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اب من الموتوالبقاء وإمكانيته وبدائله، الحياة اآلخرة حول  جم للـد.  ،وتجارب التخاطر واالقتر المنشور و  نص متر

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةعىل )
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ي قد رابطهذا ال(. ننوه بأن التر

، والتر

 عن 
ا

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى  الدارجةالنسخة تختلف قليًل للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم،  منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للتر
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السفة وطويل األمد بني مصاحل العديد من الف ته إحدى النقاط ذات التقاطع اهلامتعترب طبيعة املوت وأمهي
ة، ومبعىن موت كل الكائنات احلينستطيع فهم والظروف. كيف  احلاالتومصاحل الكثري من الناس من خمتلف 

آخر، كيف لنا أن نفهم موتنا؟ هل من املمكن لألشخاص التغلب على املوت البيولوجي؟ يعترب هذا املوضوع 
مارتن هايدجر(. عندما  ،فريد فيلدمان ،الشاغل للفلسفة التحليلية والقارية يف القرن العشرين )على سبيل املثال

اعيني يه يف الثقافة الشعبية، يعمد بعض الفالسفة والالهوتيني والنقاد االجتميتم جتاهل موضوع املوت أو نف
والسياسيني إىل معارضة الرضا غري الصحيح عن جتاهل إحدى أهم احلقائق عن حياتنا )انظر، على سبيل 

(. املوتإنكار  ،)1974أو كتاب إرنست بيكر الشهري لعام  "املقربةاملثال، مقالة سورين كريكيجارد "يف كتاب 
أم أن هناك  ،حول املوت؟ هل من الصحيح أن الذات هتلك عندما متوت األساسيةولكن ما هي احلقائق 

إمكانية أو حىت احتمال أن تنجو من املوت؟ هل هناك أي مفاهيم دينية واعدة حول احلياة اآلخرة من وجهة 
 النظر الفلسفية؟

ة ح أن تكون املعتقدات حول املوت وإمكانية احلياة اآلخر نقت  ،هناك مخسة أقسام يف هذا املدخل. يف البداية
هتمامنا لاألشخاص املوجودين هنا يف الوقت الراهن، ولالتا ي اهتمامنا مبستقبلهم نظرًا الذات أمهية دائمة 

من الطبيعي أن ف ،ومستقبلنا. كما أنه من املمكن أن أنمل أن يكون ملن حنبهم مستقبل مرضي يف هذه احلياة
خرة آوإذا كان هناك سبب لالعتقاد أبن هناك حياة  ،يما إذا كانت هذه احلياة هي  الوحيدة املوجودةنفكر ف

 أن يشتمل ذلك على بيئة جديدة وقيمة أو على األقل بيئة غري نا يف أملما جيعل بعد هذه احلياة(، )أو حياة 
. يف املقدمة ااحلياة اآلخرة موضوًعا فلسفيً . وقد مت إيراد األسباب األخرى اليت جتعل موضوع أمراً منطقياً  جشعة

تني نتناول مفهوم وإمكانية تغلب األشخاص على املوت يف ضوء فلسفتني أساسي ،يف القسمني الثاين والثالث
 )القسم الثاين( واملادية )القسم الثالث(. يتناول القسم الرابع اآلخرة من حيث األدلة التجريبية. الثنائيةللعقل: 

يتم تقدمي أسباب لالعتقاد مبنطقية املعتقدات حول احلياة اآلخرة معتمدة على معقولية  ،ويف القسم اخلامس
 القناعات امليتافيزيقية.

 1وبدائله . البقاء 
 2 نائيةالث - البقاء. إمكانية 
 3 املادية -. اعرتاضات على إمكانية البقاء 
 4جتارب التخاطر و االقرتاب من املوت . 
 5االعتبارات امليتافيزيقية حول البقاء على قيد احلياة . 
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 قائمة املراجع 
 األدوات األكادميية 
 موارد أخرى عن طريق اإلنرتنت 
 مقاالت ذات صلة 

 

 البقاء وبدائله. 1
 موتبعد  اة الروح املستمرةأكد أفالطون يف الفلسفة الغربية القدمية على حياة الروح ما قبل الوالدة وحي

 لتحيبل، يعرض سقراط األسباب اليت تدفع الفيلسوف )روح احلياة( فايدو -يف حوارية أفالطون . اجلسد
اة آخرة ألرواح اخلرية من هذه احلياة إىل حياحترير بغاية  لاملوت )رغم أنه ال يسمح أو يشجع على االنتحار(

ال جيادل و لن تعود.  النفس اليتوت يف أعمال إبيكتيتوس لاعتباره رحيل يُنظر إىل امل ،عظيمة. ومن انحية أخرى
اليزال التقييم و بعده.  ايأال خناف املوت ألننا لن حنعلينا  تحيب لاملوت، إال أنه يؤكد أن  إبيكتيتوس بوجوب ال

من  حتمال جناتنااحول اآلاثر املتتبة على  اجلدل، وكذلك إىل اليومي حلقيقة مثل هذه األمور مستمراً الفلسف
 ملاذا؟و املوت. 

و أي فيلسوف أ -ما يقدمه أفالطون أو إبيكتيتوس  إىل صحةوجوب االنتباه املستمر  حولاألسباب  تتعدد
على ما  التأثري ذات قيمنا احلاليةأحد األسباب هو . آخر من رواايت خمتلفة حول واقع أو وهم احلياة اآلخرة

يف املستقبل له  يعتقد بعض الفالسفة أن ما سيحدث بينماقد أنمله أو ينبغي أن أنمله فيما يتعلق لاملستقبل. 
عواقب وخيمة على معىن احلياة اآلن، فقد ركز فالسفة آخرون على أمهية احلاضر الذي يبحث حول مستقبل 

ع األخذ ميف احلياة اآلخرة لألفراد له أمهية قليلة.  شروما ميكن أن حيدث من خري أو  ،احلياة البشرية يف هذه
 وجهة نظر اثنني من الفالسفة الذين يتبعون للموقف الثاين، بيت سينغر وإريك ويلنربغ.لاالعتبار 

 تعاين منيل قرية . ختالقيام بعمل جيد وال يعتمد يف صالحه على املستقبل حالةيطلب منا سينغر النظر يف 
حاجة كبرية وتقابلها تلبية تلك احلاجة لاملساعدة. يدعي سينجر أن صالح مثل هذا الفعل جيب أال يعتمد 

 .جانباً  على املدى الطويل؛ ميكن للمرء أن يدع التكهنات حول ما قد حيدث بعد ألف سنة

https://plato.stanford.edu/entries/afterlife/#Bib
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صبح خاليًا من لى أن يلنفتض أننا اشتكنا يف مشروع ملساعدة جمتمع صغري يف بلد انم ع
الديون ويكتفي ذاتيًا يف الغذاء. وحقق املشروع جناًحا رائًعا، وأصبح القرويون أكثر صحة 

ولديهم عدد أقل من األطفال. قد يقول شخص  قتصادياال همداد أمنز وسعادة وتعليًما وا
ا خالل ضً ما "ما العمل الصاحل الذي فعلَته؟  سيموت الناس مجيًعا وأطفاهلم وأحفادهم أي

 (274: 1993ألف عام، وال شيء مما فعلته سيحدث أي فرق ". )سينجر 

 يب سينجر:جي

جيب أال نفكر يف جهودان على أهنا ضائعة ما مل تستمر إىل األبد، أو حىت لفتة  ،ومع ذلك
 (274: 1993طويلة جًدا. )

لسفة الزمن هذه، مجيع ؛ وفًقا لفاألبعاد بشروط رلاعيةعلى التفكري يف الكون  سينجر يعتمد احلل الذي اقتحه
 فهمأفضل؛  2020وجهة النظر هذه، ستكون حياة القرويني يف عام  فمناألوقات حقيقية بنفس الدرجة. 

 .2020صحتهم أفضل ومتعلمون جيًدا يف عام و سعداء 

ال حنتاج أننا نفكر )أو  ينصحنا أبال ،مثل سينجر هيلنربغ جلوء سينجر إىل فلسفة الزمن، ولكنال يتبىن إيريك و 
 .أو املستقبل يف تقييم معىن وضرورة مشاريعنا احلالية النظرة الشاملةإىل التفكري( من حيث 

أليس من األفضل لو انتهت احملرقة النازية عندما انتهى األمر بداًل من التفكري، على سبيل 
بات أن أتذكر مناس كيف سيكون العامل بعد مليون عام من اآلن؟ أستطيع   - 1970 ،املثال

يف الصالة الرايضية العالية لفئة الصغار عندما أصبحت كرة السلة أو لعبة الكرة الطائرة 
ذه مزاج املراهقني. حاول مدرسنا الرايضي أحيااًن هتدئتنا مبثل ههلبت وأ مثريمحاسية بشكل 

ذه ههل سيهتم أي شخص مبن ربح  ،األسئلة اخلطابية مثل: "بعد عشر سنوات من اآلن
اللعبة؟" وكان من املدهش أن الرد املعقول على مثل هذا االستعالم سيكون "هل من املهم 
حًقا اآلن ما إذا كان أي منا سيهتم بعد عشر سنوات؟" متبعًا النهج ذاته، يقتح توماس 

 (345: 2013انجيل أنه "أن ما نفعله اليوم لن يكون مهماً يف غضون مليون عام". )

ى ذلك أبنه على الرغم من وجود بعض احلكمة يف مواقف سينجر وويلنربغ، ولكن ال ينبغي ميكن اإلجابة عل
لذلك أن يثنينا عن تقدير أن املسار الطبيعي حملبة الناس واحلكمة )أو الفلسفة( تشمل االهتمام بـ "الصورة 

تمتاع بثمار شوا لالسالشاملة". وإن كان سينغر يهتم حًقا لالقرويني، أال يدفعه ذلك أبن أيمل يف أن يعي
عيًدا األبعاد؛ أال جيب عليه أن يكون س رلاعيةاالستثمارات اليت متت؟ أو وضع ذلك ضمن مصطلحات زمنية 
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غي أن مبالني لاملستقبل )وال ينبال...؟ ولالتأكيد أن من يقدمون املساعدة ليسوا  2040و  2030يف عامي 
ألرواح )أو إذا  كل ا  موتمث أصيبت القرية بنيزك، مما أدى إىل  (. من املؤكد، أنه إذا مت االستثماركذلك  يكونوا

فقد نعتقد أن االستثمار ال يزال حكيماً وجيًدا ونبياًل )خاصًة إذا  ،(2030يدمر القرية يف عام سكان النيزك 
مو ا أعلن أحد مقدمل يكن هناك توقعات بضربة النيزك لألرض(. ورغم هذا سيكون من املزعج للغاية إذ

 .القرية التخلي عناملساعدات 

دة لطاعون اهلائل يف ساعة واحبغض النظر عما حيدث، وعما إذا كان اجلميع قد أصيبوا لا
ت مجيع الكائنات بشكل فظيع أو إذا كان سيتم إدانة جمتمعك منذ ألف عام من اآلن ماتو 

اليت نا هتمامنا الوحيد وقيمة فعلا الحتقار، فإن ما فعلناه اليوم هوأبنه ال يستحق سوى ا
 !انبغض النظر عما ينتظر جيب أال تتضاءل 

حلياة ا. لالعودة إىل مسألة احلياة اآلخرة، إذا كنت تعتقد أن بعض من املفتض أن هذا املوقف سيكون غريباً 
ياة ويف احلياة حلينبغي للمرء أن أيمل يف االزدهار الطويل للقرويني يف كل من هذه ا ،اآلخرة اجليدة أمر ممكن

القادمة بداًل من التكيز فقط على قيمة موقعهم احلا ي. وإذا امتلكت هذا األمل، فلماذا أنمل أن تنتهي حياة  
 وإذا كنت تعتقد أنه من املمكن أ ،كل شخص يف وقت حمدد، على سبيل املثال خالل ألف عام؟ ولاملثل

 ة للقرويني؟احلال لالنسبهو  جيب أن أنمل أال يكون هذا احملتمل وجود حياة آخرة فيها ضرر كبري ومستمر، أال

