
 

 

An Argument Based on the “Inference to the Best 
Explanation” Procedure in Favor of the Belief in 

the Existence of Life After Death Based on the 
Analysis of the Theory of Mind (TOM) in the 

Cognitive Sciences of Religion 
Naeimeh Pourmohammadi  

 

Assistant Professor of the Philosophy of Religion, University of Religions and 

Denominations, Qom, Iran 

 (Received: September 23, 2021; Accepted: January 31, 2022) 

Abstract 
This article set out to answer the question that how people’s belief in the life after death 
can be explained based on cognitive sciences and if such an explanation is in favor of the 
religious belief in the life after death or not. The “dead mouse experiment” and the “hero 
Richard experiment” are among the most important experiments recorded to confirm 
human belief in the duality of mind and body and the survival of the mind after the death 
of the body. The “theory of mind” is a theory that was proposed in the general cognitive 
sciences to explain some types of human learning and cognition. This theory came to be 
used by later cognitive scientists to explain the widespread belief of the humans in the 
duality of mind and body and the life after death. In this article, I have extracted and 
classified the pillars that form the theory of mind to explain the belief in the afterlife, 
including offline theory of mind, the need to the deads’ monitoring and judgment, 
limitations in simulating death, and physical perception and, consequently, the spatial 
understanding of death and life after death. The other theories of the cognitive science of 
religion that compete with the theory of mind are also mentioned in my article, such as 
cultural theory, essentialism theory, terror management theory, and the combined theory. 
Finally, based on these achievements of the cognitive sciences of religion in explaining 
the religious belief in the life after death, I present an argument using inference to the 
best explanation method or argument by comparative confirmation method, which 
shows that the possibility of an individual with a naturalist worldview to believe in the 
life after death is much lower than the possibility of an individual with a super-naturalist 
worldview to believe in it. 
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پس از مرگ براساس  اتیح وجودبه سود  نییتب نیروش بهتر به استدالل

 نید ی( در علوم شناختTOM) یمندانگار ذهن ۀقو لیتحل
 

 *نعیمه پورمحمدی

 استادیار فلسفۀ دین، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

 (11/11/1400: رشیپذ خی؛ تار01/07/1400: افتیدر خیتار)

 دهیچك

 علاوم  براسااس  تاوان  یما  چگوناه  را مارگ  از پس یزندگ به مردم اعتقاد که است پرسش نیا به گوییپاسخ در پی مقاله نیا 

و  «مارده  شمو شیآزما» دو. ریخ ای شودیپس از مرگ تمام م یزندگبه  ینیبه سود باور د ینییتب نیچن ایو آ کرد نییتب یشناخت

ذهان و   یباور انسان به دوگانگ دییتأ یاست که برا یمهم یها شیو همکارانش از جمله آزما نگیبر «قهرمانِ چاردیر شیآزما»

 یاست که در علوم شناخت یاتی( از نظرTOM) «یمندانگار ذهن ۀقو» یۀنظرشده است.  ثبتذهن پس از مرگِ بدن  یبدن و بقا

هماان   از نید یشناخت معلو دانشمندان بعدهاانسان مطرح شده است و  یها و شناخت ها یریادگیاز  یا پاره نییتب یبرا یعموم

 یۀنظر که یارکان مقاله نی. در اکنند یپس از مرگ استفاده م یزندگ زینذهن و بدن و  یبه دوگانگ  انسان ۀباور گسترد نییتب یبرا

 تیا قابل»: شاده اسات   یبناد صورت و استخرا د، ده یم لیپس از مرگ را تشک یزندگباور به  نییتب یبرا یمندانگار ذهن ۀقو

درک  جهیمند و در نت درک بدن»، «مرگ یساز هیدر شب تیمحدود»، «به نظارت و قضاوت مردگان ازین» ،«نیآفال یگارمندان ذهن

 ادیا  زیا ن اند یمندانگار قوهذهن نظریۀ بیرق که نید یشناخت علوم یها هینظر گرید از«. پس از مرگ یمند از مرگ و زندگ مکان

