
 

 
 
 

 

 
  1پس از مرگ یزندگ

   یافِروهَسْکِر، چارلز تال یلیامو

 *تبار یعلو یتهدامترجم: 

 
ق ئوق بسیاری از فیلسووفا  بوا عالعالئ والنی  تالقی مهم و ط شاهد یکی از جاهایی که

اسو    ماهیو  و اهییو  مور  هستیم ،وضعیتی با هر از هر نوع و ،بسیاری از مردم

بود  خوود را تر، فوانیجودی نحووبوه  ،موجودات زنود  و بود  هیۀچگونه باید فانی

انند؟ این شناختی زند  بیبفهییم؟ آیا برای اشخاص امکا  دارد که پس از مر  زیس 

رد )برای مثال ف   ایقار  وضوعی اس  که در قر  بیستم هم فلسفۀ تحلیلی و هم فلسفۀم

هنگوامی کوه در فرهنو    و مارتین هایدگر( را به خود مشغول کورد  اسو  (1)نم  د  ف ل  

دانوا ، شود، برخوی از فیلسووفا ، ایهییا انکار می می موضوع مر  نادید  گرفتهعیو

تورین یکوی از مهمگورفتن  نادیود  نادرسو    خیوایی  یمنتقدا  اجتیاعی و سیاسی از ب

سوور   )برای مثال بنگرید به رسایۀ کنندبه شدت انتقاد می زندگی ما ها دربارۀواقعی 

کوه  انکار مر نام  به (2)رک  یا کتاب معروف ارنس  ب  « یگور سر بر» به نام رکگورییک

آیوا 2سوتند؟ارۀ مر  دقیقوا  چیها درب  اما واقعی چاپ رسید  اس ( به 4791در سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

  6041 ،دسامبر 41شنبه بازنگری اساسی پنج ؛6002، دسامبر 62دوشنبه  اول تشاران  1

 (59/52/29پذیرش:  92/50/29)تاریخ دریافت:  (alavitabar@yahoo.com) .یئدانشگاه عالمه طباطبا ۀگروه فلسف یعلم یئتعضو ه *

در  4772را ادوارد    زایتا، به پیشنهاد هیکارش جا  پ ری، در سپتامبر  فلسفۀ استنفورددانشنامۀ  یادداشت مترجم:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

اندازی کرد و سرپرستی آ  را تاکنو  بر عهد  دارد  طرح آنا  این بود که دانشنامه فقط به دانشگا  استنفورد را 

ه نحوی که از یک سو به سادگی های چاپی را نداشته باشد، بصورت اینترنتی منتشر شود تا مشکالت دانشنامه

روز کرد و از سوی دیگر رایگا  و با سهوی  در اختیار هیگا  قرار داشته باشد  بتوا  مطایب آ  را بازنگری و به

نظر در هر حوز ، که بسیاری از آنا  های آ  به افراد متخصص و صاحببرای حفظ اعتبار دانشنامه نگارش مدخل

شود  نویسندگا  را معیوال هیئ  تحریریۀ دانشنامه انتخاب جها  هستند، سپرد  میهای معتبر اساتید دانشگا 

کند  اعضای این هیئ  با مشورت اساتید گرو  فلسفۀ دانشگا  استنفورد، که هیئ  مشاورا  دانشنامه را تشکیل می

ستش را برای بررسی به تواند درخواشوند  ایبته اگر شخصی مایل به نگارش مدخلی باشد میدهند، انتخاب میمی

شود بلکه پیش از انتشار، یک یا چند داور از میا  به صرف اعتبار نویسند  منتشر نیی این هیئ  ارسال کند  مدخل

خواهد که با هیئ  تحریریه یا خارج از آ  باید کیفی  مدخل را بررسی و تأیید کنند  دانشنامه از نویسندگا  می

اند در مدخل دربارۀ موضوع صورت گرفته اس  یا نقدهایی که دریاف  کرد های جدیدی که توجه به پژوهش

هایی که به موقع بازنگری نشوند میکن اس  به بایگانی دانشنامه منتقل شوند  به هیین دییل بازنگری کنند  مدخل

ایه شد  اس   )های( جدیدی از آنها ارها یک یا چند بار مورد بازنگری قرار گرفته و ویراس بسیاری از مدخل

شود  در پایا  هر شود بلکه در بایگانی حفظ میایبته پس از انتشار ویراس  جدید ویراس  پیشین حذف نیی

تر باشد  نویسند  تواند راهنیای خوانند  برای مطایعه و پژوهش بیشمدخل کتابنامۀ مفصلی وجود دارد که می

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

های ها هیچنا  ادامه دارد  از چند سال پیش انتشارات ققنوس ترجیۀ مدخلمنتشر شد  اس  و انتشار سایر مدخل

این دانشنامه را به زبا  فارسی زیر نظر آقای دکتر مسعود علیا در دستور کار قرار داد و صد جلد را به چاپ رساند 

 ر حال حاضر انتشار ادامۀ مجیوعه متوقف شد  اس  اما د

از این دانشنامه اس    (Afterlife)« زندگی پس از مر »آید ترجیۀ ویراس  دوم مدخل ای که در پی میمقایه

ک ر  6002ویراس  اول این مدخل در دسامبر  س  و ویراس  دوم آ  در دسامبر  (William Hasker)توسط ویلیام ه 

 نوشته شد  اس   Charles Taliaferro))و چاریز تاییاف رو  توسط هسکر 6041

( فیلسوف مسیحی آمریکایی اس   او دکترای خود را در رشتۀ ایهیات و فلسفۀ دین از 4792 -ویلیام هسکر )  

 به تدریس در دانشگا  6000تا هنگام بازنشستگی در سال  4722دانشگا  ادینب رو در اسکاتلند دریاف  کرد و از سال 

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

را به عهد  داش   اییا  و فلسفه  سردبیری مجلۀ معتبر 6009تا  6000رئیس انجین فلسفۀ دین بود  او از سال  6002

رۀ موضوع های مربوط به این دو حوز  مانند مسئلۀ شر، تخصص او در زمینۀ فلسفۀ دین و فلسفۀ ذهن اس  و دربا

توا  به موارد زیر اشار  کرد: علم ایهی، ماهی  نفس و رابطۀ آ  با بد  آثار گوناگونی دارد  از میا  این آثار می

ای پیروزی خدا بر شر: نظریۀ عدل ایهی بر(؛ 4717) خدا، زما  و علم(؛ 4719)بینی مابعدایطبیعه؛ ساخ  یک جها 
 ( 6049) مابعدایطبیعه و خدای سه شخصی(؛ 6001) آیودجهانی رنج

( فیلسوف مسیحی آمریکایی اس   )خارج از آمریکا نام او را معیوال به این صورت اما 4726-چاریز تاییافرو )    
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ا ، یا حتی احتیوال، امک شود؟ یامیرد نابود میکه می درس  اس  که شخص هنگامی

زندگی پوس  های دینی دربارۀبرداش  بعد از مر  زند  بیاند؟ آیا هیچ یک از دارد که

 ؟هس از مر  از دیدگا  فلسفی امیدوارکنند  

کنیم که باورهوا می موضوع را مطرحپنج بخش دارد  در بخش اول این این مدخل 

 نود زیورا موا در مووردمر  و امکا  زندگی پس از مر  اهیی  ماندگاری دار ۀدربار

دغدغه داریم و از این رو به آینودۀ آنوا  و  کنندکنو  زندگی میاشخاصی که اینجا و ا

 کسوانیکه معقول اس  امید داشته باشیم  مندیم  درس  هیانطورعالقه خودما  آیندۀ

، طبیعی اس  که داشته باشند دنیوی زندگیبخشی در دوستشا  داریم آیندۀ رضای که 

زندگی پوس از  برایو اگر  ،یا نه موجود اس آیا این زندگی تنها زندگی  بررسی کنیم

 کوه امیود داشوته باشویم دییل داریم، معقول اس  )یا زندگی پس از این زندگی( مر 

کوم ماهیو  دسو یوا  باشود د و ارزشویندجدی پس از مر  متضین محیطی زندگی

که چورا موضووع  کنیمدالیل دیگری را مطرح می باشد  در بخش اول، هجهنیی نداشت

های دوم و سوم این مفهوم یحاظ فلسفی جایب اس   در بخشزندگی پس از مر  از 

: فلسوفۀ اساسوی دربوارۀ ذهوناسواس دو  کنیم که اشخاص بورو امکا  را بررسی می

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

د )در آمریکا آ  را تاییور تلفظ می (، کارشناسی 4794-4792کنند ( او کارشناسی فلسفه و ادبیات را در کایج گاد ر 

( و کارشناسی ارشد مطایعات ایهیاتی را در دانشگا  هاروارد 4792-4799ارشد فلسفه را در دانشگا  ُرد آیلند )

( گذارند  سپس وارد دانشگا  براو   شد و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای فلسفه را از این دانشگا  4797-4799)

تاکنو   4712بود  تاییافرو از سال « انگاری دکارتیدوگانه»ۀ دکترای او ( دریاف  کرد  عنوا  پایا  نام4711-4797)

های استاد کایج سن  اوالف در مینسوتا اس  و در حال حاضر مدیری  گرو  فلسفه را بر عهد  دارد  او در دانشگا 

ین عضو هیئ  تحریریۀ گوناگو  مانند آکسفورد، پرینستو ، نیویورک، کلیبیا و نوتردام استاد مهیا  بود  اس   هیچن

اس   او در چند انجین از  ایهیات آزادسردبیر مجلۀ  6041و از سال  مطایعات ایهیاتی و سوفیاچند مجله از جیله 

تر آنها را به صورت مشترک نوشته جیله انجین فیلسوفا  مسیحی عضوی  دارد  تاییافرو آثار بسیاری دارد که بیش

قرینه و اییا ؛ فلسفه و دین (، 4771) فلسفۀ دین معاصرار انفرادی او عبارتند از: یا گردآوری کرد  اس   برخی از آث
های (  تعدادی از آثار او به زبا 6041)فلسفۀ دین چیس ؟ (، 6001) گفتگوها دربارۀ خدا(، 6002)از قر  هفدهم 

 ای و فارسی ترجیه شد  اس  دیگر مانند روسی، کر 
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  ماننودمر  زنود  می از پس انگاری )بخش سوم(،)بخش دوم( و مادیاری انگدوگانه

  در بخوش پوردازیممی بخش چهارم به زندگی پس از مر  برحسب قرائن تجربیدر 

زندگی پوس از  که معقول بود  باورها دربارۀشود دالیلی برای این فکر اقامه می مپنج

 ه اس  وابست ه معقول بود  اعتقادات مابعدایطبیعیمر  ب

 های آ بقا و بدیل (4

 انگاریدوگانه وامکا  بقا  (6

 انگاریمادی وانتقادها به امکا  بقا  (9

 های نزدیک به مر شناسی و تجربهفراروا  (1

 مالحظات مابعدایطبیعی دربارۀ بقا (2

 شناسیکتاب 

 ابزارهای آموزشی 

 منابع اینترنتی دیگر 

 های مرتبطمدخل 

 های آن. بقا و بدیل1

استا ، افالطو  هم زندگی نفس پیش از توید بد  و هم زندگی مداوم در فلسفۀ غربی ب

افالطوو ، سوقراط دالیلوی  فایدو   نفس پس از مر  بد  را به صراح  بیا  کرد  در 

آورد که چرا فیلسوف باید از مر  حتی استقبال کند )گرچه نباید خودکشی را جایز می

سوی زندگی  اد  نیک در این دنیا را بهبداند یا آ  را تشویق کند(، زیرا مر ، نفوس افر

، مور  توقوف هسوتی شوخص (3)کند  اما در آثار اپیکتتوسعایی پس از مر  آزاد می

کند که ما باید از مر  اسوتقبال کنویم، بلکوه تصور شد  اس   اپیکتتوس استدالل نیی

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

هایی، هیچو  بحث از اقتضائات زند  ماند  یوا زیابی فلسفی  درستی  چنین موضوعار

 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 



 

 

091 

سی
شنا

تاب
ک

 :
گ

مر
از 

س 
ی پ

دگ
زن

 

ا توهم زنودگی پوس یا هر فیلسوف دیگری که تبیین متفاوتی از واقعی  ی واپیکتتوس 

هایی که موا گوید یا نه  یک دییل این اس  که ارزشدرس  می ومر  ارائه داد  اس  

ارتباط  اینجا و اکنو  داریم با آنچه میکن اس  یا باید در آیند  به آ  امید داشته باشیم

دهد نتایج بسیاری دارد  در حایی که برخی از فیلسوفا  معتقدند آنچه در آیند  روی می

برای معنای زندگی کنونی دارد، برخی دیگر از فیلسوفا  آنقدر بر اهیی  زموا  حوال 

ها دربارۀ آیندۀ انسوانی  در ایون زنودگی، و خووبی و بودی اند که پرسشتیرکز کرد 

میکن  زندگی پس از مر  برای افراد، اهیی  کیی دارد  به دو فیلسووفی کوه موضوع 

 پردازیم ، می(5)و اریک ویل نب ر  (4)سینگراند، یعنی پیتر اخیر را اختیار کرد 

خواهد موردی را در نظر بگیریم که عیل خوبی انجام شد  اس  و سینگر از ما می

خوبی آ  به آیند  وابسته نیس   روستایی را تصور کنید که نیاز زیادی دارد و این نیاز 

 بوه آینودۀ دورکند خوبی چنین عیلی نباید با کیک برطرف شد  اس   سینگر ادعا می

توا  تفکر دربارۀ آنچه را که میکن اس  هزار سال بعد روی دهد کنار وابسته باشد؛ می

 گذاش  

ای کوچک در کشوری درحال توسعه ای برای کیک به جامعهفرض کنید ما در برنامه
ایم تا از بدهی رها و از یحاظ غذایی خودکفا شود  این برنامه موفقیتی شرک  کرد 