تعليقات ويلنبريغ على احملرقة حمرية. من املؤكد أن ال يوجد شخص سوى النازي القاتل، واملختل عقليا، أيمل 
إىل موت فرد آخر. ولكن ما أيمل املرء أن حيدث بعد مليون سنة احملرقة لفتة أطول أو أن تؤدي  أن تستمر

من اآلن له صلة من خالل األخالق والقيم. أتمل يف احتمالني: أحدمها جنا فيه اليهود واستمروا مليون سنة 
من اآلن وهم يزدهرون. ويف االحتمال اآلخر ميكنك ختيل أن هناك إحياء للحزب النازي بعد مليون عام من 

ليهودية املستوطنات ا للتخلص مناستعمر اليهود املريخ ومت إرسال وحدات اإللادة اجلماعية النازية  اآلن.
. وينجح النازيون هذه املرة يف إلادة آخر 1940عام  لنازيون مع حي اليهود يف وارسولالطريقة اليت تعامل هبا ا

ت غري مبال إذا كن من املشنيين. سيكون الثا االحتماليهودي. لالتأكيد، سيكون من املؤمل بشدة األمل يف 
االحتمال الثاين. ال ميكننا ختيل أن شخًصا من أصحاب النزاهة سيقول إهنم ال يبالون  وقوع إبمكانيةاآلن 

إذا كان سيتم إلادة مجيع اليهود من قبل النازيني يف املستقبل، سواء كان ذلك بعد مليون عام أو  حولمطلقاً 
 ...أو عشرة ماليني أو عشرين



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رمبا(  ( جديرة لاملالحظة. يشري تعليقه إىل أن ما نقوم به اآلن )أوغيلينرب و مالحظة انجيل )اليت استشهد هبا 
بني ما إذا كان هناك حدث مهم )مبعىن أنه ذو التمييز  من اهلامبعد مليون عام من اآلن ليس هاماً، لكن 

ون الذين يعيشون يف املستقبل يدركون احلدث ويهتم ؛ من اجليد أن يكون قد وقع( و ما إذا كان األشخاصقيمة
 ، بغض النظر عما إذا كان أي إنسانيكن من الواجب حدوثهابه. ميكن القول، إن القضية هي أن احملرقة مل 

يتذكرها بعد مائة عام )أو ألف أو مليون( من اآلن. عالوة على ذلك، جيب أن أيمل أولئك الذين يشعرون 
ع جتربتنا الفكرية م لادة اجلماعية يف أن تذكرها وتسجيلها ال يرتبط بقانون التقادم. متاشياً لالرعب حيال هذه اإل

السابقة، يف ختيل احتمالني للمستقبل: بعد مليون عام من اآلن، سيتذكر األشخاص احملرقة ويستمرون يف 
ون احملرقة نازيني، ويتذكر أسفهم هلذه اإللادة اجلماعية. يف اجلانب اآلخر، ختيل أن األشخاص مجيعهم من ال

 .1002014يتمكنوا من حتقيقه إال يف عام  وهو شيء مل  ،لاعتبارها فشاًل يف النجاح يف قتل مجيع اليهود

األشخاص  ولحمن األسباب اليت جتعل موضوع احلياة اآلخرة ذا أمهية اترخيية ومعاصرة هو أن قيمنا ا فإن لذ
م. إذا لى املستقبل، مبا يف ذلك احتماالت املستقبل لألفراد بعد وفاهتواألشياء واألحداث احلاضرة هلا أتثري ع

علمنا أنه من املستحيل علينا تفادي املوت البيولوجي، ستكون التكهنات بشأن احلياة اآلخرة اليت نتوقعها أو 
ت استحالة نالتفكري فيما إذا كا خيالياً(، ولكن لن يكون أنمل هبا عدمية اجلدوى )إال إذا كانت ختدم غرًضا

خذان على حممل اجلد أ . ما هي اآلاثر املتتبة على حياتنا إذاعبثياً  اآلخرة ميكن هلا أن هتيمن على قيمنا احلياة
ن سينجر منضي لاجتاه النسيان؟ يتبىن بعض الفالسفة استاتيجية مشاهبة لليت اتبعها كل ماملوت  عربفكرة أننا 

ه بشدة"، يبدو روانلد دوركني صرحياً بشأن "ما خنشا" "الدين بدون هللاكتابه  وويلنربغ حول حياة كل منا. يف
(. بينما يعتقد أنه 150: 2013أي "اجملموع، والطمس، الذي ال ميكن ختيله، والذي خيرج من كل شيء" )

وًعا من قتح "نإال أنه ي ،من املمكن وجود نوع من أنواع احلياة اآلخرة الفردية )حىت يف ضوء الطبيعة اإلحلادية(
 (.159: 2013دوركني اخللود" وهو "النوع الوحيد الذي نرغب به يف أعمالنا" )

م أو جتامله يًدا أو تنحين ألحده تداعبكأن تعزف حلًنا أو   -عندما تفعل شيًئا صغريًا جيًدا 
يكون رضاك يف هذه احلالة اتماً. وتعد هذه هي  -أو تصنع كرسًيا أو قصيدة أو حًبا 

احلياة. ملاذا ال نستطيع أن جنعل احلياة حبد ذاهتا إجنازًا كاماًل، ذات قيمة خاصة اإلجنازات يف 
 .(158: 2013دوركني يف إتقان فن احلياة اليت تعرضها؟ )

بشكل  اةاء على قيد احليالبق أن تكون إجنازات عظيمة؟ إذا كان من يستطيع إنكار أن مثل هذه األعمال ميكن
سيكون دورين عندها حمًقا يف التخلي )كما يفعل( عن طموح الكوميدي وود ألني يف  ،فردي أمرًا مستحياًل 

العيش إىل األبد، ليس يف عمله، ولكن يف شقته. ولكن هل نعلم إذا كانت احلياة اآلخرة بشكل مستقل أمراً 
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الة تحياًل هي حسمستحياًل؟ نفتض يف وقت الحق من هذا املدخل أن استبعاد احلياة اآلخرة لاعتبارها أمراً م
فكري حول املوجود يف احلياة اليت يصفها دورين يدعوان للت ، نفتض أن اخلريوأكثر من ذلكضعيفة فلسفياً. 

إمكانية أن تكون حياة البشر أكثر ثراءً إذا مل تنته يف النسيان وبدالً من ذلك، فإن املوت ميثل انتقااًل إىل شكل 
بط الدايانت العاملية. للمزيد حول احلالة العلمانية املثرية لالهتمام اليت تر من أشكال احلياة اآلخرة وفقاً لبعض 

 شيفلر)مالحظة: يهتم  -2016  شيفلرراجع -العديد من قيمنا يف الوقت احلاضر بتوقعات املستقبل، 
 لاملستقبل الذي يتحقق يف هذه احلياة بداًل من حياة الفرد بعد وفاته(.

احلياة اآلخرة حمتماًل لثالثة أسباب على األقل: من املهم إذا كنت حتب لذلك، نقتح أن يكون موضوع 
أشخاصاً يف هذه احلياة وأتمل يف ازدهارهم الدائم )أو أتمل أال تتم إلادهتم أو أن يواجهوا مصري أسوأ( ؛ من 

هم األشياء فاملهم أن تفكر يف اآلاثر املتتبة على عدم وجود حياة آخرة )أو أن تكون واحدة( فيما يتعلق ب
اهلامة لالنسبة لك اآلن؛ ومن املهم التفكري ألسباب اترخيية: حيث كانت التكهنات واملعتقدات حول احلياة 

 بعد املوت موجودة خالل وقت طويل من اتريخ البشرية.

وهناك دليل يف معظم الثقافات على اإلميان بنوع من احلياة اآلخرة الشخصية، والذي يستمر فيه نفس الشخص 
الذي عاش ومات خيوض جتارلاً جديدة. على كل حال، توجد بدائل أخرى. ُيشار إىل اإلغريق القدامى على 

املشاهري  وهي ممارسة تنعكس يف إشارتنا إىل -أهنم وضعوا أمهية قصوى لـ "البقاء" يف ذكرى وتكرمي اجملتمع 
نسبة لليواننيني ق للكلمة، مل يكن هذا لالاملتوفني مثل )على سبيل املثال( "اخلالد بيب روث". )لاملعىن الدقي

هادس  لدى ةوَّر كوجود عدمي اللون وبدون قيمبدياًل عن احلياة اآلخرة الشخصية، بل كان مكماًل ملا كان ُيص
( يبدو أن هذا األمل ال يقدم عزاًءا كبريًا إال إذا كان املرء متفائاًل بشأن اإلصرار -إله املوتى وملك العامل اآلخر-

 جورفمام هلذا الشكل من ال. يوجد اختالف مثري لالهتجملتمع، وكذلك دقة وعدالة أحكامهمرار ذاكرة اواست
قدير الذي ال ينسى وال يسيء ت ،الذي سيمنحه هللاوعده بـ "اخللود املوضوعي" مع  ،يف الهوت العمليات

تناسخ. االعتقاد حبالة ال التقاليد اهلندوسية والبوذية تضمن(. ت262: 1962ذكرها )هارتشورن األرواح اليت يت
موت متتا ي ية من خالل والدة جديدة و ية أكرب لألفراد حول االستمرار مينح التقليد الفلسفي اهلندوسي مصداق

(. تتمثل املهمة املستمرة يف الفلسفة البوذية Knine 2010أكثر من التقاليد الفلسفية البوذية املوجودة يف 
اج وعي كاٍف لالذات ليكون هناك تناسخ، مع ضمان الفهم يف الوقت نفسه أبن الذات الفردية ليست إبنت

 Nattier)يف النهاية( شيًئا ماداًي ملموًسا، ولكنها وهم سيذوب أو يتحرر يف السعادة القصوى )انظر 
2010.) 
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 ،يل املثالعلى سب ،)انظر املوسوعة يف فلسفة اهلندوسية والبوذيةهذه مداخل أخرى يف موضوعات عنوان 
 لذلك سوف نتنازل هنا عن دراسة مقارنة للصور الدينية ،(العقل يف الفلسفة البوذية اهلنديةإىل  الدخول

لية اإلميان ذا املدخل على إمكانية ومعقو املتنافسة حول احلياة اآلخرة. ينصب تركيزان يف معظم ما تبقى من ه
بوجود حياة آخرة للناس، على الرغم من أننا سنقدم بعض املالحظات خالل املوسوعة حول أنواع احلياة اآلخرة 

وبيكر، الذين مت  وركريكغاملمكنة، اعتمادًا على افتاضات ميتافيزيقية خمتلفة. أما لالنسبة للفالسفة مثل  
ن والذين يستخفان مبن يتجاهلون موتنا، فنحن نفتض يف بعض األحيان أ ،االستشهاد هبما يف وقت سابق

التأمل يف الوفيات قد يؤدي إىل تعطيلنا وصرف انتباهنا عن البحث عن اخلريات )مثل اليت أبرزها دورين( أو 
م م عمال اإلغاثة يف مثال سينجر لالتوقف عن عملهختفيف املعاانة. لن يكون من املثري لإلعجاب أن يقو 

وعقد ندوات حول احلياة واملوت. ومع ذلك، قد ال يكون هناك أي خطأ يف العيش دون مقاومة املوت، إال 
أن هناك أسبالًا كافية جتعل املوضوعات املتعلقة لاملوت ووجود )أو عدم وجود( حياة آخرة مثرية لالهتمام من 

 وتستحق االهتمام. الناحية الفلسفية

إمكانية جناة األشخاص من املوت، فمن الطبيعي أن نت بع إجابة انبعة من ضوء فلسفة  حولويف ظل احلديث 
 اجلسم والعقل. ثنائيةالقسم التا ي البقاء على قيد احلياة من وجهة نظر حول يتناول البشر. 