 نی. دست آخر، براساس ا«یبیترک یۀنظر» و «وحشت تیریمد یۀنظر» ،«ییگرا ذات یۀنظر» ،«یفرهنگ یۀنظر»همچون  شده است؛

اساتدالل باه   » ایا  «نیای تب نیبهتر روش به یاستدالل»پس از مرگ،  اتیبه ح ینید باور نییبدر ت نید یعلوم شناخت یدستاوردها

گرایی،  ات پس از مرگ با فر  طبیعتاحتمال وقوع باور انسان به حی دهد یکه نشان م شده استاقامه  «یا سهیمقا دییتأروش 

 . گرایی بسیار کمتر است فراطبیعت از احتمال وقوع باور انسان به حیات پس از مرگ با فر 

   یدیواژگان کل

 ن،یا د یشناخت علوم ن،یپس از مرگ، علم و د یزندگ ی،ا سهیمقا دییتأ روش به استدالل ن،ییتب نیبهتر روش بهاستدالل 

  .یمندانگار ذهن ۀقو
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 مقدمه. 1

از  شیند کاه پا  ا یذهن ایروح  بصاح ،که دارند یتن و بدن کنار در باور دارند هاانسان چرا

 دهاد؟  یخود اداماه ما   یزندگو پس از مرگ تن و بدن به  کند میخود را آغاز  یزندگتولد 

و  دارد ارتبااط  آنهاا  گمار  از پس یزندگ با ،یزندگ نیا درآنها  رفتار دارند باور مردم چرا

 ییهاا امیا پ دارند باور مردم چرا شود؟بدتر  ایپس از مرگ آنها بهتر  یزندگ شود یم وجبم

 مورد نباشند، یخوب انسان اگر کنند یم احساس یگاه چرا رسد؟ یم آنها به مردگان یایدن از

چرا ماردم بااور    گرفت؟ خواهند قرار مردگان یسو از یاخالق مجازات ای یاخالق قضاوت

یدر ما  جان سالم به ،و بدن تنمرگ  نیاز او از ا یزیچ ایگو رد،یم یمکه  یدارند که شخص

 یکا یزیف مکاان  باه  و کندخود را حفظ  یذهن یندهایو فرا تیاو قادر خواهد بود هو و برد

 ؟کند یتا در آنجا زندگ سفر کند یگرید

پس از مارگ   یزندگکردن انسان به  دایباور پ یچگونگ پرداختن بهمقاله پس از  نیا در

غالب در علوم شناختی دین، نظریاۀ   ۀینظر بر هیتک با نید یز منظر دانشمندان علوم شناختا

 ۀیاانظر» ،«یفرهنگاا ۀیاانظر» ،گاارید یااۀ فرعااینظرچهااار ( و TOM) یمناادانگار ذهاان ۀقااو

 نیباه روش بهتار   کوشاش شاده  ، «یبیترک ۀینظر»و « وحشت تیریمد ۀینظر» ،«ییگرا ذات

باه   ها انسان ۀرانیسوگباور  دهدکه نشان شود اقامه  یتداللاس یا سهیمقا دییروش تأ ای نییتب

 پس از مرگ است. اتیپس از مرگ، آشکارا به سود وجود ح یزندگ

 نگیبر ۀمرد شمو شیآزما. 2

ماوش  » شیناام آزماا   باه  (2004) 2بورکالناد . اف. یدو  1نگیجِس بر مشهور پژوهشدر 

 یستان اجرا شد کاه در آن موشا  از دب شیپ کودکان یرو شیپ یعروسک شینما کی ،«مُرده

 ماوش  آن یروان ای یستیز یعملکردها ۀادام ۀدرباررا  یسؤاالت پژوهشگران. شود یشکار م

همچاون   یسات یز یهاا تیا فعال ۀاداما  ازپرساش   به پاسخ در. کودکان پرسندیاز کودکان م