تر، با تحصیالت بهتر، دارای امنی  اقتصادی تر، شاد  و روستائیا ، سایمچشیگیر اس
شیا چه کار خوبی »تر خواهند بود  اکنو  کسی میکن اس  بگوید و فرزندا  کم

هایشا  خواهند مرد و و نو  اید؟ ظرف هزار سال هیۀ مردم و نیز فرزندا انجام داد 
 (Singer 1993: 274) « اوتی ایجاد نخواهد کرداید تفهیچ یک از کارهایی که انجام داد 

 دهد:سینگر پاسخ می       

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

ن حل او این اس  که به جها  به صورت چهاربعدی فکر کنویم؛ بور اسواس ایورا 

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

شاد، سایم و  6060شود؛ آنا  در سال زندگی روستائیا  بهتر می 6060اس  که در سال 
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 دارای تحصیالت خوب خواهند بود 

د نظر او، ماننو شود امااریک ویلنبر ، برخالف سینگر، به فلسفۀ زما  متوسل نیی

ما  نباید )یوا نیوازی های کنونیسینگر، این اس  که ما در ارزیابی معنا و فوری   طرح

 فکر کنیم  نداریم( بر اساس تصویر بزر  یا آیند 

دس  حزب نازی در هیا  زما   پایا  خود، و  آیا بهتر نیس  که قتل عام یهودیا  به
جها  یک میلیو  سال دیگر  صرف نظر از اینکه –، پایا  یاف  4790نه مثال  در سال 

یاد آورم که به  1هایی را در کالس متوسطۀ اولتوانم زما چگونه خواهد بود؟ می
کشید  و خوی نوجوانی زبانه میشد و خلق بازی بسکتبال یا واییبال بسیار گرم می

د  »مانند  2های بدو  انتظار جوابکوشید ما را با پرسشمعلم مدرسۀ ما گاهی می

آرام « گر هیچ یک از شیا اهیی  خواهد داد که این بازی را چه کسی برد؟سال دی
رسید که پاسخ معقول به چنین پرسشی این خواهد بود: کند  هیوار  به ذهن من می

« آیا اکنو  واقعا  اهیی  دارد که هیچ یک از ما د  سال دیگر اهیی  خواهد داد یا نه؟»
اکنو  اهییتی ندارد که »کند اظهار می (6)ن یگلتا اندازۀ زیادی به هیین صورت، تام س 

دهیم هیچ اهییتی یک میلیو  سال دیگر هیچ یک از کارهایی که اکنو  انجام می
 (345 :2013)«  نخواهد داش 

یک پاسخ میکن این اس  که گرچه حکیتی در مواضع سینگر و ویلنبر  وجوود      

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

راسوتی اسو   اگور سوینگر به« تصویر بوزر »حکی  )یا فلسفه( شامل دغدغه برای 

نگرا  روستائیا  اس ، آیا نباید امید داشته باشد کوه آنوا  زنود  بیاننود توا از ثیورات 

 بور اسواس زموا  مند شوند؟ یا، اگر این مطلوب راهای انجام شد  بهر گذاریسرمایه

      شواد  6010و  6090، آیا او نباید آرزو کند که آنا  در سوال بیا  کنیم (7)چهاربعدی

اعتنا به آیند  نیستند )و نباید هم باشند(  قبول باشند؟ مطیئنا  کسانی که کیک کردند بی

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. junior high gym      

2. rhetorical questions 
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گذاری انجام شود و سپس شهابی به روستا اصاب  و زندگی هیه داریم که اگر سرمایه

خووبی شهاب روستا را نابود کند( میکن اسو  بوه  6090یا اگر در سال را نابود کند )

ویژ  اگر منشانه بود  اس  )به گذاری هنوز عاقالنه، خوب و بزر فکر کنیم که سرمایه

کننود  وجوود خواهود ا چیزی عییقا  ناراح بینی نشد  باشد(  امرد شهاب پیشبرخو

 تا اعالم کند:کنندگا  هنگام ترک روسداش  اگر یکی از کیک

دهد، جدا از اینکه هیۀ شیا ظرف یک ساع  دچار طاعو  جدا از آنچه روی می

، یا هزار سال دیگر جامعۀ شیا د و هیگی با مرگی وحشتناک بییریدگیر شویهیه
ایم تنها ، آنچه ما امروز انجام داد نیس  محکوم شود که سزاوار هیچ چیز جز خف 

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

اگر به مسئلۀ زندگی پس از مور  برگوردیم، در  این نگرش عجیب اس   از نظر ما    

کنید زندگی خووب پوس از مور  میکون اسو ، بایود بوه ترقوی صورتی که فکر می

م نوه درازمدت روستائیا  هم در این زندگی و هم در زندگی بعدی امیود داشوته باشوی

اینکه صرفا  بر ارزش وضعی  کنونی آنا  تیرکز کنیم  و اگر چنین امیدی دارید، چورا 

ها در زما  خاصی، برای مثال ظرف هزار سال، به پایوا  انتظار دارید زندگی هیۀ انسا 

برسد؟ به هیین ترتیب، اگر معتقد هستید که محتیل یا حتی میکن اس  کوه زنودگی 

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

 روستائیا  دچار آ  نشوند؟

آور اس   ایبته هویچ کوس، جوز یوک نظر ویلنبر  دربارۀ قتل عام یهودیا  حیرت

توری طوول قتول عوام یهودیوا  مودت بویشکند که آرزو نیی ،یکش و رواننازی آدم

ک ا  امیود دارد کوه یوما آنچه انسشد  اکشید یا شامل مر  حتی یک فرد دیگر میمی

میلیو  سال دیگر روی دهد از یحاظ اخالقی یا ارزشی نامربوط نیس   دو آینود  را در 

مانند و موفق هم خواهند نظر بگیرید: در یکی، یهودیا  یک میلیو  سال دیگر زند  می

بود  در آیندۀ دیگر، تصور کنید که یک میلیو  سوال دیگور حوزب نوازی احیوا شوود  
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اند توا بوا هوا اعوزام شود کشی نازییهودیا  مریخ را مستعیر  کرد  و واحدهای نسل

نشین ورشوو در های سکون  یهودیا  هیانگونه برخورد کنند که با محلۀ یهودیمحل

شوند کوه هیوۀ یهودیوا  را نوابود ها موفق میبار نازیبرخورد کردند  این  4710سال 

ن نادرس  ۀ دوم امید داشته باشیم  هیچنیکه به آیندکنند  مطیئنا  بسیار نادرس  اس  

تووا  انسوا  باشورفی را اعتنا باشویم  نییاس  که اکنو  نسب  به وقوع آیندۀ دوم بی

ها در آینود ، خووا  تصور کرد که بگوید نسب  به نابودی هیۀ یهودیا  به وسیلۀ نازی

 اعتنا اس        کامال  بی  میلیو  سال، بیس  میلیو  سال یا سال باشد، د یک میلیو 

نظر نیگل )که ویلنبر  آ  را نقل کرد  اس ( شایا  توجه اس   نظر او این اسو  

دهیم یک میلیو  سال دیگور اهییو  نخواهود داشو  )یوا که آنچه ما اکنو  انجام می

میکن اس  اهیی  نداشته باشد(، اما تیایز مهیی وجوود دارد میوا  اینکوه رویودادی 

این معنا که ارزشیند اس ؛ خووب اسو  کوه اتفواف بیفتود( و اینکوه  بهاهیی  دارد )

آ  اهییو  کنند از آ  رویداد آگا  خواهند بوود و بوه اشخاصی که در آیند  زندگی می

افتواد، خواهند داد  مسلیا  هیوار  درس  اس  که قتل عوام یهودیوا  نبایود اتفواف می

ا نه  یاد آورد ییک میلیو ( سال دیگر به  نظر از اینکه کسی آ  را صد )یا هزار یا صرف

یاد  اند باید امیدوار باشند که بهکشی وحش  کرد عالو ، کسانی از ما که از این نسله ب

آورد  آ  و منتقل کرد  گزارشی از آ  محدودی  قانونی نداشته باشد  مطابق با آزمو  

عوام  قتول دیگور، اشوخاص  میلیو  سال ما  دو آیند  را تصور کنید: یک فکری پیشین

دهند؛ کشی  جیعی ادامه میآورند و به تأسف خورد  از این نسلیاد مییهودیا  را به 

را تصور کنید که هیگی نازی هستند و قتل عام یهودیا  را  گر، اشخاصیای دیدر آیند 

کوه  آورند، مووفقیتییاد میبه  عنوا  ناتوانی از موفقی  در کشتن هیۀ یهودیا فقط به 

 توانستند به آ  دس  یابند می 400060041فقط در سال 

بنابراین یک دییل که چرا موضوع زندگی پس از مر  جذابی  تاریخی و معاصور 

های ما در مورد اشخاص، اشیاء و رویدادهای کنونی، به آیند ، که ارزشدارد این اس  

که بورای  س   اگر بدانیممربوط ا شا ،ای برای افراد پس از مر از جیله امکا  آیند 
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شوناختی زنود  بیاننود، تأمول دربوارۀ ل اس  پس از مر  زیس اشخاص  فردی محا

زندگی پس از مر ، که میکن اس  انتظار یا امید آ  را داشته باشیم، بیهوود  خواهود 

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

گذارد یوا نوه  های ما در این زندگی تاثیر میود  زندگی پس از مر  بر ارزشمحال ب

شویم چوه اقتضوائاتی بورای زنودگی جدی گرفتن این نظر که ما هنگام مر  نابود می

کنونی ما دارد؟ برخی از فیلسوفا  راهبردی شبیه راهبرد سینگر و ویلنبور  را دربوارۀ 

صراح  دربارۀ  به (8)روناید د ُورکین بدو  خدادین کنند  در زندگی فردی ما اتخاذ می

نابودی کامل، که خود  غیرقابل تصور اسو ، »یعنی « ترسیمشدت از آ  میآنچه ما به »

کند که نووعی گرچه او فکر می  (150 ,2013)کند صحب  می« و پایا  داد  به هیه چیز

حادی( میکن اس ، گرایی ایزندگی فردی پس از مر  )حتی با در نظر گرفتن طبیع 

« بوه آ  نیواز داریوم تنها نوعی اسو  کوه»کند که را پیشنهاد می« نوعی فناناپذیری»اما 

(Dworkin, 2013, 159)  

کنید یا نوازید یا نقشی ایفا میآهنگی می -دهید انجام میکار کوچکی را خوب وقتی 
چیزی را  کنید یاکنید، توپ بیسبال را منحنی پرتاب مییک دس  ورف بازی می

 -کنید بازی میسرایید یا عشقسازید یا  غزیی میکنید، یک صندیی میتحسین می

نفسه کامل اس   اینها دستاوردهای درو  زندگی هستند  چرا رضای  شیا فی
، نتواند دگذارزندگی نیز، با ارزش خودش در هنر زیستنی که به نیایش می

 (Dworkin 2013:158) نفسه کامل باشد؟دستاوردی فی

؟ اگور توانند دستاوردهای بزرگی باشوندمی کند که چنین اعیاییمیانکار  چه کسی    

وودی  ،دورکین حق دارد آرزوی هنرپیشۀ کیدیز مر  محال باشد، ا پسبقای فردی 

 کنار بگذاردبه زندگی ادامه دهد، بلکه در آپارتیانش  با کارهایشنه  تا ابد کهرا  ،(9)آین

محال اسو ؟ بعودا  زندگی فردی پس از مر   دانیم( اما آیا ما می دگذارکنار نیز می)و 

 یحاظگوییم که رد کرد  زندگی پس از مر  به عنوا  امری محال از می در این مدخل

های درو  زندگی که دورکوین وبیخ گوییم کهعالو  بر این، می فلسفی سس  اس  
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تواند از آیا زندگی بشری می کنیم ند که بررسیانگیزاکند ما را برمیها را توصیف میآن

 نووعیانتقال بوه  در عوض، مر  نشانۀبه نیستی ختم نشود و  باشد اگرتر این هم غنی

 اند  جها  آ  را به تصویر کشید  زندگی پس از مر  باشد که برخی از ادیا 

موجه اس : کم به سه دییل گوییم موضوع زندگی پس از مر  دس بنابراین ما می

بوه ترقوی زندگی دوس  داریود و این اگر شیا اشخاصی را در  دگی مهم اس این زن

ی دچوار نابود نشوند یا بوه سرنوشو  بود )یا امید دارید که آنا  امیدواریدها مداوم آن

بور مهم اس  که در مورد اقتضائات عدم )یا وجوود( زنودگی پوس از مور   ؛(نگردند

بررسوی زنودگی ؛ فکر کنویم س مهم ا شیااکنو  برای  اساس چگونگی فهیید  آنچه

دربارۀ زندگی پس از مر  و باور به این مل مهم اس : تأ دالیل تاریخی پس از مر  به

 اس   وجود داشته زندگی در بخش زیادی از تاریخ بشر

وجوود  پوس از مور  شخصیبه نوعی زندگی  باورها قرائنی برای در اکثر فرهن 

بوه داشوتن مانود و بواقی میاس ،  و مرد  که زندگی کرد  یهیا  فرد ارد که در آ د

د  یونانیوا  باسوتا  معوروف نوهایی وجود داربدیل دهد  اماهای جدید ادامه میتجربه

عیلی که  -اند معه قائل شد در یاد و احترام جا« بقا»به اینکه ارزش زیادی برای هستند 

مونعکس  «جاویود(10)وثب یب ر»درگذشته به عنوا  )برای مثال(  در اشارۀ ما به مشاهیر  

پوس از مور   شخصوی این برای یونانیا  جایگزین زندگی ،)به بیا  دقیق اس   شد 

 (11)حاصول در هوادسمحتوا و بیبی نسبتا   وجود ود، بلکه مکیلی بود برای آنچه آنا نب

کنود فقوط اگور می فوراهمرسد چنین امیدی تسلی زیادی کردند ( به نظر میتصور می

دربوارۀ توداوم و خواطرۀ  های جامعه بلکوهداوریدق  و عدای   بارۀنه تنها درانسا  

یات پویشوی در ایهصورت جایبی از این نوع فناناپذیری  بین باشد خوش جامعهمداوم 

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

نادرسوتی دارد  داوریآورد بوه یواد موی هایی کهکند و نه در مورد زندگیفراموش می

(Hartshorn 1962: 262) به تناسخ هستند  سن   باورو بودایی شامل  ییهای هندو  سن

توری اعتبار بویش ی متواییهابازتویدها و مر  از طریقفلسفی هندویی به تداوم افراد 
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 یآگواه دایجوا ،موداوم ۀفیوظ یایبود ۀدر فلسفدهد  بودایی میفلسفی نسب  به سن  