 

 الثنائية - البقاء. إمكانية 2
 هي منظور "ودي للبقاء". إذا مل نستطع أن نتجاوز جمال أجسادان، فيبدو الثنائيةيبدو من الواضح أن  ،بدايةً 

ئات من أجسادان واجلزي أن أجزاءً رغم  -ق شيء منا كأشخاص أنه إذا دمر املوت أجسادان، سيدمران ولن يتب لنا
. ويف كافة ألخرىالكائنات احلية ا دا )مؤقًتا( ستكون جزًءا من أجسااليت تتكون منها ستكون مبعثرة ورمب

ألجسامنا  املتا احلاالت إذا كنا عقواًل أو أرواًحا غري مادية أو )غري ملموسة( أو أشخاصاً متجسدين، فإن الفناء
ستدعي فناءان كأشخاص. ويف الواقع، تستند واحدة من احلجج العديدة لالزدواجية على تصور يالفيزايئية ال 

صحيحة، هذا يعين أن جناة اجلسد من املوت ليس لاألمر الضروري.  ةالثنائيوجودان بدون أجسادان. إذا كانت 
قد يكون اعتمادان الوظيفي على أجسادان ضروراًي لدرجة أننا ال أنيت إىل الوجود إال كأشخاص متجسدين 
وعندما تصل أجسادان إىل شكل وبنية معينني نتوقف عن أن نكون ذاتنا عندما يتم تدمري هذا الشكل والبنية. 

تفتح الباب لالدعاء أبن اعتمادان على أجسادان عرضي )غري ضروري( أو أنه ضروري فقط يف  الثنائية لكن

https://plato.stanford.edu/entries/mind-indian-buddhism/
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ناقشة االدعاءات فقد متت م ،ضوء القوانني احلالية للطبيعة )القوانني اليت ميكن هلل أن يتجاوزها(. ومع ذلك
 حول البقاء. الثنائية

خاص الغري حول البقاء فاشلة ألننا ال منلك "معايري تعريفية" لاألش الثنائيةجيادل بعض الفالسفة أبن الرواايت 
متجسدين. حيث أننا عندما نصدر أحكاًما بشأن هوية األشخاص، فإننا ال نصدر أحكاًما بشأن هوية 

 لذلك الو األرواح. وقيل أنه ال ميكننا إصدار أحكام بشأن هوية األرواح، كوهنا غري حمسوسة وغري مكانية. 
ن تتشكل هوية الشخص مبرور الوقت من هوية روحه. ما ميكننا حتديده وإعادة حتديده هو اجلسد. ميكن أ

لكن مبجرد وفاة الشخص تتحلل اجلثة يف القرب، وال ميكن أن تكون األساس إلثبات هوية الشخص املفتض 
 (.18-6: 1978 برييأنه جنا من املوت. )

 –208: 1989يث خيلط بني سؤالني خمتلفني متاًما )هاسكر عي هاسكر أن هذا االعتاض غري منطقي، حيد  
أن تقول ألحدهم يف الوقت احلاضر أنه ذات الشخص يف  ماذا يعين (. أحدمها هو السؤال امليتافيزيقي:09

 آخر زمن يف( φيف زمن معني هي ذاهتا ) xهل   فإن السؤال امليتافيزيقي هو:زمن آخر؟ )وميكننا أن نقول، 
تكرر أن الشخص يف وقت معني هو ذاته بشكل م كيف ميكننا القول :املعريف السؤال هو والثاين( ؟y لاعتبارها

( ؟y لاعتبارها آخر زمن يف( φيف زمن معني هي ذاهتا ) xهل  ت الحق؟ أو كيف ميكن أن نقول ذلكيف وق
. اإلجابة األسئلة )الفشل تبعاً لـ فيتغنشتاين( هو مصدر التشويش الفلسفي اخلطري هذه بني التمييز يف الفشل

 φ يكون أن يعين ما نعلم أن نستطيع φعندما نعرف ما هي  ،املختصرة على السؤال األول هي أنه عادةً 
 تكون احلاالت الشاذة هي تلك اليت . ( "t2) معني زمن يف" φ" نفسه الفرد هو( t1) معني لزمن لالنسبة

φ يف (t1) 1 قد خضعت للتغيريات، وال نعلم إن كانت هذه التغيريات تستطيع تدمريφ،  أو استبداهلا جبسم
لكن  [1]،املثال الكالسيكي هو سفينة ثيسيوس .(t2) يف متاماً  ذاته لالشكل φآخر، حبيث ال ميكن أن تستمر 

هنالك العديد من األمثلة األخرى. يف مثل هذه احلاالت، يكون اخليار األول هو السعي إىل استيعاب مفهوم 
أم ال؟ لكن  ،فينةكل أجزاء الس  "السفينة" بشكل أكثر دقة، على سبيل املثال، يسمح لاالستبدال التدرجيي لـ

يف بعض األحيان قد ال يكون هناك إجابة واضحة هلذا السؤال. بعد كل ذلك، مت تطوير مفاهيمنا للتعامل مع 
أنواع من احلاالت الطارئة اليت تنشأ عادة، وقد يكون من املمكن يف بعض األحيان اختاع سيناريوهات )أو 

جيب أن نوفر  ،عليها يف استخدامنا العادي ملفهوٍم ما. يف هذه احلالة حىت اكتشافها جتريبياً( غري منصوص
 السؤال أبن االعتاف علينا وإال ،(φألنفسنا معايري لتغطية املوقف الذايت )ولالتا ي تعديل مفهومنا السابق لـ 

 .له إجابة من ما طرحناه الذي

https://plato.stanford.edu/entries/afterlife/notes.html#note-1
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 غري املادي لألرواح، نكتشف أنه ال توجد مشكلة حتتاج إىل رعندما نطرح هذا السؤال فيما يتعلق لاالستمرا
، على أن تكون كائناً يفكر ويؤمن ويرغب أبشياء خمتلفة -حل. حيث نعلم يعنيه أن تكون موضوعاً لتجربة 

وبشكل ظاهري هذا على األقل ال يستلزم التجسيد، بغض النظر عن التجسد يف اجلسد ذاته  -سبيل املثال 
يء ميكن فال يوجد ببساطة أي ش ،. إذا فكران لالروح غري املادية وفق املصطلحات الديكارتيةمع مرور الوقت

غري منها ن جيعل أ ميكنهيف الوجود من قبل هللا(  مرةأن حيدث ملثل هذه الروح )لاستثناء كوهنا مل تعد مست
رى لاخللود نظر الثنائية األخموجودة؛ فاألرواح وفقاً لديكارت "طبيعية خالدة". رمبا ال تؤمن بعض وجهات ال

ع الروح سيتعني عليهم أن يقولوا شيًئا ما عن أنواع التغيريات اليت تستطي ،الطبيعي للروح، وإذا كان األمر كذلك
وال تستطيع حتملها إذا أرادت أن تبقى يف الوجود لالصورة ذاهتا اليت كانت عليها. لكن ال توجد مشكلة هنا 

 (.11–206: 1999كروح غري مادية )هاسكر   يف الفرضية العامة للبقاء

.  بدايةً ليه عبعد االنتهاء من السؤال امليتافيزيقي، أصبح من الواضح أن السؤال املعريف أقل أمهية مما قد يبدو 
كيف ميكننا إعادة حتديد األرواح غري املادية مع مرور الوقت؟ يف الظروف العادية، نقوم بذلك عن طريق إعادة 

الروح، لكن هذا ليس ممكناً دائًما: قبل ظهور اختبار احلمض النووي على األقل، ال ميكن دائًما حتديد جتسيد 
تسوية حاالت اهلوية املتنازع عليها عن طريق إعادة حتديد األجسام. يف بعض األحيان، تكون ذاكرة األحداث 

تبارات أن هل ميكن ألي اخ للشخص اخلاضع للتجربة دلياًل هاماً، وإن مل تكن فهي لالطبع معصومة. ولكن
تثبت هوية شخص غري متجسد لالكامل؟ من الواضح أن مسألة هوية شخص غري متجسد أمر منطقي 

حدثون ستحضري األرواح ليفهموا املسألة، سواء كانوا يتملالنسبة للبعض: أولئك الذين يستشريون الوسطاء و 
 ،مبجرد معرفة أنه ما من مشكلة ميتافيزيقية هنامع العمة سوزي، أو جمرد متالعب متمر س. ولكن مرة أخرى، 

ا يف املمارسة يف حال وجدت وعندما حنتاجه عملية حبتة، وتتطلب اإلجابة عليهيصبح السؤال املعريف مسألة 
 ثل هذه التحديدات.القيام مبالعملية إىل 

جتدر أيضًا اإلشارة إىل أنه ميكن نشر اعتاض على االستمرارية الفردية يف الثنائية ضد االستمرارية الفردية يف 
على حساب  ةغري قادر  ةهو أن الثنائي الثنائية( ضد كانتاملادية. أحد االعتاضات )اليت ميكن إرجاعها إىل 

ة ائًما أبرواح فردية خمتلفة )مع "ذكرايت" حمدثة كاملاحتمال أن الروح أو الذات غري املادية يتم استبداهلا د
لاالستمرارية الشخصية للنفس. إذا كانت الذات غري مادية، فكيف  الوهم وصفات نفسية( ولالتا ي خلق

سنالحظ التغيريات املتتالية؟ قد يُطلق على ذلك مشكلة التبديل الذايت غري املكتشف )ورمبا غري القابل 
االعتاض العديد من العقبات، أحدها أننا لن نكون قادرين على حساب جتربتنا يف للكشف(. يواجه هذا 

احلاالت املتعاقبة بشكل صحيح )نسمع ساعة بيغ بن تقرع ثالث مرات من خالل مساعها ألول مرة تقرع 
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ة، يمرتني( إذا مل نكن ذات األفراد الذين نتحدث عنهم مبرور الوقت. وزايدة على ذلك، من حيث االستمرار 
من املمكن منطقيا أن يتم تبديل اهليئات املادية كل اننو اثنية. إذا مت التبديل )أو اإللادة والتكوين( يف حلظة 
)على عكس الفاصل الزمين( فلن تكون هناك مدة، ولن يكون هناك حدث ميكننا قياسه سيكشف لنا التبديل. 

 القابل ة، فال ينبغي أن يشكل تبديل الروح غريإذا مل يشكل تبديل الكائن املادي غري القابل للكشف مشكل
 للكشف مشكلة.

 احلياة اآلخرة اليت تنص على أن فكرة البقاء بشكل غري متجسد، حىتثنائية لى رمبا ال يزال هناك اعتاض ع
 احتمال حقيقي. ماك  تسمح لاعتبارها ي فكرة ال منلك عنها معرفة كافيةلو مل تكن غري متماسكة منطقياً، فه

سوف  رينرواح املغادالذي سيهدف إليه البقاء على قيد احلياة، على أي حال؟ لالطبع، إذا مت افتاض أن أ
تبعث أبجساد جديدة مباشرة، لالتا ي فإن هذه الصعوبة ستخفف إىل حد كبري. لكن إذا كانت نظرية الروح 

ود مثل هذه كري يف ما يعنيه وجغري املادية هي القيام أبي عمل فلسفي، فيجب أن نكون قادرين على التف
 الروح غري املتجسدة، من تلقاء نفسها.

