته این صرفا یک فرض نظری نیس ؛ در کتواب مقودس متوونی
وجود دارد که نشا میدهد خدا خدای عشق اس

اگر دییل وجود دارد که باور کنیم

111

خدا عاشق اشخاص مخلوف اس  ،پس بسیار موجه اس

که باور کنیم خدا میخواهد

فرصتی را برای شکوفایی در اختیار مخلوقات قرار دهد که نسب
کوتا وجود زمینی امکا دارد ،عاییتر و بادوامتر اس
ویژ در مورد کسانی درس
بییاری یا حادثه یا جن

اس

بوه آنچوه در مجوال

انسا میاندیشد این مطلب به

که ،بدو اینکه تقصیری داشته باشند ،زندگیشا با

یا هر فاجعۀ طبیعی و انسوانی دیگوری کوه موا در برابرشوا

آسیبپذیر هستیم ،تبا شد اس

با وجود این حتی کسانی از ما که از زنودگی نسوبتا

خوب و رضای بخش یذت میبرند ،اگر زما بیشتر و شور و تووا بویشتور بورای
استفادۀ خوب از آ به آنا داد شود ،از کارهای خیلی ،خیلوی بیشتور ،کوه میتووا
انجام داد و از آ یذت برد ،آگا هستند
هیچنین میتوا این استدالل را معکوس کرد و به نتیجۀ گویایی رسید اگر زندگی
پس از مر وجود نداشته باشد ،قلیروی نباشد که غمهای زندگی بتواند تسکین داد
شود و بیعدایتیهای آ جبرا شود ،میکن اس
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استدالل شود که حل مسئلۀ شور بوه

شیو ای که از یحاظ عقالنی قابل فهم باشد محال میشود مسلیا خدای خیر مطلوق و
قادر مطلق جهانی را ایجاد نییکند که در آ هیه یا اکثر اشخاص مخلوف زندگیهایی
پر از بدبختی داشته باشند و سپس نابود شوند؛ هیچنین خدای عاشق مطلوق 1و خیور،
جهانی را نییآفریند که در آ هیچ فرصتی برای تغییر پس از این زندگی وجود نداشته
باشد ایبته این به معنای گفتن آ نیس

که بوه حسواب آورد زنودگی پوس از مور

مسئلۀ شر را برای یکتاپرستا آسا میکند – به هیچ وجه چنین نیس
میکند که در آ میتوا دریاف

اما راهی را باز

که بیعدایتیهای این زندگی حرف آخر را نییزنند

– قربانیا در این زندگی مجبور نیستند تا ابد قربانی باشند و بودکارا از مجوازات در
اما نییمانند به این دالیل ،دشوار میتوا یکتاپرس های (در مقابل دئیس های())41
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. all-loving

بسیار زیادی را یاف

که باور به زندگی پس از مر را تأیید نکنند

ارتباط نزدیک میا یکتاپرستی و زندگی پس از مر
ایبته کان

«اصول موضوعۀ عقل عیلی» تأیید شد اس

در استداللهای کان

بورای

برای اصل موضوع قرار داد

خدا و اصل موضوع قرار داد زندگی پس از مر دالیول متفواوتی ارائوه میدهود ،و
اهدافی که این اصول موضوعه قرار اس
بسیار قابل قبول اس

تأمین کنند ظاهرا متفاوت هستند اما در واقع

که این دو اصل موضوع جداییناپذیرند ما بایود خودا را اصول

موضوع قرار دهیم ،زیرا فقط بدین نحو امکا دارد که اشخاص ،متناسب با شایسوتگی
اخالقیشا  ،در نهای
کنونی ،روشن اس

از خوشبختی بهر مند شوند با توجه به وضعی

که این هدف ،اگر اصال تأمین شوود ،فقوط در یوک وجوود آینود

میتواند تأمین شود به ما گفته شد اس
زیرا فقط زندگی ابدی ،پیشرف

که فناناپذیری را اصل موضوع قورار دهویم،

داییی به سوی هدف انطباف ارادۀ فورد بوا مقتضویات

قانو اخالقی را میکن میسازد اما به نظر میرسد که وقوع این پیشرف
اینکه اصال محتیل باشد نیازمند نوعی وضعی
اس  ،و کان