 خود   که به دس  آورد  این فهم اس عین حال  در برای تحقق تناسخ و خود از یفاک

در نیروانا غرف یا  اس  که یبلکه توهیی واقعی و عینی نیس  چیز (نهای )در  یفرد

 شود رها می

و  ییدر فلسوفۀ هنودو هواموضوعبه  دانشنامۀ فلسفۀ استنفوردهای دیگر در مدخل

 بنابراین ،(یهند یی  بودا ۀذهن در فلسفبه مدخل  بنگریدمثال  رای)بد نپردازبودایی می

 پوس از مور  زنودگیاز  های دینوی رقیوبتوصیف ۀدربار یقیتطب ۀاز مطایع نجایدر ا

معقول مدخل بر امکا  و  نیا ۀیاندیباق زیادی از  تیرکز ما در بخش مکنییم خودداری

 میا ، نیدر ا گرچه ،اس  اص فردیاشخ یباور به وجود جها  پس از مر  برا بود 

 میکن  زنودگیانواع  ۀرا دربار الحظاتیم ،متفاوت ابعدایطبیعیم هایفرض هبا توجه ب

تور یرکگور و بکر که پیشدر مورد فیلسوفانی مانند کیکرد   مخواهی بیا  پس از مر 

کنند، نظر ایم سرزنش میما  غافل شد ذکرشا  رف  و کسانی از ما را که از فانی بود 

ما را از کار بیندازد و حواسویا   تواندیمبارۀ فانی بود  مل درأتما این اس  که گاهی 

 کند(هایی که دورکین بر آنها تأکید میهای کنونی )از قبیل خوبیرا از جستجوی خوبی

کنندگا  در مثال سینگر پسندید  نیسو  کوه کوار یا تسکین رنج پرت کند  برای کیک

میکن  گرچهاما هایی دربارۀ مر  و مرد  برگزار کنند  کنند تا هیایشخود را متوقف 

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

 ایو)وجوود مر  و  های ماهی موضوعچرا  کهوجود دارد  یخوب کاف لیدالاما  باشد

   هستند توجه ۀستیجایب و شا ییحاظ فلسف از از مر  سپ زندگی( عدم

زندگی پس از مر  برای اشخاص امکا  دارد که  پردازیمین پرسش میبه ا هنگامی که

 یپاسوخ بوه دنبوال داریم یاشخاص انسان ای که دربارۀهاس  که در پرتو فلسف یعیطب یا نه

 کنیم بررسی می بد  -ذهن  انگاریدوگانه دیدگا بقا را از  ،یبخش بعددر   میباش
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 انگاریدوگانهـ ن بقا . امکا2

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

را نابود  یا بدن ،اگر مر  که رسدبدنیا  نباشیم، به نظر می جزما چیزی  صورتی که

گرچوه  -مانود شویم و هیچ چیز از ما به عنوا  اشخاص بواقی نییکند، ما نابود می

 شواید متفرف خواهند شد و دهندمیو ذراتی که آ  را تشکیل  یا یی از بدنهابخش

یوا نفووس یوا  اذهوا   اما اگر موا شوند)موقتا ( بخشی از بد  موجودات زندۀ دیگر 

ایم، حتوی نوابودی غیرمادی( باشیم که در بد  قرار گرفتوهیا اشخاص غیرجسیانی )

شود  در واقوع، عنوا  اشخاص نییهای جسیانی ما منجر به نابودی ما به کامل بد 

انگاری مبتنی بر قابل تصور بود  وجوود موا یکی از چندین استدالل در تایید دوگانه

شود کوه انگاری درس  باشد، ضرورتا  نتیجه نییاما اگر دوگانه اس   یا بدو  بدن

مانند  میکن اس  وابستگی کارکردی موا هایشا  زند  میپس از مر  بد  اشخاص

دارای بد  به  هاییا  آنقدر اساسی باشد که ما فقط هنگامی به عنوا  اشخاص   به بد

زمانی نوابود سپس د و نبرس یخاص شکل و ساختاربه  هاییا آییم که بد میوجود 

کم را  را برای انگاری دس   اما دوگانهاز بین برود شکل و ساختارکه این  شویممی

فقوط هاییا  میکن اس  )نه ضروری( یا به بد ما  وابستگیکند که این ادعا باز می

آنها  )قوانینی که میکن اس  خداذاتی اس    ،طبیع قوانین کنونی   با در نظر گرفتن

انگارانه در مورد بقا به طور جودی موورد تردیود های دوگانه(  اما تبیینکند نقض را

 اند  قرار گرفته

 کارآمدانگارانه در مورد بقا ی دوگانههاکنند که تبییناستدالل می یلسوفا برخی از ف

ما دربوارۀ هویو   نداریم  وقتی« معیار هوی »فاقد بد   شخاص  ما برای ا نیستند زیرا

اس  کوه  کنیم  استدالل شد کنیم دربارۀ هوی  نفوس داوری نییداوری می شخاصا

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. survival-friendly 
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س نفوو کوه اسو  توانیم در مورد هوی  نفوس داوری کنیم، زیورا گفتوه شود ما نیی

توانود به این دییل، هوی  شخص در طوول زموا  نیی مکا  هستند بیناپذیر و ادراک

و تعیوین  -تعیوین هویو   تووانیممویچه در طول زما  باشد  آن او شامل هوی  نفس

بود  در  ایونمیورد،    اما هنگامی که شخص میکنیم بد  شخص اس -مجدد هوی  

 که فرض شد  باشد شخصی در موردما تعیین هوی   یاتواند مبنپوسد و نییگور می

  (Perry 1978: 6 – 18). اس زند  ماند  بد  بدو  

 در هوم را یوایزدو پرسوش کوامال  مت و اس  مبهمکند که این انتقاد می ر ادعاسک  ه  

 کوهناسو : گفوتن ای ابعودایطبیعیم ،یوک پرسوش  (Hasker 1989: 208-209) آمیزد می

 بوه چوه معنوادر زما  بعد اسو   شخصیا  عددی ه یحاظزما  از یک در  یشخص
اسو   φ هیا  در X آیا :اس  که ابعدایطبیعیم یپرسش توا  گف  اینمییا ؟ )س ا

 تووانیم بگووییمموا چگونوه میشناختی اس : معرف ، دومش اس ؟( پرس در  Y که

چگونوه ما )یا  اس ؟ بعددر زما   شخصهیا   عددی یحاظاز  زما یک در  شخصی

 نهواد اس ؟( نواتوانی در تیوایز  در  Yکه اس   φهیا   در  Xوییم توانیم بگمی

 أ( منشومسوبب آ  باشود نای ویتگنشوتایمیکن اس  تا انداز )که  هامیا  این پرسش

 اول این اس  که در حایو  عوادی پرسشاس   پاسخ کوتا  به  جدی فلسفی ابهامات

 در  φکه بود   φهیا  فرد  در  φدانیم برای چیس  هیچنین می φدانیم می وقتی

دچوار  در φ در آنهوا س   مووارد غیرعوادی موواردی هسوتند کوها به چه معنااس  

 با  جایگزینی آیا  φتغییرات منجر به نابودی  اینتغییراتی شد  و ما مطیئن نیستیم که 

 ،باشود باقی مانود  تواند تابه هیچ وجه نیی φهیا  خود  که  به طوری ،دیگر یچیز

وجود دارد  در  بسیاریهای اس ، اما مثال 1ئوسس  کشتی ت   ،ال کهناس  یا نه  مث شد 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

های کشتی تسئوس را برداشتند و جایگزین کردند، به طوری که هیچ یک از   در طول یک دورۀ زمانی هیۀ تخته4

های اصلی را نگه داشتند و در نهای  آنها را دوبار  سوار کردند و به های اصلی باقی نیاندند  اما تختهچوب

 تسئوس اس ؟« واقعی»  ایبته پرسش این اس : کدام یک کشتی صورت کشتی درآوردند
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 آیوا، - تر بفهیویمرا دقیوق φاین اس  که بکوشیم مفهووم  ما چنین مواردی، چارۀ اول

یا نه؟  دهداجاز  می را اجزای آ  هیۀتدریجی  جایگزینی   ال، مفهوم ما از کشتیمث برای

هور چوه باشود   داشوتهنهیچ پاسخ قطعی به این پرسش وجوود  اما گاهی میکن اس 

روی عوادی  حایو امور میکون کوه در  ی ازانواع هب تا اند دایجاد ش مفاهیم ماباشد، 

بوه ابداع کنیم )یا حتی آنهوا را  ی راهایی وضع و گاهی میکن اس  بپردازند دهندمی

بینی نشد  باشود  در استفادۀ عادی ما از یک مفهوم پیش کنیم( کهتجربی کشف  روش

که وضعی  جدید را  را در نظر بگیریمی هاییا باید برای خودما  معیار ت،در این صور

ذیریم پرسشوی یا بپو  اصالح کنیم( φگیرد )و بدین نحو مفهوم پیشین خود را از دربر

 هیچ پاسخی ندارد   مطرح کردیم که

ایون  یوابیممویآنچه کنیم، غیرمادی مطرح مینفوس وقتی این پرسش را در مورد بقای 

برای  –بود  دانیم فاعل تجربهما می حل باشد نیازمند را وجود ندارد که  ایسئلهکه م اس 

بوه چوه  - میل دارد گوناگو های به چیز کند،کند، باور میمثال، موجودی بود  که فکر می

س ، چه برسد به اینکه در طوول نیمستلزم داشتن بد   ،کم در ظاهردس معنا اس  و این، 

ما به نفس غیرمادی بوه شویوۀ دکوارتی فکور  باشد  اگرداشته   بد  قرار اهیخود  زما  در 

خودا اینکوه  جزکنیم، واقعا  هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند برای چنین نفسی روی دهد )

به طوور طبیعوی »شود؛ نفوس دکارتی  دیگر آ  را در وجود حفظ نکند( و باعث نابودی آ 

 طبیعوی دیگر میکن اس  فناناپذیری ۀانگارانهای دوگانه  برخی از دیدگا هستند «فناناپذیر

ر ، اگر قوراتغییراتی که نفسانواع دربارۀ الزم اس  صورت  نکنند، و در این اختیارنفس را 

تواند تحیول کنود نیی وتواند می اس  به عنوا  فردی که بود  اس  در وجود باقی بیاند،

وجوود  غیرموادیبقا به عنوا  نفوس  فرضیۀ کلی برای ایسئلهچیزی بگویند  اما در اینجا م

  (Hasker 1999: 206 – 11)ندارد 

 پرسوششوود کوه روشون می مابعودایطبیعی پرسوش حول و فصول کورد پس از 

  موا داردتوری به نظر برسود اهییو  کوم ابتدا در میکن اس  از آنچهشناختی معرف 

کنیم؟ در شرایط عادی، چگونه نفوس غیرمادی را در طول زما  تعیین هوی  مجدد می
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هیووار  کوار  دهیم، اما ایوننفس انجام می 1داریار را با تعیین هوی  مجدد بد این ک

موواردی توانستیم هیوار  نیی، DNAیش کم پیش از پیدایش آزمامیکن نیس : دس 

گاهی خاطرۀ   کنیمها حل و فصل با تعیین هوی  مجدد بد  رامورد مناقشه  از هوی   

یچ اموا آیوا هو نیس   مطیئنینشانۀ  ایبته از رویدادها نشانۀ مهیی اس ، گرچه شخص

نود؟ آشوکار اسو  کوه فاقد بد  را مشخص ککامال  شخص  تواند هوی  آزمایشی می

های د بد  برای برخی قابل فهم اس : کسانی که بوه واسوطهفاق شخص  لۀ هوی  مسئ

 2ند، خووا  بوا عیوه سووزی  فهیین مسئله را میمطیئنا  ا کنندمراجعه می احروااحضار 

دیگر،    اما بارفریبکار ایدرگذشتۀ عزیز صحب  کنند، خوا  صرفا  با یک شخص حرفه

 پرسوشجوا وجوود نودارد، ایطبیعی در اینمابعود مسوئلۀهنگامی که معلوم شوود هویچ 

به که در عیل  هنگامی اگر و که شودعیلی تبدیل می پرسشی شناختی صرفا  بهمعرف 

  شود الزم اس  به آ  پاسخ داد هایی نیاز داریم چنین تعیین هوی 

به  تواندیم یانگاردر دوگانه یاس  که انتقاد به استیرار فرد توجه ا یشا نیهیچن

)که منشوأ آ   یانگارانتقاد به دوگانه کیوارد شود   زین یانگاریماد در یفرد استیرار

امکا  را  نیا تواندیانگار نیاس  که شخص دوگانه نیبه کان  بازگرداند( ا توا یرا م

کامل  شناختیروا  یهایژگیو و« خاطرات»متفاوت )با  یفرد یکند که خودها نییتب

 تووهمنحوو  نیو بود دنشوویمو یرمادیخود  غ اینفس  نیگزیبه روز شد ( دائیا  جا و

اس  چگونه  یرمادیغ ،اگر خود  ندنکیم جادیا را واحد خود  با  ردیف ی  استیرار شخص

داد  نشد   صیتشخ انتقال   ۀمسئل توا یرا م نیا شد؟ میرا متوجه خواه یمتوای راتییتغ

مواجوه اسو   یاریموانع بسبا  دانتقا نی  ادینام نفس( صیتشخ رقابلیغ یحت دی)و شا

 در طول زما  افرادی با خود  واحد نباشویم،اگر قرار باشد اس  که  نیاز آنها ا یکیکه 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. embodiment   

