زندگی پس از مرگ
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ویلیام هَسْکِر ،چارلز تالیافِرو
مترجم :هدایت علوی تبار

*

ِ
والنی عالئق بسیاری از فیلسوفان با عالئق
یکی از جاهایی که شاهد تالقی مهم و ط
بسیاری از مردم ،از هر نوع و با هر وضعیتی ،هسـتیم ماهیـت و اهمیـت مـرگ اسـت.
چگونه باید فانیبودن همۀ موجودات زنـده و ،بـه نحـو جـدیتر ،فـانیبودن خـود را
بفهمیمر آیا برای اشخا ،امکان دارد که پ

از مرگ زیستشناختی زنده بمانندر این

موضوعی است که در قرن بیستم هم فلسفۀ تحلیلی و هم فلسفۀ قارهای(()1بـرای مثـال
ف ِرد فِلْ ْد َمن( )2و مارتین هایدگر) را به خود مشغول کرده است .هنگامی کـه در فرهنـگ
عمومی موضوع مرگ نادیده گرفته یا انکار میشـود ،برخـی از فیلسـوفان ،الهیدانـان،
ِ
ِ
نادرسـت نادیـده گـرفتن یکـی از مهمتـرین
خیـالی
منتقدان اجتماعی و سیاسی از بی
واقعیتها دربارۀ زندگی ما به شدت انتقاد میکنند (برای مثال بنگرید به رسـالۀ سـورن
کییرکگور به نام «بر سر گوری» یا کتاب معروف ارنست ب ِ ِکر به نام انکار مرگ کـه در
سال  ۱۷۵۰به چاپ رسیده است) .اما واقعیتهـا دربـارۀ مـرگ دقیقـاً چیسـتندر 2آیـا
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .٩انتشار اول دوشنبه  ۱۱دسامبر۱۵۵۷ ،؛ بازنگری اساسی پندشنبه  ۱۹دسامبر.۱۵۱۰ ،
* عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ دانشگاه عالمه طباطبایی( )alavitabar@yahoo.com( .تاریخ دریافت 23/15/22 :پذیرش)23/12/13 :

یادداشت مترجم :دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد را ادوارد ن .زالتا ،به پیشنهاد همکارش جان پِری ،در سپتامبر  ۱۷۷۷در


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
دانشگاه استنفورد راهاندازی کرد و سرپرستی آن را تاکنون بر عهده دارد .طرح آنان این بود که دانشنامه فق به
صورت اینترنتی منتشر شود تا مشکالت دانشنامههای چاپی را نداشته باشد ،به نحوی که از یک سو به سادگی
بتوان مطالب آن را بازنگری و بهروز کرد و از سوی دیگر رایگان و با سهولت در اختیار همگان قرار داشته باشد.
برای حفظ اعتبار دانشنامه نگارش مدخلهای آن به افراد متخصص و صاحبنظر در هر حوزه ،که بسیاری از آنان
اساتید دانشگاههای معتبر جهان هستند ،سپرده میشود .نویسندگان را معموال هیئت تحریریۀ دانشنامه انتخاب
میکند .اعضای این هیئت با مشورت اساتید گروه فلسفۀ دانشگاه استنفورد ،که هیئت مشاوران دانشنامه را تشکیل
میدهند ،انتخاب میشوند .البته اگر شخصی مایل به نگارش مدخلی باشد میتواند درخواستش را برای بررسی به
این هیئت ارسال کند .مدخل به صرف اعتبار نویسنده منتشر نمیشود بلکه پیش از انتشار ،یک یا چند داور از میان
هیئت تحریریه یا خارج از آن باید کیفیت مدخل را بررسی و تأیید کنند .دانشنامه از نویسندگان میخواهد که با
توجه به پژوهشهای جدیدی که دربارۀ موضوع صورت گرفته است یا نقدهایی که دریافت کردهاند در مدخل
بازنگری کنند .مدخلهایی که به موقع بازنگری نشوند ممکن است به بایگانی دانشنامه منتقل شوند .به همین دلیل
بسیاری از مدخلها یک یا چند بار مورد بازنگری قرار گرفته و ویراست(های) جدیدی از آنها ارایه شده است.
البته پ

از انتشار ویراست جدید ویراست پیشین حذف نمیشود بلکه در بایگانی حفظ میشود .در پایان هر

مدخل کتابنامۀ مفصلی وجود دارد که میتواند راهنمای خواننده برای مطالعه و پژوهش بیشتر باشد .نویسنده
موظف است در ویراستهای بعدی کتابنامه را با منابع جدید تکمیل کند .تا مارس  ۱۵۱۹حدود  ۱۱۵۵مدخل
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منتشر شده است و انتشار سایر مدخلها همهنان ادامه دارد .از چند سال پیش انتشارات ققنوس ترجمۀ مدخلهای
این دانشنامه را به زبان 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 مجموعه متوقف شده است.
از مرگ»

مقالهای که در پی میآید ترجمۀ ویراست دوم مدخل «زندگی پ
ویراست اول این مدخل در دسامبر  ۱۵۵۷توس ویلیام َه ْس ِکر ) (William Haskerو ویراست دوم آن در دسامبر
 ۱۵۱۰توس هسکر و چارلز تالیافِرو ) (Charles Taliaferroنوشته شده است.
ویلیام هسکر (

)(Afterlife

از این دانشنامه است.

 )۱۷۵۷ -فیلسوف مسیحی آمریکایی است .او دکترای خود را در رشتۀ الهیات و فلسفۀ دین از

دانشگاه ادینبِرو در اسکاتلند دریافت کرد و از سال  ۱۷۱۱تا هنگام بازنشستگی در سال  ۱۵۵۵به تدری

در

دانشگاه هانتینگتون اشتغال داشت .هسکر در سال  ۱۷۹۷و  ۱۷۷۵عضو مرکز فلسفۀ دین در دانشگاه نوتردام و در
سال  ۱۵۵۷و  ۱۵۵۱رئی

انجمن فلسفۀ دین بود .او از سال  ۱۵۵۵تا  ۱۵۵۵سردبیری مجلۀ معتبر ایمان و فلسفه

را به عهده داشت .تخصص او در زمینۀ فلسفۀ دین و فلسفۀ ذهن است و دربارۀ موضوع های مربوط به این دو
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حوزه مانند مسئلۀ شر ،علم الهی ،ماهیت نف

و رابطۀ آن با بدن آثار گوناگونی دارد .از میان این آثار میتوان به

موارد زیر اشاره کرد :مابعدالطبیعه؛ ساخت یک جهانبینی ()۱۷۹۵؛ خدا ،زمان و علم ()۱۷۹۷؛ پیروزی خدا بر
شر :نظریۀ عدل الهی برای جهانی رندآلود ()۱۵۵۹؛ مابعدالطبیعه و خدای سه شخصی (.)۱۵۱۵
چارلز تالیافرو (  )۱۷۷۱-فیلسوف مسیحی آمریکایی است( .خارج از آمریکا نام او را معموال به این صورت اما در


درست است که شخص هنگامی که میمیرد نابود میشودر یا امکان ،یا حتـی احتمـال،
دارد که بعد از مرگ زنده بماندر آیا هیچ یک از برداشتهای دینی دربارۀ زندگی پـ
از مرگ از دیدگاه فلسفی امیدوارکننده هستر
این مدخل پند بخش دارد .در بخش اول این موضوع را مطرح میکنیم کـه باورهـا
دربارۀ مرگ و امکان زندگی پ

از مرگ اهمیت مانـدگاری دارنـد زیـرا مـا در مـورد

اشخاصی که اینجا و اکنون زندگی میکنند دغدغه داریم و از این رو بـه آینـدۀ آنـان و
آیندۀ خودمان عالقهمندیم .درست همانطور که معقول است امید داشته باشـیم کسـانی
که دوستشان داریم آیندۀ رضایتبخشی در زندگی دنیوی داشته باشند ،طبیعی است که
بررسی کنیم آیا این زندگی تنها زندگی موجود است یا نه ،و اگر برای زنـدگی پـ
مرگ (یا زندگی پ
زندگی پ

از

از این زندگی) دلیل داریم ،معقول اسـت امیـد داشـته باشـیم کـه

از مرگ متضمن محیطی جدیـد و ارزشـمند باشـد یـا دسـتکـم ماهیـت

جهنمی نداشته باشد .در بخش اول ،دالیل دیگری را مطرح میکنیم کـه چـرا موضـوع
زندگی پ

از مرگ از لحاظ فلسفی جالب است .در بخشهای دوم و سوم این مفهوم

و امکان را بررسی میکنیم که اشـخا ،بـر اسـاس دو فلسـفۀ اساسـی دربـارۀ ذهـن:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ارشد فلسفه را در دانشگاه ُرد آیلند ( )۱۷۵۷-۱۷۵۵و کارشناسی ارشد مطالعات الهیاتی را در دانشگاه هاروارد
براون شد و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای فلسفه را از این
( )۱۷۵۵-۱۷۵۷گذارند .سپ وارد دانشگاه ْ
دانشگاه ( )۱۷۵۷-۱۷۹۰دریافت کرد .عنوان پایان نامۀ دکترای او «دوگانهانگاری دکارتی» بود .تالیافرو از سال
 ۱۷۹۷تاکنون استاد کالد سنت اوالف در مینسوتا است و در حال حاضر مدیریت گروه فلسفه را بر عهده دارد .او
در دانشگاههای گوناگون مانند آکسفورد ،پرینستون ،نیویورک ،کلمبیا و نوتردام استاد مهمان بوده است .همهنین
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آمریکا آن را تالیور تلفظ میکنند ).او کارشناسی فلسفه و ادبیات را در کالد ِ
گاد ْرد ( ،)۱۷۵۱-۱۷۵۷کارشناسی

عضو هیئت تحریریۀ چند مجله از جمله سوفیا و مطالعات الهیاتی و از سال  ۱۵۱۰سردبیر مجلۀ الهیات آزاد است.
او در چند انجمن از جمله انجمن فیلسوفان مسیحی عضویت دارد .تالیافرو آثار بسیاری دارد که بیشتر آنها را به
صورت مشترک نوشته یا گردآوری کرده است .برخی از آثار انفرادی او عبارتند از :فلسفۀ دین معاصر (،)۱۷۷۹
قرینه و ایمان؛ فلسفه و دین از قرن هفدهم ( ،)۱۵۵۷گفتگوها دربارۀ خدا ( ،)۱۵۵۹فلسفۀ دین چیستر (.)۱۵۱۹
تعدادی از آثار او به زبانهای دیگر مانند روسی ،کرهای و فارسی ترجمه شده است.
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دوگانهانگاری (بخش دوم) و مادیانگاری (بخش سوم) ،پ
در بخش چهارم به زندگی پ

از مرگ زنـده میماننـد.

از مرگ برحسب قرائن تجربی میپـردازیم .در بخـش

پنجم دالیلی برای این فکر اقامه میشود که معقول بودن باورها دربارۀ زنـدگی پـ

از

مرگ به معقول بودن اعتقادات مابعدالطبیعی وابسته است.
 )۱بقا و بدیلهای آن
 )۱امکان بقا ـ دوگانهانگاری
 )۵انتقادها به امکان بقا ـ مادیانگاری
 )۰فراروانشناسی و تجربههای نزدیک به مرگ
 )۷مالحظات مابعدالطبیعی دربارۀ بقا
� کتابشناسی
� ابزارهای آموزشی
� منابع اینترنتی دیگر
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� مدخلهای مرتب
 ..بقا و بدیلهای آن

در فلسفۀ غربی باستان ،افالطون هم زندگی نف
مداوم نف

پ

پیش از تولد بدن و هـم زنـدگی

ِ
از مرگ بدن را به صراحت بیان کـرد .در
فایـدون افالطـون ،سـقراط

دالیلی میآورد که چرا فیلسوف باید از مرگ حتی استقبال کند (گرچه نباید خودکشـی
ِ
افراد نیک در این دنیا را به سوی
را جایز بداند یا آن را تشویق کند) ،زیرا مرگ ،نفوس
زندگی عالی پ

از مرگ آزاد میکند .اما در آثـار اپیکتتـوس( ،)3مـرگ توقـف هسـتی

شخص تصور شده است .اپیکتتوس استدالل نمیکند که ما باید از مرگ استقبال کنـیم،
091

بلکه معتقد است که ما نباید از مرگ بترسیم زیرا پ

از مرگ وجود نخـواهیم داشـت.

ِ
ِ
درستی چنین موضوعهایی ،همهون بحث از اقتضائات زنده مانـدن یـا
فلسفی
ارزیابی
نماندن پ

از مرگ ،تا زمان حاضر ادامه یافته است .چرار

دالیل بسیاری وجود دارد که چرا باید توجه مداوم داشـته باشـیم کـه افالطـون یـا

اپیکتتوس  -یا هر فیلسوف دیگری که تبیین متفاوتی از واقعیت یا توهم زنـدگی پـ
مرگ ارائه داده است  -درست میگوید یا نه .یک دلیل این است که ارزشهایی که مـا
اینجا و اکنون داریم با آنهه ممکن است یا باید در آینده به آن امید داشته باشیم ارتبـاط
دارد .در حالی که برخی از فیلسوفان معتقدند آنهه در آینده روی میدهد نتاید بسیاری
برای معنای زندگی کنونی دارد ،برخی دیگر از فیلسوفان آنقدر بر اهمیـت زمـان حـال
تمرکز کردهاند که پرسشها دربارۀ آیندۀ انسـانیت در ایـن زنـدگی ،و خـوبی و بـدی
ِ
ممکن زندگی پ از مرگ برای افراد ،اهمیت کمی دارد .به دو فیلسـوفی کـه موضـع
اخیر را اختیار کردهاند ،یعنی پیتر سینگر()4و اریک ویلِنبِرگ( ،)5میپردازیم.
سینگر از ما میخواهد موردی را در نظر بگیریم که عمل خوبی انجام شده اسـت و
خوبی آن به آینده وابسته نیست .روستایی را تصور کنید که نیاز زیادی دارد و این نیـاز
با کمک برطرف شده است .سینگر ادعا میکند خوبی چنین عملی نباید بـه آینـدۀ دور
وابسته باشد؛ میتوان تفکر دربارۀ آنهه را که ممکن است هزار سال بعد روی دهد کنار
گذاشت.
فر