(. يوضح برايس، بتفصيل  1953متت مواجهة هذا التحدي يف مقال مثري لالهتمام نشره إتش إتش برايس )
تها ليت ميكن مشاركاملتخي لة، ا -كبري، فكرة األرواح غري املتجسدة املوجودة يف "عامل" لشيء يشبه صور األحالم 

بني عدد من األرواح اليت تتشابه لالتفكري بشكل أكرب أو أقل، أو اليت تتفاعل مع اآلخرين عن بعد. تتضمن 
هذه الصور صورًا جلسد الشخص ذاته وألجساد أشخاص آخرين، حىت أن املرء يف البداية جيد صعوبة يف 

م بريكلي، إال أن ا. يشبه هذا املفهوم مفهو التمييز بني عامل الصور والعامل املادي املعتاد الذي نعيش فيه حاليً 
 :ظم يف عامل الصور. اعتاد قول هذابرايس ال يستند إىل هللا مباشرة لاعتباره الداعم للن

أبننا إذا كنا حنن املؤمنني، فسوف نعترب أن قوانني الطبيعة، يف عوامل أخرى كما يف هذا، 
 (390: 1953تعتمد يف النهاية على إرادة اخلالق املقدس. )

يه هذه الفكرة وفقًا لربايس أن يعتف أبنه قد مت اقتاح سرد واضح مبا فسيضطر من ينظر جبدية إىل تطور 
الكفاية ملا قد يكون عليه الوجود غري املتجسد. )وألحدث عمل جيادل أبن عاملنا الفعلي مثا ي يف تقليد 

عقول املسرد الافتاضه أن هذا هو أو فوست( يف إىل اتباع برايس ) .( ال حنتاج2007بريكلي، ارجع إىل فوست 
د؛ ميكن لبقاء غري املتجسللحالة الفعلية لألشخاص الذين رحلوا. يكفي إذا قدم سردًا يعزز وضوح فكرة ا

 حلياة اآلخرة أن يقول، "إن مل يكن هبذه الطريقة، فإذاً بطرٍق أخرى".لاللمؤمن 
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عقل واجلسد صحيحة، لالتا ي فهناك سبب لالعتقاد أبن بقاء إذا كان هناك سبب لالعتقاد أبن ازدواجية ال
ر إليها مرت أبوقات عصيبة يف اآلونة األخرية، ويُنظ الثنائيةالشخص على قيد احلياة أمر ممكن منطقياً. لكن 

بال شك لعدد  ختضع الثنائيةفإن  ،على نطاق واسع لاعتبارها فقدت مصداقيتها. سواء كان ذلك مربرًا أم ال
رغم أن هذه ليست لالضرورة أشد قسوة من الصعولات اليت تواجه املادية )ارجع إىل املدخل  ،العتاضاتمن ا

، ارجع إىل لوس، مينوج، و لثنائيةحول احلالة اإلجيابية ل (.eds 2010، أيًضا بيلر و كونس(. الثنائية إىل
(. يف ضوء The Blackwell Companion to Substance Dualism ) 2018موريالند 

  [2]ذلك، دعوان نفكر أيًضا يف إمكانية البقاء لالنظر إىل بعض النواحي املادية.

 

 املادية -بقاء . اعرتاضات على إمكانية ال3
ما هي احتماالت البقاء على قيد احلياة من وجهة نظر مادية جتاه األشخاص؟ من األسباب احملتملة لالعتقاد 
بعدم معاداة املادية آلفاق احلياة اآلخرة هو أن النظرة املعيارية اترخييا للحياة اآلخرة يف التقاليد اإلميانية الرئيسية 

ية وبني الهوتية قدمية العهد تربط بني اإلميان لالقيامة اجلسد تنطوي على قيامة األجساد. بينما توجد تقاليد
ية ، فإن العديد من الالهوتيني وبعض الفالسفة جيادلون أبن الثنائية هي إدخال أفالطوين إىل التقاليد اإلهلالثنائية

سدية لفهم (، وأهنا أكثر انسجاما مع العربية، املسيحية، والتشديد اإلسالمي على احلياة اجل1955)كوملان 
 .الثنائيةاآلخرة من الناحية املادية بداًل من املصطلحات 

، يتم احلفاظ على ائيةالثناملشكلة املنطقية املركزية لتكرار القيامة املادية هي اهلوية الشخصية. وفق افتاضات 
يستطيع  ءشيما من  اهلوية الشخصية من خالل استمرار الروح بني املوت والقيامة. ولكن لالنسبة للمادية

ر، كيف سوصل هذه الفجوة املكانية والزمانية بني اجلسم الذي يهلك وذاك اجلسم الذي يبعث. بدون هذا اجل
حث ذاك الذي مات؟ مت تسخري الكثري من الرباعة واجلهد يف البلطابًقا ميكن أن يكون الشخص "املعاد بعثه" م

 عن إجابة هلذا السؤال.

فاة و  أكثر اخليارات املادية شعبية واليت مبوجبها، يف وقت ما بعد هي لق"نظرية "إعادة اخل بدون شك، فإن
-125: 1983عرب إنشاء جسم له خصائص مطابقة للجسم الذي مات )هيك  هالشخص، يعيد هللا خلق

(. يف حني أن هذا قد يبدو مروًعا إىل حد ما يف حاالت الوفاة العنيفة، إال أن هللا ليس عاجزاً عن تصحيح 26
إصابة وجتديد شباب اجلسم وما إىل ذلك. ولكن هل إبمكان عملية إعادة اخللق أن حتافظ على أمهية أي 

دداً، فـ "أنت" خلقك جم أنت اثبتة وليست عرضية(؟ إذا مت عالقة اهلوية )حقيقة أن ثباتك مبرور الوقت كما

https://plato.stanford.edu/entries/dualism/
https://plato.stanford.edu/entries/afterlife/notes.html#note-2
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كنه )كما لو أن شخًصا آخر مي الذي تظهر إىل حيز الوجود عرب إعادة اخللق ال ميكن أن تكون شيئاً عرضياً 
أن حيل مكانك(. أحد األسباب لالشتباه يف أن عالقة اهلوية ال يتم احلفاظ عليها )وهذه ليس جمرد مسألة 
معرفية( هو أنه إذا استطاع هللا إنشاء جسد مشابه متاًما للجسم الذي مات، فلما ال يكون هناك اثنان أو 

، لن يفعل )ورمبا ال يستطيع( فعل شيء من هذا  أكثر؟ وليس جبواب مرٍض على هذا القول أبن هللا اخلري 
القبيل. من وجهة النظر املعنية، من ضرورايت البعث ترتيب اجلزيئات املادية لالطريقة الصحيحة، وهي حقيقة 

( كما أنه ليس أن يسرق هذه املعرفة!مالك ذكي  ضرورية وصعبة وهللا وحده قادر على حتقيقها. )رمبا يستطيع
كل شتطابقة املوجودة يف اجلسد امليت من اجملدي ضمان التفرد من خالل اشتاط أن تشكل اجلسيمات امل

اجلسد املبعوث. فمن انحية، ليس هناك شك يف أن اجلسم قد ألقى خالل حياته ما يكفي من اجلسيمات 
قت داخله  خالل و  لصنع عدة أجسام، وليس من املنطقي أن  يعين استبدال اجلسم ألحد الذرات املوجودة

الوفاة بذرة ذرفها اجلس قبل بضع ثوان املوت، أبن لدينا جسًما خمتلًفا )على افتاض متطلبات أخرى تكون 
مقنعة(.  من انحية أخرى، إذا مت استخدام جزيئات من اجلسم وقت الوفاة فقط، فهناك مشاكل معروفة منذ 

ئات كونت يف غضون سنوات قليلة عرب عدة هيوقت طويل حول توفر بعض هذه اجلسيمات، واليت رمبا ت
بشرية أخرى. على أي حال، هناك حدس يصع ب اإلقناع أبن إعادة البعث، بغض النظر عن مدى اكتمال 
اخلربة، ستنتج يف أفضل األحوال نسخة طبق األصل لذاك اجلسد الذي تويف. يقدم بيت فان إنواجني مثاال 

 مقنًعا:

. وأن غسطنيو طة مكتوبة خبط يد القديس أعي أنه ميتلك خمطو لنفتض أن ديرًا معيًنا يد
. سيخطر 457ن هذه املخطوطة أحرقت من قبل اآلريني يف عام أبرهبان هذا الدير يزعمون 

ميكن أن تكون هذه املخطوطة، اليت ميكن أن نلمسها،  لنا بشكل مباشر أن نسأل كيف
إجابتهم على ذلك هي أن هللا أعاد . لنفتض أن 457هي املخطوطة ذاهتا اليت أحرقت عام 

. جيب أن نرد على هذه اإلجابة على النحو 458خلق خمطوطة أوغسطني أبعجوبة يف عام 
التا ي: الفعل الذي يصفونه يبدو مستحياًل متاًما، حىت لو اعتربانه إجنازًا كلًيا. من املؤكد أن 

رب أول ذاهتا متاماً؛ تعت  ن هللا قد صنع نسخة كاملة من املخطوطة األصلية، لكنها لن تكو 
حلظات وجودها بعد وفاة أوغسطني؛ مل يكن معروفاً إذا كانت خمطوطة بيده؛ مل تكن جزءًا 
من أاثث العامل عندما كان حياً؛ وكل شيء على نفس هذا املنوال. لنفتض أن الرهبان 

خمطوطة بيد   ماعتمدوا اإلجابة ببساطة يف التأكيد على أن املخطوطة املوجودة اآلن حبوزهت
جزءاً من أاثث العامل عندما كان القديس حًيا؛ أي حني أعاد هللا خلقها  كانت أوغسطني ؛
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أو استدها، رأى هللا )كعنصر ال غىن عنه إلجناز هذه املهمة( أن الكائن الذي أنتجه لديه  
 [1978كل هذه اخلصائص. ]الفقرة. كسر يف عام 

ان أننا ال نفهم  بفعله حول ذلك. علينا أن خنرب الره نعتف أنه ال جيب أن نعرف ما ينبغي
 .(43–242: 1992)فان إنواجني   يكون ما يعتقدون به صحيحاً  نكيف ميكن أ

لالنظر إىل هذه الصعولات يف طريقة إعادة اخللق، بذلت حماوالت إلجياد طرق أخرى للمحاسبة على القيامة 
إاثرة لالهتمام هي االحتجاج الذي تبديه لني رودر بيكر  من الناحية املادية. واحدة من أكثر هذه األمور

(. يف هذا الرأي، األشخاص ليسوا 2005 ،2001 ،2000لطريقة عرض الدستور لألشخاص )بيكر 
متطابقني مع أجسادهم ولكنهم مرتبطون هبا. )تناقش عالقة الدستور بشكل موسع؛ وتفاصيل ذلك ليست 

كنفس  تقريًبا، القدرة على التفكري يف النفس ،و "منظور الشخص األول"هلا صلة هنا.( إن ما مييز األشخاص ه
. هذه القدرة، واليت يبدو أن البشر ميتلكوهنا بينما تفتقر إليها احليواانت األخرى، هي عنصر أساسي حبد ذاهتا

الشخصية  فيف املسؤولية األخالقية وكذلك قدرتنا على التخطيط للمستقبل وأداء العديد من األنشطة والوظائ
صعولات تجنب المام عقيدة القيامة اليت تاألخرى املميزة. وفًقا لبيكر، فإن طريقة عرض الدستور تفتح الطريق أ

املرتبطة بنظرية إعادة اخللق. نظرًا ألن األشخاص ليسوا متطابقني مع أجسادهم، فال داٍع لالعتقاد أبن اجلسد 
ملطلوب هو أن يكون منظور الشخص األول للهيئة اليت مت الذي بُعث هو ذاته الذي مات. ومع ذلك، فإن ا

(. 385: 2005إحياءها ذاته: "إذا مت إبطال منظور الشخص األول للشخص، سيخرجه هذا من الوجود" )
 لذا جيب نقل منظور الشخص األول من اجلسد األصلي إىل جسد القيامة:

( يف P2الشخص الثاين ) (هو ذاتهt1(يف زمن معني )P1يكون الشخص األول )          
: 2000( فقط إذا حتقق أبن الشخصني لديهما نفس منظور الشخص األول. )t2زمن معني )

132) 

أن هناك حقيقة متعلقة بكون شخص ما املستقبل لديه نفس منظور الشخص األول مشابه للذي fيرى بيكر 
  االثنني.أمتلكه اآلن، رغم عدم وجود طريقة "فعالة" لتحديد معايري اهلوية بني

على الرغم من أن سرد بيكر مثري للفضول، لكن يبدو أنه ميثل مشكلة عند إلقاء التفكري بشكل أعمق يف 
فكرة منظور الشخص األول. ميكن القول، كي متتلك منظور الشخص األول، جيب أن يكون الفرد إنساانً. 

يشبه  للعمل والتفكري والتحدث وما حيث أن امتالك منظور الشخص األول يعين القدرة على جتربة األشياء
ذلك. ميكن أن تكون مثل هذه األفعال متطابقة من حيث النوعية لدى املفكرين واملتحدثني؛ ما مييز بينهم 
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التزام الشخص لاألفكار أو الكالم. مبعىن آخر، تستمد األفعال املتعمدة هويتها من الشخص الذي يقوم  هو
ة لألفعال نفسها، فهذا ينطبق أيًضا على منظور الشخص األول، واليت ال هبا. وإذا كان هذا صحيًحا لالنسب

ألول الشخص ا  تعدو سوى أن تكون قدرات خمتلف األشخاص على القيام مبثل هذه األعمال. أن نقول أن
خص، مها نفس الش  الشخصني مها  الشخص الثاين لديهم نفس منظور الشخص األول هو ذاته القول أن  و

متتاز   عيار ليصبح جمرد لغو. لسوء احلظ حىت اآلن مل نتلقى أي مساعدة لفهم كيف ميكن لروح ماويتاجع امل
 مبنظور الشخص األول خاٍص هبا، أن تشغل اجلسم األول وجسداً آخر بعدها.