 رشات بیپاساخ   اماا  ،دهناد  یما  یپاساخ منفا   دنیبه خوردن و آشام ازین ای شدن ماریب ییتوانا

                                                                                                                                        
1. Jess Bering 
2. D. F. Bjorklund 
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 اناد مطمئن گویی کودکان برای مثال. استمثبت  یذهن و یروان یها تیفعال ۀادام به کودکان

 روی شیآزما نیانتیجۀ . دارد ییها خواسته ای احساسات هنوز ای کندیم فکرهنوز  موشکه 

 ایا بود که آ نیا بورکالند و نگیبر مهم پرسش. بود کسانی هم بزرگسال ای تر بزرگ کودکان

اند؟ آنها پس  را از فرهنگ خود گرفته یباور نیگساالن چنربز ایکودکان  نیگفت ا توان یم

خاطرجمع شادند   ش،یآزما ۀجینت رییسال و عدم تغ کم اریکودکان بس یرو شیاز تکرار آزما

 مساتقل  یاجتمااع  یریادگیذهن پس از مرگ از آموزش و  ایروح  یزندگ ۀکه باور به ادام

 درپاس از مارگ    یذهن یزندگ ۀبه ادام باورکه  دندیدموارد  یا هدر پار نکه،یا ژهیو به. است

 یرگاذار یو تأث مهم شاهدپژوهشگران  نیا یبراکاهش  نیو ا کند یم دایپ کاهش یبزرگسال

 ۀهمان باور باه اداما   ایانسان، گو یو شهود یکه باور اصل دندیرس جهینت نیا به چراکه ،بود

 یبزرگسال در یاجتماع یفرهنگ یهنجارها ریأثت ۀجیپس از مرگ است که گاه در نت یزندگ

 ۀهما  ایگو ،یدر آغاز کودک ژهیو بهو  یکودک در. شود یکنار گذاشته م ای کند یم دایپ کاهش

 باه  ازیا ن بادون  آن وجاود  تداوم وذهن و بدن و استقالل ذهن از بدن  یدوگانگها به  انسان

 نظریۀ .(Bering , 2006: 453–462; Bering & Bjorklund, 2004: 217-233) دارند باور بدن

 نی، جاسات 2ریپاساکال باو   ،1ی. استوارت گاثرنامند یم زین «فهمعامه ییگرا دوگانه»را  نگیبر

7وانزیا ، م. ا6نا، س. آتار 5، پل بُلاوم 4، دِبورا کِلمِن3بَرِت
دانشامندان علاوم    از 8نکار یو س. پ 

 ند.ا هموافقت کرد نگیبر فهمِ عامه ییگرا دوگانهبا طرح  ند کها ینید یشناخت

 نگیبر قهرمانِ دچاریر شیآزما. 3

 «قهرماان  چاارد یر» شیآزماا  نام با هم یگرید شیآزما مرده، موش شیآزما بر عالوه نگیبر

                                                                                                                                        
1. Stewart Guthrie 

2. Pascal Boyer 

3. Justin L. Barrett 

4. Deborah Kelemen 

5. Paul Bloom 

6. S. Atran 

7. M. Evans 

8. S. Pinker 
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 نیا ا. کناد  یما  فیا بزرگساال خاود تعر   شوندگان شیآزما یرا برا یدارد. او داستان قهرمان

 اریبسا  کاه  یدرحاال اسات. او   یعصبان اریهمسرش بس انتینام دارد و از خ چاردیر قهرمان

. شاود  یو در تصادف کشته م خورد یبرم ینیماش به یرانندگ حال در است، مستگرسنه و 

کاه باه او پاساخ     خواهاد  یکنندگان ما  قهرمان از شرکت دچاریر یپس از نقل ماجرا نگیبر

ت از حاال یکی) استهنوز گرسنه  ایآ ،اکنون که مرده است چاردیبه نظر آنها ر ایدهند که آ