کنید ما در برنامهای برای کمک به جامعهای کوچک در کشوری درحال توسـعه

شرکت کردهایم تا از بدهی رها و از لحـاظ غـذایی خودکفـا شـود .ایـن برنامـه مـوفقیتی
فرزندان کمتر خواهند بود .اکنون کسی ممکن است بگوید «شما چـه کـار خـوبی انجـام
دادهایدر ظرف هزار سال همۀ مردم و نیز فرزندان و نوههایشان خواهند مرد و هیچ یـک از
کارهایی که انجام دادهاید تفاوتی ایجاد نخواهد کرد»)Singer 1993: 274( .
سینگر پاسخ میدهد:
اما ما نباید فکر کنیم که تالشهایمان ،اگر برای همیشه یا حتی بـرای زمـان بسـیار
طوالنی دوام نداشته باشند ،بیهوده هستند)1993: 274( .
راهحل او این است که به جهان به صورت چهاربعدی فکر کنـیم؛ بـر اسـاس ایـن
فلسفۀ زمان ،همۀ زمانها به یک اندازه واقعی هستند .طبق ایـن نظـر ،همـواره درسـت
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چشمگیر است و روستائیان ،سالمتر ،شادتر ،با تحصیالت بهتر ،دارای امنیـت اقتصـادی و
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است که در سال  ۱۵۱۵زندگی روستائیان بهتر میشود؛ آنان در سال  ۱۵۱۵شاد ،سالم و
دارای تحصیالت خوب خواهند بود.
اریک ویلنبرگ ،برخالف سینگر ،به فلسفۀ زمان متوسل نمیشود اما نظـر او ،ماننـد
ِ
فوریت طرحهای کنونیمان نباید (یـا نیـازی
سینگر ،این است که ما در ارزیابی معنا و
نداریم) بر اساس تصویر بزرگ یا آینده فکر کنیم.
ِ
زمـان پایـان
آیا بهتر نیست که قتل عام یهودیان به دست حزب نـازی در همـان
ال در سال  ،۱۷۵۵پایان یافت – صرف نظر از اینکه جهان یـک میلیـون
خود ،و نه مث ً
سال دیگر چگونه خواهد بودر میتوانم زمان هایی را در کالس متوسطۀ اول ٩بـه یـاد
آورم که بازی بسکتبال یا والیبال بسیار گرم میشد و خلـق و خـوی نوجـوانی زبانـه
می کشید .معلم مدرسۀ ما گاهی می کوشید ما را با پرسش های بدون انتظـار جـواب

2

مانند « ده سال دیگر هیچ یک از شما اهمیت خواهد داد که ایـن بـازی را چـه کسـی
بردر» آرام کند .همواره به ذهن من می رسید که پاسخ معقول به چنـین پرسشـی ایـن
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خواهد بود« :آیا اکنون واقعاً اهمیت دارد که هیچ یـک از مـا ده سـال دیگـر اهمیـت
خواهد داد یا نهر» تا اندازۀ زیادی به همین صورت ،تـام ِ نِیگـل( )6اظهـار میکنـد
«اکنون اهمیتی ندارد که یک میلیون سال دیگر هیچ یک از کارهایی که اکنـون انجـام
می دهیم هیچ اهمیتی نخواهد داشت»)2013: 345( .
یک پاسخ ممکن این است که گرچه حکمتی در مواضع سینگر و ویلنبـرگ وجـود
دارد اما آنان نباید ما را از درک این مطلب بازدارند که مسیر طبیعی عشق به انسـانها و
حکمت (یا فلسفه) شامل دغدغه برای «تصویر بـزرگ» اسـت .اگـر سـینگر بهراسـتی
نگران روستائیان است ،آیا نباید امید داشته باشد کـه آنـان زنـده بماننـد تـا از ثمـرات
سرمایهگذاریهای انجام شده بهرهمند شوندر یا ،اگر ایـن مطلـب را بـر اسـاس زمـان
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. junior high gym
2. rhetorical questions

چهاربعدی( )7بیان کنیم ،آیا او نباید آرزو کند که آنان در سـال  ۱۵۵۵و  . . . ۱۵۰۵شـاد
باشندر مطمئناً کسانی که کمک کردند بیاعتنا به آینده نیستند (و نباید هم باشند) .قبول
داریم که اگر سرمایهگذاری انجام شود و سپ

شهابی به روستا اصابت و زندگی همه

را نابود کند (یا اگر در سال  ۱۵۵۵شهاب روستا را نابود کند) ممکن اسـت بـه خـوبی
فکر کنیم که سرمایهگذاری هنوز عاقالنه ،خوب و بزرگمنشانه بوده است (به ویژه اگر
برخورد شهاب پیشبینی نشده باشد) .اما چیزی عمیقـاً ناراحتکننـده وجـود خواهـد
داشت اگر یکی از کمککنندگان هنگام ترک روستا اعالم کند:
جدا از آنهه روی میدهد ،جدا از اینکه همۀ شما ظرف یک ساعت دچـار طـاعون
همهگیر شوید و همگی با مرگی وحشتناک بمیرید ،یا هـزار سـال دیگـر جامعـۀ شـما
محکوم شود که سزاوار هیچ چیز جز خفت نیست ،آنهه ما امروز انجـام دادهایـم تنهـا
دغدغۀ ما است و ارزش عمل ما ،صرف نظر از آنهه در انتظار شما است ،کـاهش پیـدا
نمیکند!
از نظر ما این نگرش عجیب است .اگر به مسئلۀ زندگی پ
صورتی که فکر میکنید زندگی خـوب پـ

از مـرگ برگـردیم ،در

از مـرگ ممکـن اسـت ،بایـد بـه ترقـی

درازمدت روستائیان هم در این زندگی و هم در زندگی بعدی امیـد داشـته باشـیم نـه
انتظار دارید زندگی همۀ انسانها در زمان خاصی ،برای مثال ظرف هزار سال ،به پایـان
برسدر به همین ترتیب ،اگر معتقد هستید که محتمل یا حتی ممکن اسـت کـه زنـدگی
پ

از مرگ همراه با آسیب مـداومِ بزرگـی باشـد ،آیـا نبایـد امیـد داشـته باشـیم کـه

روستائیان دچار آن نشوندر
نظر ویلنبرگ دربارۀ قتل عام یهودیان حیرتآور است .البته هـیچ کـ  ،جـز یـک
نازی آدمکش و روانی ،آرزو نمیکند کـه قتـل عـام یهودیـان مـدت بـیشتـری طـول
میکشید یا شامل مرگ حتی یک فرد دیگر میشد .اما آنهه انسـان امیـد دارد کـه یـک
میلیون سال دیگر روی دهد از لحاظ اخالقی یا ارزشی نامربوط نیست .دو آینـده را در

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

اینکه صرفاً بر ارزش وضعیت کنونی آنان تمرکز کنیم .و اگر چنین امیدی داریـد ،چـرا
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نظر بگیرید :در یکی ،یهودیان یک میلیون سال دیگر زنده میمانند و موفق هم خواهند
بود .در آیندۀ دیگر ،تصور کنید که یک میلیـون سـال دیگـر حـزب نـازی احیـا شـود.
یهودیان مریخ را مستعمره کرده و واحدهای نسلکشـی نازیهـا اعـزام شـدهاند تـا بـا
محلهای سکونت یهودیان همانگونه برخورد کنند که با محلۀ یهودینشـین ورشـو در
سال  ۱۷۰۵برخورد کردند .این بار نازیها موفق میشوند کـه همـۀ یهودیـان را نـابود
کنند .مطمئناً بسیار نادرست است که به آیندۀ دوم امید داشته باشیم .همهنین نادرسـت
است که اکنون نسبت به وقوع آیندۀ دوم بیاعتنـا باشـیم .نمیتـوان انسـان باشـرفی را
تصور کرد که بگوید نسبت به نابودی همۀ یهودیان به وسیلۀ نازیهـا در آینـده ،خـواه
ال بیاعتنا است.
یک میلیون سال باشد ،ده میلیون سال ،بیست میلیون سال یا  . . .کام ً
نظر نیگل (که ویلنبرگ آن را نقل کرده است) شایان توجه است .نظر او این اسـت
که آنهه ما اکنون انجام میدهیم یک میلیون سـال دیگـر اهمیـت نخواهـد داشـت (یـا
ممکن است اهمیت نداشته باشد) ،اما تمایز مهمی وجـود دارد میـان اینکـه رویـدادی
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اهمیت دارد (به این معنا که ارزشمند است؛ خـوب اسـت کـه اتفـاق بیفتـد) و اینکـه
اشخاصی که در آینده زندگی میکنند از آن رویداد آگاه خواهند بـود و بـه آن اهمیـت
خواهند داد .مسلماً همواره درست است که قتل عـام یهودیـان نبایـد اتفـاق میافتـاد،
صرف نظر از اینکه کسی آن را صد (یا هزار یا یک میلیون) سال دیگر به یاد آورد یا نه.
به عالوه ،کسانی از ما که از این نسلکشی وحشت کردهاند باید امیدوار باشند که به یاد
آوردن آن و منتقل کردن گزارشی از آن محدودیت قانونی نداشته باشد .مطابق با آزمون
اشـخا ،قتـل عـام
فکری پیشینمان دو آینده را تصور کنید :یک میلیون سـال دیگـر،
ْ

یهودیان را به یاد میآورند و به تأسف خوردن از این نسل ِ
کشی جمعی ادامه میدهنـد؛

در آیندهای دیگر ،اشخاصی را تصور کنید که همگی نازی هستند و قتل عام یهودیان را
فق به عنوان ناتوانی از موفقیت در کشتن همۀ یهودیان به یاد میآورند ،مـوفقیتی کـه
فق در سال  ۱1۵۵۱1۵۱۰میتوانستند به آن دست یابند.
بنابراین یک دلیل که چرا موضوع زندگی پ

از مرگ جذابیت تـاریخی و معاصـر

دارد این است که ارزشهای ما در مورد اشخا ،،اشیاء و رویدادهای کنونی ،به آینده،
از مرگشان ،مربوط است .اگر بدانیم کـه بـرای

از جمله امکان آیندهای برای افراد پ
ِ
اشخا ،فردی محال است پ از مـرگ زیستشـناختی زنـده بماننـد ،تأمـل دربـارۀ
زندگی پ

از مرگ ،که ممکن است انتظار یا امید آن را داشته باشـیم ،بیهـوده خواهـد

بود (مگر اینکه این کار به درد هدفی تخیلی بخورد) ،اما بیهوده نیست که تأمل کنیم آیا
محال بودن زندگی پ

از مرگ بر ارزشهای ما در این زندگی تاثیر میگـذارد یـا نـه.

جدی گرفتن این نظر که ما هنگام مرگ نابود میشویم چـه اقتضـائاتی بـرای زنـدگی
کنونی ما داردر برخی از فیلسوفان راهبردی شبیه راهبرد سینگر و ویلنبـرگ را دربـارۀ
زندگی فردی ما اتخاذ میکنند .در دین بدون خدا رونالد ِد ُورکین( )8به صراحت دربارۀ
«آنهه ما به شدت از آن میترسیم» یعنی «نابودی کامل ،که خو ْد غیرقابل تصور اسـت،
و پایان دادن به همه چیز» صحبت میکند )150

زندگی فردی پ

 .(2013,گرچه او فکر میکند که نـوعی

از مرگ (حتی با در نظر گرفتن طبیعتگرایی الحادی) ممکن است،

اما «نوعی فناناپذیری» را پیشنهاد میکند که «تنها نوعی اسـت کـه بـه آن نیـاز داریـم»
).(Dworkin, 2013, 159
وقتی کار کوچکی را خوب انجام میدهید  -آهنگی مینوازید یا نقشی ایفا میکنید
تحسین میکنید ،یک صندلی میسازید یا غزلی میسـرایید یـا عشـقبازی میکنیـد -
رضایت شما فینفسه کامل است .اینها دستاوردهای درون زندگی هستند .چرا زنـدگی
نیز ،با ارزش خودش در هنر زیستنی که به نمایش میگذارد ،نتواند دستاوردی فینفسه
کامل باشدر )(Dworkin 2013:158

چه کسی انکار میکند که چنین اعمالی میتوانند دستاوردهای بزرگی باشـندر اگـر
بقای فردی پ

از مرگ محال باشد ،دورکین حق دارد آرزوی هنرپیشۀ کمـدی ،وودی

آلن( ،)9را که تا ابد نه با کارهایش بلکه در آپارتمانش به زندگی ادامه دهد ،کنار بگـذارد
(و کنار نیز میگذارد ).اما آیا ما میدانیم زندگی فردی پ

از مرگ محال اسـتر بعـداً

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

یا یک دست ورق بازی میکنید ،توپ بیسبال را منحنی پرتـاب میکنیـد یـا چیـزی را
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در این مدخل میگوییم که رد کردن زندگی پ

از مرگ به عنوان امری محال از لحاظ

فلسفی سست است .عالوه بر این ،میگوییم که خوبیهای درون زندگی کـه دورکـین
آنها را توصیف میکند ما را برمیانگیزاند که بررسی کنیم آیا زندگی بشری میتوانـد از
این هم غنیتر باشد اگر به نیستی ختم نشود و در عو
زندگی پ

 ،مرگ نشانۀ انتقال بـه نـوعی

از مرگ باشد که برخی از ادیان جهان آن را به تصویر کشیدهاند.

بنابراین ما میگوییم موضوع زندگی پ

از مرگ دستکم به سه دلیل موجه است:

این زندگی مهم است اگر شما اشخاصی را در این زندگی دوسـت داریـد و بـه ترقـی
مداوم آنها امیدوارید (یا امید دارید که آنان نابود نشوند یـا بـه سرنوشـت بـدی دچـار
نگردند)؛ مهم است که در مورد اقتضائات عدم (یا وجـود) زنـدگی پـ

از مـرگ بـر

اساس چگونگی فهمیدن آنهه اکنون برای شما مهم است فکر کنـیم؛ بررسـی زنـدگی
پ

از مرگ به دالیل تاریخی مهم است :تأمل دربارۀ زندگی پ

از مرگ و باور به این

زندگی در بخش زیادی از تاریخ بشر وجود داشته است.
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در اکثر فرهنگها قرائنی برای باور به نوعی زندگی شخصی پـ

از مـرگ وجـود

دارد که در آن همان فردی که زندگی کرده و مرده اسـت ،بـاقی میمانـد و بـه داشـتن
تجربههای جدید ادامه میدهد .اما بدیلهایی وجود دارنـد .یونانیـان باسـتان معـروف
هستند به اینکه ارزش زیادی برای «بقا» در یاد و احترام جامعه قائل شدهاند  -عملی که
در اشارۀ ما به مشاهی ِر درگذشته به عنوان (برای مثال) «بِیب روث()10جاویـد» مـنعک
شده است( .به بیان دقیق ،این برای یونانیان جایگزین زنـدگی شخصـی پـ

از مـرگ

نبود ،بلکه مکملی بود برای آنهه آنان وجود نسبتاً بیمحتوا و بیحاصـل در هـادس

()11

تصور میکردند ).به نظر میرسد چنین امیدی تسلی زیادی فـراهم میکنـد فقـ اگـر
انسان نه تنها دربارۀ دقت و عدالت داوریهای جامعـه بلکـه دربـارۀ تـداوم و خـاطرۀ
مداوم جامعه خوشبین باشد .صورت جالبی از این نوع فناناپذیری در الهیات پویشـی
یافت میشود ،با وعدۀ این الهیات دربارۀ «فناناپذیری عینی» در علم خدایی که البته نـه
فراموش میکند و نه در مورد زندگیهایی کـه بـه یـاد مـیآورد داوری نادرسـتی دارد

( .)Hartshorn 1962: 262سنتهای هندویی و بودایی شامل باور به تناسخ هستند .سنت
فلسفی هندویی به تداوم افراد از طریق بازتولدها و مرگهای متوالی اعتبار بـیشتـری
نسبت به سنت فلسفی بودایی میدهد .در فلسفۀ بودایی وظیفۀ مـداوم ،ایجـاد آگـاهی
ِ
خـود
کافی از خود برای تحقق تناسخ و در عین حال به دست آوردن این فهم است که
فردی (در نهایت) چیزی واقعی و عینی نیست بلکه توهمی است که در نیروانا غرق یا
رها میشود.
مدخلهای دیگر در دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد به موضـوعهـا در فلسـفۀ هنـدویی و
بودایی میپردازند (برای مثال بنگرید به مدخل ذهن در فلسفۀ بودا ِ
یی هندی) ،بنـابراین
در اینجا از مطالعۀ تطبیقی دربارۀ توصیفهای دینـی رقیـب از زنـدگی پـ

از مـرگ

خودداری میکنیم .تمرکز ما در بخش زیادی از باقیماندۀ این مدخل بر امکان و معقول
بودن باور به وجود جهان پ از مرگ برای اشخا ،فردی است ،گرچه در این میـان،
ِ
ممکـن زنـدگی
با توجه به فر های مابعدالطبیعی متفاوت ،مالحظاتی را دربارۀ انواع
پ

از مرگ بیان خواهیم کرد .در مورد فیلسوفانی مانند کییرکگور و بکر که پـیشتـر

ذکرشان رفت و کسانی از ما را که از فانی بودنمان غافل شدهایم سرزنش میکنند ،نظر
ما این است که گاهی تأمل دربارۀ فانی بودن میتواند ما را از کار بینـدازد و حواسـمان
یا تسکین رند پرت کند .برای کمککنندگان در مثال سینگر پسندیده نیسـت کـه کـار
خود را متوقف کنند تا همایشهایی دربارۀ مرگ و مردن برگزار کنند .اما گرچه ممکن
است هیچ چیز نادرستی در زندگی کردن بدون کلنجار رفتن با فانی بودن وجود نداشته
باشد اما دالیل خوب کافی وجود دارد که چرا موضوعهای ماهیت مرگ و وجـود (یـا
عدم) زندگی پ

از مرگ از لحاظ فلسفی جالب و شایسته توجه هستند.