واقعی زندگی

داییی برای

مساعد اخالقی در زندگی پس از مر

تلویحا فرض میکند که چنین وضعیتی حکیفرما خواهد بود

استدالل در جه

مخایف چطور :اگر باور به زندگی پس از مر معقول باشد ،آیوا

مر  ،معقولتر خواهد بود که باور کنیم یکتاپرستی ،و نه طبیع گرایی مادیانگارانوه،
درس

اس  ،اما معقول بود یکتاپرستی باید در بستر فلسفهها و ادیا غیریکتاپرستانه

که شامل باور به زندگی پس از مور هسوتند ارزیوابی شوود هندوئیسوم و بودیسوم
غیریکتاپرستانه شامل باور به زندگی پس از مر هستند؛ در این سن های دینی ،باور
به زندگی پس از مر بخشی از فهم آنها از عدای

جهانی اس  ،یعنی نظوامی کوه در

آ  ،تناسخ فرد (و ،در نهای  ،آگا شودگی و رهاشودگی او) بوه کارموای( )42او وابسوته
اس

این سن ها ،و سن های دیگر مانند جینیسم ،موضوعهایی را دربردارند کوه در

مدخلهای دیگر در دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد به آنها پرداخته شد اس  ،اما ما در اینجا
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باور به یکتاپرستی معقولتر خواهد بود؟ با فرض معقول بود باور به زنودگی پوس از
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مطلب مختصری را بیا میکنیم دربارۀ اینکه چگونه قرائن در تأیید زندگی خوب پس
از مر (زندگی پس از مرگی که مطابق با نظام اخالقا درس
یک دین یا فلسفه بیشتر از دین یا فلسفهای دیگر حیای

از

اس ) میکون اسو

کند

تصور کنید که دالیل خوبی داریم برای باور (یا توجیه کانتی داریم برای اییا ) بوه
اینکه جها نهایتا به شیو ای عادالنه و اخالقوی سواما داد شود اسو
فضیل

(سوعادت و

منطبق خواهند بود ،و افراد رذل برای مدت نامحودود موفوق نخواهنود بوود و

غیر ) هیچنین تصور کنید که میتوانیم قابلقبولترین تبیینها را از این نظام اخالقوی
محدود کنیم ،محدودیتی بر مبنای تبیینهای یکتاپرستانۀ سنتی از زندگی پس از مور
یا نظامی از تناسخ که در آ کارما مشغول به کوار اسو

و بازتویودهای متووایی را توا

آگا شدگی و رهاشدگی معین میکند رابین کایینز( )43استدالل کرد اس
آنچه آ را «مسئلۀ مدیری

کارما» نامید اس

که را دوم با

مواجه میشود او مینویسد،

طبق سن  ،بوداییها معتقدند که به طور کلی وضعی

بازتوید انسا را کارمای او ـ

یعنی اعیال او ،چه خوب چه بد ،در این زندگی و زندگیهای پیشین و معین کرد
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اس

اما به نظر میرسد که این مستلزم آ اس

داشته باشد که ژ های شیا ،وضعی

که چیزی مانند یک «برنامه» وجود

خانوادگیای که در آ به دنیا آمد اید ،و مانند

آ را سازماندهی میکند تا آنها را با ارزش اخالقی اعیال گذشتۀ شیا منطبق سازد
()Collins 1999: 206

از نظر یکتاپرستا  ،مانند بسیاری (اموا نوه هیوۀ) هنودوها ،ایون سوازماندهی دقیوق
وضعی

زندگی فرد برای سازگار شد با کارمای او را میتوا کار خودا دانسو

زمانی که معقول بود فاعلی

توا

ایهی را تصدیق کنیم پذیرش «مدیری » تناسوخ اصووال

نباید مشکلتر از پذیرش هر تبیین یکتاپرسوتانۀ دیگور باشود اموا در نبوود تبیینهوای
یکتاپرستانۀ عیدی« ،برنامۀ کارمایی» چگونه عیل میکند و چگونه شروع شد اس ؟
ما امروز از راهی که در دسوترس هنودوها و بوداییهوای قودیم نبوود ،مویدانیم کوه
«طبیع » و طبیعتی که در علوم طبیعی شناخته و مطایعه شد اس