2. Aunt Susie 
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)موا زموانی  میکنو نیویتب یمتووای یها یما  را از وضوعتجربوه تووانیمنیی یبه درست

زن  زد  اس  که ابتدا شنید  باشیم دو بوار زنو  زد  بار سه  (12)بنبی  شنویم که می

 امکوا  دارد طقوا  منتر اس  ایون اسو  کوه مربوط استیراراما آنچه به موضوع   ( اس

( شیدایوو پ ینابود ایکنند  اگر انتقال ) دایانتقال پ هیثان ومیونیلیم کیهر  یماد یهابد 

 چیوجود نخواهد داش ، ه یدوام چی( انجام شود هیزمان ۀفاصل و نه بایحظه ) کیدر 

  انتقال را آشکار سوازدو  میریآ  را انداز  بگ بتوانیم که وجود نخواهد داش  یدادیرو

 صیقابول تشوخریانتقوال غ ،ای نیسو مسئله یماد یزیچ ص  یقابل تشخریغ تقال  اگر ان

  ای باشد مسئله دینبانیز  نفس

پوس از مور  وجوود  یانگارانه از زندگدوگانه نییبه تب یهنوز میکن اس  انتقاد

اگر منطقوا  ناسوازگار نباشود،  یحت ،فاقد بد  یمفهوم بقا ،باشد که بر اساس آ  داشته

 ،دیوبوه حسواب آ یامکا  واقع کیبه عنوا   میاجاز  ده کهنیا یاس  که برا یمفهوم

 میس ؟ ایبته اگر فرض کنا به چه معنا ییبقا نی، چنبه هر حال  میاز آ  ندار یدرک کاف

اشکال توا  نیشوند، امیز مجه یزیرستاخ یهابد  هکه نفوس درگذشتگا  بالفاصله ب

 یفلسوف یقورار اسو  کوار یرمادی  اما اگر مفهوم نفس غابدییکاهش م یادیز ۀانداز

 ،ییوجود داشتن به تنها ینفس نینچ یکه برا میکن تصور میالزم اس  بتوان انجام دهد،

 چه کیفیتی میکن اس  داشته باشد  ،بدو  بد  یعنی

بوا  ،سیاسو   پورا پاسوخ داد  یجوایب ۀدر مقایو (1953) (13)سیپرا      را  رادیا نیا

 هیشب یهایزیشامل چ «یجهان»مفهوم نفوس فاقد بد  را که در  ،یاقابل مالحظه صیلتف

 از نفوس   یشیار ا یکه م یریتصاو اما - دهدیم حیتوض وجود دارند ؤیاییر اویرتص

 نیوا ۀز جیلوا اسو  مشترک  ،ارتباط دارندهم  اب 1دورآگاهیبا  کهکر فهی شیبو  کم

در های دیگر اس ، به طووری کوه و بد  انسا  از بد  خود انسا  یریتصاو ر،یتصاو

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. telepathically 
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ما که  جسیانی  معیوییو جها   جها  تصویری میا نهاد   زیتیا میکن اس  نگا  اول

 یبرداشو  بوارکل هیبرداش  شوب نیا در حال حاضر در آ  ساکن هستیم دشوار باشد 

 جهوا   تصوویریدر  بیوبه عنووا  حوافظ نظوم و ترت به خدا سیپرا کهنیجز ا اس ،

 :دیگوی  اما او مشودیمتوسل نی یا  یمستق

 گرید یهادر جها  ،ع یطب نیقوان معتقد خواهیم بود که میباش یکتاپرس  اگر
 (390 :1953)  هستندوابسته  یایه ایآفرینند  ۀبه اراد ، در نهای جها  نیا هیچو  در

 ریکنود نواگزیمو یبررسورا  سیپورا نظر از سوی نیا یۀارا یور جدکه به ط کسی

 کورد  مطرحوجود فاقد بد   یاز چگونگ را یروشن یبه قدر کاف نییتب او که ردیپذیم

باشد پیروی کنویم، یعنوی  سیپرافرض  (رسدیبه نظر م )آنچهاز  ما س یاس   الزم ن

کوه  ینوییر او تب  اگومرد  اس  اشخاص واقعی  یقابل قبول از وضع ینییتب نیا اینکه

در ایون ؛ اسو  یکاف کرد  باشد یهارا کندفاقد بد  را روشن  یمفهوم بقا بود  معقول

 ،نحوو نیوبوه ا دقیقا   اگر نه» :دیبگو تواندیپس از مر  م یمعتقد به زندگ فرد   صورت

   «گرید یپس به نحو

 بد  درسو  اسو ، پوس - ذهن یانگاردوگانه میوجود دارد که فکر کن لیدی اگر

اموا  بقای شوخص پوس از مور  منطقوا  میکون اسو   میفکر کن وجود دارد که لیدی

 شد  دانسته اعتباریو به طور گسترد  ب شد  روبرو دورا  سختیبا  را  یاخ یانگاردوگانه

در معورض  دیبدو  ترد ینگارامطلب موجه باشد خوا  نباشد، دوگانه نیاس   خوا  ا

 یانگاریکه ماد هاییاشکالضرورتا  از  هاانتقاد نیرچه اگقرار دارد،  دهااز انتقا یشیار

 2010بوه  نیهیچنو و یانگاردوگانوه به مدخل دی  )بنگرستندین دشوارتربه هیرا  دارد 

Koons and Bealer (eds.)رامکوا  بقوا را بوا در نظو دیمطلب اجاز  ده نی(  با توجه به ا 

 1 میکن یبررسنیز  یانگاریماد یگرفتن نوع

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

مخلوقات کامال  مادی هستند؛  هاانسا شود که در اینجا برای اشار  به این دیدگا  به کار گرفته می« انگاریمادی»  4

 شوند قاعدتا  معتقد نیستند که خدا موجودی مادی اس  انگار دانسته میاشخاصی که به این معنا مادی
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 انگاریمادی ـ ها به امکان بقانتقادا. 3

دییل  اشخاص چیس ؟ یک انگارانه دربارۀاساس دیدگا  مادیبقا بر  ها برایاندازچشم

های زنودگی پوس از مور  انودازانگاری مخایف چشوممیکن برای این فکر که مادی

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

  گرچه داندمی هامستلزم رستاخیز بد  این نوع زندگی رااصلی  یکتاپرستانۀهای سن 

 انگاریبه رستاخیز جسویانی را بوا دوگانوه ای وجود دارد که باوردیرینه سن  ایهیاتی  

کننود کوه دالل میاسوت فیلسووفا دانوا  و برخوی از ، اما بسیاری از ایهیکندمرتبط می

 شود  اسو  یکتاپرسوتانههای وارد سون افالطونی اس  کوه ی مفهوم انگاریدوگانه

(Cullman 1955) انگارانووه و نووه و فهییوود  زنوودگی پووس از موور  بووه شوویوۀ مادی

 تر اس  سازگار و اسالمی بر زندگی جسیانی با تأکید عبرانی، مسیحیانگارانه دوگانه

 1هیانی شخصینانگارانه از رستاخیز، ایهای مادیاصلی برای روای  مسئلۀ منطقی  

استیرار نفوس  به وسیلۀهیانی شخصی انگارانه، ایندوگانه هایضاساس فر اس   بر

فاصولۀ بور  هویچ چیوزانگواری، شود  اما از نظور مادیحفظ می میا  مر  و رستاخیز

زنود  پول نیییابود میرود و بدنی که رستاخیز زمانی میا  بدنی که از بین می -مکانی

مورد  اسو ؟ ابتکوار  شوخصهیوا   «رستاخیزیافته»نه شخص  نین پلی چگوبدو  چ

 به خرج داد  شد  اس  به این پرسش ی در جستجوی پاسخ فراوانی

اس  که بر  2«آفرینیباز»انگارانه در اینجا نظریۀ ترین گزینۀ مادیبدو  تردید، متداول

هوای گیاساس آ ، مدتی پس از مر   شخص، خدا او را با آفرید  بودنی بوا هیوا  ویژ

گرچه این کوار میکون   (Hick 1983:125-26)کند آفرینی میبدنی که از بین رفته اس  باز

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. personal identity   

2. re-creation 
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نظر برسد اما هیچ دییلی وجود نودارد کوه اس  در موارد مر  فجیع نسبتا  وحشتناک به 

خدا نتواند هر آسیبی را اصالح کند و جوانی بد  را دوبار  برقرار سازد و غیور   اموا آیوا 

هیانی )این واقعی  که استیرار شیا به عنووا  تواند ضرورت رابطۀ اینآفرینی میاین باز

آفرینی شووید شیا در طول زما  قطعی اس  نه غیرضروری( را حفظ کند؟ اگر شیا بواز

تواند صرفا  به نحو غیرضوروری و اتفواقی آید نییآفرینی به وجود مییی که در باز«شیا»

تواند کار شیا بود  را انجام دهد(  یک دییل بورای شیا باشد )گویی شخص دیگری می

شوناختی هیانی حفظ نشد  )و این صورفا  موضووعی معرفو اینکه گیا  کنیم رابطۀ این

تواند یک بد  را بیافریند که دقیقا  شبیه بدنی اسو  کوه نیس ( این اس  که اگر خدا می

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

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  

تواند این کار را انجوام که ذرات مادی به شیوۀ درستی مرتب شوند، و اینکه فقط خدا می

د به سختی یک حقیق  ضروری اس   )شاید یوک فرشوتۀ خودسور  واقعوا  بواهوش ده

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

دهنود  از یوک یافته را تشکیل میحاضرند بد  رستاخیز که هیا  ذراتی که در بد  مرد 

اش ذرات کافی برای ساختن چنودین بود  را دور گیسو، بدو  تردید بد  در طول زند

هوای حاضور در زموا  ریخته اس  و چندا  قابل قبول نیس  که جایگزینی یکی از اتوم

مر  با اتیی که بد  چند ثانیه پیش از مر  آ  را دور ریخته اس  به معنای این باشد که 

باشند(  از سوی دیگور، آورد  شد  ما بدنی متفاوت داریم )با فرض اینکه سایر شروط بر

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 
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های دیگر باز کرد  باشند  در هر صوورت شوهود های انسا به سوی شیار زیادی از بد 

وجود دارد که دوبار  سرهم کرد  ]ذرات[، جدا از اینکه چقدر ماهرانه انجام شود،  قطعی

کند و نه هیا  بدنی را که از بین رفته اس   پیتور را ایجاد می 1در بهترین حای  یک بدل

 زند:کنند  میمثایی قانع (14)و   اینواگن

 قدیس که ددر اختیار دارای را کند که نسخۀ خطیای ادعا فرض کنید صومعه
های این صومعه هیچنین راهب اس   و فرض کنید آگوستین با دس  خود نوشته

درن  به اند  بیسوزاند  129در سال  (15)هاآریوسی نسخۀ خطی راکنند که این ادعا 
م توانیکه می اینسخهخطی،  نسخۀ اینکند که بپرسیم چگونه ذهن ما خطور می
 سوزاند  شد  129ای باشد که در سال طیخ تواند هیا  نسخۀییسش کنیم، می

آسایی که خدا به نحو معجز  باشدبه این پرسش این   ااس   فرض کنید پاسخ آن
باید به این پاسخ چنین جواب آفرینی کرد  ما باز 121را در سال  خطی آگوستین نسخۀ

ورد ارسد که، حتی به عنوا  دستکند به نظر میپاسخ توصیف میدهیم: عیلی که این 
از نسخۀ  یرونوش  کامل میکن اس  خدا قطعا   ال محال اس  کام مطلق،قدرت 

نسخۀ اصلی نخواهد بود؛ نخستین  آ ، اما این رونوش  آفرید  باشدخطی اصلی 
را به خود ندید   او؛ هرگز اثر دس  بود  اس یحظۀ وجود آ  بعد از مر  آگوستین 

اکنو  فرض کنید  و غیر   نبود  اس  در هنگام حیات اواس ؛ بخشی از اثاثیۀ جها  
ای که سخۀ خطیدهند که نپاسخ اظهار این مطلب  های ما قرار باشد صرفا  باراهب

 ؛ بخشی ازبه خود دید  اس اثر دس  آگوستین را  مسلیا   س اکنو  در اختیار آنا  ا

یا  آفرینیرا باز آ ؛ هنگامی که خدا بود  اس هنگام حیات قدیس  اثاثیۀ جها 
انجام این کار( ترتیبی داد که آفریدۀ او هیۀ الزم از  یک جزءبه عنوا  بازسازی کرد )

 [4791ها را داشته باشد  ]تغییر پاراگراف در این ویژگی

ها بگوییم باید به راهب یم بفهی باید چه پاسخ م از اینیدانم که نیییکناعتراف می ما
 van)  درس  باشد  به نحوی تواندارند میدبه آ  باور  ونه آنچه آنا دانیم چگکه نیی

Inwagen 1992: 242-43) 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. replica 
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هوای هایی بورای یوافتن را آفرینی، کوشوشهای دیدگا  بازاشکال با توجه به این 