لدستور، لكنه كوران مثل بيكر من حيث مناصرته ل(. كور 2005تقدم كيفني كوركوران لاقتاح آخر عام )
بيكر ال يعتقد إبمكانية نقل األشخاص من هيئة إىل أخرى. يقتح كوركوران أن جسد القيامة وعلى عكس 

للشخص ال بد أن يكون متطابًقا مع جسده عند وفاته. يقدم كوركوران عدة مقتحات حول إمكانية حدوث 
 ذلك. جتب اإلشارة هنا إىل ما ميكن تسميته حل "القوة العنيفة":

.. ولكن ما .هذا اجلسد مرة، فلماذا مل يتسبب يف وجوده مرة اثنية؟إذا تسبب هللا يف وجود 
جيعل املرحلة األوىل للجسد بعد الفجوة خمتلفة عن اجلسد الذي هلك هو أن هللا جعله 

 (172: 2005هكذا. )

ة. قاليد متشاهبتن اللك ،لالتأكيد ،تقليد إهلي -هذا يقتب للغاية من جعل اهلوية مبرور الوقت مسألة تقليد 
)تذكران جبواناثن إدواردز أبننا نعاقب حبق على خطيئة آدم يف جنة عدن ألن هللا قد قرر أبن مرحلة حياة آدم 
مبا فيها اخلطيئة هي جزء من حياتنا أيًضا(. من الصعب تقدير ذلك عندما يكون نداء اآلهلة مشروعاً أو غري 

ف مييز كوركوران مشاهبًا للذي واجهه هيك: كي  مشروعاً تبعاً للفلسفة. قد يكون التحدي الذي يواجه موقف
 هللا بني إعادة خلق ذات اجلسم الذي مت تدمريه سابًقا وإنشاء نسخة مطابقة متاًما؟

ا نكون قد أهنينا آخر اقتاح لفان إنواجني حول القيامة املادية. ألنه رغم انتقاداته لوجهة النظر املعروفة، وهبذ
 يؤمن لالبعث. وهذا ما يقتحه:فإن فان إنواجني نفسه مسيحي و 

رمبا يزيل هللا جثة كل إنسان عند موته وحُيل مكاهنا احلروق والتعفن. أو رمبا ليس هللا متاًما 
جلهاز الدماغ وا -على هذا النحو: رمبا يزيلها من أجل "احلفظ" فقط "للشخص األساسي" 

: 1992 نينواجإل. )فان التفاصيأو حىت جزًءا خاًصا منه. املزيد من  -العصيب املركزي 
245-46) 
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وعندما  ،يتم احلفاظ على االستمرارية، من خالل احلفاظ على اجلسم )أو جزء أساسي من اجلسم، مثل الدماغ(
حيني موعد البعث، يعيد هللا احلياة إىل اجلسم املعين وتبدأ حياة البعث جمدداً. من لاب اإلنصاف، جتدر اإلشارة 

رمبا يكون حول القيامة املادية. و  االحتمال املنطقي ذا االقتاح فقط من أجل توضيحإىل أن فان إنواجني قدم ه
 قد جنح يف ذلك. ولكن كاقتاح يفتض به أن ميثل الطريقة الفعلية اليت ميك ن هللا فيها البشر من العيش جمدداً،

عاصرين لعلم كريون، مارسني املفإن السرد ليس لديه الكثري ليوصي به. يفتض هذا الرأي أن هللا يتوىل دور امل
حيث حيافظ على جثة املوتى إىل أن يتم إحيائها واستعادهتا يف حالتها الصحية. ولكن هذه أخبار سيئة 
للممارسني احلقيقيني، ألن "األجساد" اليت حيتفظون هبا جمرد حماكيات ومن املفتض أهنم ال يستطيعون إحيائها، 

جيا متكاملة. عالوة على ذلك، فإن ميزة السرد الذي جيعل من غري حىت لو كانت مجيع وظائف التكنولو 
جهة ضرورية لنجاح و  -أن هللا "يبعد" اجلزء اهلام من جسد الشخص، اترًكا وراءه نسخة مقلدة  -املقبول 

 :ني، كتب فان إنواج1992النظر يف تصوير طريقة ممكنة للقيامة. يف مذكرة املؤلف املرفقة يف عام 

ب ورقة حول هذا املوضوع اليوم، ال ينبغي  ي أن أد ي ببيان حمدد "أعتقد أن إذا كنت أكت
تقاد ". أميل اآلن إىل االع   هذه هي الطريقة الوحيدة اليت ميكن هبا إجناز مثل هذا الكائن

أبنه ميكن وجود طرق أخرى، وهي طرق أعجز عن تكوين فكرة حوهلا ألنين أفتقر إىل املوارد 
 (246: 1992بذلك. ) املفاهيمية للقيام

وقد اقتح دين زميرمان رواية أكثر حداثة وعبقريًة عن احلياة اآلخرة من وجهة نظر مادية. يبدو االقتاح على 
هذا النحو تقريًبا: حلظة املوت، خيضع كل جسيم أو ي يف جسم الشخص إىل "مهدئ" ينتج بداخله جسيًما 

لوقت نه يف جسد القيامة، املوجود يف "جمال" القيامة؛ يف نفس امن نفس النوع. أيخذ اجلسيم املنتج حديثًا مكا
يبقى اجلسيم األصلي يف مكانه كجزء من اجلثة. نظرًا ألن جسم القيامة، وليس اجلثة، والذي حيفظ حياة 
الشخص، فإن جسد القيامة بداًل من اجلثة هو "املستمر األقرب" جلسد ما قبل املوت. إذاً، يتم احلفاظ على 

لقيامة وليس اجلثة اليت هي نفس اجلسد الذي عاش سابًقا، إضافًة إىل اهلوية الشخصية. يتخلى هذا جسد ا
االقتاح عن اهلوية الصارمة )اليبنتس( لصاحل نظرية "املستمر األقرب". كما يشارك ميزة مثرية لالهتمام مع سرد 

؛ هاسكر  2010و  1999رمان الذي عاش سابقا. )زمي ليست نفس اجلسد فان إنواجني: اجلثة املتبقية
 2017(. للحصول على حتليل نقدي لتجارب الفكر زميرمان و فان إنواجني، راجع اتليافريو و كانوث 2011

 .2018و كانوث 

هائلة كما  ،م بشكل قاطع أن القيامة املادية هبدف احلفاظ على اهلوية أمر مستحيل، ولكن الصعولاتزَ جيُ مل 
(. يبدو أن أصحاب فكرة احلياة اآلخرة سيؤدون بشكل 31–211: 1999هو موضح أعاله )هاسكر 
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أفضل إذا استطاعوا تبين تنوع معني من ازدواجية العقل واجلسد. ال ميكن هلذا اإلدخال إجراء تقييم للميزات 
النسبية لالزدواجية واملادية. ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن الفلسفة احلديثة قد شهدت يف بعض األوساط 

تافًا متزايًدا لالصعولات الناجتة عن وجهات النظر املادية، واالهتمام من جهة أخرى أبنواع خمتلفة )وليس اع
 2010; Batthyany & Elitzur (.eds.  )راجع كونز و بيلر )الثنائيةالديكارتية حصراً( من 

(eds.) 2009 ؛ و  2018؛ لوس، مينوج، و موريالندLofton 2017 لالنظر إىل التماسك الواضح ).
دة والذي يرتبط فيه الشخص وجسده ارتباطًا حمتماًل )ميتافيزيقًيا، يصبح من الصعب القول أن إلا الثنائيةيف 

 اجلسد تعين لالفعل إلادة الروح(.

 ن املوت. جتارب التخاطر و االقرتاب م4
خالل ذروة احلالة املنطقية يف القرن العشرين، كان من املثري لالهتمام يف الوقت الذي اقتح فيه موريتز شليك 
أن مطالبه لالتحقق التجرييب ستجعل املعتقدات حول هللا ال معىن هلا، فإنه ال يستبعد أن تكون املعتقدات 

مام، على األشخاص الذين لديهام جتارب. ومن املثري لالهت حول احلياة بعد املوت بدون معىن طاملا أهنا تنطوي
أن بعض أكثر مشجعي الفكر املادي صالبةً يف القرن املاضي، مثل ويالرد فان أورمان كوين وبول تشريشالند، 
أشاروا إىل إمكانية وجود دليل جترييب قوي على قوى التخاطر النفسية وحىت األشباح. يف هذا القسم، دعوان 

 يما إذا كان هناك دليل جترييب حول االعتقاد املتعلقة لاحلياة اآلخرة.نبحث ف

يبحث علم التخاطر يف الظواهر اليت يُزعم أهنا خارج حدود التفسري الطبيعي العادي. تتضمن هذه الظواهر 
ل هذه ك  التخاطر واالستبصار والنبوءة والرسائل الروحية وحاالت التملك والتناسخ واألطياف وغريها. ال متتلك

الظواهر صلة مباشرة لالبقاء واحلياة اآلخرة، ولكن بعضًا منها، إذا مت قبوله كقاعدة، يقدم هذه األدلة: على 
سبيل املثال، الرسائل اليت يتم تلقيها من خالل وسيط، يزعم أهنا من شخص متوىف، حتتوي على معلومات ال 

 ميكن للوسيط الوصول إليها بطريقة أخرى.

هذه اجملموعة من األدلة مثرياً جداً للجدل. من الواضح أن هناك دافعاً وفرصًة لالحتيال والتلفيق  ويعترب تقييم
يف كثري من القضااي. ومع ذلك، فمن املشكوك فيه إذا ما كان املستفسر املسؤول قادرًا على حتمل مجيع 

ضة بشكل جذري ا مع مقاربة رافاحلاالت اليت يبدو أهنا تتحدى التفسري الطبيعي العادي. وميثل هذا تعارضً 
ومفادها أن الظواهر قد أثبتت إمكانية واقعيتها عرب بعض الباحثني ذوي السمعة الطيبة، مبن فيهم فالسفة مثل 
ويليام جيمس وهنري سيدجويك وتشار ي دانبار برود وإتش إتش برايس وجون بيلوف. هؤالء الرجال مل حيققوا  

ل حتقيقاهتم؛ يف الواقع، عرضوا مسعتهم الراسخة للخطر عند قيامهم كثريًا من املكاسب الشخصية من خال
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بذلك. عند التحقيق يف املوضوع لاستخدام الغرائز النقدية الدقيقة، قاموا لاختبارات صارمة يف اختيار احلاالت 
 ها.ياليت يعتربوهنا ذات مصداقية، ورفضوا العديد من احلاالت اليت اعتربوها احتيالية أو غري مصدق عل

إذا كنا على استعداد إلجراء جلسة استماع أولية خبصوص هذا الدليل، فما هي االستنتاجات املنطقية اليت 
ميكن التوصل إليها؟ االستنتاج الذي يقبله الكثري من هؤالء احملققني )وليس مجيعهم( هو أن األدلة متنحنا بعضاً 

(. ومع ذلك، 2002 بعد املوت )ستينكامب من اإلثبااتت، ولكن ليس بشكل قاطع، حول البقاء الذايت
فإن سبب اعتبار األدلة غري حامسة سيمنح قلياًل من الراحة للعديد من املشككني لاحلياة اآلخرة. السبب يف  

ارقة من يف حال قبولنا بوجود بعض األشكال اخل كوهنا غري قاطعة هو أن التجارب تقبل تفسريات خمتلفة
(. مثال على ذلك حني تلقى Braude 2002" )انظر super psiا لاسم "، املعروف أيضً اإلدراك احلسي

وسيط معلومات يبدو أهنا كانت معروفة يف جمملها من قبل أشخاص ليسوا أحياء أبداً. ولتجنب االستنتاج 
أبن املعلومات قد مت نقلها من الشخص املتوىف، جيب أن يُنسب إىل الوسيط استبصار وكذلك القدرة على 

( املوقف جيًدا: إن 114: 1953علومات الواردة عن بعد من عدة أشخاص خمتلفني. وخلص برود )دمج امل
بديلة  من خالل تقدمي تفسريات البقاءإمكانية اإلدراك احلسي اخلارجي تضعف القوة املباشرة لألدلة حول 

تماالت العامة برفع االححمتملة لتلك األدلة. لكن اإلدراك احلسي الفائق )احلاسة السادسة( تزيد من احلالة 
السابقة للبقاء على قيد احلياة، حيث أن ذلك ميثل مشكلة النظرة الطبيعية للشخص البشري، واليت تشكل 

 لالنسبة ملعظم املعاصرين العقبة األكرب أمام التصديق لالبقاء على قيد احلياة.