و به هیچ وجوه بوه

این نحو عیل نییکند قوانین طبیع  ،دقیق و به نحوو شوگف آوری پیچیود هسوتند
(گرچه هیچنین ،به شیوۀ خودشا « ،ساد » هستند) ،اما بسیار روشن اس

که آنهوا بوه

این شیو عیل نییکنند که وضعی های فیزیکی را مطابق با ارزش اخالقی اشوخاص
یا مطابق با مالحظات اخالقی ،هر چه که باشد ،معین کنند میتوا گفو
طبیعو

کوه قووانین

مالحظووۀ اشوخاص و یووا اخوالف و را نییکننوود ،بلکوه از یحوواظ خصوول ،

ناشخصوار 1هستند و در بسیاری از موارد در قواعد ریاضی ،که از غای شناسی حاکم
بر وجود بشری بسیار فاصله دارند ،قابل بیوا هسوتند بنوابراین اگور «نظوام اخالقوی
کارمایی» از نوعی که سن های هندی آ را اصل موضوع قرار داد انود وجوود داشوته
باشد ،باید چیزی کامال متفاوت با نظام طبیع

باشد که (توا آنجوا کوه علوم میتوانود

تشخیص دهد) حاکم بر فرآیندهای فیزیکی جها اس

اما این دو نظام باید بوه نحوو

تنگاتنگی مرتبط باشند ،زیرا دقیقا این فرآیندهای فیزیکی هستند که ،در نهای  ،گفتوه
شد اس

که مطابق با کارمای فرد مرتب میشوند کامال غیرقابل قبوول اسو

کوه دو

سبک مختلف از نظام جهانی مانند اینها ،از منشأهای نامرتبط ناشی شووند و بوه طوور
تصادفی کنار هم قرار گیرند؛ بنابراین آنها باید منشأ مشترکی داشته باشوند اگور منشوأ
مشترک نظام طبیعی و نظام کارمایی ناشخصوار باشد ،هنوز نیازمند تبیینی هسوتیم از
اس

به نظر میرسد که اگر منشأ شخصوار 2را هم برای نظام طبیعی و هم برای نظام

اخالقی اصل موضوع قرار دهیم این پرسشها به نحوو بسویار اساسویتری پاسوخ داد
میشوند به عبارت دیگر ،خدایی که میخواهد اشخاص مخلوف وجود داشته باشند و
میخواهد نظام طبیعی ثابتی فراهم کند که این اشخاص بتوانند در آ زنودگی کننود و
نیروهای گوناگو شا را به کار گیرند
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اینکه چگونه و چرا این منشأ ،این دو نوع کامال متفاوت از نظام را در جها ایجاد کرد
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ـــــــــــــــــــــــــــ
1. impersonal
2. personal

ایبته این صرفا طرح کلی استدالیی اس
بیشتر اس

که بسوط کامول آ نیازمنود مجوال بسویار

ما شیوۀ استدالل مذکور را به عنوا مثایی ارائه میدهیم از اینکه چگونوه

میتوا محاسن تبیینهای بدیل در مورد زندگی پس از مر را مقایسه کرد این شیوۀ
استدالل هیچنین برای بیا این مطلب ارائه شد اس

که دالیل در تأیید یا رد زنودگی

پس از مر با توجه به مابعدایطبیعۀ کلی انسا بهتر فهیید میشود برای اینکه بیشتر
دریابیم که چگونه مالحظات مابعدایطبیعی میتوانند راهنیوای تأمول فلسوفی دربوارۀ
زندگی پس از مر باشند آنچه را که استدالل از طریوق میول نامیود شود اسو