انگارانه صورت گرفته اسو   از میوا  آنهوا تبیین رستاخیز به شیوۀ مادیدیگری برای 

دربارۀ اشوخاص  1به دیدگا  تشکیلی (16)تر، توسل یین رادر ب ی کرهای جایبیکی از را 

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

اند  )او از ارتباط تشکیلی با تفصیل قابل توجهی بحث نیستند بلکه از آنها تشکیل شد 

« دیودگا  اول شوخص»ربط اس  ( مشخصۀ اشخاص کند؛ جزئیات آ  در اینجا بیمی

  این توانایی، که اس  به عنوا  خوداس  که تقریبا  به معنای توانایی اندیشید  به خود 

های دیگر فاقد آ  هستند، نه تنهوا رسد حیوا ها از آ  برخوردارند اما به نظر میانسا 

ها ریزی برای آیند  و انجام بسیاری از فعایی یک جزء اساسی از توانایی ما برای طرح

بلکه یک جزء اساسی از مسئویی  اخالقی اس   از دیگر  شخصا  شخصی  کارهای مو 

کند که دچوار ای در مورد رستاخیز باز مینظر بیکر، دیدگا  تشکیلی را  را برای آموز 

یکوی نیسوتند الزم  هایشا شود  چو  اشخاص با بد نیی آفرینیهای نظریۀ بازاشکال

ا  بد  مرد  اس   اما الزم اسو  دیودگا  نیس  معتقد باشیم که بد  رستاخیزیافته هی

از بوین شخصوی  اگر دیدگا  اول شوخص  »اول شخص  بد  رستاخیزیافته هیا  باشد: 

بنوابراین دیودگا  اول شوخص بایود بوه  (385 :2005). «برود، شخص نابود خواهد شد

 منتقل شود: نحوی از بد  اصلی به بد  رستاخیزی

دگا  اول دی  2pو   1pس  اگر و فقط اگر ا  2tدر   2pهیا  شخص  1tدر  1pشخص 
 (132 :2000) شخص واحدی داشته باشند 

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

بورای مشوخص کورد   «روشونگری»یا ندارد، گرچه هویچ را   دارد که من اکنو  دارم

 ته باشد وجود نداش هیانی میا  این دومعیارهای این

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. constitution view 
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گرچه تبیین بیکر جایب توجه اس  اما هنگامی که به مفهووم دیودگا  اول شوخص 

رسد  مسلیا  انسا  برای داشتن دیودگا  نظر میآفرین به کنیم مشکلتری مینگا  دقیق

اول شخص باید شخص باشد  داشتن دیدگا  اول شخص به معنای داشتن توانایی برای 

د ، فکر کرد ، سخن گفتن و غیر  به صورت عیدی  تجربه کرد  امور اس ؛ عیل کر

توانند در متفکرا  و سخنگویا   متفاوت به یحاظ کیفی یکسا  چنین اعیایی اصوال می

اس  که فکر کرد  یا صحب  کرد  را انجام شخصی کند باشند؛ آنچه آنها را متفرد می

رند کوه آنهوا را گیدهد  به عبارت دیگر، اعیال عیدی هوی  خود را از شخصی میمی

هوای اول دهد  اما اگر این در مورد خود اعیال درس  باشود دربوارۀ دیودگا انجام می

هایی که چیزی جز توانایی اشخاص گونواگو  بورای شخص نیز درس  اس ، دیدگا 

دیودگا  اول شوخص واحودی   2pو  1pنیستند  بنابراین گفتن اینکه  انجام چنین اعیایی

شخص واحدی هستند، و معیوار بوه   2pو   1pگفتن این اس  که دارند صرفا  به معنای 

دیدگا   باشود  متأسفانه برای فهم اینکه چگونه یک شخص، فروکاسته می 1گوییهیا 

تواند ابتدا یک بد  و سپس بد  دیگری داشته باشود، هنووز هویچ میاش، اول شخص

 کیکی به ما داد  نشد  اس  

، ماننود بیکور، کرکورا   (2005) اس ری را ارائه داد  پیشنهاد دیگ (17)ک وین کُرکُرا 

تواننود پرداز تشکیلی اس  اما، برخالف بیکر، معتقد نیس  که اشخاص مییک نظریه

دهود کوه بود  شوخص  منتقول شووند  کرکورا  پیشونهاد میاز یک بد  به بد  دیگر 

اینکوه  یکی باشد  کرکرا  دربوارۀ رستاخیزیافته الزم اس  با بد  شخص هنگام مر 

کنود  پیشونهادی کوه در چند پیشنهاد مطورح می پذیر اس چگونه چنین چیزی امکا 

 نامید: 2«زوری»حل توا  آ  را را کنیم چیزی اس  که میاینجا ذکر می

نتواند باعث شود که  بار وجود داشته باشد، چرا شود که بد  یکاگر خدا باعث می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. tautology  

2. brute force 
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پس از فاصله را بد   مرحلۀ اول از  ما آنچه  ا   برای بار دوم وجود داشته باشد؟  
 (172 :2005)خواس  خدا اس   صرفا   کندمی شد ۀ دیگری از هیا  بد   نابودمرحل

ایبته قرارداد   -شود این مطلب به قراردادی دانستن هوی  در طول زما  بسیار نزدیک می    

اسو  مبنوی  (18)اتا  ادواردزایهی اس ، اما با این حال قرارداد اس   )این یادآور دیدگا  جان

شویم زیرا خدا مقورر عادالنه مجازات می (19)بر اینکه ما برای گنا  حضرت آدم در باغ عد 

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 

با آ  روبرو اس : چگونه خدا میوا  بوازآفرینی هیوا  بودنی کوه  (20)ایرادی باشد که هیک

 نهد؟تر از بین رفته اس  و آفرینش رونوشتی دقیق تیایز میپیش

 (21) ه را برای آخر گذاشوتیم انگاراندیما پیشنهاد خود و  اینواگن برای رستاخیز ما

های و  اینواگن به دیدگا  متعوارف، او خوود  مسویحی اسو  و بوه را به رغم انتقادزی

 رستاخیز باور دارد  پیشنهاد او چنین اس :

 1دارد و به جای آ  یک شبیهشاید در یحظۀ مر   هر انسا ، خدا جنازۀ او را برمی
کند: پوسد  یا شاید خدا اینقدر کلی عیل نییمی شود یاگذارد که سوزاند  میمی

مغز و سیستم  -« قسی  اصلی شخص»، فقط «داشتنبه امان  نگه »شاید او برای 
 van) دارد  اینها جزئیات اس  یا حتی بخش خاصی از آ  را برمی -عصبی مرکزی 

Inwagen 1992: 245-46) 

و  شودمی مغز( حفظ مانند آ  یاساس بخش )یا حفظ بد  طریق استیرار از بنابراین،    

 بحوث موورد بود  بوه را زنودگی برسود خودا فورا رسوتاخیز وقووع زما  که هنگامی

 انصواف بایود سور از تواند شروع شود گرداند و زندگی  رستاخیزیافتۀ انسا  میبازمی

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

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. simulacrum 
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 موفوق خووبی به اس  این کار میکن دراو کرد   مطرح انگارانهمادی تاخیزرس منطقی

 باشد شیوۀ واقعی دهندۀنشا  اس  قرار که پیشنهادی عنوا  به تبیین این   اماباشد شد 

 ایون درچنودا  قابول قبوول نیسو    ند،کمی دوبار  زندگی به قادر را هاخدا انسا  که

 ، متخصصوانیگیردمی عهد  به را 1رمازیستیس امروزی نقش متخصصا  خدا دیدگا ،

 خبور ایون کنند  امامی حفظ بازیابد را سالم  و شود احیا که زمانی تا را مرد  بد  که

 شوبیه صورفا کنندمی حفظ آنا  که« هاییبد »زیرا  اس  کنونی متخصصا  برای بدی

شووند   احیوا دتوانننیی احتیاال   ،کند عیل نقصبی 2شناسیکل فن اگر حتی ،و هستند

 بخوش خودا اینکوه یعنی - سازدمی قبول غیرقابل را که آ  تبیین این ویژگی به عالو ،

 بورای -گوذاردمی بواقی شوبیه یوک و «کندمی مخفیانه خارج» را شخص بد  اساسی

 در اینوواگن اسو   و  الزم رستاخیز برای میکنی را  توصیف در دیدگا  این موفقی 

 نویسد:می ،افزود 4776 سال در که ،نویسند  یادداش 

 که کنمنیی بیا  را قاطع عبارت این بنویسم موضوع این دربارۀ ایمقایه امروز اگر
 « به انجام برساند را آ  تواندمی موجودی چنین که اس  راهی تنها این کنمفکر می»

باشد،  داشته وجود دیگری هایرا  اس  میکن خوبی به که کنم فکر مایلم اکنو 
 انجام برای مفهومی امکانات فاقد زیرا کنم تصور را آنها توانمنیی حتی که هاییا ر

 (246 :1992)  هستم کار این

ندین      زییرم 
 از مور  از پوس زنودگی مورد در مبتکرانه را بسیار و جدیدتر تبیینی (22)

 یحظوۀ در اسو : چنین کلی طور به پیشنهاد این اس  داد   پیشنهاد انگارانهمادی دیدگا 

 ایجاد را نوع هیا  از دیگری و ذرۀ «زندمی جوانه» شخص بد  در بنیادی ذرۀ هر مر ،

 رسوتاخیزی «مکوا »کوه در  رستاخیزی، بد  در شد  اس  ایجاد تاز  ای کهذر  .کندمی

جنواز  در جوای  از بخشی عنوا  به اصلی هیین زما  ذرۀ در گیرد؛می وجود دارد، جای

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. cryonics     

2. technology 
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 را شوخص زنودگی رستاخیزی، و نه جناز ، اس  کوه بد  که آنجا از ماند می باقی خود

مور   از پویش بد    «دهندۀادامه تریننزدیک»رستاخیزی، و نه جناز ،  دهد، بد می ادامه

 کرد،می زندگی ترپیش که اس  بدنی هیا  رستاخیزی، و نه جناز ، بد  اس   بنابراین،

 نفع نیتسی( را بهدقیق )الیب هیانیاین پیشنهاد، شود  اینشخصی حفظ می هیانیاین و

 با جایبی ویژگی در پیشنهاد هیچنین گذارد  اینمی کنار« دهند ادامه تریننزدیک»نظریۀ 

 زنودگی تورپیش کوه نیس  بدنی هیا  ماند اس : جنازۀ باقی مشترک اینواگنو   تبیین

  ((Zimmerman 1999 and 2010; Hasker 2011کرد  می

 هیوانیاین کوه در آ  انگارانوهمادی رسوتاخیز کوه اس نشد   داد  نشا  عیبه طور قط

 بیوا  کلوی طوور تر بهپیش که هیانطور ها،اشکال اس   اما محال شخصی حفظ شد  باشد

 مور  از پس زندگی حامیا  که رسدمی نظر به (Hasker 1999: 211-31). بزر  هستند شد،

 بوود  ایون خواهنود ترکننود موفوق حیای  بد  و هنذ انگاریدوگانه نوعی از بتوانند اگر

 عهود  هوم بوه به نسب  را انگاریمادی و انگاریمحاسن دوگانه ارزیابی تواندنیی مدخل

تشوخیص  شواهد محافول از برخوی در فلسوفه اخیورا   کوه اسو  توجوه شوایا  اما بگیرد 

بوه انوواع  عالقوه ابول،مق در و انگارانوهمادی هوایدیدگا  از ناشی هاییافتۀ اشکالافزایش

 :اس   بنگرید بهانگاری بود  دوگانه دکارتی( متفاوت  )نه ضرورتا  

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

 مرگ به نزدیک هایتجربه و شناسی. فراروان4

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

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

 زنودگی بوارۀهوا درمنطقی گزار پوزیتیویسم  ، اماکندمی معنابی را رۀ خدادربا هاگزار 

 هایی دارنود،تجربه که باشند هاییفاعل شامل هاگزار  این که زمانیتا  ،را مر  از پس

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. empirical verification 
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 ترینقودمثاب  از برخوی اینکوه جایوب گوذارد نیوی کنوار معنابیهای گزار  عنوا  به

ن  ویالرد مانند گذشته، قر  در انگارا مادی  امکا  ،(25)پل چرچلند و (24)کوآینو   اورم 

 نظوراشباح در  حتی و شناسانهروا فرا برای نیروهای را کنند قانع تجربی   قرائن وجود

 از پس زندگی به باور برای تجربی حیای  که کنیممی ، بررسیقسی  این در گرفتند 

 نه  یا دارد وجود مر 

 مرزهوای از بیورو  اس  شد  ادعا که کندمی بررسی را هاییپدید  شناسیفراروا 

 ،2گوییغیوب ،1دورآگاهیشامل  هاپدید  این دارند  قرار گرایانۀ معیوییطبیع  تبیین

 ،6گونهتناسوخ موارد ،5گونهتسخیر موارد ،4رواحا احضار واسطۀ از هاپیام ،3آگاهیپیش

 مور  از پوس زنودگیبقوا و  به مستقییا   هاپدید  این هیۀ غیر  اس   و 7اشباح ظهور

 را ایینهقر ، چنینشود پذیرفته صادقانه بودنشا  اگر ها،آن از برخی بلکه نیستند، مربوط

بور  شود  و، دریافو  ارواح واسوطۀ احضوار از که هاییمثال، پیام کنند: برایمی فراهم

 هویچ واسوطه کوه اسو  اطالعواتی شوامل و اسو  درگذشته شخص از حسب ادعا،

 ندارد  آ  به دیگری دسترسی

از  یاریاس   روشن اس  که در بس زیبرانگبحث اریقرائن بس نیا ۀمجیوع یابیارز

 دیوب وجود دارد  گرچه قابول تردتقل و یبکاریفر یهم فرص  برا و ز یموارد هم انگ

 نیویتب رسودیرا کوه بوه نظور مو یموارد ۀبتواند هی شناسفهیگر  وظاس  که پژوهش

 افو یره یکنوار بگوذارد  بورا درنو ینود بونکیرا نقوض م یمعیووی ۀانیگراع یطب

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. telepathy    

2. clairvoyance 

3. precognition 

4. mediumistic messages 

5. possession-type cases 

6. reincarnation-type cases 

7. apparitions 
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معتبور، از جیلوه  اریاز محققا  بسو ینقطه ضعف اس  که برخ اریعتیام کنارگذارندۀ