هنگامی که به این پرسش میپردازیم که زندگی پ

از مرگ برای اشخا ،امکـان

دارد یا نه طبیعی است که در پرتو فلسفۀ اشخا ،انسانی به دنبـال پاسـخی باشـیم .در
بخش بعدی ،بقا را از دیدگاه دوگانهانگاری ذهن  -بدن بررسی میکنیم.
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را از جستجوی خوبیهای کنونی (از قبیل خوبیهایی که دورکین بر آنها تأکید میکند)

099

 .2امکان بقا ـ دوگانهانگاری

در ابتدا ،روشن به نظر میرسد که دوگانهانگاری دیدگاهی «باب میل بقا» ٩است .در
صورتی که ما چیزی جز بدنمان نباشیم ،به نظر میرسد که اگر مرگ ،بـدنمان را نـابود
کند ،ما نابود میشویم و هیچ چیز از ما بـه عنـوان اشـخا ،بـاقی نمیمانـد  -گرچـه
بخشهایی از بدنمان و ذراتی که آن را تشکیل میدهند متفـرق خواهنـد شـد و شـاید
(موقتاً) بخشی از بدن موجودات زندۀ دیگر شـوند .امـا اگـر مـا اذهـان یـا نفـوس یـا
اشخا ،غیرجسمانی (یا غیرمادی) باشیم که در بدن قرار گرفتهایم ،حتی نابودی کامل
بدنهای جسمانی ما منجر به نابودی ما به عنوان اشخا ،نمیشود .در واقـع ،یکـی از
چندین استدالل در تایید دوگانهانگاری مبتنی بر قابـل تصـور بـودن وجـود مـا بـدون
بدنمان است .اما اگر دوگانهانگاری درست باشد ،ضرورتاً نتیجه نمیشود که اشـخا،
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پ از مرگ بدنهایشـان زنـده میماننـد .ممکـن اسـت وابسـتگی کـارکردی مـا بـه
ِ
اشـخا ،دارای بـدن بـه
بدنهایمان آنقدر اساسی باشد که ما فق هنگامی بـه عنـوان

گرفتهاند.
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برخی از فیلسوفان استدالل میکنند که تبیینهای دوگانهانگارانه در مورد بقا کارآمد
ِ
شخا ،فاقد بدن «معیار هویت» نداریم .وقتی مـا دربـارۀ هویـت
نیستند زیرا ما برای ا

وجود میآییم که بدنهایمان به شکل و ساختار خاصی برسـند و سـپ

زمـانی نـابود

میشویم که این شکل و ساختار از بین برود .اما دوگانـهانگاری دسـتکم راه را بـرای
این ادعا باز میکند که وابستگی ما به بدنهایمان ممکن است (نه ضروری) یا فقـ بـا
ِ
کنونی طبیعت ذاتی است (قوانینی که ممکن اسـت خـدا آنهـا را
در نظر گرفتن قوانین
نقض کند) .اما تبیینهای دوگانهانگارانه در مورد بقا به طور جدی مـورد تردیـد قـرار

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. survival-friendly

اشخا ،داوری میکنیم دربارۀ هویت نفوس داوری نمیکنیم .استدالل شده است کـه
ما نمیتوانیم در مورد هویت نفوس داوری کنیم ،زیـرا گفتـه شـده اسـت کـه نفـوس
ادراکناپذیر و بیمکان هستند .به این دلیل ،هویت شـخص در طـول زمـان نمیتوانـد
شامل هویت نف

او در طول زمان باشد .آنهـه مـیتـوانیم تعیـین هویـت  -و تعیـین

هویت مجدد  -کنیم بدن شخص است .اما هنگامی که شخص میمیـرد ،ایـن بـدن در
گور میپوسد و نمیتواند مبنای تعیین هویت ما در مورد شخصی باشد که فر

شـده

بدون بدن زنده مانده است ).(Perry 1978: 6 – 18

ه ِ
ال متمـایز را در هـم
سکر ادعا میکند که این انتقاد مبهم است و دو پرسـش کـام ً
َ

میآمیزد

)1989: 208-209

 .(Haskerیـک پرسـش ،مابعـدالطبیعی اسـت :گفـتن اینکـه

شخصی در یک زمان از لحاظ عددی همان شخص در زمان بعـد اسـت بـه چـه معنـا
استر (یا میتوان گفت این پرسشی مابعدالطبیعی است که :آیا  Xدر همان  φاسـت

که  Yدر استر) پرسش دوم ،معرفتشناختی است :مـا چگونـه میتـوانیم بگـوییم
شخصی در یک زمان از لحاظ عددی همان شخص در زمان بعد استر (یا ما چگونـه
میتوانیم بگوییم  Xدر

همان  φاست که  Yدر

اسـتر) نـاتوانی در تمـایز نهـادن

میان این پرسشها (که ممکن است تا انـدازهای ویتگنشـتاین مسـبب آن باشـد) منشـأ
وقتی میدانیم  φچیست همهنین میدانیم برای  φدر

همان فرد  φبودن که φ

است به چه معنا است .مـوارد غیرعـادی مـواردی هسـتند کـه در آنهـا  φدر

در
دچـار

تغییراتی شده و ما مطمئن نیستیم که این تغییرات منجر به نابودی  φیا جایگزینی آن با
ِ
خود همان  φبه هیچ وجه نمیتواند تا باقی مانـده باشـد،
چیزی دیگر ،به طوری که
شده است یا نه .مثال کهن ،کشتی ت ِ ِ
سئوس ٩است ،اما مثالهای بسیاری وجـود دارد .در
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .۱در طول یک دورۀ زمانی همۀ تختههای کشتی تسئوس را برداشتند و جایگزین کردند ،به طوری که هیچ یک از
چوبهای اصلی باقی نماندند .اما تختههای اصلی را نگه داشتند و در نهایت آنها را دوباره سوار کردند و به
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ابهامات فلسفی جدی است .پاسخ کوتاه به پرسش اول این است که در حالـت عـادی
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چنین مواردی ،چارۀ اول ما این است که بکوشیم مفهـوم  φرا دقیـقتر بفهمـیم  -آیـا،
ِ
جایگزینی تدریجی همۀ اجزای آن را اجازه میدهد یا نهر
برای مثال ،مفهوم ما از کشتی
اما گاهی ممکن است هیچ پاسخ قطعی به این پرسش وجـود نداشـته باشـد .هـر چـه
باشد ،مفاهیم ما ایجاد شدهاند تا به انواعی از امـور ممکـن کـه در حالـت عـادی روی
میدهند بپردازند و گاهی ممکن است وضعیتهایی را ابداع کنیم (یا حتـی آنهـا را بـه
روش تجربی کشف کنیم) که در استفادۀ عادی ما از یک مفهوم پیشبینی نشـده باشـد.
در این صورت ،یا باید برای خودمان معیارهایی را در نظر بگیریم که وضعیت جدید را
دربرگیرد (و بدین نحو مفهوم پیشین خود را از  φاصالح کنیم) و یا بپـذیریم پرسشـی
که مطرح کردیم هیچ پاسخی ندارد.
وقتی این پرسش را در مورد بقای نفوس غیرمادی مطرح میکنیم ،آنهه مییـابیم ایـن

است که مسئلهای وجود ندارد که نیازمند راهحل باشد .ما میدانیم فاعل تجربه بودن– برای
مثال ،موجودی بودن که فکر میکند ،باور میکند ،به چیزهای گوناگون میل دارد  -به چـه
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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معنا است و این ،دستکم در ظاهر ،مستلزم داشتن بدن نیست ،چه برسد به اینکه در طول
زمان در ِ
خود همان بدن قرار داشته باشد .اگر ما به نف غیرمادی به شـیوۀ دکـارتی فکـر
کنیم ،واقعاً هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند برای چنین نفسی روی دهد (جز اینکه خـدا
دیگر آن را در وجود حفظ نکند) و باعث نابودی آن شود؛ نفوس دکارتی «به طور طبیعـی
فناناپذیر» هستند .برخی از دیدگاههای دوگانهانگارانۀ دیگر ممکن است فناناپذیری طبیعی
نف

را اختیار نکنند ،و در این صورت الزم است دربارۀ انواع تغییراتی که نف  ،اگر قـرار

است به عنوان فردی که بوده است در وجود باقی بماند ،میتواند و نمیتواند تحمـل کنـد
چیزی بگویند .اما در اینجا مسئلهای برای فرضیۀ کلی بقا به عنوان نف
ندارد ).(Hasker 1999: 206 – 11
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
صورت کشتی درآوردند .البته پرسش این است :کدام یک کشتی «واقعی» تسئوس استر

غیرمـادی وجـود

پ

از حـل و فصـل کـردن پرسـش مابعـدالطبیعی روشـن میشـود کـه پرسـش

معرفتشناختی از آنهه ممکن است در ابتدا به نظر برسـد اهمیـت کـمتـری دارد .مـا
چگونه نفوس غیرمادی را در طول زمان تعیین هویت مجدد میکنیمر در شرای عادی،
این کار را با تعیین هویت مجدد بدنداری ٩نف

انجام میدهیم ،اما ایـن کـار همـواره

ممکن نیست :دستکم پیش از پیدایش آزمایش  ،DNAهمواره نمیتوانسـتیم مـواردی
ِ
هویت مورد مناقشه را با تعیین هویت مجدد بدنها حل و فصل کنیم .گاهی خـاطرۀ
از
شخص از رویدادها نشانۀ مهمی است ،گرچه البته نشانۀ مطمئنی نیست .امـا آیـا هـیچ
ِ
شخص کامال فاقد بدن را مشخص کنـدر آشـکار اسـت کـه
آزمایشی میتواند هویت
ِ
شخص فاقد بدن برای برخی قابل فهم است :کسانی که بـه واسـطههـای
مسئلۀ هویت
ِ2

احضار ارواح مراجعه میکنند مطمئناً این مسئله را میفهمند ،خـواه بـا عمـه سـوزی

درگذشتۀ عزیز صحبت کنند ،خواه صرفاً با یک شخص حرفهای فریبکار .اما بار دیگر،
هنگامی که معلوم شـود هـیچ مسـئلۀ مابعـدالطبیعی در اینجـا وجـود نـدارد ،پرسـش
معرفتشناختی صرفاً به پرسشی عملی تبدیل میشود که اگر و هنگامی که در عمل به
چنین تعیین هویتهایی نیاز داریم الزم است به آن پاسخ داده شود.
همهنین شایان توجه است که انتقاد به استمرار فردی در دوگانهانگاری میتواند به
را میتوان به کانت بازگرداند) این است که شخص دوگانهانگار نمیتواند این امکان را
تبیین کند که خودهای فردی متفاوت (با «خاطرات» و ویژگیهای روانشناختی کامـل
ِ
و به روز شده) دائماً جایگزین نف یا
خود غیرمادی مـیشـوند و بـدین نحـو تـوهم

ِ
خود واحد را ایجاد میکنند .اگر خود ،غیرمادی است چگونه
استمرار شخص ِی فردی با
ـــــــــــــــــــــــــــ
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استمرار فردی در مادیانگاری نیز وارد شود .یک انتقاد به دوگانهانگاری (که منشـأ آن
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1. embodiment
2. Aunt Susie

ِ
انتقال تشخیص داده نشده
تغییرات متوالی را متوجه خواهیم شدر این را میتوان مسئلۀ
(و شاید حتی غیرقابل تشخیص) نف نامید .این انتقاد با موانع بسیاری مواجـه اسـت
ِ
خود واحـد نباشـیم،
که یکی از آنها این است که اگر قرار باشد در طول زمان افرادی با
به درستی نمیتـوانیم تجربـهمان را از وضـعیتهای متـوالی تبیـین کنـیم (مـا زمـانی
میشنویم که بیگ بن( )12سه بار زنگ زده است که ابتدا شنیده باشیم دو بـار زنـگ زده
است) .اما آنهه به موضوع استمرار مربوطتر است ایـن اسـت کـه منطقـاً امکـان دارد
بدنهای مادی هر یک میلیونیوم ثانیه انتقال پیدا کنند .اگر انتقال (یا نابودی و پیـدایش)
در یک لحظه (و نه با فاصلۀ زمانی) انجام شود هیچ دوامی وجود نخواهد داشت ،هـیچ
رویدادی وجود نخواهد داشت که بتوانیم آن را اندازه بگیریم و انتقال را آشکار سـازد.
اگر ان ِ
تقال غیرقابل تشخی ِ
ص چیزی مادی مسئلهای نیسـت ،انتقـال غیرقابـل تشـخیص
نف

نیز نباید مسئلهای باشد.
هنوز ممکن است انتقادی به تبیین دوگانهانگارانه از زنـدگی پـ
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از مـرگ وجـود

داشته باشد که بر اساس آن ،مفهوم بقای فاقد بدن ،حتی اگـر منطقـاً ناسـازگار نباشـد،
مفهومی است که برای اینکه اجازه دهیم به عنوان یک امکان واقعـی بـه حسـاب آیـد،
درک کافی از آن نداریم .به هر حال ،چنین بقایی به چه معنا استر البته اگر فر

کنیم

که نفوس درگذشتگان بالفاصله به بدنهای رستاخیزی مجهز میشوند ،این اشـکال تـا
اندازۀ زیادی کاهش مییابد .اما اگر مفهوم نف

غیرمـادی قـرار اسـت کـاری فلسـفی

انجام دهد ،الزم است بتوانیم تصور کنیم که برای چنین نفسی وجود داشتن به تنهایی،
یعنی بدون بدن ،چه کیفیتی ممکن است داشته باشد.
این ایراد را ه .ه .پرای ( (1953) )13در مقالـۀ جـالبی پاسـخ داده اسـت .پـرای  ،بـا
تفصیل قابل مالحظهای ،مفهوم نفوس فاقد بدن را که در «جهانی» شامل چیزهایی شبیه
تصاویر رؤیایی وجود دارند توضیح میدهد  -اما تصاویری که میان شماری از نفـوس

کم و بیش همفکر که با دورآگاهی ٩با هم ارتباط دارند ،مشـترک اسـت .از جملـۀ ایـن
تصاویر ،تصاویری از بدن خود انسان و بدن انسانهای دیگر است ،بـه طـوری کـه در
ِ
جسمانی معمولی که ما
نگاه اول ممکن است تمایز نهادن میان جهان تصویری و جهان
در حال حاضر در آن ساکن هستیم دشوار باشد .این برداشـت شـبیه برداشـت بـارکلی
ِ
جهـان تصـویری
است ،جز اینکه پرای به خدا بـه عنـوان حـافظ نظـم و ترتیـب در
مستقیماً متوسل نمیشود .اما او میگوید:
اگر یکتاپرست باشیم معتقد خواهیم بود که قـوانین طبیعـت ،در جهانهـای دیگـر
همهون در این جهان ،در نهایت به ارادۀ آفرینندهای الهی وابسته هستند(1953: 390) .