 Baileyبـ "جتارب االقتاب من املوت" ) يف اآلونة األخرية، ُزعم أن مصدرًا متميزًا لألدلة يكمن يف ما يسمى
and Yates (eds.) 1996  تعود هذه جتارب ألشخاص كانوا، أو اعتربوا أنفسهم، قريبني من املوت؛

ويف الواقع فقد استوىف العديد من هؤالء األشخاص معايري املوت السريري. يف ظل هذه احلالة، خيضعون 
هدون على ارب للعامل الذي ينتظرهم بعد املوت. لالعودة إىل احلياة، يشلتجارب رائعة، غالًبا تعترب على أهنا جت

جتارهبم، ويدعون يف كثري من احلاالت أهنم قد دخلوا يف حياهتم الالحقة نتيجة لتجربة االقتاب من املوت. قد 
من  بتبدو هذه الشهادة مقنعة بشكل خاص يف )أ( أعداد كبرية من األشخاص الذين قالوا أبن لديهم جتار 

هذا القبيل؛ )ب( أتيت التجارب تلقائًيا ملن يقتب من املوت، وال يتم البحث عنها أو التسبب فيها عمداً؛ و 
 )ج( ال أحد يستفيد عادًة من الناحية املالية من اخلربات أو التقارير.

اايت، وتشكل و وهذه التجارب ليست عشوائية يف حمتوايهتا. هناك عناصر متكررة تظهر يف العديد من هذه الر 
منطًا عاًما )ولكنه بعيد عن الثبات(. تشمل العناصر النموذجية الشعور لاملوت واهلدوء وغياب األمل؛ "جتارب 
خارج اجلسم" حيث ينظر الشخص إىل جسده "من اخلارج" ويشهد أحدااًث خمتلفة، وأحيااًن على مسافة كبرية 
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ديد؛ مقابلة "كائنات الضوء" )أحيااًن تشمل األصدقاء من موقع جسده؛ املرور عرب نفق مظلم حنو الضوء الش
واألقارب الذين ماتوا سابًقا(؛ و "مراجعة احلياة" اليت متر فيها أحداث احلياة قبلها وختضع للتقييم. قد يصاب 
هذا الشخص خبيبة أمل مبدئية أو حيجم عن العودة إىل اجلسم، ويشري الكثريون )كما لوحظ سابًقا( إىل أن 

غريه للخوف من املوت و  -أو حىت الغياب الكامل  -مما أدى إىل خوف من املوت  ،ة قد غريت احلياةالتجرب
 من النتائج املفيدة.

أن مثانية  1982هذه التجارب شائعة بشكل مدهش. أظهر استطالع للرأي أجرته مؤسسة غالوب عام 
من  وقت( قد جنوا من جتربة االقتابماليني أمريكي )حوا ي مخسة لاملائة من السكان البالغني يف ذلك ال

املوت. حتدث التجارب بغض النظر عن العمر أو الطبقة االجتماعية أو العرق أو احلالة الزواجية. رمبا أدت 
التحسينات يف التكنولوجيا الطبية اليت متكن الكثريين من العودة من حالة "املوت السريري"، إىل زايدة عددهم 

ن مت اإلبالغ عن جتارب االقتاب من املوت عرب التاريخ املسجل ومن مجيع أحناء يف اآلونة األخرية. ولك
كانت هناك العديد من   ،(1975) احلياة بعد احلياة ،1975األرض. منذ نشر كتاب رميوند موديز عام 

 Ring 1980; Sabomالدراسات للظاهرة، بعضها أجري بعناية فائقة للموضوعية العلمية )مثل  
1982 ;van Lommel .2001  وآخرون.) 

كما قد يتوقع املرء، توجد جمموعة واسعة من التفسريات لتجارب االقتاب من املوت، بدءًا من اليت تفسر 
 حرفيًا عن حالة تتجاوز املوت وصواًل إىل التفسريات اليت حتاول تشويه التجاربالتجارب على أهنا تكشف 

من خالل تصنيفها على أهنا جمرد انعكاسات حلاالت دماغية غري طبيعية. من الواضح أنه ال يوجد سبب طيب 
لعثور اأو فيزيولوجي واحد؛ حتدث التجارب لألشخاص ضمن جمموعة كبرية ومتنوعة من احلاالت الطبية. مت 

على مثال عكسي ومثري لالهتمام للتفسريات من حيث "العقل احملتضر" يف جتربة االقتاب من املوت اليت يعاين 
(؛ يكاد أن يكون خارقًا Heim 1892منها متسلقو اجلبال يف خضم ما يتوقعون أن يكون سقوطاً قاتاًل )

 رمان من األكسجني.للمنطق إمكانية اختزال هذه التجارب إما إىل املخدرات أو احل

من انحية أخرى، فإن تفسريات جتربة اإلقتاب من املوت لاعتبار أهنا تكشف بدقة ما حيدث يف احلياة القادمة 
هي موضع شك كبري، رغم شيوعها يف األدب الشعيب. أظهرت كارول زاليسكي، من خالل دراسات املقارنة 

جارب ر الوسطى واحلديثة، أن العديد من ميزات هذه التاليت أجرهتا حول جتارب االقتاب من املوت يف العصو 
(. ومن األمثلة الصارخة على هذا احلد األدىن 1987ختتلف بطرق تتوافق مع التوقعات الثقافية )زاليسكي 

من الدور الذي تلعبه األحكام واإلدانة يف التجربة احلديثة لالقتاب من املوت؛ على عكس حاالت العصور 
راجعة احلديثة للحياة إىل أن تكون عالجية وليست تقليدية. يف ضوء ذلك، ينسب زلسكي الوسطى، متيل امل
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التجارب إىل اخليال الديين، ويصر على أن القيام بذلك يعزز أمهيتها بدل التقليل منها. كما أن ادعاءات 
ة األحباث يف الثقافات يالثبات عرب الثقافات يف جتربة االقتاب من املوت احلديثة مشكوك فيها. مت إجراء غالب

حيث املسيحية متلك التأثري الديين السائد، ولكن األحباث اليت أجريت يف الثقافات األخرى تكشف عن أمناط 
 خمتلفة بشكل كبري. حيدث أحد الفروق اهلزلية يف احللقات اليت تقرر فيها عودة اجملرب إىل احلياة املتجسدة بدالً 

لًبا ما يكون هناك "دليل روحي" يف التجارب الغربية لالقتاب من املوت، والذي من البقاء يف العامل اآلخر. غا
خيرب اجملرب أبنه من األفضل أن يعود هو أو هي إىل احلياة. يف اهلند، من انحية أخرى، غالًبا ما يُرجع الشخص 

طة عن طريق النقمرة أخرى مبعلومات تفيد بوجود خطأ كتايب يف األعمال الورقية، لذا فقد وصل إىل هذه 
 ، انظر قسم "االختالفات الثقافية"(.موارد اإلنتنت األخرى ،2008اخلطأ! )ك. أوغسطني 

 تيعترب سبب هذه التجارب إشكالية. مت احلصول على بعض التجارب بشكل متعمد عن طريق إدارة املخدرا
(؛ مما يدل أن مثل هذه الظواهرقد تنتج عن طريق التغيريات الكيميائية يف الدماغ، Jansen 1997)انظر 

ولكن يف معظم حاالت جتارب االقتاب من املوت ال ميكن حتديد هذه األسباب الكيميائية. وقد خلص 
وقع من املوت. بساطة القرب املتالعديد من الباحثني إىل أن السبب املؤدي إىل جتربة االقتاب من املوت هو ب

)جتربة االقتاب من املوت قد واجهها أشخاص اعتقدوا أهنم على وشك املوت ولكنهم مل يكونوا يف أي وضع 
قسم اخلاص بـ لام رينولدز(. ميكن ، انظر الموارد اإلنتنت األخرى ،2008يهدد حياهتم )ك. أوغسطني 

ه امليزات الذي يشبه اخلربة أو يشب ،تقسيم احملتوى احملدد من جتارب االقتاب من املوت إىل حمتوى عادي
احملتوى الفائق، الذي يصور "عاملاً آخر" على عكس عامل التجربة العادية. مصدر   النموذجية للعامل العادي، و
م أن االختالفات الثقافية تشري إىل أنه جيب إسناد دور مهم للتوقعات الثقافية احملتوى الفائق إشكا ي، رغ

 املتعلقة لاآلخرة.

اجلانب الواضح من جتربة االقتاب من املوت. هذه هي الظواهر   هناك ما أطلق عليه غاري هابرماس ،أخريًا
ق منها. قد يبدو هذا أن يتم التحق اليت تشري بقوة إىل أن هناك شيًئا ما غري قابل للتفسري الطبيعي، شريطة

االجتاه أكثر فائدة ملعرفة ما إذا كان اهلدف هو الوصول لتقييم مقنع وموضوعي حول جتربة االقتاب من املوت. 
إذا كان ال بد من إمكانية التحقق بشكل موضوعي من بعض اجلوانب اخلارقة لتجربة االقتاب من املوت، 

عىن يعية متاًما وسيكون األفق مفتوحًا ملزيد من االستكشاف فيما يتعلق مبفيمكن استبعاد التفسريات الطب
التجارب. من انحية أخرى، إذا أمكن شرح كل هذه اجلوانب اإليضاحية بشكل كامل فيما يتعلق لالعمليات 

ة يالطبيعية العادية، فادعاء أن غاية جتربة االقتاب من املوت هو الكشف عن أي شيء ذو أمهية ميتافيزيق
 سيضعف إىل حد كبري.

https://plato.stanford.edu/entries/afterlife/#Oth
https://plato.stanford.edu/entries/afterlife/#Oth
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تندرج اجلوانب الواقعية لالقتاب من املوت يف عدة فئات. أواًل، هناك جتارب حسية خارج اجلسم، حيث 
يالحظ على املرضى، غالًبا أثناء الغيبوبة، بشكل دقيق امليزات اليت ال ميكنهم الوصول إليها من خالل القنوات 

 45فتاة تبلغ من العمر مثاين سنوات كانت قد غرقت تقريًبا،  تطلبت ،احلسية العادية. يف إحدى احلاالت
 دقيقة من اإلنعاش القليب الرئوي الستعادة دقات قلبها:

يف غضون ذلك، قالت إهنا خرجت من جسدها وزارت اجلنة. لاإلضافة إىل ذلك... كانت 
 ىلقادرة على إعادة ترتيب التفاصيل لالكامل وبشكل صحيح من وقت وصول املسعفني إ

فناءها وصواًل إىل ما مت يف وقت الحق يف غرفة الطوارئ لاملستشفى. )موريالند وهابرماس 
1998 :159) 

اثنياً، هناك رواايت عن التجارب احلسية اليت تبلغ بدقة عن األحداث اليت وقعت خالل الفتات اليت توقف 
شاط عقلي قابل " اليت مل يكن فيها نفيها قلب الشخص املعين، وحىت أثناء فتات "التخطيط الدماغي املسطح

لالكتشاف. أخريًا، توجد "لقاءات مفاجئة" أثناء جتربة االقتاب من املوت مع األصدقاء واألقارب الذين ماتوا 
يف الواقع مؤخرًا، ولكن مل يكن لدى الشخص أي معرفة هبذا قبل وقت التجربة. والسؤال احلاسم هو: من أين 

وفاة الشخص اآلخر؟ إذا استبعدان قنوات االتصال العادية، فإن النتيجة األكثر حصل الشخص على املعرفة ب
طبيعية هي أن هذه املعرفة مت احلصول عليها من الشخص املتوىف والذي ال يزال على قيد احلياة بطريقة أو 

 أبخرى.