 و سیپورا      ، (28)دبورو چ  د  ،(27)کیجویسو یهنور ،(26)یزیج امیلیو مانند یلسوفانیف

 انود کورد  تأییودصوادقانه  احتیواال   یهاد یبه عنوا  پدرا  هاد یپد نیا ،(29)جا  بالف

بوه عهود   بوا نا نداشته اس ؛ در واقع  آ یچندان یسود شخص برایشا  آنا  قاتیحقت

 تحقیوق  آنا  بوا تندبه خطر انداخ شا  راشد   یاعتبار از قبل تثب قاتیتحق نیگرفتن ا

 ابلرا در انتخاب موارد ق یسخت یهاآزمو  ز،یت اریبس ۀموضوع با شّم نقادان نیا ۀباردر

 یکاف دییاز تأ ایاس   بکارانهیرا که معتقد بودند فر یاریبسموارد  و کار گرفتند بهقبول 

 کردند  رد س یبرخوردار ن

 جیبوه چوه نتوا ،فاع از خود بدهیمد ای برایفرص  اوییه نهیقر نیا به میبخواه اگر

این  رندیپذیم محققا  نی( اۀ)اما نه هی یاریکه بس یاجهینت م؟یبرس میتوانیم یمعقوی

بوه دسو   پوس از مور  یشخص یبقا یبرااس  که این قرینه شاهدی، اما نه قاطع، 

  شاهد آورد  شد  اسون یادییلی که برای قاطع نبود     اما(Steinkamp 2002) دهدمی

کند  دییل قاطع بسیاری از شکاکا  در مورد زندگی پس از مر  را چندا  خرسند نیی

کوه  ،را یراک فراحسادۀ ایعادخارف انواع نسبتا   یاگر وجود برخاس  که  نیا نبود  آ 

از ایون  یمتفواوت نیویتب تووانیمموی میریبپوذ ،اندشد  شناخته نیز (30)«یابرپس»عنوا   اب

ۀ اس  که در آ  واسط یمورد ،مثال کی ( Braude 2002به  بنگرید) دهیمارایه  هاربهتج

بوه طوور  یاشخص زند  چیه یبرا که ظاهرا   کرد  اف یرا در یاطالعات احضار ارواح

کوه اطالعوات از شوخص  جوهینت نیواجتنواب از ا برای  نبود  اس شد  کامل شناخته

نسته اس  اطالعاتی را که از نه تنها باید بگوییم واسطه توا، منتقل شد  اس  گذشتهدر

طریق دورآگاهی از چند شخص متفاوت دریاف  کرد  با هوم تلفیوق کنود بلکوه بایود 

 یرا به خووب  یوضع نیا (114 :1953) دوبر گویی نیز کرد  اس   چ  د بگوییم او غیب

 بوابقوا  یرا بورا نوهیقر نیوانیروی مستقیم  یخالصه کرد  اس : امکا  ادراک فراحس

 یبه طور کل ی  اما ادراک فراحسکندیم عیفتض آ  یبرا لیبد یهانییتب میکن کرد 

 کادرا از این جهو  کوه ایون، کندیم  یتقو بقا نیشیموضوع را با باال برد  احتیال پ
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 نیتوراکثور معاصورا  بزر  یکه برا ی،را در مورد شخص بشر انهیگراع یطب دگا ید

 کند میدچار مشکل اس ، باور به بقا  یمانع برا

به  کینزد هایهتجرب»به اصطالح  ،نهیقر ی  منبع عای کید  اس  که ادعا ش تر،ریاخ

 کیوکوه نزد اس  یاشخاص ۀتجرب هانیا(  (Bailey and Yates (eds.) 1996 اس  1«مر 

 نیواز ا یاری؛ در واقوع بسوانودکرد تصور  به مر  کینزدخود را  ایند، ا به مر  بود

حایو   نیودر ا آنوا  کوه ی  هنگوامانودی مر  بایینی مرد هااریمعبر اساس  شخاصا

که پس  یاز جهان هاییربهتج اغلب  که  شوندیم ایایعاد فوف هایربههستند، دچار تج

 یکوه بوه زنودگ ی  هنگوامدنشوویدر نظور گرفتوه مو دکشویرا مو شا انتظاراز مر  

از مووارد ادعوا  یاریبسو در و اندها را داشتهربهتج که این دهندیم یگواه گردندبازمی

 نیشد  اس   ا رییدچار تغ شا یزندگ ۀبه مر  ادام کینزد ۀتجرب ۀجیدر نت که کنندیم

از اشخاص  یادی( شیار زایف) زیرا ،کنند  به نظر برسدقانع اریمیکن اس  بس گواهی

 کیافراد نزد یابر هاربهتج نی( ا)باند؛ داشته هایی راجربهت نیکه چن دهندیگزارش م

( پ) و انود؛آیند، آنها جستجو نشد  یا عیودا  ایجواد نشود پیش میبه مر  ناخواسته 

 سود ببرد  هاگزارش ای هاربهتج نیاز ا ییحاظ مای ازکس  چیکه ه احتیال ندارد معیوال

 یهوایگژی  وستندیکتاب ن و حسابیب یشا از یحاظ محتوا هاربهتج نیا و ،عاله ب

)اما نوه  یکل یایگو کی و دندهیرا نشا  م خود هاگزارش نیاز ا یاریدر بس ،یتکرار

 حوس مورد  بوود ، آراموش و :نود ازعبارت ینوع یهایژگیو آورند پدید می را ثاب (

از »د را بود  خوو کننود ،تجربوهفورد نها که در آ «بد  از رو یب هایهتجرب»فقدا  درد؛ 

از  یقابل تووجه ۀدر فاصل یکه گاه اس  گوناگو  یدادهایروشاهد و  ندیبیم «رو یب

 د؛ینوور شود یبه سوو رفتن و کیتار یتونل ؛ عبور ازدهندروی میمحل بد  شخص 

 اند(؛ ومرد  ترشیکه پ یبستگان و تا شامل دوس ی)گاه «یموجودات نوران»با مالقات 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. near-death experiences 
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در  و دنوکنیبرابرش عبوور مو درشخص  یزندگ یهادادیرو ،که در آ  «یمرور زندگ»

از بازگش  به بد    در ابتدا میکن اس کنند فرد تجربه  دنریگیقرار م یابیمعرض ارز

 دهنودگواهی می یاریذکر شد( بس ترشیطور که پباشد، و )هیان ضینارا ایسرخورد  

فقودا  کامول  یحتویا  و ترمنجر به ترس  کم و داد  رییرا تغ شا یزندگ ،تجربه نیکه ا

 س  شد  ا گرید دیمف جینتا از مر  و و ترس

در کوه پ مؤسسه گایُ  ی  در نظرسنجرواج دارند یآوربه نحو شگف  هاربهتج نیا

)حدود پنج درصد از  ییکایآمر و یلیمعلوم شد که هش  م صورت گرف ، 4716 سال

 نیوا  اندبه مر  را پشو  سور گذاشوته کینزد ۀبزرگسال در آ  زما ( تجرب  یجیع

  دنودهیمو یرو تأهول  یوضوع ایواد ، نوژیاجتیاع ۀصرف نظر از سن، طبقها تجربه

مر  » حای  که از سازدیرا قادر م سیاریکه ب ،یپزشک شناسیفندر  شرف یپ احتیاال  

بوه مور  در  کینزد هایداد  اس   اما تجربه شیتعداد را افزا را  ی، اخبازگردند« ینیبای

 یوندیب رکتااند  از زما  چاپ گزارش شد  زمین ۀگوش راز ه و شد ثب  خ  یطول تار

دربوارۀ ایون  فراوانویمطایعوات ، 4792 سالدر  زندگی پس از زندگیبه نام  (31)یمود

بورای )بوود  اسو   یعلی یطرفیبه ب قیها با توجه دقاز آن رخیب کهانجام شد   پدید 

 Ring1980; Sabom 1982; van Lommel et al. 2001). مثال 

 هوایهدر موورد تجربو ریساز تف یوناگونانواع گ ،توا  انتظار داش یطور که مهیان

 ۀکنندآشوکار قتوا  یرا حق هواربوهتج نیوکه ا سیرهاییبه مر  وجود دارد، از تف کینزد

 شا یندبرا با طبقه آنها کوشندیکه م یریتا تفاس کنندیم ریتفس پس از مر  وضعیتی

 اس  که  آشکار کنند اعتباریب یعادریغ ی  مغز یهاحای  صرف   یهاتاببه عنوا  باز

اشخاص با  یبرا هاربهتج نیوجود ندارد؛ ا یواحد کییویوژیزیف ای یعل  پزشک چیه

 بور هانییتب یمثال نقض جایب برا کی  دندهیم یرو یپزشک طیاز شرا یفراوان انواع

کوه  اسو  شود  افو ی یبوه مرگو کیوزدن هایربهدر تج ،«در حال مر  مغز  »اساس 

 انودکورد د تجربه مهلک باش یهاار داشتند سقوطانتظ آنچه نیدر حآ  را کوهنوردا  

(Heim 1892 ؛ چندا  قابل)فقودا   ایو هواها را بتوا  بوه داروتجربه نیکه ا س ین قبول
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  کاس فرو ژ یاکس

 یزنودگ ۀکنندآشکار قتا  یحقرا به مر   کینزد ۀتجربیی که رهایتفس گر،ید یسو از

ل   کوارُ هستند دیقابل ترد ارید اما بسنارپسند رواج دگرچه در آثار عامه ،دانندمی یبعد

قرو  در دورۀ به مر   کینزد هایهتجرب در زمینۀ اشیقیتطبمطایعات  با ،(32)یسکزای  

 ییهاو یبه ش ها،ربهتج نیا یهایژگیواز  یارینشا  داد  اس  که بس ،دیجد و یوسط

 نیوابل توجوه از اق ۀنیون کی(  Zaleski 1987اس  ) ریمتغ ،یمطابق با انتظارات فرهنگ

 دیوجددر دورۀ به مر   کینزد هایهیعن در تجرب اس  که جزا و ینقش اندک ،مطلب

از یحواظ  دیوجددر دورۀ  یمورور زنودگ ،ییخالف موارد قرو  وسطابر ؛کنندمی فایا

 نیوا یزایسوکمطلوب،  نیبا توجه به ا  ییجزانه  باشد و یدرمان کهدارد  شیگرا دیتأک

هوا را آن  یوکوار اهی نیوا که کندیم دیتأک و دهدینسب  م ینید لیرا به تخ هاهتجرب

 هوایهدر تجربو یفرهنگوا یوم یکنوواختی ۀبواردر ها  ادعاکاهش و نه دهدیم شیافزا

 ییهوادر فرهن  هواپژوهشاس   اکثر  دیقابل ترد زین دیجددر دورۀ  به مر  کینزد

انجام شود   هایپژوهشاما ، را داردغایب  ینینفوذ د  یحیمس که اس  گرفته تصور

 کیو  دهنودنشوا  مویرا  یمتفاوت یهاایگو یبه نحو قابل توجه گرید یهافرهن  در

کنند  شخص تجربه شودگرفته می میتصی که دهدیم یرو ییهاتفاوت بامز  در صحنه

 کیونزد هایه  در تجرببازگرددیند بدن یبه زندگ جها  پس از مر در ماند   یبه جا

 هیکنند  توصتجربه وجود دارد که به شخص   «روح راهنیا» کیاغلب  غرب در به مر 

خبور  نیواغلوب بوا ا را شوخص   اموا در هنودبازگردد یکه بهتر اس  به زندگ کندیم

او اشتباها  به  و در نتیجهصورت گرفته  یدر کار دفتر یریتحر یکه خطا گردانندبازمی

اینترنتوی دیگوور، بنگریود بووه بخووش  ، منووابعK. Augustine 2008)جوا آموود  اسو ! نیا

 «( های فرهنگیتفاوت»

بوا داد  آگاهانوه  ،تجربوهایون  یهااز جنبه ینامعلوم اس   برخ هاربهتج نیعل  ا

 ییهاد یپد نیکه چن کندیاثبات م نی(؛ ا Jansen 1997)بنگرید به شد  اس  جادیدارو ا

 کیونزد یهاتجربه در اکثر موارد   ، اماکرد جادیا در مغز ییایییش راتییبا تغ توا یرا م
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اند که گرفته جهیداد  چند پژوهشگر نت صیتشخ توا ینی را ییایییعلل ش این ،به مر 

 یهامور  اسو   )تجربوه یکوینزدتصوور به مر  صرفا   کینزد ۀتجرب ۀعل  موجب

اما در واقوع در  هستند به مر  کینزد کردندیکه گیا  م یاشخاصرا به مر   کینزد

منابع اینترنتوی ،  K. Augustine) اندکرد تجربه نیز  قرار نداشتند یمرگبار  یموقع چیه

دربارۀ پ م ر نُلدز دیگر، بنگرید به بخش  
به مر   کینزد یهاتجربهخاص  یمحتوا(  (33)

جها   ی  نوع هایویژگیکه آنچه تجربه شد   ،1زمینی یکرد به محتوا میتقس توا یرا م

کوه  دهودیم نشا را  «یگریقلیرو د»که  ،2یمتعای یمحتوا س ، وآ  ا هیشب ای یمعیوی

معلوم اسو ، گرچوه نا یمتعای ی  منشأ محتوااس  یمعیوی ۀبا جها  تجرب ریکامال  مغا

 یانتظارات فرهنگو یبرا دیرا با یآ  اس  که نقش قابل توجه از یحاک یتنوع فرهنگ

 گرف   در نظر پس از مر  یدر خصوص زندگ

 هوایهتجرب 3یانهیقر ۀجنبآ  را  (34)هابرماس یرگ   که وجود دارد زیچی انجام،سر

 ا  یو، قوکورد شا اثبات که، اگر بتوا  هستند ییهاد یپد اینها  نامید  اس به مر   کینزد