کسی که به طور جدی ارایۀ این نظر از سـوی پـرای

را بررسـی مـیکنـد نـاگزیر

میپذیرد که او تبیین به قدر کافی روشنی را از چگونگی وجود فاقد بدن مطـرح کـرده
است .الزم نیست ما از (آنهه به نظر میرسد) فر

پرای

باشد پیـروی کنـیم ،یعنـی

اینکه این تبیینی قابل قبول از وضعیت واقعی اشخا ،مرده اسـت .اگـر او تبیینـی کـه
معقول بودن مفهوم بقای فاقد بدن را روشن کند ارایه کرده باشد کـافی اسـت؛ در ایـن
صورت ِ
فرد معتقد به زندگی پ از مرگ میتواند بگوید« :اگر نه دقیقاً بـه ایـن نحـو،
پ

به نحوی دیگر».

دلیل وجود دارد که فکر کنیم بقـای شـخص پـ

از مـرگ منطقـاً ممکـن اسـت .امـا

دوگانهانگاری اخیراً با دوران سختی روبرو شده و به طور گسترده بیاعتبار دانسته شده
است .خواه این مطلب موجه باشد خواه نباشد ،دوگانهانگاری بدون تردید در معـر
شماری از انتقادها قرار دارد ،گرچه این انتقادها ضرورتاً از اشکالهایی که مادیانگاری
به همراه دارد دشوارتر نیستند.

(بنگرید به مدخل دوگانـهانگاری و همهنـین بـه 2010

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. telepathically

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

اگر دلیل وجود دارد که فکر کنیم دوگانهانگاری ذهن  -بـدن درسـت اسـت ،پـ
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) .)Koons and Bealer (eds.با توجه به این مطلب اجازه دهید امکـان بقـا را بـا در نظـر
گرفتن نوعی مادیانگاری نیز بررسی کنیم.

٩

 ..انتقادها به امکان بقا ـ مادیانگاری

چشماندازها برای بقا بر اساس دیدگاه مادیانگارانه دربارۀ اشخا ،چیستر یـک
دلیل ممکن برای این فکر که مادیانگاری مخالف چشماندازهای زندگی پ
نیست این است که ،از لحاظ تاریخی ،دیدگاه متعارف در مورد زندگی پ

از مـرگ
از مرگ در

سنتهای یکتاپرستانۀ اصلی این نوع زندگی را مستلزم رستاخیز بدنها میداند .گرچه
ِ
الهیاتی دیرینهای وجود دارد که باور به رستاخیز جسـمانی را بـا دوگانـهانگاری
سنت
مرتب میکند ،اما بسـیاری از الهیدانـان و برخـی از فیلسـوفان اسـتدالل میکننـد کـه
دوگانهانگاری مفهومی افالطونی اسـت کـه وارد سـنتهای یکتاپرسـتانه شـده اسـت
(1955

 )Cullmanو فهمیــدن زنــدگی پــ

از مــرگ بــه شــیوۀ مادیانگارانــه و نــه
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ـــــــــــــــــــــــــــ

ِ
منطقی اصلی برای روایتهای مادیانگارانه از رستاخیز ،اینهمانی شخصی
مسئلۀ
است .بر اساس فر

2

های دوگانهانگارانه ،اینهمانی شخصی به وسیلۀ اسـتمرار نفـ

میان مرگ و رستاخیز حفظ میشود .امـا از نظـر مادیانگـاری ،هـیچ چیـز بـر فاصـلۀ
مکانی -زمانی میان بدنی که از بین میرود و بدنی که رستاخیز مـییابـد پـل نمیزنـد.
ِ
شخص «رستاخیزیافته» همـان شـخص مـرده اسـتر ابتکـار
بدون چنین پلی چگونه

ال مادی هستند؛
« .۱مادیانگاری» در اینجا برای اشاره به این دیدگاه به کار گرفته میشود که انسانها مخلوقات کام ً
اشخاصی که به این معنا مادیانگار دانسته میشوند قاعدتاً معتقد نیستند که خدا موجودی مادی است.
2. personal identity

بدون تردید ،متداولترین گزینۀ مادیانگارانه در اینجا نظریۀ «بازآفرینی» ٩است که بـر
ِ
مرگ شخص ،خدا او را با آفریدن بـدنی بـا همـان ویژگیهـای
اساس آن ،مدتی پ از
بدنی که از بین رفته است بازآفرینی میکند )1983:125-26

 .(Hickگرچه این کـار ممکـن

است در موارد مرگ فجیع نسبتاً وحشتناک به نظر برسد اما هیچ دلیلی وجـود نـدارد کـه
خدا نتواند هر آسیبی را اصالح کند و جوانی بدن را دوباره برقرار سازد و غیـره .امـا آیـا
این بازآفرینی میتواند ضرورت رابطۀ اینهمانی (این واقعیت که استمرار شما به عنـوان
شما در طول زمان قطعی است نه غیرضروری) را حفظ کندر اگر شـما بـازآفرینی شـوید
«شما»یی که در بازآفرینی به وجود میآید نمیتواند صرفاً به نحو غیرضـروری و اتفـاقی
شما باشد (گویی شخص دیگری میتواند کار شما بودن را انجام دهد) .یک دلیـل بـرای
اینکه گمان کنیم رابطۀ اینهمانی حفظ نشده (و این صـرفاً موضـوعی معرفـتشـناختی
نیست) این است که اگر خدا میتواند یک بدن را بیافریند که دقیقاً شبیه بدنی اسـت کـه
مرده چرا دو یا چند بدن را نتواند بیافریندر پاسخ رضایتبخشی به این پرسش نیست که
بگوییم خدا ،چون خیر است ،چنین کاری را انجـام نخواهـد داد (و شـاید نتوانـد انجـام
دهد) .بر اساس دیدگاه مورد بحث ،آنهه برای رستاخیز ضروری است صرفاً ایـن اسـت

بتواند این کار را انجام دهد!) همهنین امکان ندارد یگانگی را با این الـزام ضـمانت کنـیم
که همان ذراتی که در بدن مرده حاضرند بدن رستاخیزیافته را تشکیل مـیدهنـد .از یـک
سو ،بدون تردید بدن در طول زندگیاش ذرات کافی برای سـاختن چنـدین بـدن را دور
ریخته است و چندان قابل قبول نیست که جایگزینی یکی از اتـمهـای حاضـر در زمـان
مرگ با اتمی که بدن چند ثانیه پیش از مرگ آن را دور ریخته است به معنای این باشد که
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. re-creation

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

که ذرات مادی به شیوۀ درستی مرتب شوند ،و اینکه فق خدا میتواند این کار را انجـام
دهد به سختی یک حقیقت ضروری است( .شاید یـک فرشـتۀ خودسـ ِر واقعـاً بـاهوش
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ما بدنی متفاوت داریم (با فر

اینکه سایر شروط برآورده شده باشند) .از سـوی دیگـر،

اگر فق ذرات بدن در زمان مرگ بتوانند مورد استفاده قرار گیرند مسائل دیرپایی وجـود
دارد دربارۀ موجود بودن برخی از این ذرات که ممکن است ظرف چند سال راه خـود را
به سوی شمار زیادی از بدنهای انسانهای دیگر باز کرده باشند .در هر صـورت شـهود
قطعی وجود دارد که دوباره سرهم کردن [ذرات] ،جدا از اینکه چقدر ماهرانه انجام شود،
در بهترین حالت یک بدل ٩را ایجاد میکند و نه همان بدنی را که از بین رفته اسـت .پیتـر
َون اینواگن( )14مثالی قانعکننده میزند:
فر

کنید صومعهای ادعا کند که نسـخۀ خطـیای را در اختیـار دارد کـه قـدی

آگوستین با دست خود نوشته است .و فر

کنید راهبهای این صومعه همهنین ادعا

کنند که این نسخۀ خطی را آریوسیها( )15در سال  ۰۷۵سوزاندهاند .بیدرنگ به ذهن ما
خطور میکند که بپرسیم چگونه این نسخۀ خطی ،نسخهای که میتوانیم لمسش کنـیم،
میتواند همان نسخۀ خطیای باشد که در سال  ۰۷۵سوزانده شده اسـت .فـر
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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کنیـد

پاسخ آنان به این پرسش این باشد که خدا به نحو معجزهآسایی نسخۀ خطی آگوسـتین
را در سال  ۰۷۹بازآفرینی کرد .ما باید به این پاسخ چنین جواب دهیم :عملـی کـه ایـن
پاسخ توصیف میکند به نظر میرسد که ،حتی به عنوان دستاورد قدرت مطلـق ،کـامال
محال است .خدا قطعاً ممکن است رونوشت کاملی از نسخۀ خطی اصلی آفریده باشد،
اما این رونوشت آن نسخۀ اصلی نخواهد بود؛ نخستین لحظۀ وجـود آن بعـد از مـرگ
آگوستین بوده است؛ هرگز اثر دست او را به خود ندیده است؛ بخشی از اثاثیۀ جهان در
هنگام حیات او نبوده است و غیره .اکنون فر

کنید راهبهای ما قرار باشد صرفاً بـا

اظهار این مطلب پاسخ دهند که نسخۀ خطیای که اکنون در اختیار آنان است مسلماً اثر
دست آگوستین را به خود دیده است؛ بخشی از اثاثیۀ جهان هنگام حیات قـدی

بـوده

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. replica

است؛ هنگامی که خدا آن را بازآفرینی یا بازسازی کـرد (بـه عنـوان یـک جـزء الزم از
انجام این کار) ترتیبی داد که آفریـدۀ او همـۀ ایـن ویژگیهـا را داشـته باشـد[ .تغییـر
پاراگراف در ]۱۷۵۹
ما اعتراف میکنیم که نمیدانیم از این پاسخ چـه بایـد بفهمـیم .بایـد بـه راهبهـا
بگوییم که نمیدانیم چگونه آنهه آنان به آن باور دارند میتواند به نحوی درست باشد.
)(van Inwagen 1992: 242-43

با توجه به این اشکالهای دیدگاه بـازآفرینی ،کوشـشهایی بـرای یـافتن راههـای
دیگری برای تبیین رستاخیز به شیوۀ مادیانگارانه صورت گرفتـه اسـت .از میـان آنهـا
یکی از راههای جالبتر ،توسل لین رادر بِیْکر( )16به دیدگاه تشکیلی ٩دربارۀ اشـخا،

است ( .)Baker 2000, 2001, 2005بر اساس این دیدگاه ،اشخا ،با بدنهایشـان یکـی
نیستند بلکه از آنها تشکیل شدهاند( .او از ارتباط تشکیلی با تفصیل قابل توجهی بحـث
میکند؛ جزئیات آن در اینجا بیرب است ).مشخصۀ اشـخا« ،دیـدگاه اول شـخص»
است که تقریباً به معنای توانایی اندیشیدن به خود به عنوان خود است .این توانایی ،که
انسانها از آن برخوردارند اما به نظر میرسد حیوانهای دیگر فاقد آن هستند ،نـه تنهـا
یک جزء اساسی از توانایی ما برای طرحریزی برای آینده و انجام بسیاری از فعالیتها
نظر بیکر ،دیدگاه تشکیلی راه را برای آموزهای در مورد رستاخیز باز میکند کـه دچـار
اشکالهای نظریۀ بازآفرینی نمیشود .چون اشخا ،با بدنهایشـان یکـی نیسـتند الزم
نیست معتقد باشیم که بدن رستاخیزیافته همان بدن مرده است .اما الزم اسـت دیـدگاه
ِ
ِ
شـخص شخصـی از بـین
شخص بدن رستاخیزیافته همان باشد« :اگر دیـدگاه اول
اول
برود ،شخص نابود خواهد شـد» ) .(2005: 385بنـابراین دیـدگاه اول شـخص بایـد بـه
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. constitution view

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

ِ
شخصی دیگر بلکه یک جزء اساسی از مسئولیت اخالقی اسـت .از
و کارهای مشخصاً
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نحوی از بدن اصلی به بدن رستاخیزی منتقل شود:
شخص  p1در  t1همان شخص  p2در t2

است اگر و فقـ

اگـر p1

و  p2دیـدگاه اول

شخص واحدی داشته باشند(2000: 132) .

بیکر معتقد است که در واقع شخص معینی در آینده یا همان دیدگاه اول شخصی را
دارد که من اکنون دارم یا ندارد ،گرچه هـیچ راه «روشـنگری» بـرای مشـخص کـردن
معیارهای اینهمانی میان این دو وجود نداشته باشد.
گرچه تبیین بیکر جالب توجه است اما هنگامی که به مفهـوم دیـدگاه اول شـخص
نگاه دقیقتری میکنیم مشکلآفرین به نظر میرسد .مسلماً انسان برای داشـتن دیـدگاه
اول شخص باید شخص باشد .داشتن دیدگاه اول شخص به معنای داشتن توانایی برای
تجربه کردن امور است؛ عمل کردن ،فکر کردن ،سخن گفتن و غیره به صورت عمدی.
ِ
سخنگویان متفاوت به لحاظ کیفی یکسـان
چنین اعمالی اصوال میتوانند در متفکران و
باشند؛ آنهه آنها را متفرد میکند شخصی است که فکر کردن یا صحبت کردن را انجام
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میدهد .به عبارت دیگر ،اعمال عمدی هویت خود را از شخصی میگیرند کـه آنهـا را
انجام میدهد .اما اگر این در مورد خود اعمال درست باشـد دربـارۀ دیـدگاههـای اول
شخص نیز درست است ،دیدگاههایی که چیزی جز توانایی اشخا ،گونـاگون بـرای
انجام چنین اعمالی نیستند .بنابراین گفتن اینکه  p1و  p2دیـدگاه اول شـخص واحـدی
دارند صرفاً به معنای گفتن این است که p1

و  p2شخص واحدی هسـتند ،و معیـار بـه

همانگویی ٩فروکاسته میشود .متأسفانه برای فهم اینکه چگونه یک شخص ،با دیدگاه
اول شخصاش ،میتواند ابتدا یک بدن و سپ

بدن دیگری داشته باشـد ،هنـوز هـیچ

کمکی به ما داده نشده است.
کِوین کُرکُران( )17پیشنهاد دیگری را ارائه داده است

) .(2005کرکـران ،ماننـد بیکـر،

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. tautology

یک نظریهپرداز تشکیلی است اما ،برخالف بیکر ،معتقد نیست که اشـخا ،میتواننـد
ِ
شـخص
از یک بدن به بدن دیگـر منتقـل شـوند .کرکـران پیشـنهاد میدهـد کـه بـدن
رستاخیزیافته الزم است با بدن شخص هنگام مرگ یکی باشد .کرکـران دربـارۀ اینکـه
چگونه چنین چیزی امکانپذیر است چند پیشنهاد مطـرح میکنـد .پیشـنهادی کـه در
اینجا ذکر میکنیم چیزی است که میتوان آن را راهحل «زوری» ٩نامید:
اگر خدا باعث میشود که بدن یک بار وجود داشته باشد ،چرا نتواند باعث شود که
برای بار دوم وجود داشته باشدر  . . .اما آنهه مرحلۀ اول از ِ
بدن پ از فاصله را مرحلۀ
دیگری از همان ِ
بدن نابودشده میکند صرفاً خواست خدا است(2005: 172) .
این مطلب به قراردادی دانستن هویت در طول زمـان بسـیار نزدیـک میشـود  -البتـه
()18
ِ
قرارداد الهی است ،اما با این حال قرارداد است( .ایـن یـادآور دیـدگاه جاناتـان ادواردز
است مبنی بر اینکه ما برای گناه حضرت آدم در با عدن( )19عادالنه مجازات میشویم زیرا
خدا مقرر کرده است که آن بخش از زندگی حضرت آدم ،از جمله گناه ،بخشی از زنـدگی
ما نیز باشد ).دشوار است که بسنجیم چه هنگام توسل به فرمان الهی از لحاظ فلسفی مجاز
است و چه هنگام مجاز نیست .ایرادی که در برابر موضع کرکران قرار دارد ممکـن اسـت
شبیه ایرادی باشد که هیک( )20با آن روبرو است :چگونه خدا میان بازآفرینی همان بدنی که
ما پیشنهاد خود ون اینواگن برای رستاخیز مادیانگارانه را برای آخر گذاشـتیم.