بوه

اختصار بررسی میکنیم بدو تردید بسیاری از اشخاص بوه شودت میول دارنود کوه
زندگی پس از مر وجود داشته باشد و به آ  ،عیدتا گرچه نه به طور کامل ،بوه ایون
دییل باور دارند هیچنین تردیدی وجود ندارد که اکثر فیلسوفا این را مورد بارزی از
خیال باطل 1میدانند اما این نتیجه بیش از انداز شوتابزد اسو
مغایطۀ مصادر به مطلوب شد اس
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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و در واقوع مرتکوب

ایبته اگر جها را طبیع گرایانه در نظر بگیوریم،

میلی که بسیاری از اشخاص به زندگی پس از مر دارنود هویچ نووع قرینوهای بورای
وجود زندگی پس از مر نیس

انسا میکن اس

کند و با توجه به وقوع گستردۀ آ میکن اس

دربارۀ علل چنین میلوی تحقیوق

از خود دربوارۀ ارزش بقوای داروینوی

میکن آ بپرسد اما با فرض طبیع گرایی این میل هیچ اعتبار قرینهای نخواهد داش
از سوی دیگر ،فرض کنید یکتاپرستی (یا دیدگاهی نزدیک به آ ) درس
اساس این فرض ،زندگی انسا محصول تصادفی نیروهای بیفکری نیس

اس

بر

کوه بودو

فکر کرد به زندگی انسا یا هر چیز دیگری ،عیل کرد اند برعکس ،زندگی انسا (و
زندگی مخلوقات عاقل دیگر ،اگر وجود داشته باشند) محصول فرایندی تکاملی اس
که خدایی ،که چنین موجوداتی را دوس

دارد و به آنها اهیی

میدهد ،آ را طراحی

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. wishful thinking

کرد تا این موجودات را ایجاد کند اگر چنین باشود ،دییول محکیوی وجوود دارد کوه
ارضای میلهایی که در میا انسا ها فراگیر یا تقریبا فراگیر هستند ،میکن اس

ایون

نتیجهگیری ،قطعی نیس ؛ امکا دارد انسا ها هدفی را که خدا برایشا در نظر گرفتوه
اس

تحریف کرد باشند و مسلیا تصور انسا از نحوۀ ارضای برخی از میلها میکن

اس

که هدف از میولهوای گسوترد یوا

اشتبا باشد اما فرض را باید بر این گذاش

فراگیر خیری راستین و دس یافتنی اس  ،هر چند که تصور بسیاری از افراد از آ خیر
میکن اس

نارسا باشد اگر چنین باشد ،اشخاصی که میل به زندگی پوس از مور را

دییلی برای باور به آ میدانند دییل درستی برای این کار دارند فقط اگر از ابتدا فرض
کنیم که جها باب میل انسا نیس

اتهام خیال باطل را میتوا وارد دانس

اشخاص بسیار زیادی که به زندگی پس از مر باور دارند برای این باور دالیلوی
درو سن های دینی خودشا دارند هندوها و بووداییهوا گوزارشهوای خوود را از
اشخاصی دارند که رویدادهای زندگیهای گذشتهشا را به تفصیل به یاد مویآورنود
یهودیا به رؤیاهای حزقیال( )44و احادیوث خاخوامهوا اتکوا مویکننود ،مسولیانا بوه
پیشگوییهای قرآ متکی هستند و مسیحیا به رستاخیز عیسی میاندیشند اینکه آیوا
هیچ یک از این توسلها نیروی قرینهای جدی دارد یا نه پرسشی اس

که در مجال این

باور به زندگی پس از مر به حساب آیند

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

مقایه قابل پیگیری نیس ؛ با این حال هیۀ آنها باید در هر ارزیابی جامع از معقول بود
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پینوشتها (همۀ پینوشتها افزودۀ مترجم است)

ووووووووووووووووووووووووووووووو
Fred Feldman 1؛ (

 )4714 -فیلسوف آمریکایی و متخصص در زمینۀ فلسفۀ اخالف

Ernest Becker 2؛ ( )4761 - 4791انسا شناس آمریکایی او در سال  4791جایزۀ پوییتسر را برای کتوابش بوه نوام
انکار مر دریاف