 یمعیوی ۀانیگراع یطب نییداد  اس  که قابل تب یدر حال رو یزیکه چ دهندینشا  م

 کیونزد هایهکنند  از تجربقانع ینیبه نحو ع ی  ابیارز کیبه  د یرس ،  اگر هدفس ین

انداز چشم نیترپس از مر  سودمند یزندگ یمیکن اس  برا جنبه نیا به مر  باشد

 عوادیغیور یهاجنبوهبرخوی از  ینویمعلوم شود کوه اثبوات عاحیانا  اگر   به نظر برسد

کنار  توا یا مر انهیگراع یکامال  طب یهانییتب به مر  میکن اس ، کینزد یهاتجربه

 امواشد   هدباز خوا هاتجربه نیا یمعنادر زمینۀ  ترشیب یجستجو یرا  برا گذاش  و

 ی  عویطب یهانودیآفر اسواس را بتوا  به طور کامول بور یانهیقر یهاجنبه این ۀاگر هی

 ۀکنندکوه آشوکارنیبور ا یبه مور  مبنو کینزد هایهتجرب یداد، ادعا حیتوض یمعیوی

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. mundane   

2. transcendental 

3. evidential 
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 خواهد شد  فیعتض اریمهم اس  بس یعییحاظ مابعدایطب از هستند که یزیچ

  شووندیمو میبه مور  بوه چنود دسوته تقسو کینزد هایهتجرب ی  انهیقر یهاجنبه

اغلب در حای   یارا ،یها بکه در آند وجود دار از بد  رو یب یحس یهانخس ، تجربه

 بوه آنهوا یمعیووی یسح یهارا  که از کنندیمشاهد  مرا  ییهایژگیو یاغیا، به درست

 12 ازمندیغرف شد  بود ن با  یکه تقر یادختر هش  سایه مورد، کیندارند  در  یدسترس

 گردد: بود تا ضربا  قلبش باز یویرو  یقلب یایاح قهیدق

 راو قاد       به عالو   دیبهش  را د از بدنش معلق بود و رو یب فاصله نیا گف  در او
 طایوارد ح هاراپزشکیکه پ یرا از زمان یاتیجزئ یبه درست بود به طور کامل و

 گو کند باز انجام شد یارستا یکه بعدا  در اتاف اورژانس ب یاش شدند تا کارخانه
(Moreland and Habermas1998: 159) 

را  ییهادادیورو یکه بوه درسوتوجود دارد  یحس هایربهاز تج ییهاگزارش دوم،

نووار » زموا در  یحتکنند  و تجربه فرد   قلب   ر افتاد زما  از کاکه در  کنندیگزارش م

  دارد روی دادنودجوود نوو یصیقابل تشخ ی  مغز  یفعای چیکه در آ  ه «صاف یمغز

 بوا دوسوتا  و «زیانگشوگف  یهااجهوهمو»به مور   کینزد ۀدر طول تجربانجام، سر

زموا   از شیپو ننود کتجربه فرد اما اند،مرد  یکه در واقع به تازگ وجود دارد یبستگان

 اوخواهد بود که  نیا یاساس پرسشجا نینداشته اس   در ا مر  آنا  آگاهیاز ، تجربه

ارتباط را بتوا  کنار  ی  عیویم یها؟ اگر را آگا  شد  اس  گریمر  شخص داز از کجا 

 از شوخص   یآگواه نیوباشود کوه ا نیوا جوهینت نیتوریعیطب رسدیگذاش ، به نظر م

  اس  آمد  به دس  ،هنوز زند  اس  یحوگذشته، که به ندر

قورار  دیبه مر  مورد ترد کینزد هایهتجرب ی  انهیارزش قر ۀادعاها دربار نیا ۀهی

منوابع اینترنتوی )مطرح کرد   (35)نیگوستآ ی ک راها بحث نیتراز کامل یکی  اندهگرفت

طور   هیوانکیک گرفته اسو  گریگرا  دپژوهشاز  یادیزشیار آثار از  و (2008دیگر، 

 یقیدق ۀبه مر  تجرب کینزد یهاوجود دارد که تجربه عقاط ۀنیقر د،ذکر ش ترشیکه پ

تفاوت قابل  با ،از جیله مطلب، نی؛ ادهندبه دس  نیی پس از مر  یزندگ  یفیاز ک
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 نی  اشد  اس  دییتأ متفاوت یهامتفاوت و فرهن  یهاها در زما تجربه نیا ۀمالحظ

 یرو یاشخاصو یبورا یمشوابه گواه یهاتجربهکه اس   بوطجا مرنیدر انیز   یواقع

تصوور   آشکار اسو  کوه هستند مرگبار  یدر موقع کنندیکه اشتباها  گیا  م دهندیم

 هواربوهتج نیوباعوث ا ،به جهوا  پوس از مور  یواقع یکینه نزد به مر ، و یکینزد

که هنووز زنود   یاصاشخ با به مر  کینزد هایهدر تجرب میابیکه در ی  هنگامشودیم

اند اموا درگذشوته یکوه بوه توازگ یمواجهه با اشخاصو مواجه شد، توا یم نیزهستند 

 شوودیمو تورکوم شیگذارریتأث یاانداز تاقبال از مرگشا  آگا  نبود  اس   کنند تجربه

 کیونزد یهادر زما  تجربوه هستند هنوز زند  که اشخاص نی(  ا(36)«اشخاص زند »)

آخرت، کوه در آ  در قلیرو جها   توانندیاند؛ آنا  نیداشته یگرید  یبه مر  مشغوی

ود  باشند  با توجوه بوه اینکوه حاضر بکلیه  قیدق یبه معنا مورد مواجهه قرار گرفتند،

از های نزدیک به مر  ظاهر شوند، توانند در تجربهاشخاصی که هنوز زند  هستند می

 یکوه بوه توازگ یاصوبوا اشخ نیوز ییهامواجهه یکه گاه شودیمحتیل م ییحاظ آمار

      داشته باشد وجود  آگا  نبود  اس  شا مرگ از کنند تجربهاند اما مرد 

دهند که مغز می رویهایی نزدیک به مر  در زما های ادعاها مبنی بر اینکه تجربه

یکون اسو  هیوۀ اند کوه نووار مغوزی مبه رو شد  هیچ فعاییتی ندارد با این پاسخ رو

برداری تشوودید مغناطیسووی  ندهوود  بوورای مثووال، تصووویرهووای مغووز را نشووا  ی فعای

کنود  در نیینووار مغوزی آ  را ثبو  تواند فعاییتی را نشا  دهود کوه می (37)کارکردی

نزدیوک بوه  متوقف شد  اس ، تجربۀ ی  یک بییار معین واقعا  مغز مواردی که فعایی 

که فعایی  مغزی عادی یا پس از این اشدروی داد  بیا پیش از توقف مر  میکن اس  

م نزدیک به مور  و عود س ؛ ضروری نیس  که فرض کنیم تجربۀاز سر گرفته شد  ا

د ادعای اطالعاتی کوه در طوول (  در مور«اشخاص زند )»اند زما  بود فعایی  مغز هم

نبوود  اسو ،  یوافتنیدسو بوه نحوو دیگوری  تجربۀ نزدیک به مر  به دس  آمد  و

اغلوب  نادرسو « اطالعوات  »اسو   اوال  گفتوه شود  کوه میکن گوناگونی های پاسخ

 ،(  در برخی موارد که اطالعات(38)«بیرو  از بد های ناهیخوانی)»گزارش شد  اس  
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یم  باشرو به رو  نقل مکرر داستا  نتیجۀتأیید شد  اس  امکا  دارد با افزایش بعدی در 

رایجوی اسو  کوه  شود؛ تجربوۀ  متضوین فریوب عیودی باالزم نیسو افزایش این)

 موورد هوای جدیود  ویژگی گویی،در بواز شوند معیوال  هایی که اغلب تکرار میداستا 

از ورند ( در موارد دیگور، اسوتدالل شود  اسو  کوه اطالعوات آعالقه را به دس  می

کنند  تجربه یافتنی بود  اس ، اغلب از این را  کهدس در واقع  های حسی  معیوییرا 

ظواهرا  بیهووش و فاقود  وند درما  هنگوامی کوهکه در طول راس  یی را شنید  چیزها

 «بیهووش»قابل توجهی وجود دارد کوه اشوخاص  گفته شد  اس   )قرائن واکنش بود 

نسب  به اطرافشا  غافل ظاهرا   ماند که وقتیدر خاطرشا  می شنوند وهایی را میچیز

های بیورو  از قانه در طوول تجربوهصواد غیرعوادیادراک )»گفته شد  اس  (  هستند

ذکور شود  در کوه عوامول این( اما شایا  توجه اس  که آگوستین برای اثبات (39)«بد ؟

موؤثر واقعوا  نزدیوک بوه مور   تجربۀ گوناگو   اش در موارد هانگرایهای طبیع تبیین

یبوا  تقر ،دیدگا  او این باشد که وظیفۀ اثبات رسدکند  به نظر میمی تالش کیی هستند

های نزدیوک بوه تجربوه ای  به طور کامل بر دوش کسانی اس  که به نفع ارزش قرینوه

 کنند مر  ادعا می

از طریق تجربۀ  همو شناسی در مورد کل این مجیوعه قرائن، هم از طریق فراروا 

کسوانی کوه از ارزش استدالل  بس  باشیم کن اس  نزدیک به بنمینزدیک به مر ، 

ای که ارائه گرایانههای طبیع که تبیین این اس کنند ها حیای  میبهای این تجرقرینه

نشا  های کامال  موثق در مورد گزارش شکاکی   بیش از انداز  را کافی نیستند، و شد 

ای ارزش قرینهکسانی که  استدالل در بسیاری از موارد بسیار نظری هستند  ، ودهندمی

ایون ز جیله برخی از معتقدا  به زنودگی پوس از مور ( )اد کننرد می ها رااین پدید 

ناکوافی  عادی کوه صوورت گرفتوهعاهای غیرکه این قرینه برای موجه ساختن اد اس 

از تبیین کاملی  کنند، ومی عیلگرایانه روی هم رفته خوب های طبیع تبیین اس ، و

حووال پیراموونی آور مستلزم علم تفصیلی به رویدادها و اوضواع و ااکثر موارد شگف 

 تر دربوارۀبیش نیس   پژوهش دقیق   یافتنیبرای ما دس موارد از اس  که در بسیاری 
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رسد که به نظر میمحتیل موارد فردی میکن اس  امید به پیشرف  را ایجاد کند، اما نا

مووورد حیایوو  های متفوواوت ، بووه ویووژ  هنگووامی کووه دیوودگا اخووتالف بنیووادی را

  بتوا  حل کرد ستند،ه های مختلفبینیجها 

 مالحظات مابعدالطبیعی دربارۀ بقا .۵

کلی با باور بوه بقوا  اگر این قرائن تجربی را کنار بگذاریم چه مالحظات مابعدایطبیعی  

را ایجاد انگارانه از اشخاص برخی موانع جدی مادی اس ؟ قبال  دیدیم که تبیینمرتبط 

توانود بوه زنودگی اند خدا میستدالل کرد دیگرا  ا اینواگن وکند  هیانطور که و  می

 ذهون انگارانوه دربوارۀکه با فلسفۀ مادیخشد مر  به نحوی تحقق ب پس از اشخاص

 و انگارانوهمادیبینی د کوه جهوا رسوبوه نظور می  اموا در نبوود خودا، سازگار باشود

تر ذکور شود، طور که پیشه هیچ وجه برای بقا نویدبخش نیس   هیانبگرایانه طبیع 

انگاری به کند اما دوگانهبد  حیایتی را برای امکا  بقا فراهم میو  ذهنانگاری دوگانه

سوواط  و های قوودییی از طریووق بکنوود؛ اسووتداللنیووی تضوویینهوویچ وجووه بقووا را 

ادعایی  نفوس قابل قبول نیستند  هیانطور که کان  اظهوار کورد، نفوس  ناپذیری  تباهی

، باز میکن اس  به تدریج منحل شود اشدهند شکیلبه اجزای تتواند ، که نیی«بسیط»

یق نشد  اس ، چه اغلب به قدر کافی تصدرود تا اینکه کامال  ناپدید شود  اما آن تحلیل

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

از بسیاری  ر  هستند وباور به زندگی پس از مشامل  انهیس  که ادیا   یکتاپرستاین ن

 و تور از ایون اسو پذیرند  پیونود، نزدیوکآ  را می دینی ینۀاین زم اشخاص به عل 

  ی در هر دو سو داردقابل توجه نیروی

اسوواس وجووود دارد  بوور  در واقووع یکتاپرسووتیاز یووک سووو، فوورض کنیوود خوودای 

ین خیر ا که فرض شد  اس  ، واس  و هم خیر مطلق یکتاپرستی، خدا هم قادر مطلق

، اگور وجوود داشوته دیگور عاقول مخلوقات )و ها  که با رفا  انسا نوعی اساز  بود 

ونی این صرفا  یک فرض نظری نیس ؛ در کتواب مقودس متوباشند( ارتباط دارد  ایبته 

وجود دارد که باور کنیم  دهد خدا خدای عشق اس   اگر دییلوجود دارد که نشا  می
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 خواهده اس  که باور کنیم خدا میبسیار موجس پخدا عاشق اشخاص مخلوف اس ، 