املناقشات األكثر  حدة منمت التشكيك يف كل هذه االدعاءات املتعلقة لالقيمة اإلثباتية لإلقتاب من املوت. وا
الذي يعتمد على عمل من قبل عدد   ،(2008، موارد اإلنتنت األخرىمشوال هي من قبل كيث أوغسطني )

ال توفر  االقتاب من املوتكبري من الباحثني اآلخرين. كما لوحظ لالفعل، وجود أدلة دامغة على أن جتارب 
جتربة مطابقة متاماً للظروف يف احلياة اآلخرة؛ مما يثبت ذلك، االختالفات الكبرية يف هذه التجارب يف أوقات 
خمتلفة وثقافات خمتلفة. ومن األمور ذات الصلة أيًضا هي حقيقة أن جتارب مماثلة حتدث أحيااًن لألشخاص 

هتدد حياهتم. من الواضح أن االقتاب من املوت، وليس القرب الفعلي الذين يعتقدون خطًأ أهنم يف ظروف 
تكون اللقاءات مع األشخاص املتوفني مؤخرًا، والذين تكون   من العامل اآلخر، هو الذي يُطلق هذه التجارب.

الوا ز وفاهتم جمهولة لالنسبة للمجرب، أقل إاثرة لإلعجاب إىل حد ما مبجرد االعتاف أبن األشخاص الذين ما 
على قيد احلياة قد يواجهون أيًضا جتربة االقتاب من املوت )"األشخاص األحياء"(. هؤالء األشخاص الذين 
ما زالوا على قيد احلياة خالل جتربة االقتاب من املوت؛ ال ميكن أن يكونوا موجودين فعاًل يف العامل اآلخر 

حياء ميكن أن يظهروا يف جتربة االقتاب من املوت، الذي دخلوه. ولالنظر إىل أن األشخاص الذين ما زالوا أ

https://plato.stanford.edu/entries/afterlife/#Oth
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فمن احملتمل إحصائًيا يف بعض األحيان أن تكون هناك أيًضا لقاءات مع أشخاص ماتوا مؤخرًا ولكن وفاهتم  
 كانت جمهولة.

يتم الرد على االدعاءات اليت حتدثت عن جتارب االقتاب من املوت خالل فتات دون نشاط يف الدماغ من 
رد الفعل أبن الرسم الكهرلائي للدماغ قد ال يكشف عن كل نشاط داخل الدماغ. التصوير لالرنني خالل 

 ميكن أن يكشف عن النشاط الذي يعجز الرسم الكهرلائي للدماغ ،املغناطيسي الوظيفي، على سبيل املثال
كن أن تكون جتربة مي عن اكتشافه. يف احلاالت اليت يكون فيها نشاط الدماغ قد توقف فعليًا ملريض معني،

اإلقتاب من املوت قد حدثت إما قبل التوقف أو بعد استئناف نشاط الدماغ الطبيعي؛ ليس من الضروري أن 
نفتض أن جتربة االقتاب من املوت وعدم نشاط الدماغ كانت متزامنة مع )"األشخاص األحياء"(. فيما يتعلق 

ة، فهي قتاب من املوت واليت مل تكن متاحة بدون هذه التجربلادعاء املعلومات اليت اكتشفت أثناء جتربة اال
ومات" غري أنه "غالًبا" يتم اإلبالغ عن "معل ،يف املقام األول ،تتيح لنا احلصول على إجالات خمتلفة. يالحظ

يف بعض احلاالت ذات املعلومات املؤكدة، قد نتعامل مع حتسينات الحقة    دقيقة )"التباين خارج اجلسم"(.
تيجة للتالوة املتكررة للقصة. )هذه احلاجة ال تنطوي على اخلداع املتعمد؛ فهي جتربة شائعة متيل القصص ن

املتكررة غالًبا إىل منح ميزات جديدة لالهتمام هبا. يف حاالت أخرى، يُقال إن املعلومات كانت متوفرة يف 
ا أنه غري شياء قيلت أثناء إجراء طيب عندما بدالواقع من خالل القنوات احلسية العادية، غالًبا بسماع اجملرب أل

واٍع وال يستجيب. )هناك أدلة كبرية على أن األشخاص "يف حالة الالوعي" يسمعون ويسجلون األشياء اليت 
تقال يف الوقت الذي يبدون فيه غائبني عن حميطهم.( )"اإلدراك اخلرايف الواقعي أثناء التجارب خارج اجلسم؟"( 

ة  إلشارة إىل أن أوغسطني ال يبذل جمهوًدا كبريًا إلثبات أن العوامل املذكورة يف تفسرياته الطبيعيوجيب رغم ذلك ا
كانت فعالة حقًا يف خمتلف حاالت جتربة االقتاب من املوت. يبدو أن رأيه يعتمد أن عبء اإلثبات يقع 

 من املوت. ة لتجارب االقتابلالكامل تقريًبا على عاتق اللذين يقدمون دعاوى نيابة عن القيمة اإلثباتي

فيما يتعلق مبجموعة األدلة هذه سواء من التخاطر أو جتارب االقتاب من املوت، فقد نكون قريبني من النهاية 
املسدودة. سيجادل أولئك الذين يدعمون القيمة اإلثباتية للتجارب أبن التفسريات الطبيعية اليت مت تقدميها 

 مفرطة جتاه الرواايت املؤكدة جيًدا، وهم يف أغلب احلاالت كثريوا الظن. أولئكليست كافية، وسيبدون شكوًكا 
الذين يرفضون القيمة اإلثباتية هلذه الظواهر )مبا يف ذلك بعض املؤمنني يف احلياة اآلخرة( سيجادلون أبن األدلة 

قة جيدة بشكل عام، وأن بطريغري كافية لتربير االدعاءات االستثنائية املقدمة، وأن التفسريات الطبيعية تعمل 
ا التفسري الكامل ملَ هو أكثر إاثرة للحرية يتطلب معرفة تفصيلية لاألحداث والظروف احمليطة اليت ال تتوفر لدين

يف كثري من احلاالت. قد يقدم املزيد من البحث الدقيق حول احلاالت الفردية بعض األمل يف التقدم، لكن 
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 ل اخلالفات األساسية خاصة وأن وجهات النظر املختلفة يتم تدعيمها بوجهاتيبدو أنه ليس حمتمالً أن يتم ح
 نظر عاملية متنوعة.

 

 . االعتبارات امليتافيزيقية حول البقاء على قيد احلياة5
إذا وضعنا األدلة التجريبية جانباً، فما هي االعتبارات امليتافيزيقية العامة ذات الصلة لاإلميان لالبقاء على قيد 

ة؟ لقد رأينا لالفعل أن الرواايت املادية لألشخاص تتسبب ببعض العقبات اخلطرية. كما جادل فان إنواجن احليا
وآخرون، ميكن أن مينح هللا احلياة اآلخرة لألشخاص بطريقة تتفق مع الفلسفة املادية للعقل. لكن يف ظل 

ذُكر سابًقا، فإن  اً للبقاء على قيد احلياة. كماغياب هللا، تبدو النظرة املادية جتاه العامل الطبيعي غري واعدة أبد
كافة األحوال تضمن ب الثنائيةازدواجية العقل واجلسد ستقدم بعض الدعم إلمكانية البقاء على قيد احلياة، لكن 

البقاء؛ احلجج القدمية حول البساطة والتدمري املزعوم لألرواح غري صاحلة. كما الحظ كانت، فإن الروح 
إن  ليت ال ميكن تفكيكها إىل األجزاء املكونة هلا، قد تتالشى تدرجيياً حىت ختتفي متاًما. رغم ذلك فا ،"البسيطة"

الصلة الوثيقة بني التوحيد واإلميان لاآلخرة ال يتم تقديرها لالشكل الكايف يف كثري من األحيان. فالنقطة ليست 
توى يقبلها الكثري من األشخاص بسبب هذا احمل أن األداين التوحيدية تدمج االعتقاد يف احلياة اآلخرة اليت

 الديين. تلك الرابطة أقرب من ذلك، وهلا أتثري كبري يف كال االجتاهني.

لنفتض أن هللا الواحد موجود لالفعل. وفًقا ملبدأ التوحيد، فإن هللا قوي كلًيا وخري  متاًما، ويفتض أن هذا اخلري 
تاٍض ها من املخلوقات العقالنية، إن وجدت(. يف الواقع، هذا ليس جمرد افمن النوع املرتبط برفاهية البشر )وغري 

أتملي؛ هناك نصوص توراتية تنص على أن هللا إله احملبة. إذا كان هناك سبب لالعتقاد أبن هللا حيب الرواح 
 مما هو ممكن رباليت خلقها، فمن املقبول االعتقاد أن هللا يرغب يف منح املخلوقات فرصة أطول أمداً لتحقيق أك

يف نطاق الوجود األرضي. هذا صحيح بشكل خاص كما يظن املرء، ألولئك الذين جيدون حياهتم يف حالة 
أو أي من الكوارث الطبيعية أو البشرية األخرى اليت نتعرض هلا،  ،أو احلرب ،خطر بسبب املرض، أو احلوادث

 ياة جيدة ومرضية نوعاً ما، يعلمون أن أمامهممن دون أي خطأ من جانبهم. ومع ذلك، حىت الذين يتمتعون حب
 الكثري للقيام به واالستمتاع بنتائجه بوجود مزيد من الوقت واحلماسة والطاقة الستخدامها بشكل جيد.

وميكن أيضا عكس هذه احلجة لتمنح أتثرياً أكرب. إذا مل يكن هناك حياة آخرة، وال عامل ميكن فيه هتدئة أحزان 
ة مظاملها، عندئٍذ ميكن القول إن حل مشكلة الشر يصبح مستحياًل أبي طريقة عقالنية هذه احلياة ومعاجل

واضحة. ميكن القول، إن هللا اخلري  والقوي متاًما لن يصنع كواًن يعيش فيه كل أو معظم املخلوقات حياة مليئة 
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ة للتحول إىل ما توجد فرص لالبؤس مث يتم القضاء عليهم؛ كما أن هللا اخلري  واحملب لن خيلق الكون حيث ال
واألمر  -بعد هذه احلياة. هذا ال يعين، أن إاتحة احلياة اآلخرة جيعل مشكلة الشر سهلة لالنسبة إىل املؤمنني 

 -أبعد ما يكون عن ذلك. لكنه يقدم إمكانية النظر إىل مظامل هذه احلياة على أهنا ليست هلا الكلمة األخرية 
 احلياة أن يكونوا ضحااي أبديني أما من ارتكبوا الشر فلن يفلتوا من العقاب. ال يتعني على الضحااي يف هذه

هلذه األسباب )على عكس الدايانت( يصعب على املرء العثور على عدد كبري جًدا من املؤيدين الذين ال 
 يؤك دون أيًضا اإلميان لاحلياة اآلخرة.

. ال شك حجج كانت حول "افتاضات السبب العملي"تتوثق العالقة الراسخة بني التوحيد واحلياة اآلخرة يف 
أن كانت يقدم أسبالًا خمتلفة لالفتاض حول هللا واالفتاض حول احلياة اآلخرة، كما أن النهاايت اليت تؤيدها 
هذه االفتاضات خمتلفة ظاهراًي. يف الواقع، ورغم ذلك فمن املعقول جداً أن اثنني من االفتاضات ال ينفصالن. 