از حااالت   یکا ی) ناد یبب اناد  آماده  او یایا اح یبارا  کاه  را یامدادگران تواند یم ایآ ؟(یروان

 دسات  از هناوز  ایا آ ؟(یمعرفت حاالت از یکی) کند یم فکر همسرش به هنوز ایآ ؟(یادراک

 باود  زناده  کااش  یا که کند یآرزو م ای(؟ آیاز حاالت عاطف یکی) ی استعصبان همسرش

 نیکنندگان بزرگسال، به ا شرکت یها پاسخ یپس از بررس نگیبر ؟(یاز حاالت عاطف یکی)

پس از مرگ بااور   چاردیر یو عاطف یحاالت معرفت استمراربه  اغلب آنهاکه  رسد یم جهینت

 شاتر یب. در واقاع  رناد یبپذ را او یو ادراکا  یتداوم حااالت روانا   که ندارند یلیتما و شتهدا

 بندند. میرا با مرگ او  چاردیر یکو ادرا یحاالت روانپروندۀ  کنندگان شرکت

 انیا در م یشاتر یرا باا تناوع ب   مارده  ماوش  شیاز آزماا  یگار ید ۀنساخ  ساپس  نگیبر

 یرا رو شیآزما این . اوکند یتکرار م یتر و هدفدارتر سنجیده سؤاالتکنندگان و با  شرکت

 از اوتحقیاق   نیا . در ادهاد  یما  انجاام  هسال 12تا  8و سپس کودکان  هسال 12تا  4کودکان 

 مشااهده  ناگ یماوش نظار دهناد. بر    یحاالت ذهنا  ۀادام ۀدربار خواهد یمکنندگان  شرکت

 یو عااطف  یحااالت معرفتا   صرفاً اند لیما بزرگساالن، همچون، تر بزرگ کودکان که کند یم

 تار  ساال  کم کودکان آنکه حال بدانند؛دار  موش، را ادامه یادراکو  یموش، و نه حاالت روان

( را یو ادراکا  یروانا و  یو عااطف  یحااالت معرفتا  هماۀ  ش )شاامل  مو یحاالت ذهن ۀهم

 یمعرفتا  حاالت صرفاً راستمراکه  دیفهم نگیبر ،شیمرحله از آزما نیا تا. دانند یمدار  ادامه

 یو عاد یعیطب یخواه کودک و خواه بزرگسال، امر ،هاانسان نظر از مرگ از پس یعاطف و

 است. 

 کی در شیها بار نمونه نیتکرار کرد. ا گرید باررا  شیآزما نیبعد، هم ۀدر مرحل نگیبر

 ای هآماوزان مدرسا   داناش  یبعاد  دور رو د ینا ید ۀمدرس کی آموزاندانش شیآزما از دور
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بود کاه نقاش آماوزش و فرهناگ مسائله را       نیاو ا شیآزما ۀافتیبودند.  ایسکوالر در اسپان

کاه افاراد    است حد نیدر ا رفاًص ینیردیغو  ینید آموزشبلکه نقش  ،دهد ینم رییتغ یکل به

 افاراد  یولا  ،دانناد  یما  یو عاطف یرا محدود به تداوم حاالت معرفت یحاالت ذهن ینیردیغ

. اصال  دهناد  یما گساترش   زیا ن یو ادراک یحاالت روان تا را یذهن حاالت تداوم نیا ینید

 رد هاا  بچاه . باود  ااست، در هر دو دساته پابرجا   مرگ از پس یذهن حاالت تداومکه  هیقض

 کاه  یدرحاال  ،ماناد  یم یباق مرگ از پس یشتریب یذهن حاالت که داشتند باور ینید ۀمدرس

و  یعااطف  حااالت فقار   ،یحااالت ذهنا   انیسکوالر باور داشتند که از م ۀدر مدرس هابچه

 .  ماند یم یهمراه شخص مرده باق یمعرفت

 یکه مفهاوم زنادگ  رشد کند  یا یفرهنگ یکه اگر فرد در فضا نتیجه گرفت پایاندر  نگیبر