چوه در مجوال قرار دهد که نسب  بوه آنمخلوقات در اختیار را برای شکوفایی فرصتی 

اندیشد این مطلب به تر اس   انسا  میبادوام و ترامکا  دارد، عایی وجود زمینیکوتا  

با شا  شند، زندگیکه تقصیری داشته باویژ  در مورد کسانی درس  اس  که، بدو  این

شوا  انسوانی دیگوری کوه موا در برابرادثه یا جن  یا هر فاجعۀ طبیعی و ح یا بییاری

کسانی از ما که از زنودگی نسوبتا    با وجود این حتی تبا  شد  اس  ،پذیر هستیمآسیب

تور بورای تر و شور و تووا  بویش، اگر زما   بیشندبرمیبخش یذت رضای  خوب و

 تووا کوه می ،تور، خیلوی بیشخیلی از کارهای ،شودآ  به آنا  داد   استفادۀ خوب از

  ، آگا  هستندداد و از آ  یذت بردانجام 

را معکوس کرد و به نتیجۀ گویایی رسید  اگر زندگی ن استدالل توا  ایچنین میهی

های زندگی بتواند تسکین داد  باشد، قلیروی نباشد که غموجود نداشته  پس از مر 

شور بوه  الل شود که حل مسئلۀمیکن اس  استد جبرا  شود، آ های عدایتیبیشود و 

و  مطلوق خدای خیر شود  مسلیا  باشد محال می عقالنی قابل فهم از یحاظ که ایشیو 

هایی یا اکثر اشخاص  مخلوف زندگی کند که در آ  هیهایجاد نییرا قادر مطلق جهانی 

 خیور، و 1چنین خدای عاشق مطلوقد شوند؛ هیسپس نابو و داشته باشندپر از بدبختی 

نداشته وجود  برای تغییر پس از این زندگیآفریند که در آ  هیچ فرصتی جهانی را نیی

آورد  زنودگی پوس از مور   بوه حسواب گفتن آ  نیس  که این به معنای ایبتهباشد  

راهی را باز به هیچ وجه چنین نیس   اما  –کند آسا  می یکتاپرستا مسئلۀ شر را برای 

ند نززندگی حرف آخر را نییاین های عدایتیبیتوا  دریاف  که میکند که در آ  می

 قربانیا  در این زندگی مجبور نیستند تا ابد قربانی باشند و بودکارا  از مجوازات در –

( (41)هایهای )در مقابل  دئیس  یکتاپرس توا مانند  به این دالیل، دشوار میاما  نیی

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. all-loving 
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 کنند  به زندگی پس از مر  را تأیید ن که باور یاف دی را ر زیابسیا

بورای  های کان در استداللو زندگی پس از مر   ارتباط نزدیک میا  یکتاپرستی

کان  برای اصل موضوع قرار داد   ایبته  تأیید شد  اس « اصول موضوعۀ عقل عیلی»

 دهود، واوتی ارائوه میدالیول متفو خدا و اصل موضوع قرار داد  زندگی پس از مر 

 واقع در اما  ظاهرا  متفاوت هستند کنندتأمین  ه قرار اس اصول موضوعاین اهدافی که 

ناپذیرند  ما بایود خودا را اصول ار قابل قبول اس  که این دو اصل موضوع جداییبسی

متناسب با شایسوتگی  ،اشخاص امکا  دارد کهموضوع قرار دهیم، زیرا فقط بدین نحو 

زندگی  وضعی  واقعی   شوند  با توجه به مندبهر  خوشبختینهای  از  در ،شا اخالقی

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

قورار دهویم،   تواند تأمین شود  به ما گفته شد  اس  که فناناپذیری را اصل موضوعمی

انطباف ارادۀ فورد بوا مقتضویات  ی هدف  یی به سوپیشرف  دای زیرا فقط زندگی ابدی،

برای  دایییوقوع این پیشرف   که رسدبه نظر میاما  سازد را میکن می قانو  اخالقی

در زندگی پس از مر   اخالقی مساعد که اصال محتیل باشد نیازمند نوعی وضعی   این

 کند که چنین وضعیتی حکیفرما خواهد بود اس ، و کان  تلویحا  فرض می

 ، آیواباشدبه زندگی پس از مر  معقول  باورطور: اگر جه  مخایف چ الل دراستد

باور به زنودگی پوس از  با فرض معقول بود  ؟تر خواهد بودمعقول یکتاپرستی باور به

 ،انگارانوهگرایی مادیو نه طبیع  یکتاپرستی، کنیمتر خواهد بود که باور مر ، معقول

 ا و ادیا  غیریکتاپرستانههباید در بستر فلسفه ییکتاپرست اما معقول بود  درس  اس ،

ارزیوابی شوود  هندوئیسوم و بودیسوم   که شامل باور به زندگی پس از مور  هسوتند

های دینی، باور شامل باور به زندگی پس از مر  هستند؛ در این سن  غیریکتاپرستانه

ظوامی کوه در از فهم آنها از عدای  جهانی اس ، یعنی نبه زندگی پس از مر  بخشی 

او وابسوته  (42)شودگی و رهاشودگی او( بوه کارموایآ ، تناسخ فرد )و، در نهای ، آگا 

ینیسم، موضوعها، و سن اس   این سن  هایی را دربردارند کوه در های دیگر مانند ج 

جا ، اما ما در اینها پرداخته شد  اس به آن دانشنامۀ فلسفۀ استنفوردهای دیگر در مدخل
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که چگونه قرائن در تأیید زندگی خوب پس دربارۀ اینکنیم را بیا  می مطلب مختصری

از  اس ( میکون اسو  درس  با نظام اخالقا  از مر  )زندگی پس از مرگی که مطابق 

 حیای  کند  دیگر ایفلسفه دین یا تر ازبیشیک دین یا فلسفه 

( بوه برای اییا داریم  کانتیتوجیه  باور )یاتصور کنید که دالیل خوبی داریم برای 

اسو  )سوعادت و  داد  شود ای عادالنه و اخالقوی سواما  که جها  نهایتا  به شیو این

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

 این نظام اخالقویها را از ترین تبیینقبولتوانیم قابلمی غیر (  هیچنین تصور کنید که

سنتی از زندگی پس از مور   یکتاپرستانۀهای تبیین مبنای بر ، محدودیتیمحدود کنیم

تویودهای متووایی را توا بازیا نظامی از تناسخ که در آ  کارما مشغول به کوار اسو  و 

  که را  دوم با الل کرد  اساستد (43)کند  رابین کایینزیمعین م شدگیرها وشدگی آگا 

 نویسد،  او میشودمواجه می نامید  اس « مسئلۀ مدیری  کارما»آ  را  آنچه

 ـها معتقدند که به طور کلی وضعی  بازتوید انسا  را کارمای او طبق سن ، بودایی
معین کرد   وهای پیشین یعنی اعیال او، چه خوب چه بد، در این زندگی و زندگی

وجود « برنامه»رسد که این مستلزم آ  اس  که چیزی مانند یک اس   اما به نظر می
ید، و مانند ا ای که در آ  به دنیا آمدهای شیا، وضعی  خانوادگیداشته باشد که ژ 

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

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

توا  کار خودا دانسو   توا وضعی  زندگی  فرد برای سازگار شد  با کارمای او را می

تناسوخ اصووال « مدیری »کنیم پذیرش زمانی که معقول بود  فاعلی  ایهی را تصدیق 

هوای تر از پذیرش هر تبیین یکتاپرسوتانۀ دیگور باشود  اموا در نبوود تبییننباید مشکل

شد  اس ؟ کند و چگونه شروع چگونه عیل می« رماییبرنامۀ کا»یکتاپرستانۀ عیدی، 

دانیم کوه هوای قودیم نبوود، مویما امروز  از راهی که در دسوترس هنودوها و بودایی

به هیچ وجوه بوه  و طبیعتی که در علوم طبیعی شناخته و مطایعه شد  اس و  «طبیع »



 

 

111 

سی
شنا

تاب
ک

 :
گ

مر
از 

س 
ی پ

دگ
زن

 

یود  هسوتند آوری پیچکند  قوانین طبیع ، دقیق و به نحوو شوگف این نحو عیل نیی

هستند(، اما بسیار روشن اس  که آنهوا بوه « ساد »)گرچه هیچنین، به شیوۀ خودشا ، 

اخالقی اشوخاص  های فیزیکی را مطابق با ارزشکنند که وضعی عیل نیی این شیو 

توا  گفو  کوه قووانین یا مطابق با مالحظات اخالقی، هر چه که باشد، معین کنند  می

کننوود، بلکوه از یحوواظ خصوول ، را نیی و یووا اخوالف و طبیعو  مالحظووۀ اشوخاص

حاکم  شناسیهستند و در بسیاری از موارد در قواعد ریاضی، که از غای  1وارناشخص

نظوام اخالقوی »بر وجود بشری بسیار فاصله دارند، قابل بیوا  هسوتند  بنوابراین اگور 

د وجوود داشوته انوهای هندی آ  را اصل موضوع قرار داد از نوعی که سن « کارمایی

توانود باشد، باید چیزی کامال  متفاوت با نظام طبیع  باشد که )توا آنجوا کوه علوم می

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 

شوند  کامال  غیرقابل قبوول اسو  کوه دو طابق با کارمای فرد مرتب میشد  اس  که م

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 

وار باشد، هنوز نیازمند تبیینی هسوتیم از مشترک نظام طبیعی و نظام کارمایی ناشخص

اینکه چگونه و چرا این منشأ، این دو نوع  کامال  متفاوت از نظام را در جها  ایجاد کرد  

را هم برای نظام طبیعی و هم برای نظام  2وارشخصرسد که اگر منشأ اس   به نظر می

تری پاسوخ داد  یها به نحوو بسویار اساسواخالقی اصل موضوع قرار دهیم این پرسش

خواهد اشخاص مخلوف وجود داشته باشند و به عبارت دیگر، خدایی که می  شوندمی

خواهد نظام طبیعی ثابتی فراهم کند که این اشخاص بتوانند در آ  زنودگی کننود و می

 شا  را به کار گیرند   نیروهای گوناگو 
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. impersonal          

2. personal         
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نیازمنود مجوال بسویار استدالیی اس  که بسوط کامول آ   ایبته این صرفا  طرح کلی

از اینکه چگونوه  دهیمارائه میاس   ما شیوۀ استدالل مذکور را به عنوا  مثایی  تربیش

شیوۀ   این ردهای بدیل در مورد زندگی پس از مر  را مقایسه کتوا  محاسن تبیینمی

استدالل هیچنین برای بیا  این مطلب ارائه شد  اس  که دالیل در تأیید یا رد زنودگی 

تر شود  برای اینکه بیشمیبهتر فهیید   توجه به مابعدایطبیعۀ کلی انسا  س از مر  باپ

تأمول فلسوفی دربوارۀ  توانند راهنیوایمی چگونه مالحظات مابعدایطبیعیدریابیم که 

بوه  آنچه را که استدالل از طریوق میول نامیود  شود  اسو  باشندزندگی پس از مر  

ید بسیاری از اشخاص بوه شودت میول دارنود کوه   بدو  تردکنیماختصار بررسی می

بوه ایون  ،نه به طور کامل گرچهعیدتا   ،زندگی پس از مر  وجود داشته باشد و به آ 

رد که اکثر فیلسوفا  این را مورد بارزی از دییل باور دارند  هیچنین تردیدی وجود ندا

مرتکوب در واقوع  ونتیجه بیش از انداز  شوتابزد  اسو  دانند  اما این می 1خیال باطل

 در نظر بگیوریم،گرایانه مغایطۀ مصادر  به مطلوب شد  اس   ایبته اگر جها  را طبیع 

بورای  ایقرینوه هویچ نووعمیلی که بسیاری از اشخاص به زندگی پس از مر  دارنود 

وجود زندگی پس از مر  نیس   انسا  میکن اس  دربارۀ علل چنین میلوی تحقیوق 

 گستردۀ آ  میکن اس  از خود دربوارۀ ارزش بقوای داروینوی   کند و با توجه به وقوع

 ای نخواهد داش  ی این میل هیچ اعتبار قرینهگرایفرض طبیع میکن آ  بپرسد  اما با 

)یا دیدگاهی نزدیک به آ ( درس  اس   بر  از سوی دیگر، فرض کنید یکتاپرستی

ی نیس  کوه بودو  فکرنیروهای بی اساس این فرض، زندگی انسا  محصول تصادفی  

 )واند  برعکس، زندگی انسا  عیل کرد  ،فکر کرد  به زندگی انسا  یا هر چیز دیگری

، اگر وجود داشته باشند( محصول فرایندی تکاملی اس  دیگر عاقل مخلوقاتزندگی 

دهد، آ  را طراحی که خدایی، که چنین موجوداتی را دوس  دارد و به آنها اهیی  می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. wishful thinking      



 

 

119 

سی
شنا

تاب
ک

 :
گ

مر
از 

س 
ی پ

دگ
زن

 

دات را ایجاد کند  اگر چنین باشود، دییول محکیوی وجوود دارد کوه کرد  تا این موجو

فراگیر هستند، میکن اس   ایون  ها فراگیر یا تقریبا  هایی که در میا  انسا ارضای میل

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

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

هوای گسوترد  یوا اس  اشتبا  باشد  اما فرض را باید بر این گذاش  که هدف از میول

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

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

دانند دییل درستی برای این کار دارند  فقط اگر از ابتدا فرض دییلی برای باور به آ  می

 توا  وارد دانس  کنیم که جها  باب میل انسا  نیس  اتهام خیال باطل را می

اشخاص بسیار زیادی که به زندگی پس از مر  باور دارند برای این باور دالیلوی 

هوای خوود را از هوا گوزارشارند  هندوها و بووداییهای دینی خودشا  ددرو  سن 

آورنود  شا  را به تفصیل به یاد مویهای گذشتهاشخاصی دارند که رویدادهای زندگی

کننود، مسولیانا  بوه اتکوا مویهوا احادیوث خاخوام و (44)یالدیا  به رؤیاهای حزقیهو

د  اینکه آیوا اندیشنهای قرآ  متکی هستند و مسیحیا  به رستاخیز عیسی میپیشگویی

ای  جدی دارد یا نه پرسشی اس  که در مجال این ها نیروی قرینههیچ یک از این توسل

مقایه قابل پیگیری نیس ؛ با این حال هیۀ آنها باید در هر ارزیابی جامع از معقول بود  

 باور به زندگی پس از مر  به حساب آیند 
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