()21

زیرا به رغم انتقادهای ون اینواگن به دیـدگاه متعـارف ،او خـو ْد مسـیحی اسـت و بـه
رستاخیز باور دارد .پیشنهاد او چنین است:
ِ
2
مرگ هر انسان ،خدا جنازۀ او را برمـیدارد و بـه جـای آن یـک شـبیه
شاید در لحظۀ
میگذارد که سوزانده میشود یا میپوسد .یا شاید خدا اینقدر کلی عمل نمیکند :شـاید او
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. brute force
2. simulacrum
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برای «به امانت نگه داشتن» ،فق «قسمت اصلی شخص»  -مغز و سیستم عصبی مرکزی -
یا حتی بخش خاصی از آن را برمیدارد .اینها جزئیات است(van Inwagen 1992: 245-46) .

بنابراین ،استمرار از طریق حفظ بدن (یا بخش اساسی آن مانند مغز) حفظ میشـود
و هنگامی که زمان وقوع رستاخیز فـرا برسـد خـدا زنـدگی را بـه بـدن مـورد بحـث
ِ
زندگی رستاخیزیافتۀ انسان میتواند شروع شـود .از سـر انصـاف بایـد
بازمیگرداند و

خاطر نشان کرد که ون اینواگن این پیشنهاد را در اصل فقـ بـه منظـور اثبـات امکـان
منطقی رستاخیز مادیانگارانه مطرح کرد .او در این کار ممکن است بـه خـوبی موفـق
شده باشد .اما این تبیین به عنوان پیشنهادی که قرار است نشاندهندۀ شیوۀ واقعی باشد
که خدا انسانها را قادر به زندگی دوباره میکند ،چنـدان قابـل قبـول نیسـت .در ایـن
دیدگاه ،خدا نقش متخصصان امروزی سرمازیستی ٩را به عهده میگیـرد ،متخصصـانی
که بدن مرده را تا زمانی که احیا شود و سالمت را بازیابد حفظ میکنند .امـا ایـن خبـر
بدی برای متخصصان کنونی است زیرا «بدنهایی» که آنان حفظ میکننـد صـرفا شـبیه
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هستند و ،حتی اگر کل فنشناسی 2بینقص عمل کند ،احتماالً نمیتوانند احیـا شـوند.
به عالوه ،ویژگی این تبیین که آن را غیرقابل قبول میسازد  -یعنی اینکـه خـدا بخـش
اساسی بدن شخص را «مخفیانه خارج میکنـد» و یـک شـبیه بـاقی میگـذارد -بـرای
موفقیت این دیدگاه در توصیف راه ممکنی برای رستاخیز الزم اسـت .ون اینـواگن در
یادداشت نویسنده ،که در سال  ۱۷۷۱افزود ،مینویسد:
اگر امروز مقالهای دربارۀ این موضوع بنویسم این عبارت قاطع را بیان نمیکنم کـه
«فکر میکنم این تنها راهی است که چنین موجودی میتواند آن را به انجـام برسـاند».
اکنون مایلم فکر کنم که به خوبی ممکن است راههـای دیگـری وجـود داشـته باشـد،
راههایی که حتی نمیتوانم آنها را تصور کنم زیرا فاقد امکانات مفهومی برای انجام این
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. cryonics
2. technology

کار هستم(1992: 246) .

زیمرمن( )22تبیینی جدیدتر و بسیار مبتکرانه را در مورد زندگی پـ
دین
َ

از مـرگ از

دیدگاه مادیانگیدان پیشنهاد داده است .این پیشنهاد به طور کلی چنین اسـت :در لحظـۀ
مرگ ،هر ذرۀ بنیادی در بدن شخص «جوانه میزند» و ذرۀ دیگری از همان نوع را ایجـاد
میکند .ذرهای که تازه ایجاد شده است در بدن رستاخیزی ،کـه در «مکـان» رسـتاخیزی
وجود دارد ،جای میگیرد؛ در همین زمان ذرۀ اصلی به عنوان بخشی از جنـازه در جـای
خود باقی میماند .از آنجا که بدن رستاخیزی ،و نه جنازه ،است کـه زنـدگی شـخص را
ادامه میدهد ،بدن رستاخیزی ،و نه جنازه« ،نزدیکترین ادامهدهندۀ» ِ
بدن پـیش از مـرگ
است .بنابراین ،بدن رستاخیزی ،و نه جنازه ،همان بدنی است که پیشتر زندگی میکـرد،
و اینهمانی شخصی حفظ میشود .این پیشنهاد ،اینهمانی دقیق (الیبنیتسی) را به نفـع
نظریۀ «نزدیکترین ادامهدهنده» کنار میگذارد .این پیشنهاد همهنین در ویژگی جالبی بـا
تبیین ون اینواگن مشترک است :جنازۀ باقیمانده همان بدنی نیست کـه پیشتـر زنـدگی
میکرد.)Zimmerman 1999 and 2010; Hasker 2011) .
به طور قطعی نشان داده نشده است که رسـتاخیز مادیانگارانـه کـه در آن اینهمـانی
شخصی حفظ شده باشد محال است .اما اشکالها ،همانطور که پیشتر به طور کلـی بیـان
اگر بتوانند از نوعی دوگانهانگاری ذهن و بدن حمایت کننـد موفـقتر خواهنـد بـود .ایـن
مدخل نمیتواند ارزیابی محاسن دوگانهانگاری و مادیانگاری را نسبت به هـم بـه عهـده
بگیرد .اما شایان توجـه اسـت کـه اخیـراً فلسـفه در برخـی از محافـل شـاهد تشـخیص
افزایشیافتۀ اشکالهای ناشی از دیدگاههـای مادیانگارانـه و در مقابـل ،عالقـه بـه انـواع
ِ
متفاوت (نه ضرورتاً دکارتی) دوگانهانگاری بوده است .بنگرید به:
Koons & Bealer (eds.) 2010, and Batthyany & Elitzur (eds.) 2009.

 ..فراروانشناسی و تجربههای نزدیک به مرگ

جالب است که در دوران شـکوفایی پوزیتیویسـم منطقـی در قـرن بیسـتم ،گرچـه
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موریت

شلیک( )23اظهار کرد که اقتضائات پوزیتیویسم منطقـی بـرای درسـتیسـنجی

تجربی ،٩گزارهها دربارۀ خدا را بیمعنا میکند ،اما پوزیتیویسم منطقی گزارههـا دربـارۀ
زندگی پ

از مرگ را ،تا زمانی که این گزارهها شامل فاعلهایی باشند که تجربههایی

دارند ،به عنوان گزارههای بیمعنا کنار نمیگذارد .جالب اینکه برخی از ثابتقـدمترین
اورمن کوآین( )24و پل چرچلند( ،)25امکان
مادیانگاران در قرن گذشته ،مانند ویالرد َون َ
ِ
تجربی قانعکننده را برای نیروهای فراروانشناسانه و حتی اشباح در نظـر
وجود قرائن

گرفتند .در این قسمت ،بررسی میکنیم که حمایت تجربی برای باور به زندگی پ

از

مرگ وجود دارد یا نه.
فراروانشناسی پدیدههایی را بررسی میکند که ادعا شده است بیـرون از مرزهـای
تبیین طبیعتگرایانۀ معمولی قرار دارند .این پدیدهها شامل دورآگـاهی ،2غیـبگویی،٧
پیشآگاهی ،4پیامها از واسطۀ احضار ارواح ،٣موارد تسخیرگونه ،١موارد تناسـخگونه،٣
ظهور اشباح 8و غیره است .همۀ این پدیدهها مستقیماً بـه بقـا و زنـدگی پـ

از مـرگ
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مربوط نیستند ،بلکه برخی از آنها ،اگر صادقانه بودنشان پذیرفته شود ،چنین قرینهای را
فراهم میکنند :برای مثال ،پیامهایی که از واسـطۀ احضـار ارواح دریافـت شـده و ،بـر
حسب ادعا ،از شخص درگذشـته اسـت و شـامل اطالعـاتی اسـت کـه واسـطه هـیچ
دسترسی دیگری به آن ندارد.
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. empirical verification
2. telepathy
3. clairvoyance
4. . precognition
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5. . mediumistic messages
6. possession-type cases
7. reincarnation-type cases
8. apparitions

ارزیابی مجموعۀ این قرائن بسیار بحثبرانگیز است .روشن است که در بسیاری از
موارد هم انگیزه و هم فرصت برای فریبکاری و تقلب وجود دارد .گرچه قابـل تردیـد
است که پژوهشگ ِر وظیفهشناس بتواند همۀ مواردی را کـه بـه نظـر مـیرسـد تبیـین
طبیعتگرایانـۀ معمــولی را نقــض میکننــد بـیدرنــگ کنــار بگــذارد .بــرای رهیافــت
کنارگذارندۀ تمامعیار نقطه ضعف است که برخی از محققـان بسـیار معتبـر ،از جملـه
فیلسوفانی مانند ویلیام جیمز( ،)26هنـری سـیجویک( ،)27چ .د .بـرود( ،)28ه .ه .پـرای

و

جان بالف( ،)29این پدیدهها را به عنوان پدیدههای احتمـاال صـادقانه تأییـد کـردهانـد.
تحقیقات آنان برایشان سود شخصی چندانی نداشته است؛ در واقع آنان بـا بـه عهـده
گرفتن این تحقیقات اعتبار از قبل تثبیت شدهشان را به خطر انداختند .آنان بـا تحقیـق
دربارۀ این موضوع با شم نقادانۀ بسیار تیز ،آزمونهای سختی را در انتخاب موارد قابل
قبول به کار گرفتند و موارد بسیاری را که معتقد بودند فریبکارانه است یا از تأیید کافی
برخوردار نیست رد کردند.
اگر بخواهیم به این قرینه فرصت اولیهای برای دفاع از خود بدهیم ،بـه چـه نتـاید
معقولی میتوانیم برسیمر نتیجهای که بسیاری (اما نه همۀ) این محققان میپذیرند ایـن
است که این قرینه شاهدی ،اما نه قاطع ،برای بقای شخصـی پـ

 .)Steinkampاما دلیلی که برای قاطع نبودن این شاهد آورده شده اسـت

بسیاری از شکاکان در مورد زندگی پ

از مرگ را چندان خرسند نمیکند .دلیل قاطع

نبودن آن این است که اگر وجود برخی انواع نسبتاً خارقالعادۀ ادراک فراحسی را ،کـه

با عنوان «ابرپسی»( )30نیز شناخته شدهاند ،بپـذیریم مـیتـوانیم تبیـین متفـاوتی از ایـن
تجربهها ارایه دهیم (بنگرید به 2002

 .)Braudeیک مثال ،موردی است که در آن واسطۀ

احضار ارواح اطالعاتی را دریافت کرده که ظاهرا برای هیچ شخص زنـدهای بـه طـور
کامل شناختهشده نبوده است .برای اجتنـاب از ایـن نتیجـه کـه اطالعـات از شـخص
درگذشته منتقل شده است ،نه تنها باید بگوییم واسطه توانسته است اطالعاتی را کـه از
طریق دورآگاهی از چند شخص متفاوت دریافت کرده با هـم تلفیـق کنـد بلکـه بایـد
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بگوییم او غیبگویی نیز کرده است .چ .د .برود )114

 (1953:این وضعیت را به خـوبی

خالصه کرده است :امکان ادراک فراحسی نیروی مسـتقیم ایـن قرینـه را بـرای بقـا بـا
ممکن کردن تبیینهای بدیل برای آن تضعیف میکند .اما ادراک فراحسی به طور کلـی
موضوع را با باال بردن احتمال پیشین بقا تقویت میکند ،از این جهـت کـه ایـن ادراک
دیدگاه طبیعتگرایانه را در مورد شخص بشری ،که برای اکثـر معاصـران بزرگتـرین
مانع برای باور به بقا است ،دچار مشکل میکند.
اخیرتر ،ادعا شده است که یک منبع عال ِی قرینه ،به اصطالح «تجربههای نزدیک بـه
مرگ» ٩است ) .)Bailey and Yates (eds.) 1996اینها تجربۀ اشخاصی است کـه نزدیـک
به مرگ بودهاند ،یا خود را نزدیک به مرگ تصور کـردهانـد؛ در واقـع بسـیاری از ایـن
اشخا ،بر اساس معیارهای مرگ بالینی مردهانـد .هنگـامی کـه آنـان در ایـن حالـت
اغلب تجربههایی از جهانی که پـ
هستند ،دچار تجربههای فوقالعادهای میشوند که
ْ
از مرگ انتظارشـان را مـیکشـد در نظـر گرفتـه مـیشـوند .هنگـامی کـه بـه زنـدگی
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بازمیگردند گواهی میدهند که این تجربهها را داشتهاند و در بسـیاری از مـوارد ادعـا
میکنند که در نتیجۀ تجربۀ نزدیک به مرگ ادامۀ زندگیشان دچار تغییر شده است .این
گواهی ممکن است بسیار قانعکننده به نظر برسد ،زیرا (الف) شمار زیادی از اشخا،
گزارش میدهند که چنین تجربههایی را داشتهاند؛ (ب) این تجربهها برای افراد نزدیک
به مرگ ناخواسته پیش میآیند ،آنها جستجو نشده یـا عمـداً ایجـاد نشـدهانـد؛ و (پ)
معموال احتمال ندارد که هیچ ک

از لحاظ مالی از این تجربهها یا گزارشها سود ببرد.