 شاود  یمپس از مرگ موجب  یزندگ ۀتماس مکرر با آموز نیا کند، یم یبانیپس از مرگ را پشت

تعصب  ای یشهود یریسوگصورت  به دهیا نیاما ا ،شود تیخصوص تقو نیاو در ا یهادهیا که

 ایا  ینا ید ریآن براساس مح زانیو صرفاً درجه و م است شتهدر خود آن فرد وجود دا یشناخت

و  یذهنا  یباور به جااودانگ  یعیطب ۀقو گوید می نگیبر جه،ی. در نتشد خواهدمتفاوت  ینیردیغ

 درو  کند یم خطورما  ۀهم خاطر در یعیطور طب به یجاودانگ ۀدیما وجود دارد. ا ۀدر هم یروان

اسات کاه    یشاناخت روان یجااودانگ  ،انسان متصور شاد  یبرا توان یکه م یجاودانگ انواع انیم

رشاد   شیافزا ایسن  شیاز جمله افزا یرییگونه تغ است و در برابر هر یشهود ییاستثناطور  به

 نشاان  هاا  افتاه ی نیا ا ناگ یبربه نظر  ،کالم کی درمقاوم است.  یفرهنگ یها داده ایو اطالعات 

در  اندازه نیاتا  ،ذهن پس از مرگ تن اتیح ۀذهن و بدن و ادام ۀبه دوگان باور چرا که دهد یم

 :Bering, 2002: 263–308; Bering & Bjorklund, 2004اسات. )  افتاه ی ها گساترش  نانسا انیم

217-233; Bering & Bjorklund, 2005a: 587-607. ). 

 پس از مرگ یباور به زندگ نیی( در تبTOM) یمندانگار ذهن ۀقو نظریۀ. 4

کودکاان   :دیا گو یم یشناخت یشناس روان یدستاوردها نیبا استفاده از ا( 2004)دبورا کلمن 

قاوه دساتگاه    نیا . ادارناد Theory of Mind  (TOM )«یمنادانگار  ذهان  ۀقاو »نام به  یا قوه
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 کاه  اسات  یزیا چ هماان  و اسات  اشاخاص  گرید به ذهن دادن نسبت یمجزا برا یشناخت

منادانگاری   ذهان  ۀقاو  .کناد  برقارار  ارتبااط  گرید اشخاص با بتواند کودک شود یم موجب

برای اجداد ما داشته، پس از آنکه به شکل تصادفی در آنها ایجااد   تکاملی که دلیل کارکرد به

 فاوراً اند  شده، ماندگار شده و اکنون به ما رسیده است. آن دسته از اجداد ما که حاضر بوده

حاالت ذهنی از جمله اراده کردن یا هدف داشتن را به دیگر موجودات نسبت دهناد، بهتار   

 آمااده بالفاصاله   آنهاا یدا کنند و ژن خود را تکثیار کنناد.   اند بقا پ خود توانسته همنوعاناز 

خواهاد باه    بودند که پیش خودشان فکر کنند شاید آن انسان یا حیوان یا حتی آن شیء مای 

جنسای داشاته باشاد. آن     ۀآنها آسیب بزند یا شاید آن انسان نقشه کشیده است با آنها رابط

کردناد،   بینی می به دیگران، رفتار آنها را پیش دسته از اجداد ما که با اِسناد این حاالت ذهنی

دادناد و تاازه اجاداد ماا در      سازگاری به آن رفتارها پاسخ و واکانش نشاان مای    صورت به

ها که به حیوانات هام   به انسان تنها نههم بودند و حاالت ذهنی را  فعال شیبمندانگاری  ذهن

به آنها اهداف و اغراضی نسابت   دیدند و هایی در ابرها می دادند و حتی صورتک نسبت می

منادی   نحاو غیرنظاام   شناس شناختی، اجداد ماا باه   دادند. به قول استوارت گاثری، انسان می