کرد

Epictetus 3؛ (حدود  22ف م – حدود  492ف م ) فیلسوف رواقی یونانی
Peter Singer 4؛ (

 )4712 -فیلسوف اخالف استراییایی

Erik Wielenberg 5؛ (

 )4796 -استاد فلسفه در دانشگا دپاو در ایندیانا

Thomas Nagel 6؛ (

 )4799 -فیلسوف آمریکایی و استاد بازنشستۀ دانشگا نیویورک

four-dimensional time 7؛ پیشتر از جها چهاربعدی صحب
ارتفاع یا عیق) و بعد زما اس
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921

111

اس

شد بود که شامل سه بعد مکانی (طول و عورض و

در اینجا از زما چهاربعدی سخن گفته شد اس  ،در حایی که زما خود یک بعد

و چهار بعد ندارد و به نظر میرسد که باید جها چهاربعدی گفته میشد در مکاتبۀ مترجم با پروفسور تاییافرو

این اشکال به اطالع ایشا رسید و ایشا در پاسوخ گفتنود« :بلوه" ،جهوا چهاربعودی" قابول قبوول اسو

در زبوا

انگلیسی four-dimensionalism ،اغلب به عنوا هستیشناسی یا نظریه/فلسفهای دربارۀ زما شناخته میشود »
Ronald Dworkin 8؛ ( )4794 – 6049فیلسوف آمریکایی و متخصص در زمینۀ فلسفۀ حقوف
Woody Allen 9؛ (

 ) 4792 -هنرپیشۀ کیدی و کارگردا آمریکایی عبارت متن به این سخن آین اشار دارد کوه:

«نییخواهم با کارهایم جاودا شوم؛ میخواهم با نیرد جاودا شوم نییخواهم در قلب هیوطنانم به زندگی ادامه
دهم؛ میخواهم در آپارتیانم به زندگی ادامه دهم »
Babe Ruth 10؛ ( )4172 – 4711بیسباییس
ورزشی میدانند و از این جه

آمریکایی بسیاری او را بزر ترین بیسباییس

در تواریخ ایون رشوتۀ

نامش جاوید خواهد ماند

Hades 11؛ در اساطیر یو نا باستا نام جها زیر زمین یا جها مردگا که به نام حاکیش نامگذاری شد بود
Big Ben 12؛ برج ساع

معروف در شهر یند

H.H. Price 13؛ ( )4177 – 4711فیلسوف ویلزی و صاحب آثار مهیی در زمینۀ ادراک و فراروا شناسی

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
Peter van Inwagen 14؛ (

 )4716 -فیلسوف تحلیلی آمریکایی

Arians 15؛ پیروا آریوس ( ،)622 - 992کشیش اسکندرانی و شاگرد یوکیانوس انطاکیهاى ،کوه معتقود بوود خودا
پیش از خلق کرد عایم ،فرزند خود ،یعنی عیسی ،را از عدم خلق کرد و عیسی نوه ماننود خودا سورمدى و نوه بوا او
هیذات اس

نظریۀ آریوس در شوراى نیقیه ( )962که به دعوت امپراتور کنستانتین براى رسویدگی بوه ایون مسوئله

تشکیل شد بود ،رسیا محکوم شد
Lynne Rudder Baker 16؛ ( )4711 – 6049فیلسوف آمریکایی
Kevin Corcoran 17؛ استاد فلسفه در کایج کایو در میشیگا
Jonathan Edwards 18؛ ( )4909 – 4921ایهیدا آمریکایی
Garden of Eden 19؛ در کتاب مقدس ،باغی اس

که آدم و حوا پیش از هبوط در آ زندگی میکردند

Hick 20؛ ( )4766 – 6046فیلسوف انگلیسی و متخصص در زمینۀ فلسفۀ دین و ایهیات
 21در ویراس