به عالوه ،این تجربهها از لحاظ محتوایشان بیحساب و کتاب نیستند .ویژگیهـای
تکراری ،در بسیاری از این گزارشها خود را نشان میدهند و یک الگوی کلی (اما نـه
ثابت) را پدید میآورند .ویژگیهای نوعی عبارتنـد از :حـ

مـرده بـودن ،آرامـش و

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. near-death experiences

فقدان درد؛ «تجربههای بیرون از بدن» که در آنها فـرد تجربـهکننـده ،بـدن خـود را «از
بیرون» میبیند و شاهد رویدادهای گوناگون است که گاهی در فاصلۀ قابل تـوجهی از
محل بدن شخص روی میدهند؛ عبور از تونلی تاریک و رفتن به سـوی نـور شـدید؛
مالقات با «موجودات نورانی» (گاهی شامل دوستان و بستگانی که پیشتر مردهانـد)؛ و
«مرور زندگی» که در آن ،رویدادهای زندگی شخص در برابرش عبـور مـیکننـد و در
معر

ارزیابی قرار میگیرند .فرد تجربهکننده ممکن است در ابتدا از بازگشت به بدن

سرخورده یا ناراضی باشد ،و (همانطور که پیشتر ذکر شد) بسیاری گواهی مـیدهنـد
که این تجربه ،زندگیشان را تغییر داده و منجر به ِ
ترس کمتر  -یا حتـی فقـدان کامـل
ترس  -از مرگ و نتاید مفید دیگر شده است.
این تجربهها به نحو شگفتآوری رواج دارند .در نظرسنجی مؤسسه گالُـپ کـه در
سال  ۱۷۹۱صورت گرفت ،معلوم شد که هشت میلیون آمریکایی (حدود پند درصد از
جمعیت بزرگسال در آن زمان) تجربۀ نزدیک به مـرگ را پشـت سـر گذاشـتهاند .ایـن
تجربهها صرف نظر از سن ،طبقۀ اجتماعی ،نـژاد یـا وضـعیت تأهـل روی مـیدهنـد.
احتماال پیشرفت در فنشناسی پزشکی ،که بسیاری را قادر میسازد که از حالت «مرگ

مودی( )31به نام زندگی پ

از زندگی در سـال  ،۱۷۵۷مطالعـات فراوانـی دربـارۀ ایـن

پدیده انجام شده که برخی از آنها با توجه دقیق به بیطرفی علمی بـوده اسـت (بـرای
مثال

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

همانطور که میتوان انتظار داشت ،انواع گوناگونی از تفسیر در مـورد تجربـههـای
نزدیک به مرگ وجود دارد ،از تفسیرهایی کـه ایـن تجربـههـا را حقیقتـاً آشـکارکنندۀ
وضعیتی پ از مرگ تفسیر میکنند تا تفاسیری که میکوشند آنها را با طبقهبندیشـان
ِ
صرف حالتهای مغز ِ
ی غیرعادی بیاعتبار کنند .آشکار است کـه
به عنوان بازتابهای
هیچ علت پزشکی یا فیزیولوژیکی واحدی وجود ندارد؛ این تجربهها برای اشخا ،با
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بالینی» بازگردند ،اخیراً تعداد را افزایش داده است .اما تجربههای نزدیک بـه مـرگ در
طول تاری ِخ ثبتشده و از هر گوشۀ زمین گزارش شدهاند .از زمان چاپ کتاب ریمونـد
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انواع فراوانی از شرای پزشکی روی میدهند .یک مثال نقض جالب برای تبیینهـا بـر
اساس «مغ ِز در حال مرگ» ،در تجربههـای نزدیـک بـه مرگـی یافـت شـده اسـت کـه
کوهنوردان آن را در حین آنهه انتظار داشتند سقوطهای مهلک باشد تجربـه کـردهانـد
(1892

)Heim؛ چندان قابل قبول نیست که این تجربهها را بتوان بـه داروهـا یـا فقـدان

اکسیژن فروکاست.
از سوی دیگر ،تفسیرهایی که تجربۀ نزدیک به مرگ را حقیقتاً آشکارکنندۀ زنـدگی
کـارل
بعدی میدانند ،گرچه در آثار عامهپسند رواج دارند اما بسیار قابل تردید هستندُ .
زال ِسکی( ،)32با مطالعات تطبیقیاش در زمینۀ تجربههای نزدیک به مرگ در دورۀ قـرون
وسطی و جدید ،نشان داده است که بسیاری از ویژگیهای این تجربهها ،به شـیوههایی
مطابق با انتظارات فرهنگی ،متغیر است (1987

 .)Zaleskiیک نمونۀ قابل توجـه از ایـن

مطلب ،نقش اندکی است که جزا و لعن در تجربههای نزدیک به مرگ در دورۀ جدیـد
ایفا میکنند؛ برخالف موارد قرون وسـطایی ،مـرور زنـدگی در دورۀ جدیـد از لحـاظ
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تأکید گرایش دارد که درمانی باشد و نه جزایی .با توجه به این مطلـب ،زالسـکی ایـن
تجربهها را به تخیل دینی نسبت میدهد و تأکید میکند کـه ایـن کـار اهمیـت آنهـا را
افزایش میدهد و نه کاهش .ادعاها دربـارۀ یکنـواختی میـانفرهنگـی در تجربـههـای
ِ
مرگ در دورۀ جدید نیز قابل تردید است .اکثر پژوهشهـا در فرهنگهـایی
نزدیک به
صورت گرفته است که مسیحیت نفوذ دینی غالب را دارد ،اما پژوهشهای انجام شـده
در فرهنگهای دیگر به نحو قابل توجهی الگوهای متفـاوتی را نشـان مـیدهنـد .یـک
تفاوت بامزه در صحنههایی روی میدهد که تصمیم گرفته میشود شخص تجربهکننده
به جای ماندن در جهان پ از مرگ به زندگی بدنمند بازگردد .در تجربههای نزدیـک
ِ
ِ
شخص تجربهکننده توصیه
مرگ در غرب اغلب یک «روح راهنما» وجود دارد که به
به
میکند که بهتر است به زندگی بازگردد .امـا در هنـد شـخص را اغلـب بـا ایـن خبـر
بازمیگردانند که خطای تحریری در کار دفتری صورت گرفته و در نتیجه او اشتباهاً به
اینجــا آمــده اســت! (Augustine 2008

 ،K.منــابع اینترنتــی دیگــر ،بنگریــد بــه بخــش

«تفاوتهای فرهنگی»).
علت این تجربهها نامعلوم است .برخی از جنبههای ایـن تجربـه ،آگاهانـه بـا دادن
دارو ایجاد شده است (بنگرید به )Jansen 1997؛ این اثبات میکند که چنین پدیدههایی
ِ
موارد تجربههای نزدیـک
را میتوان با تغییرات شیمیایی در مغز ایجاد کرد ،اما در اکثر
به مرگ ،این علل شیمیایی را نمیتوان تشخیص داد .چند پژوهشگر نتیجه گرفتهاند که
علت موجبۀ تجربۀ نزدیک به مرگ صـرفاً تصـور نزدیکـی مـرگ اسـت( .تجربـههای
نزدیک به مرگ را اشخاصی که گمان میکردند نزدیک به مرگ هستند امـا در واقـع در
هیچ موقعیت مرگباری قرار نداشتند نیز تجربه کردهاند (Augustine

 ، K.منابع اینترنتـی

ِ
بخش دربارۀ پَم ِرنُلدز( .))33محتوای خا ،تجربههای نزدیک به مرگ
دیگر ،بنگرید به

را میتوان تقسیم کرد به محتوای زمینی ،٩که آنهه تجربه شده ویژگیهای نوع ِی جهان
معمولی یا شبیه آن است ،و محتوای متعالی ،2که «قلمرو دیگری» را نشان میدهـد کـه
ال مغایر با جهان تجربۀ معمولی است .منشأ محتوای متعالی نـامعلوم اسـت ،گرچـه
کام ً
تنوع فرهنگی حاکی از آن است که نقش قابل توجهی را باید برای انتظـارات فرهنگـی
در خصو ،زندگی پ

از مرگ در نظر گرفت.

سرانجام ،چیزی وجود دارد که گَری هابرماس( )34آن را جنبۀ قرینهای ٧تجربـههـای
نشان میدهند که چیزی در حال روی دادن است که قابل تبیین طبیعتگرایانۀ معمـولی
نیست .اگر هدف ،رسیدن به یک ارزیاب ِی به نحو عینی قانعکننده از تجربههای نزدیـک
به مرگ باشد این جنبه ممکن است برای زندگی پ

از مرگ سودمندترین چشـمانداز

به نظر برسد .اگر احیاناً معلوم شود کـه اثبـات عینـی برخـی از جنبـههای غیـرعـادی
ـــــــــــــــــــــــــــ

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

نزدیک به مرگ نامیده است .اینها پدیدههایی هستند که ،اگر بتوان اثباتشان کـرد ،قویـاً
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1. mundane
2. transcendental
3. evidential

ال طبیعتگرایانه را میتوان کنار
تجربههای نزدیک به مرگ ممکن است ،تبیینهای کام ً
گذاشت و راه برای جستجوی بیشتر در زمینۀ معنای این تجربهها باز خواهد شد .امـا
اگر همۀ این جنبههای قرینهای را بتوان به طـور کامـل بـر اسـاس فرآینـدهای طبیعـ ِی
معمولی توضیح داد ،ادعای تجربههای نزدیک بـه مـرگ مبنـی بـر اینکـه آشـکارکنندۀ
چیزی هستند که از لحاظ مابعدالطبیعی مهم است بسیار تضعیف خواهد شد.
جنبههای قرینها ِ
ی تجربههای نزدیک به مـرگ بـه چنـد دسـته تقسـیم مـیشـوند.
نخست ،تجربههای حسی بیرون از بدن وجود دارد که در آنها بیماران ،اغلب در حالت
اغما ،به درستی ویژگیهایی را مشاهده میکنند که از راههای حسی معمـولی بـه آنهـا
دسترسی ندارند .در یک مورد ،دختر هشت سالهای که تقریباً غرق شده بود نیازمند ۰۷
دقیقه احیای قلبی–ریوی بود تا ضربان قلبش بازگردد:

او گفت در این فاصله بیرون از بدنش معلق بود و بهشت را دید .بـه عـالوه  . . .او
قادر بود به طور کامل و به درستی جزئیاتی را از زمـانی کـه پیراپزشـکها وارد حیـاط
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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خانهاش شدند تا کاری که بعداً در اتاق اورژان

بیمارسـتان انجـام شـد بـازگو کنـد.

()Moreland and Habermas1998: 159
دوم ،گزارشهایی از تجربههای حسی وجود دارد کـه بـه درسـتی رویـدادهایی را
قلب ِ
گزارش میکنند که در زمان از کار افتادن ِ
فرد تجربهکننده و حتی در زمـان «نـوار
مغزی صاف» که در آن هیچ فعالیت مغز ِ
ی قابل تشخیصـی وجـود نـدارد روی دادنـد.
سرانجام ،در طول تجربۀ نزدیک بـه مـرگ «مواجهـههای شـگفتانگیز» بـا دوسـتان و
بستگانی وجود دارد که در واقع به تازگی مردهاند ،اما فرد تجربهکننـده پـیش از زمـان
تجربه ،از مرگ آنان آگاهی نداشته است .در اینجا پرسش اساسی این خواهد بود که او
از کجا از مرگ شخص دیگر آگاه شده استر اگر راههای معمولی ارتباط را بتوان کنار
ِ
شـخص
گذاشت ،به نظر میرسد طبیعـیتـرین نتیجـه ایـن باشـد کـه ایـن آگـاهی از
درگذشته ،که به نحوی هنوز زنده است ،به دست آمده است.
همۀ این ادعاها دربارۀ ارزش قرینها ِ
ی تجربههای نزدیک به مرگ مورد تردید قـرار

گرفتهاند .یکی از کاملترین بحثها را کیت آگوستین( )35مطرح کرده (منـابع اینترنتـی
دیگر )2008 ،و از آثار شمار زیادی از پژوهشگران دیگر کمک گرفته اسـت .همـانطور
که پیشتر ذکر شد ،قرینۀ قاطع وجود دارد که تجربههای نزدیک به مرگ تجربۀ دقیقی
از کیفیت زندگی پ

از مرگ به دست نمیدهند؛ این مطلب ،از جمله ،با تفاوت قابـل

مالحظۀ این تجربهها در زمانهای متفاوت و فرهنگهای متفاوت تأیید شده است .این
واقعیت نیز در اینجا مربوط است که تجربـههای مشـابه گـاهی بـرای اشخاصـی روی
میدهند که اشتباهاً گمان میکنند در موقعیت مرگبار هستند .آشکار اسـت کـه تصـور
نزدیکی به مرگ ،و نه نزدیکی واقعی به جهـان پـ

از مـرگ ،باعـث ایـن تجربـههـا

میشود .هنگامی که دریابیم در تجربههای نزدیک به مرگ با اشخاصی که هنـوز زنـده
هستند نیز میتوان مواجه شد ،مواجهه بـا اشخاصـی کـه بـه تـازگی درگذشـتهاند امـا
تجربهکننده قبال از مرگشان آگاه نبوده است تااندازهای تأثیرگذاریش کـمتـر مـیشـود
(«اشخا ،زنده»( .))36این اشخا ،که هنوز زنده هستند در زمان تجربـههای نزدیـک
به مرگ مشغولیت دیگری داشتهاند؛ آنان نمیتوانند در قلمرو جهان آخرت ،کـه در آن
مورد مواجهه قرار گرفتند ،به معنای دقیق کلمه حاضر بوده باشند .بـا توجـه بـه اینکـه
اشخاصی که هنوز زنده هستند میتوانند در تجربههای نزدیک به مرگ ظاهر شـوند ،از
مردهاند اما تجربهکننده از مرگشان آگاه نبوده است وجود داشته باشد.
ادعاها مبنی بر اینکه تجربههای نزدیک به مرگ در زمانهایی روی میدهند که مغز
هیچ فعالیتی ندارد با این پاسخ رو به رو شـدهاند کـه نـوار مغـزی ممکـن اسـت همـۀ
فعالیتهــای مغــز را نشــان ندهــد .بــرای مثــال ،تصــویربرداری تشــدید مغناطیسـ ِ
ـی
کارکردی( )37میتواند فعالیتی را نشـان دهـد کـه نـوار مغـزی آن را ثبـت نمیکنـد .در
مواردی که فعالیت مغز ِ
ی یک بیمار معین واقعاً متوقف شده است ،تجربـۀ نزدیـک بـه
مرگ ممکن است یا پیش از توقف روی داده باشد یا پ
از سر گرفته شده است؛ ضروری نیست که فر