نفتض بوجود هللا، ألن هذه هي الطريقة الوحيدة اليت ميكن لألشخاص من خالهلا التلذذ لالسعادة  جيب أن
مبا يتناسب مع مرتبتهم األخالقية. لاالعتماد على الظروف الفعلية للحياة احلالية، يبدو أن هذه الغاية ميكن 

دها حتقق التقدم ألن احلياة األبدية وح أتمينها، إن وجدت، فقط يف حياة مستقبلية. قيل لنا أن نفتض اخللود،
املستمر واحملتمل الذي يهدف إىل تزامن إرادة الفرد مع متطلبات القانون األخالقي. وغالباً يبدو أنه هذا التقدم 
املستم، يتطلب نوًعا من الظروف احلميدة أخالقيا يف احلياة اآلخرة لكي حيدث، ويفتض كانت ضمنًيا حتقق 

 هذه الشروط.

فهل من املعقول أن نؤمن  ،ا عن احلجة يف ااجلهة املقابلة: إذا كان من املعقول أن نؤمن حبياة أخرىماذ
لالتوحيد؟ لالنظر إىل منطقية االعتقاد لاحلياة اآلخرة، سيكون من املنطقي أكثر االعتقاد أبن اإلميان لالوحدانية 

واألداين غري  طقية التوحيد يف سياق الفلسفاتصحيح وبداًل من الطبيعة املادية، ولكن جيب أن يتم تقييم من
اإلهلية اليت تتضمن اإلميان لاآلخرة. اهلندوسية غري التوحيدية و البوذية تتضمن معتقدات عن احلياة اآلخرة. يف 

يعد اإلميان لاحلياة اآلخرة جزًءا من فهمهم للعدالة الكونية، وهو نظام يعتمد فيه تناسخ  ،هذه التقاليد الدينية
فرد )ويف النهاية التنوير والتحرر( على الكارما اخلاصة به. هذه، وغريها من التقاليد مثل اليانية، تتضمن ال

القضااي اليت يتم طرحها يف مداخل أخرى لدى مجعية الفلسفة األوروبية، ولكننا نقدم هنا مالحظة متواضعة 
د من ع النظام السليم أخالقيا( يف تقدمي املزيحول دور األدلة عن حياة آخرة جيدة )حياة آخرة تتفق نوعاً ما م

 الدعم لدين أو فلسفة أكثر من غريها.

 ختيل أن لدينا سبب وجيه لالعتقاد )أو أننا منلك مربرات كانطية
لإلميان( أبن الكون قتم ترتيبه يف أصاًل بطريقة عادلة وأخالقية )السعادة والفضيلة سوف تتفق، ولن يستمر 
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إىل أجل غري مسمى وما إىل ذلك(. ختيل أنه ميكننا حتديد أكثر الرواايت املنطقية هلذا  األشرار يف التغطرس
النظام األخالقي لاالعتماد على الرواايت اإلميانية التقليدية للحياة اآلخرة أو على نظام التناسخ الذي تعمل 

ن البديل الثاين يواجه ما وبن كولينز أبالتحرير. جادل ر  -فيه الكارما على حتديد املواليد املتتاليني حىت التنوير 
ساد اعتقاد تقليدي لدى البوذيني أبن ظروف والدة الفرد من جديد يطلق عليه "مشكلة إدارة الكارما". وكتب،

تتحدد بشكل كبري بواسطة الكارما، أي أفعال املرء، سواء كانت جيدة أو سيئة يف هذه احلياة واحلياة السابقة. 
اليت ولدت  والظروف العائلية ،هذا يتطلب وجود شيء مثل "الربانمج" الذي يرتب جيناتكيبدو أن  ،ومع ذلك

 (.Collins 1999: 206فيها، وما شابه ذلك لتتوافق مع القيمة األخالقية ألفعالك السابقة )

ملرء ا لالنسبة للموحدين، كالعديد من اهلندوس )وليس مجيعهم(، ميكن اعتبار هذا التتيب الدقيق لظروف حياة
لتتناسب مع الكارما من عمل هللا. طاملا ندرك مدى وضوح الوكالة اإلهلية، فإن "إدارة" التناسخ من حيث 
املبدأ جيب أال تكون أكثر صعوبة من أي تفسريات إميانية أخرى. لكن يف غياب التفسريات التوحيدية املعتمدة،  

وكيف نشأ؟ ونعرف اليوم، بواسطة وسائل مل تكن متاحة للهندوس والبوذيني  ،كيف يعمل "برانمج الكارما"
ل من البساطة. ال تعمل هبذا الشك -الطبيعة املعروفة واملدروسة يف العلوم الطبيعية  -أن "الطبيعة"  ،القدماء

، لكنها ال (تعترب قوانني الطبيعة خفية ومعقدة بشكل مذهل )على الرغم من أهنا "بسيطة" بطريقتها اخلاصة
تعمل بطريقة حتدد ااحلاالت املادية وفًقا للقيمة األخالقية لألشخاص أو وفًقا ألي اعتبارات أخالقية موجودة. 
رمبا سنقول أبن قوانني الطبيعة ال حتتم األشخاص أو األخالق. بدالً من ذلك، فهي ذات طبيعة غري شخصية، 

لوجود اإلنساين. ة الصيغ الرايضية البعيدة عن الغاية اليت تتخلل اويف كثري من احلاالت ميكن التعبري عنها بواسط
لذلك إذا كان هناك "نظام أخالقي مرتبط لالكارما" من النوع الذي افتضته التقاليد اهلندية، فيجب أن يكون 

لعلم متييزه(. لشيًئا خمتلًفا جذراًي عن ترتيب الطبيعة الذي حيكم  التطورات املادية للعامل )إىل احلد الذي ميكن 
ومع ذلك، جيب أن يرتبط األمران بشكل وثيق، ألنه ويف النهاية فإن هذه العمليات الفيزايئية لالتحديد يقال 
أبنه يتم التخلص منها وفًقا لكارما الشخص. ومن غري املعقول مطلقًا أن ينشأ نظامان خمتلفان يف النظام 

ن معان من حمض صدفة؛ ما يعين أنه ينبغي ظان يتفرعا مالكوين من هذا القبيل من مصادر غري متصلة وجيت
نقطة مشتكة. إذا كانت تلك النقطة املشتكة للنظام الطبيعي ونظام الكارما غري شخصية، هذا يعين أننا حباجة 
إىل بعض املعلومات عن السبب والطريقة يف إجياد هذين النوعني املختلفني متاًما من النظام يف الكون. يبدو 

عي وجود مصدر ذايت لكل من النظام الطبي  ذه األسئلة يتم اإلجابة عليها بسهولة أكرب إذا افتضنا أن ه
ما يعين القول أبن هللا الذي أراد إجياد خملوقات، هو الذي يرغب يف توفري نظام طبيعي مستقر  -واألخالقي 

 ميكن هذه املخلوقات أن تعيش ومتارس سلطاهتا املتنوعا من خالله.
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لالطبع جمرد متثيل صغري حلجة تتطلب حيزًا أوسع بشكل كبري جدًا لتطويرها لالكامل. حنن نقدم خط هذا 
االستدالل أعاله كمثال على كيفية املقارنة بني مزااي احلسالات البديلة للحياة اآلخرة. كما يُعرض أيًضا لتوضيح 

حني نفكر  ضوء امليتافيزيقيا الشاملة. و أن القضية املؤيدة للحياة اآلخرة أو ضدها تُفهم على أفضل وجه يف
بشكل موجز حول ما يدعى الغاية تربر الوسيلة، سنعرف كيف ميكن أن يستشد التفكري الفلسفي حول احلياة 
اآلخرة لاالعتبارات امليتافيزيقية. وبدون شك، يرغب الكثري من األشخاص بشكل كبري أبن تكون هناك حياة 

كبري إن مل يكن كلًيا هلذا السبب. وال يوجد شك أن معظم الفالسفة سيعتربون   آخرة ويؤمنون أبحدهم إىل حد
هذه حالة كالسيكية من التمين. لكن هذا االستنتاج متسرع للغاية. يف الواقع، فهو يتسبب لاملغالطة يف طرح 

شكل أي ة ال تالسؤال. من املؤكد أنه إذا كان الكون طبيعياً، فإن رغبة كثري من األشخاص يف احلياة اآلخر 
دليل على وجود حياة أخرى. قد خيطر للمرء التساؤل حول أسباب مثل هذه الرغبة، ونظرًا النتشارها على 
نطاق واسع، فقد يتساءل عن القيمة الداروينية احملتملة لبقائه. لكن ال يوجد قيمة ثبوتية ميكن أن ترتبط مع 

 الرغبة يف افتاض الطبيعة.

أن اإلميان لاهلل )أو بعض وجهات النظر القريبة من التوحيد( صحيحة. اعتماداً  ومن انحية أخرى، لنفتض
على هذا االفتاض، فإن احلياة البشرية ليست نتاجاً عرضياً لقوى طائشة عملت بدون تفكري يف ذلك أو مع 

وجدت(  نأي شيء آخر. وعلى العكس من ذلك، فإن احلياة البشرية )وحياة املخلوقات العقالنية األخرى، إ
هي نتاج لعملية تطورية، تتم إجيادها لالصورة اليت هي عليها هبدف خلق مثل هذه الكائنات، من قبل هللا 
الذي حيبهم ويعتين هبم. إذا كان األمر هبذا الشكل، فهذا يدل على وجود حجة قوية تدعو إىل أن تكون 

رقى إىل درجة عنها. لكن هذا االستنتاج ال يالرغبات شاملة أو شبه شاملة بني البشر حبيث ميكن حتقيق الرضا 
اليقني؛ من املمكن أن يكون البشر قد شوهوا غرض هللا منهم، ولالتأكيد قد تكون املفاهيم اإلنسانية للطريقة 
اليت ميكن هبا إرضاء رغبات معينة واسعة النطاق. ولكن جيب أن يكون االفتاض هو أن الرغبات واسعة 

 دف إىل حتقيق بعض املنفعة احلقيقية واليت هي ممكنة، رغم عدم مشولية املفاهيم اليتاالنتشار أو الشاملة هت
حيملها بعض األشخاص حول اخلري. وإذا كان األمر هكذا، فإن األشخاص الذين يعتمدون الرغبة يف احلياة 

ض املرء منذ ت اآلخرة سبباً لالعتقاد أبحدهم فإهنم على اجلانب الصحيح من سبب القيام بذلك. فقط إذا اف
 فيمكن استمرار هتمة التمين. يف مسامهة حديثة، جيادل يوهان إديبو ،البداية أن الكون ليس صديًقا لإلنسان

( أبنه نظرًا لكوننا ال نعرف أننا لسنا يف عامل صديق لإلنسان، فال ميكننا أن نستثين إمكانية احلياة 2017)
 اآلخرة للبشر بطريقة منطقية.
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األشخاص الذين يؤمنون لاحلياة بعد املوت يفعلون ذلك ألسباب داخلية متعلقة بتقاليدهم الدينية. الكثري من 
ميتلك اهلندوس والبوذيني رواايهتم اخلاصة عن أشخاص يتذكرون لالتفصيل أحداث حياهتم السابقة. سيعتمد 

حيون ت القرآن. وااملسياليهود على رؤى حزقيال وتقاليد احلاخامات. بينما يعتمد املسلمون على نبوءا
سيفكرون يف قيامة يسوع. وال ميكن معرفة ما إذا كان ألي من هذه الطعون قوة إثبات هامة ضمن سياق هذه 

 املادة ؛ بل جيب أن تدرج مجيعها ضمن أي تقييم شامل لعقالنية االعتقاد بوجود احلياة اآلخرة.

إذا   ،ثالول قضااي تتجاوز هذا البند. على سبيل املبعض األعمال الفلسفية احلديثة حول احلياة اآلخرة تتنا
كانت اجلنة موجودة، فهل سيمتلك األشخاص )النفوس( إرادة حرة؟ هل سيكون لديهم حياة ديناميكية )قابلة 
للتغيري( أو هادئة أو غري قابلة للتغيري؟ ما الذي ميكن أن يكون عليه اإلدراك الفردي يف الفردوس؟ هل ستكون 

يف الفردوس؟ لالنظر إىل التعاليم األساسية للعقائد اإلبراهيمية، هل هناك سبب لالعتقاد أبن بعض  هناك معاانة
 & Byerlyاحليواانت غري اإلنسانية تتمتع حبياة أخرى؟ ملزيد من العمل حول مثل هذه األسئلة، راجع 

Silverman (eds.) 2017. 
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