نخس

این مدخل ( )6002در بخش رستاخیز مادیانگارانه پیشنهاد و اینواگن بوه عنووا آخورین

پیشنهاد مطرح شد بود ،اما در ویراس

کنونی ( )6041پیشنهاد زییرمن آخرین پیشنهاد در این بخش اس

دییل عبارت «برای آخر گذاشتیم» در مورد پیشنهاد و اینواگن درس

نیس

به هیین

در مکاتبۀ مترجم با پروفسوور تاییوافرو

این اشکال به اطالع ایشا رسید و ایشا نیز اشکال را پذیرفتند
Dean Zimmerman 22؛ استاد فلسفه در دانشگا راتگرز در نیوجرزی
Moritz Schlick 23؛ ( )6881 – 6391فیلسوف و فیزیکدا آییانی و بنیانگذار حلقۀ وین و پوزیتیویسم منطقوی
Willard Van Orman Quine 24؛ ( )4701 – 6000فیلسوف و منطقدا آمریکایی
Paul Churchland 25؛ (

 )4716 -فیلسوف تحلیلی کانادایی

William James 26؛ ( 4740و )4116؛ فیلسوف و روا شناس آمریکایی و از بنیا گذارا پراگیاتیسم
Henry Sidgwick 27؛ ()4191-4700؛ فیلسوف و اقتصاددا انگلیسی
C.D. Broad 28؛ ( )4119 – 4794فیلسوف انگلیسی
John Beloff 29؛ ( )4760 – 6002فراروا شناس بریتانیایی
super psi 30؛  (psi) ψحرف بیس

و سوم از ایفبای یونانی و حرف اول کلیوۀ یونوانی  (psyche) ψυχήبوه معنوای
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روح /نفس /روا اس

منظور از «ابرپسی» برخی ادراکات فراحسی خارفایعاد اس

Raymond Moody 31؛ (  )4711 -روا شناس آمریکایی که بیشتر به سبب آثارش در زمینۀ تجربوۀ نزدیوک بوه
مر معروف اس
Carol Zaleski 32؛ استاد ادیا در کایج اسیی

در ماساچوس

Pam Reynolds 33؛ ( )4722 – 6040خوانندۀ آمریکایی که در جریا عیل مغز دچار تجربۀ نزدیک به مر شد
Gary Habermas 34؛ (  )4720 -استاد گرو فلسفه و ایهیات دانشگا ییبرتوی در ویرجینیوا او مودافع مسویحی
اس

و آثار متعددی در زمینۀ مر و رستاخیز عیسی دارد

Keith Augustine 35؛ (  )4792 -مدیر اجرایی و سردبیر سوای
آثاری در رد زندگی پس از مر

«بویاییانوا » ) (www.infidels.orgو نویسوندۀ

او به هیرا مایکل مارتین گردآورندۀ کتاب افسوانۀ زنودگی پوس از مور ()6042

اس
Living Persons .36؛ نام یکی از عناوین فرعی مقایۀ بلند اینترنتی کی

آگوستین به نام «تجربههای نزدیک به مور

توهیی» ( )6001اس
Functional magnetic resonance imaging 37؛ نوعی  MRIاس
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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Out-of-Body Discrepancies 38؛ نام یکی از عناوین فرعی مقایۀ پیشگفتۀ آگوستین اس
Veridical Paranormal Perception During OBEs 39؛ نام یکی از عناوین فرعی مقایۀ پیشگفتۀ آگوستین اس
theism 40؛ از واژة یونانی  theosبه معناى «خدا» گرفته شد و به معناى اعتقاد به خدا و وحی اس
خدا متعایی و داراى تشخص اس

در این اعتقواد،

و نه تنها جها را خلق کرد بلکه آ را ادار و در آ مداخله میکند

deists 41؛ از واژة التینی  deusبه معناى «خدا» گرفته شد و به معناى اعتقاد به خدا هیورا بوا جوایگزینی عقول بوه
جاى وحی اس
Karma 42؛ در زبا سانسکری
اعیال انسا در یک زندگی ،کیفی

به معنای «عیل» یا «کار» اس

در هندوئیسوم و بودیسوم عبوارت اسو

زندگی بعدی او را معین میکند

Robin Collins 43؛ استاد فلسفه در کایج مسایا در پنسیلوانیا و متخصص در زمینۀ رابطۀ علم و دین
Ezekiel 44؛ یکی از پیامبرا بنیاسرائیل

از اینکوه
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.نویسندگان از مِرِدیت وری و سَمیوئل بِنسون برای کمکشان در ویرایش این مدخل تشکر میکنند