از اینکه فعالیت مغزی عادی

کنیم تجربۀ نزدیک به مـرگ و عـدم
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لحاظ آماری محتمل میشود که گاهی مواجهههایی نیـز بـا اشخاصـی کـه بـه تـازگی
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فعالیت مغز همزمان بودهاند («اشخا ،زنده») .در مورد ادعای اطالعاتی کـه در طـول
تجربۀ نزدیک به مرگ به دست آمده و بـه نحـو دیگـری دسـتیـافتنی نبـوده اسـت،
ِ
اطالعـات» نادرسـت اغلـب
پاسخهای گوناگونی ممکن اسـت .اوالً گفتـه شـده کـه «
گزارش شده است («ناهمخوانیهای بیرون از بدن»( .))38در برخی موارد که اطالعـات،
تأیید شده است امکان دارد با افزایش بعدی در نتیجۀ نقل مکرر داستان رو به رو باشیم.
(این افـزایش الزم نیسـت متضـمن فریـب عمـدی باشـد؛ تجربـۀ رایجـی اسـت کـه
ِ
جدیـد مـورد
داستانهایی که اغلب تکرار میشوند معموالً در بـازگویی ،ویژگیهـای
عالقه را به دست میآورند ).در مـوارد دیگـر ،اسـتدالل شـده اسـت کـه اطالعـات از
ِ
حسی معمولی در واقع دستیافتنی بوده است ،اغلب از این راه که تجربهکننده
راههای
چیزهایی را شنیده است که در طول روند درمان هنگـامی کـه ظـاهراً بیهـوش و فاقـد
واکنش بوده گفته شده است( .قرائن قابل توجهی وجود دارد کـه اشـخا« ،بیهـوش»
چیزهایی را میشنوند و در خاطرشان میماند که وقتی ظاهراً نسبت به اطرافشان غافـل
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هستند گفته شده اسـت«( ).ادراک غیرعـادی صـادقانه در طـول تجربـههای بیـرون از
بدنر»( ))39اما شایان توجه است که آگوستین برای اثبات اینکـه عوامـل ذکـر شـده در
ِ
گوناگون تجربـۀ نزدیـک بـه مـرگ واقعـاً مـؤثر
تبیینهای طبیعتگرایانهاش در موارد
هستند تالش کمی میکند .به نظر میرسد دیدگاه او این باشد که وظیفۀ اثبـات ،تقریبـاً
به طور کامل بر دوش کسانی است که به نفع ارزش قرینـه ِ
ای تجربـههای نزدیـک بـه
مرگ ادعا میکنند.
در مورد کل این مجموعه قرائن ،هم از طریق فراروانشناسی و هم از طریق تجربـۀ
نزدیک به مرگ ،ممکن است نزدیک به بنبست باشیم .اسـتدالل کسـانی کـه از ارزش
قرینهای این تجربهها حمایت میکنند این است که تبیینهای طبیعتگرایانهای که ارائه
ِ
ال موثق نشـان
شده کافی نیستند ،و
شکاکیت بیش از اندازه را در مورد گزارشهای کام ً
میدهند ،و در بسیاری از موارد بسیار نظری هستند .استدالل کسانی که ارزش قرینهای
این پدیدهها را رد میکنند (از جمله برخی از معتقدان به زنـدگی پـ

از مـرگ) ایـن

است که این قرینه برای موجه ساختن ادعاهای غیرعادی کـه صـورت گرفتـه ناکـافی
است ،و تبیینهای طبیعتگرایانه روی هم رفته خوب عمل میکنند ،و تبیین کـاملی از
اکثر موارد شگفتآور مستلزم علم تفصیلی به رویـدادها و اوضـاع و احـوال پیرامـونی
ِ
دقیق بیشتر دربـارۀ
است که در بسیاری از موارد برای ما دستیافتنی نیست .پژوهش
موارد فردی ممکن است امید به پیشرفت را ایجاد کند ،اما نامحتمل به نظر میرسد کـه
اخــتالف بنیــادی را ،بــه ویــژه هنگــامی کــه دیــدگاههای متفــاوت مــورد حمایــت
جهانبینیهای مختلف هستند ،بتوان حل کرد.
 ..مالحظات مابعدالطبیعی دربارۀ بقا

ِ
مابعدالطبیعی کلی با باور به بقا
اگر این قرائن تجربی را کنار بگذاریم چه مالحظات
ال دیدیم که تبیین مادیانگارانه از اشخا ،برخی موانع جدی را ایجاد
مرتب استر قب ً
میکند .همانطور که ون اینواگن و دیگران استدالل کردهاند خـدا میتوانـد بـه زنـدگی
اشخا ،پ

از مرگ به نحوی تحقق بخشد که با فلسـفۀ مادیانگارانـه دربـارۀ ذهـن

ســازگار باشــد .امــا در نبــود خــدا ،بــه نظــر میرسـد کــه جهــانبینی مادیانگارانــه و
طبیعتگرایانه به هیچ وجه برای بقا نویدبخش نیست .همانطور که پیشتـر ذکـر شـد،
دوگانهانگاری ذهن ـ بدن حمایتی را برای امکان بقا فراهم میکند اما دوگانهانگاری به

«بسی » ،که نمیتواند به اجزای تشکیلدهندهاش منحل شود ،باز ممکن است به تدرید
ال ناپدید شود .اما آنهه اغلب به قدر کافی تصدیق نشده اسـت،
تحلیل رود تا اینکه کام ً
پیوند نزدیک میان یکتاپرستی( )40و باور به زندگی پ
ِ
ادیان یکتاپرستانه شامل باور به زندگی پ
این نیست که

از مرگ اسـت .موضـوع صـرفاً
از مرگ هستند و بسـیاری از

اشخا ،به علت این زمینۀ دینی آن را میپذیرنـد .پیونـد ،نزدیـکتـر از ایـن اسـت و
نیروی قابل توجهی در هر دو سو دارد.
از یــک ســو ،فــر

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

هــیچ وجــه بقــا را تضــمین نمــیکنــد؛ اســتداللهای قــدیمی از طریــق بســاطت و
ادعایی نفوس قابل قبول نیستند .همانطور که کانـت اظهـار کـرد ،نفـ ِ
ِ
ِ
ناپذیری
تباهی

کنیــد خــدای یکتاپرســتی در واقــع وجــود دارد .بــر اســاس
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یکتاپرستی ،خدا هم قادر مطلق است و هم خیر مطلق ،و فر

شده است که این خیـر

بودن از نوعی است که با رفاه انسانها (و مخلوقات عاقـل دیگـر ،اگـر وجـود داشـته
باشند) ارتباط دارد .البته این صرفاً یک فر

نظری نیست؛ در کتـاب مقـدس متـونی

وجود دارد که نشان میدهد خدا خدای عشق است .اگر دلیل وجود دارد که باور کنیم
خدا عاشق اشخا ،مخلوق است ،پ

بسیار موجه است که باور کنیم خدا میخواهد

ِ
شکوفایی در اختیار مخلوقات قرار دهد که نسبت بـه آنهـه در مجـال
فرصتی را برای
کوتاه وجود زمینی امکان دارد ،عالیتر و بادوامتر است .انسان میاندیشد این مطلب به
ویژه در مورد کسانی درست است که ،بدون اینکه تقصیری داشته باشند ،زندگیشان با
بیماری یا حادثه یا جنگ یا هر فاجعۀ طبیعـی و انسـانی دیگـری کـه مـا در برابرشـان
آسیبپذیر هستیم ،تباه شده است .با وجود این حتی کسانی از ما که از زنـدگی نسـبتاً
ِ
زمان بیشتر و شـور و تـوان بـیشتـر بـرای
خوب و رضایتبخش لذت میبرند ،اگر
استفادۀ خوب از آن به آنان داده شود ،از کارهای خیلـی ،خیلـی بیشتـر ،کـه میتـوان
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انجام داد و از آن لذت برد ،آگاه هستند.
همهنین میتوان این استدالل را معکوس کرد و به نتیجۀ گویایی رسید .اگر زندگی
پ

از مرگ وجود نداشته باشد ،قلمروی نباشد که غمهای زندگی بتواند تسـکین داده

شود و بیعدالتیهای آن جبران شود ،ممکن است استدالل شود که حل مسئلۀ شـر بـه
شیوهای که از لحاظ عقالنی قابل فهم باشد محال میشود .مسلماً خدای خیـر مطلـق و
ِ
اشخا ،مخلوق زندگیهایی
قادر مطلق جهانی را ایجاد نمیکند که در آن همه یا اکثر
پر از بدبختی داشته باشند و سپ

نابود شوند؛ همهنین خدای عاشق مطلـق ٩و خیـر،

جهانی را نمیآفریند که در آن هیچ فرصتی برای تغییر پ

از این زندگی وجود نداشته

باشد .البته این به معنای گفتن آن نیست که بـه حسـاب آوردن زنـدگی پـ

از مـرگ

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. all-loving

مسئلۀ شر را برای یکتاپرستان آسان میکند – به هیچ وجه چنین نیست .اما راهی را باز
میکند که در آن میتوان دریافت که بیعدالتیهای این زندگی حرف آخر را نمیزننـد

– قربانیان در این زندگی مجبور نیستند تا ابد قربانی باشند و بـدکاران از مجـازات در

ِ
مقابل دئیستهای())41
امان نمیمانند .به این دالیل ،دشوار میتوان یکتاپرستهای (در
بسیار زیادی را یافت که باور به زندگی پ

از مرگ را تأیید نکنند.

ارتباط نزدیک میان یکتاپرستی و زندگی پ

از مرگ در استداللهای کانـت بـرای

«اصول موضوعۀ عقل عملی» تأیید شده است .البته کانت برای اصل موضوع قرار دادن
خدا و اصل موضوع قرار دادن زندگی پ

از مـرگ دالیـل متفـاوتی ارائـه میدهـد ،و

اهدافی که این اصول موضوعه قرار است تأمین کنند ظاهراً متفاوت هستند .اما در واقع
بسیار قابل قبول است که این دو اصل موضوع جداییناپذیرند .مـا بایـد خـدا را اصـل
موضوع قرار دهیم ،زیرا فق بدین نحو امکان دارد که اشخا ،،متناسب با شایسـتگی
ِ
واقعی زندگی
اخالقیشان ،در نهایت از خوشبختی بهرهمند شوند .با توجه به وضعیت
کنونی ،روشن است که این هدف ،اگر اصال تأمین شـود ،فقـ در یـک وجـود آینـده
میتواند تأمین شود .به ما گفته شده است که فناناپذیری را اصل موضـوع قـرار دهـیم،
ِ
هدف انطباق ارادۀ فـرد بـا مقتضـیات
زیرا فق زندگی ابدی ،پیشرفت دایمی به سوی

است ،و کانت تلویحاً فر

میکند که چنین وضعیتی حکمفرما خواهد بود.

استدالل در جهت مخالف چطور :اگر باور به زندگی پ
باور به یکتاپرستی معقولتر خواهد بودر با فر

از مرگ معقول باشد ،آیـا

معقول بودن باور به زنـدگی پـ

از

مرگ ،معقولتر خواهد بود که باور کنیم یکتاپرستی ،و نه طبیعـتگرایی مادیانگارانـه،
درست است ،اما معقول بودن یکتاپرستی باید در بستر فلسفهها و ادیان غیریکتاپرستانه
که شامل باور به زندگی پـ

از مـرگ هسـتند ارزیـابی شـود .هندوئیسـم و بودیسـم ِ

غیریکتاپرستانه شامل باور به زندگی پ

از مرگ هستند؛ در این سنتهای دینی ،بـاور

کتابشناسی :زندگی پس از مرگ

قانون اخالقی را ممکن میسازد .اما به نظر میرسد که وقوع این پیشرفت دایمی بـرای
ِ
وضعیت مساعد اخالقی در زندگی پ از مرگ
اینکه اصال محتمل باشد نیازمند نوعی
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به زندگی پ

از مرگ بخشی از فهم آنها از عدالت جهانی است ،یعنی نظـامی کـه در

آن ،تناسخ فرد (و ،در نهایت ،آگاهشـدگی و رهاشـدگی او) بـه کارمـای( )42او وابسـته
است .این سنتها ،و سنتهای دیگر مانند ِجینیسم ،موضوعهایی را دربردارنـد کـه در
مدخلهای دیگر در دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد به آنها پرداخته شده است ،اما ما در اینجا
مطلب مختصری را بیان میکنیم دربارۀ اینکه چگونه قرائن در تأیید زندگی خوب پ
از مرگ (زندگی پ

از مرگی که مطابق با نظام اخالقاً درست است) ممکـن اسـت از

یک دین یا فلسفه بیشتر از دین یا فلسفهای دیگر حمایت کند.
تصور کنید که دالیل خوبی داریم برای باور (یا توجیه کانتی داریم برای ایمان) بـه
اینکه جهان نهایتاً به شیوهای عادالنـه و اخالقـی سـامان داده شـده اسـت (سـعادت و
فضیلت منطبق خواهند بود ،و افراد رذل برای مدت نامحـدود موفـق نخواهنـد بـود و
غیره) .همهنین تصور کنید که میتوانیم قابلقبولترین تبیینها را از این نظـام اخالقـی
محدود کنیم ،محدودیتی بر مبنای تبیینهای یکتاپرستانۀ سنتی از زندگی پ
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از مـرگ

یا نظامی از تناسخ که در آن کارما مشغول بـه کـار اسـت و بازتولـدهای متـوالی را تـا
آگاهشدگی  -رهاشدگی معین میکند .رابین کالینز( )43استدالل کرده اسـت کـه راه دوم
با آنهه آن را «مسئلۀ مدیریت کارما» نامیده است مواجه میشود .او مینویسد،
طبق سنت ،بوداییها معتقدند که به طور کلی وضعیت بازتولد انسان را کارمـای او

– یعنی اعمال او ،چه خوب چه بد ،در این زندگی و زندگیهای پیشین  -معـین کـرده

است .اما به نظر میرسد که این مستلزم آن است که چیزی مانند یـک «برنامـه» وجـود
داشته باشد که ژنهای شما ،وضعیت خانوادگیای که در آن به دنیا آمدهاید ،و مانند آن
را سازماندهی میکند تا آنها را بـا ارزش اخال ِ
قـی اعمـال گذشـتۀ شـما منطبـق سـازد
(.)Collins 1999: 206
ِ
ِ
دقیـق
سـازماندهی
از نظر یکتاپرستان ،مانند بسیاری (اما نـه همـۀ) هنـدوها ،ایـن
ِ
زندگی فرد برای سازگار شدن با کارمای او را میتوان کـار خـدا دانسـت .تـا
وضعیت
زمانی که معقول بودن فاعلیت الهی را تصدیق کنیم پذیرش «مـدیریت» تناسـخ اصـوال

نباید مشکلتر از پذیرش هر تبیین یکتاپرسـتانۀ دیگـر باشـد .امـا در نبـود تبیینهـای
یکتاپرستانۀ عمدی« ،برنامۀ کارمایی» چگونه عمل میکند و چگونه شروع شده اسـتر
ما امروزه از راهی کـه در دسـترس هنـدوها و بوداییهـای قـدیم نبـود ،مـیدانیم کـه

«طبیعت»  -طبیعتی که در علوم طبیعی شناخته و مطالعه شده است – به هیچ وجـه بـه
این نحو عمل نمیکند .قوانین طبیعت ،دقیق و به نحـو شـگفتآوری پیهیـده هسـتند
(گرچه همهنین ،به شیوۀ خودشان« ،ساده» هستند) ،اما بسیار روشن است که آنهـا بـه
این شیوه عمل نمیکنند که وضعیتهای فیزیکی را مطابق با ارزش اخالقـی اشـخا،
یا مطابق با مالحظات اخالقی ،هر چه که باشد ،معین کنند .میتوان گفـت کـه قـوانین