 .(Kelemen, 2004: 296)بودند  وارانگار انسان

 نیآفال یمندانگار ذهن تیقابل .1. 4

 رتبااط ا یکسا  باا  ماا کاه   یطیاست که در شارا  نیا یمندانگار ذهن ۀقو یها تیاز قابل یکی

 کماک  ماا  باه  تیا قابل نیا ا. میکن یم فر  ییکارها انجام حال در را او باز م،یدارن میمستق

 یدارا و مینگاار یب شاخص  را او سات، ین ماا  ادراک ررسیت در یکس یوقت یحت که کند یم

مادر ما در خانه است و هماراه باا    یکه وقت دیریمثال را در نظر بگ نیا. میکن فر  تیعامل

 میخود اساتفاده کنا   یمندانگار ذهن تیقابل نیاز هم میتوان یم ست،یحاضر نما در محل کار 

 ایا  یقیگاوش دادن موسا   ایا  یباز ایمطالعه  ایخانه  یو او را در خانه در حال انجام کارها

 تیاو ذهن و عامل یبرا م،ینیبیمادر را نم نکهیبا ا کند یرا قانع م ما. ذهن میخواب فر  کن

را  یهمکار حداکثررا قادر ساخته است که بتواند  انسان ۀگون تیبلقا نیهم. میریدر نظر بگ

شاود.   ریا تکث نیزم یرو گرید یها گونه از شتریب جه،ینت درخود داشته باشد و  ۀبا افراد گون
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 گریکاد ی یو صدا نندیرا بب گریکدی حتماً ندارد یلزوم افراد گرید با یهمکار یبرا هاانسان

ذهن و  یهمچون خود آنها دارا گرانیفر  کنند که د صرفاً نندتوا یمبلکه آنها  ،را بشنوند

 یعا یباوده اسات. طب   یآنها کاف انیم یو همکار ییامکان آشنا یبرا نیهستند و هم تیعامل

انساان رشاد نکارده اسات،      ۀکاه مغزشاان باه اناداز     گار ید یهاا  از گونه کی چیهاست که 

 هم با یهمکار اثر در اند نتوانسته نیبنابرا ،کنند دایپ یتیبا چنان قابل یا قوه نیاند چن نتوانسته

 اریبسا  ما ۀگون افراد در را یهمکار و مشارکت زانیم تیقابل نیا. شوند ادیز نیزم یرو در

 باه  چهاره  ۀمواجها  قالاب در  حتمااً  هایهمکار ستین یازین که یا گونه به ،است کرده ادیز

کاه ناوع    ییدر جاا  ایا  میا دهیا ندر یکس یکه حت ییدر جا ،جهیدر نت. باشد نیآنال ای چهره

. میفار  کنا   تیذهن و عامل یرا شخص و دارا گرانید میاست، باز قادر نیارتباط ما آفال

 میشناسا یرا که او را نم یکس ۀنام ای لیمیا ای میزنیحرف م یتلفن یبا کس یوقتبرای مثال 

اشتن و عامل ذهن د بودن، شخص آن و میاگرفته مفرو  را یزیچ شک بی م،یدهیپاسخ م

باز  ،میخبر یو از آنها ب میا دهیند را آنها هاست که سال یاست. دوستان گرید یهاانسان نبود

 .  میکن یفر  م یو مشغول به کار ییآنها را در جا

کاه   را مردگانماان  ماا  رساد،  یما  مردگان و مرگ تصور به نوبت یوقت ب،یترت نیهم به

بادن آنهاا را    ایا  میا ا نهاا را در قبار گذاشاته   و خودمان آ ستیما ن یرو شیپ گریبدنشان د

و مشاغول باه    ییدر جاا  ،داشات  میبا آنها نخواه یبدن ۀمواجه گاه چیه گریو د میا سوزانده

مردگاان بار    ۀاست که دربار یمندانگار ذهن ۀقو یِشناخت تیقابل نی. با هممیانگار یم یکار