طبیعــت مالحظــۀ اشــخا – ،یــا اخــالق  -را نمیکننــد ،بلکــه از لحــاظ خصــلت،
ناشخصوار ٩هستند و در بسیاری از موارد در قواعد ریاضی ،که از غایتشناسی حاکم
بر وجود بشری بسیار فاصله دارند ،قابـل بیـان هسـتند .بنـابراین اگـر «نظـام اخالقـی
کارمایی» از نوعی که سنتهای هندی آن را اصل موضوع قرار دادهانـد وجـود داشـته
ال متفاوت با نظام طبیعت باشد کـه (تـا آنجـا کـه علـم میتوانـد
باشد ،باید چیزی کام ً
تشخیص دهد) حاکم بر فرآیندهای فیزیکی جهان است .اما این دو نظام باید بـه نحـو
تنگاتنگی مرتب باشند ،زیرا دقیقاً این فرآیندهای فیزیکی هستند که ،در نهایـت ،گفتـه
سبک مختلف از نظام جهانی مانند اینها ،از منشأهای نامرتب ناشـی شـوند و بـه طـور
تصادفی کنار هم قرار گیرند؛ بنابراین آنها باید منشأ مشترکی داشـته باشـند .اگـر منشـأ
مشترک نظام طبیعی و نظام کارمایی ناشخصوار باشد ،هنوز نیازمند تبیینـی هسـتیم از
اینکه چگونه و چرا این منشأ ،این دو ِ
ال متفاوت از نظام را در جهان ایجاد کرده
نوع کام ً
است .به نظر میرسد که اگر منشأ شخصوار 2را هم برای نظام طبیعی و هم برای نظام
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. impersonal
2. personal
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ال غیرقابل قبـول اسـت کـه دو
شده است که مطابق با کارمای فرد مرتب میشوند .کام ً
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اخالقی اصل موضوع قرار دهیم این پرسشها به نحـو بسـیار اساسـیتری پاسـخ داده

میشوند – به عبارت دیگر ،خدایی که میخواهد اشخا ،مخلوق وجود داشته باشند
و میخواهد نظام طبیعی ثابتی فراهم کند که این اشخا ،بتوانند در آن زندگی کننـد و
نیروهای گوناگونشان را به کار گیرند.
البته این صرفاً طرح کلی استداللی است که بسـ کامـل آن نیازمنـد مجـال بسـیار
بیشتر است .ما شیوۀ استدالل مذکور را به عنوان مثالی ارائه میدهیم از اینکـه چگونـه
میتوان محاسن تبیینهای بدیل در مورد زندگی پ

از مرگ را مقایسه کرد .این شیوۀ

استدالل همهنین برای بیان این مطلب ارائه شده است که دالیل در تأیید یا رد زنـدگی
پ

از مرگ با توجه به مابعدالطبیعۀ کلی انسان بهتر فهمیده میشود .برای اینکه بیشتر

دریابیم که چگونه مالحظات مابعدالطبیعی میتواننـد راهنمـای تأمـل فلسـفی دربـارۀ
زندگی پ

از مرگ باشند آنهه را که اسـتدالل از طریـق میـل نامیـده شـده اسـت بـه

اختصار بررسی میکنیم .بدون تردید بسیاری از اشـخا ،بـه شـدت میـل دارنـد کـه
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زندگی پ

از مرگ وجود داشته باشد و به آن ،عمدتاً گرچه نه به طور کامـل ،بـه ایـن

دلیل باور دارند .همهنین تردیدی وجود ندارد که اکثر فیلسوفان این را مورد بارزی از
خیال باطل ٩میدانند .اما این نتیجه بیش از انـدازه شـتابزده اسـت و در واقـع مرتکـب
مغالطۀ مصادره به مطلوب شده است .البته اگر جهان را طبیعتگرایانه در نظر بگیـریم،
میلی که بسیاری از اشخا ،به زندگی پ
وجود زندگی پ

از مرگ دارنـد هـیچ نـوع قرینـهای بـرای

از مرگ نیست .انسان ممکن است دربارۀ علل چنـین میلـی تحقیـق

ِ
داروینـی
کند و با توجه به وقوع گستردۀ آن ممکن است از خـود دربـارۀ ارزش بقـای
ممکن آن بپرسد .اما با فر
از سوی دیگر ،فر

طبیعتگرایی این میل هیچ اعتبار قرینهای نخواهد داشت.
کنید یکتاپرستی (یا دیدگاهی نزدیک به آن) درست است .بـر

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. wishful thinking

اساس این فر

ِ
تصادفی نیروهای بیفکری نیست کـه بـدون
 ،زندگی انسان محصول

فکر کردن به زندگی انسان یا هر چیز دیگری ،عمل کردهاند .برعک  ،زندگی انسان (و
زندگی مخلوقات عاقل دیگر ،اگر وجود داشته باشند) محصول فرایندی تکاملی اسـت
که خدایی ،که چنین موجوداتی را دوست دارد و به آنها اهمیت میدهد ،آن را طراحـی
کرده تا این موجودات را ایجاد کند .اگر چنین باشـد ،دلیـل محکمـی وجـود دارد کـه
ارضای میلهایی که در میان انسانها فراگیر یا تقریبا فراگیر هستند ،ممکن اسـت .ایـن
نتیجهگیری ،قطعی نیست؛ امکان دارد انسانها هدفی را که خدا برایشان در نظر گرفتـه
است تحریف کرده باشند و مسلماً تصور انسان از نحوۀ ارضای برخی از میلها ممکن
است اشتباه باشد .اما فر

را باید بر این گذاشت که هدف از میـلهـای گسـترده یـا

فراگیر خیری راستین و دستیافتنی است ،هر چند که تصور بسیاری از افراد از آن خیر
ممکن است نارسا باشد .اگر چنین باشد ،اشخاصی که میل به زندگی پـ

از مـرگ را

دلیلی برای باور به آن میدانند دلیل درستی برای این کار دارند .فق اگر از ابتدا فر
کنیم که جهان باب میل انسان نیست اتهام خیال باطل را میتوان وارد دانست.
اشخا ،بسیار زیادی که به زندگی پ

از مرگ باور دارند برای این بـاور دالیلـی

درون سنتهای دینی خودشان دارند .هندوها و بـوداییهـا گـزارشهـای خـود را از
یهودیان به رؤیاهای حزقیال( )44و احادیـث خاخـامهـا اتکـا مـیکننـد ،مسـلمانان بـه
پیشگوییهای قرآن متکی هستند و مسیحیان به رستاخیز عیسی میاندیشند .اینکـه آیـا
هیچ یک از این توسلها نیروی قرینه ِ
ای جدی دارد یا نه پرسشی است که در مجال این
مقاله قابل پیگیری نیست؛ با این حال همۀ آنها باید در هر ارزیابی جامع از معقول بودن
باور به زندگی پ

از مرگ به حساب آیند.
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اشخاصی دارند که رویدادهای زندگیهای گذشتهشان را به تفصیل به یـاد مـیآورنـد.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ
Becker .1

Ernest؛ ( )۱۷۱۰ - ۱۷۵۰انسانشناس آمریکایی .او در سال  ۱۷۵۰جایزۀ پولیتسر را برای کتـابش بـه نـام

انکار مرگ دریافت کرد.
Fred Feldman .2؛ (

 )۱۷۰۱ -فیلسوف آمریکایی و متخصص در زمینۀ فلسفۀ اخالق.

Epictetus .3؛ (حدود  ۷۷ق .م – .حدود  ۱۵۷ق .م ).فیلسوف رواقی یونانی.
Peter Singer .4؛ (

 )۱۷۰۱ -فیلسوف اخالق استرالیایی.

Erik Wielenberg .5؛ (
Thomas Nagel .6؛ (

  )۱۷۵۱استاد فلسفه در دانشگاه ِدپاو در ایندیانا. )۱۷۵۵ -فیلسوف آمریکایی و استاد بازنشستۀ دانشگاه نیویورک.

four-dimensional time .7؛ پیشتر از جهان چهاربعدی صحبت شده بود که شامل سه بعد مکانی (طول و عـر

و

ارتفاع یا عمق) و بعد زمان است .در اینجا از زمان چهاربعدی سخن گفته شده است ،در حالی که زمانْ خود یک بعد
است و چهار بعد ندارد و به نظر میرسد که باید جهان چهاربعدی گفته میشد .در مکاتبۀ مترجم با پروفسور تالیافرو
این اشکال به اطالع ایشان رسید و ایشان در پاسخ گفتنـد« :بلـه" ،جهـان چهاربعـدی" قابـل قبـول اسـت .در زبـان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انگلیسی four-dimensionalism ،اغلب به عنوان هستیشناسی یا نظریه/فلسفهای دربارۀ زمان شناخته میشود».
Ronald Dworkin .8؛ ( )۱۷۵۱ – ۱۵۱۵فیلسوف آمریکایی و متخصص در زمینۀ فلسفۀ حقوق.
Allen .9

Woody؛ (  )۱۷۵۷ -هنرپیشۀ کمدی و کارگردان آمریکایی .عبارت متن به این سخن آلن اشاره دارد کـه:

«نمیخواهم با کارهایم جاودان شوم؛ میخواهم با نمردن جاودان شوم .نمیخواهم در قلب هموطنانم به زندگی ادامه
دهم؛ میخواهم در آپارتمانم به زندگی ادامه دهم».
Ruth .10

Babe؛ ( )۱۹۷۷ – ۱۷۰۹بیسبالیست آمریکایی .بسیاری او را بزرکترین بیسبالیست در تـاریخ ایـن رشـتۀ

ورزشی میدانند و از این جهت نامش جاوید خواهد ماند.
Hades .11؛ در اساطیر یونان باستان نام جهان زیر زمین یا جهان مردگان که به نام حاکمش نامگذاری شده بود.
Big Ben .12؛ برج ساعت معروف در شهر لندن
H.H. Price .13؛ ( )۱۹۷۷ – ۱۷۹۰فیلسوف ِویلزی و صاحب آثار مهمی در زمینۀ ادراک و فراروانشناسی.
Peter van Inwagen .14؛ (

 )۱۷۰۱ -فیلسوف تحلیلی آمریکایی.

Arians .15؛ پیروان آریوس ( ،)۱۷۱ - ۵۵۱کشیش اسکندرانی و شاگرد لوکیانوس انطاکیهاى ،کـه معتقـد بـود خـدا
پیش از خلق کردن عالم ،فرزند خود ،یعنی عیسی ،را از عدم خلق کرده و عیسی نه ماننـد خـدا سـرمدى و نـه بـا او
همذات است .نظریۀ آریوس در شوراى نیقیه ( )۵۱۷که به دعوت امپراتور کنستانتین براى رسـیدگی بـه ایـن مسـئله
تشکیل شده بود ،رسماً محکوم شد.
Lynne Rudder Baker .16؛ ( )۱۷۰۰ – ۱۵۱۵فیلسوف آمریکایی.
Jonathan Edwards .18؛ ( )۱۵۵۵ – ۱۵۷۹الهیدان آمریکایی.

Garden of Eden .19؛ در کتاب مقدس ،باغی است که آدم و حوا پیش از هبوط در آن زندگی میکردند.
Hick .20؛ ( )۱۷۱۱ – ۱۵۱۱فیلسوف انگلیسی و متخصص در زمینۀ فلسفۀ دین و الهیات.
 .21در ویراست نخست این مدخل ( )۱۵۵۷در بخش رستاخیز مادیانگارانه پیشنهاد ون اینواگن بـه عنـوان آخـرین
پیشنهاد مطرح شده بود ،اما در ویراست کنونی ( )۱۵۱۰پیشنهاد زیمرمن آخرین پیشنهاد در این بخش است .به همین
دلیل عبارت «برای آخر گذاشتیم» در مورد پیشنهاد ون اینواگن درست نیست .در مکاتبۀ مترجم با پروفسور تالیـافرو
این اشکال به اطالع ایشان رسید و ایشان نیز اشکال را پذیرفتند.
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کالون در میشیگان.
Kevin Corcoran .17؛ استاد فلسفه در کالد َ

111

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Dean Zimmerman .22؛ استاد فلسفه در دانشگاه ِ
راتگرز در نیوجرزی.
Moritz Schlick .23؛ ) (١٨٨٢ – ١٩٣۶فیلسوف و فیزیکدان آلمانی و بنیانگذار حلقۀ وین و پوزیتیویسم منطقـی.
او به وسیلۀ یکی از دانشجویان سابقش کشته شد.
Willard Van Orman Quine .24؛ ( )۱۷۵۹ – ۱۵۵۵فیلسوف و منطقدان آمریکایی.
Paul Churchland .25؛ (

 )۱۷۰۱ -فیلسوف تحلیلی کانادایی.

William James .26؛ ( ۱۷۱۵ـ )۱۹۰۱؛ فیلسوف و روانشناس آمریکایی و از بنیانگذاران پراگماتیسم.
Henry Sidgwick .27؛ ()۱۹۵۹-۱۷۵۵؛ فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی.
C.D. Broad .28؛ ( )۱۹۹۵ – ۱۷۵۱فیلسوف انگلیسی.
John Beloff .29؛ ( )۱۷۱۵ – ۱۵۵۱فراروانشناس بریتانیایی.
super psi .30؛  (psi) ψحرف بیست و سوم از الفبای یونانی و حرف اول کلمـۀ یونـانی  (psyche) ψυχήبـه معنـای
روح /نف  /روان است .منظور از «ابرپسی» برخی ادراکات فراحسی خارقالعاده است.
Raymond Moody .31؛ (  )۱۷۰۰ -روانشناس آمریکایی که بیشتر به سبب آثارش در زمینۀ تجربـۀ نزدیـک بـه
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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مرگ معروف است.
Carol Zaleski .32؛ استاد ادیان در کالد اسمیت در ماساچوست.
Pam Reynolds .33؛ ( )۱۷۷۱ – ۱۵۱۵خوانندۀ آمریکایی که در جریان عمل مغز دچار تجربۀ نزدیک به مرگ شد.
Gary Habermas .34؛ (  )۱۷۷۵ -استاد گروه فلسفه و الهیات دانشگاه لیبرتـی در ویرجینیـا .او مـدافع مسـیحیت
است و آثار متعددی در زمینۀ مرگ و رستاخیز عیسی دارد.
Keith Augustine .35؛ (  )۱۷۵۱ -مدیر اجرایی و سردبیر سـایت «بـیایمانـان» ) (www.infidels.orgو نویسـندۀ
آثاری در رد زندگی پ

از مرگ .او به همراه مایکل مارتین گردآورندۀ کتاب افسـانۀ زنـدگی پـ

از مـرگ ()۱۵۱۷

است.
Living Persons .36؛ نام یکی از عناوین فرعی مقالۀ بلند اینترنتی کیت آگوستین به نام «تجربههای نزدیک به مـرگ
توهمی» ( )۱۵۵۹است.

Functional magnetic resonance imaging .37؛ نوعی  MRIاست.
Out-of-Body Discrepancies .38؛ نام یکی از عناوین فرعی مقالۀ پیشگفتۀ آگوستین است.
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Veridical Paranormal Perception During OBEs .39؛ نام یکی از عناوین فرعی مقالۀ پیشگفتۀ آگوستین است.
theism .40؛ از واژة یونانی  theosبه معناى «خدا» گرفته شده و به معناى اعتقاد به خدا و وحی است .در این اعتقـاد،
خدا متعالی و داراى تشخص است و نه تنها جهان را خلق کرده بلکه آن را اداره و در آن مداخله میکند.
deists .41؛ از واژة التینی  deusبه معناى «خدا» گرفته شده و به معناى اعتقاد به خدا همراه بـا جـایگزینی عقـل بـه
جاى وحی است .در این اعتقاد ،خدا جهان را خلق کرده است ،اما هیچ دخالتی در آن ندارد.
Karma .42؛ در زبان سانسکریت به معنای «عمل» یا «کار» است .در هندوئیسـم و بودیسـم عبـارت اسـت از اینکـه
اعمال انسان در یک زندگی ،کیفیت زندگی بعدی او را معین میکند.
Robin Collins .43؛ استاد فلسفه در کالد مِسایا در پنسیلوانیا و متخصص در زمینۀ رابطۀ علم و دین.
Ezekiel .44؛ یکی از پیامبران بنیاسرائیل.
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