و  شاود یما  منتقل یا مشاهده بلرقایغ یها مکانمرگ به  از پس آنها یهاکه بدن میباور نیا

 یشاناخت  علاوم  دانشامندان  انیا م در. دهند یادامه م شیخو ۀمردگان یبه زندگ آنجا در آنها

و  «نیا آفال یذهن یالگوها» و نام اند مطرح کرده را دگاهید نیا ریبو پاسکال و بلوم پل ،نید

  .(Bering  et al., 2005b: 360–381) اند گذاشته ی آنورا ر «یاجتماع یزندگ استدالل»

 و قضاوت مردگان نظارتما به  ازین .2. 4

دارناد   ازیا هاا ن  انساان  ایا گوکردند که نشاان دهناد    یشیآزما( 2006)و همکارانش  نگیبر

 باه  مطالعاه  نیا ا در آنهاآنها حضور دارد.  یدر زندگ روحاز جنس  یموجود کنند احساس
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 امتحاان  حاال  در شما که یاتاق در کهخبر دادند  یکارشناس مقطع در انیدانشجو از یتعداد

خبار را   نیا ا انیدانشاجو از  یشده است و به تعاداد  دایپ یروح راًیاخ د،یدر آن هست دادن

که  یانی. دانشجوبود مشهود قیگروه تحق یبرادو دسته دانشجو  نیندادند. تفاوت عملکرد ا

 گاروه .  کردند قلبت گرید ۀدست از کمتراتاق وجود دارد،  نیدر ا یروح بودندبه آنها گفته 

تاا   ابناد یب ییهاا  عامال  نظاارت  تحت را خود دارند لیتما ها انسان که گرفتند جهینت قیتحق

. آنهاا  نکنناد  تجااوز  گاران ید حقاوق  باه  و ردهکا  کنترل را خود ۀخودخواهان اعمالبتوانند 

ارواح  ، اگرچاه عامال  دساته  کیا  ۀمشااهد  و نظاارت  تحات  ماًیمستق را خود که یدرصورت

 براسااس  رفتاار  اصاالح  واقاع،  در. باشاند  خود رفتار مراقب توانند یبهتر م ابند،یب ،مردگان

 .(Bering ,2006: 453–462است ) یاصالح درون از تر آسان آنها یبرا یرونیب نظارت

 جاه ینت نیا کودکان خردساال انجاام داد و باه ا    یرو یگرید یها شیآزما برت نیجاست

دارند که ممکن است شامل خدا، ارواح مردگاان و   باور یکل انیکه آنها به وجود دانا دیرس

نادارد، علام    یکاه روح مطلاق اسات و جسام و بادن      یفرشتگان باشد. کودک به موجاود 

 ردیا گ ینما  نظار  در او یبارا  را یبدن و یکیزیف یشناخت موانع و دهد ینسبت م ینامحدود

(Barrett, 2007: 776-777). مردگان و مالئکه ارواح  ایبودن خدا  کل یداناصورت،  نیدر ا

ی یاا  کسا  هماواره  کناد  یم احساس و بکند خواست دلش کار هر انسانکه  دهد یاجازه نم

او از  یدور موجاب  باور نیا. ندکنمی ضبر و ثبت و مشاهده را او اعمال که کسانی هستند

مردگاان هام    ای. گوشود می یگرخواهیو د یهمکار  به قیو تشو یو خودمدار یخودخواه

 انیا اند، به دانا رفته یو به قلمرو روحان  شده کیبه خدا نزد که حیث نیا از چشم انسان در

 بر اعمال ما نظارت دارند.  زیو آنها ن اند وستهیکل پ

 آن سرنوشات  و ماند یم یباق مرگ از پس که دارد وجود یروح نکهیا به باور همچنین

 یرفتارهاا  اهشکا  باه  دارد، یبساتگ  مارگ  از شیپا  یزنادگ  در انساان  رفتاار  و اعمال به

 باشاد  داشته باور  انسان اگر که است یعیطب. کند یم کمک انسان ۀگران کنترل ای خودخواهانه

 باه  آن از پاس  و شد خواهد قضاوتطور دقیق  به گرید یعامل ای خدا یسو از مرگ از پس

 لیا و م یگرخواهیصورت، به د نیدر ا شد، خواهد فرستاده جهنم ای بهشت همچون یمکان
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 نیکمک خواهد کارد. بناابرا   او ۀخودمحوران یاز رفتارها یو مشارکت و دور یربه همکا

 یو برا کند یکمک م  انسان ۀکه به گسترش گون یباور عنوان بهپس از مرگ  یزندگباور به 

کارده اسات    دایمانده و گسترش پ یباق ها انسان انیهمواره در م ،ژن آنها خوب است ریتکث

(Bering , 2006: 453–462). 

 مرگ یساز هیشب در ما ییتوانا تیمحدود .3. 4

از  یتصاور  چیاست که ها  نیما در فکر کردن به مرگ و پس از مرگ ا یشناخت تیمحدود

 میینگاو  اگار  دشاوار،  اریبسا  ماا  یبارا . مینادار  مارگ  از پس یزندگ و مرگ نبود چگونه

 ،رو نیا ازا. میکنا  فکار  خود یبدن حاالت فو توق یکه به توقف حاالت ذهن است ناممکن،

 از سات، یچنبودن  میبفهم میتوان یچون نم ،میده یپس از مرگ را شکل م یزندگ ۀادام ۀدیا

 دانشامندان  نظار  ازاسات.   یذهن چطور حالت دادن دستچگونه است و از  بدن رفتن نیب

 جاا   نیهما  درخاود   یزندگ یپس از مرگ را از رو یزندگ ۀدیاها  انسان ما ی،شناخت علوم

و حااالت زناده    یجاز زنادگ   چراکاه  ،میفهم یم یزندگ ۀچیدر از زین را مرگ ما. میساز یم

هیشاب  را باودن  مارده  حااالت  و یمردگا  آن یرو از که میندار اریاخت در یگرید زیبودن چ

از  پایش . گاذارد  مای  ناام  «یسازهیشب تیمحدود»را  ینقص شناخت نیا نگیبر. میکن یساز

بودناد.   به این مسئله اشاره کارده هم  گلیو توماس ن سارتر د،یفروچون  یلسوفانیف ،نگیبر

ماا   یامکان فهام حاال خفااش را بارا    « دارد یخفاش بودن چه حال» ۀدر مقال گلین توماس

 میتصاور کنا   کاه امکان نادارد   باًیتقر ما یبرا حیث نیاعالم کرده بود. از ا ناممکنها  انسان

 یاریهوش خود از ام ی. وقتاست چگونه یاریهوش فاقد شخص لیا حا دارد یحال چه مرده

 م،یکنا  یپس از مارگ اساتفاده ما    یتصور زندگ یحت یهر نوع تصور یبرا یو حاالت ذهن

 در زیا ن ساارتر . میریا در نظر بگ یذهن حاالت و یاریهوشخود را بدون  میامکان ندارد بتوان

 لحا ۀو با هم دربار شوند ربارانیت بناست که آورد یرا م یانیزندانسخنان  ،واری  هكوتد رمان

 تاوانم  یما  مان »: دیا گو یما  انیاز زندان یکی. زنند یحرف م ربارانیخود پس از ت یها جنازه

فکار کانم،    یزیا باه چ  تاوانم  ینم گرید وقت آن که کنم یم فکر دارم. نمیبب نجایا را ام جنازه

 میا ا نشده ساخته نیا یبرا ما»: دهد یو ادامه م «خواهد یافتادامه  هیبق یبرا ایدن که یدرحال
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بااور دارد و   یزنادان  نیا حارف ا  و ساارتر  نگااه  یدرست  بهگویی  ،نگیبر .«!مینکن کرف که

مان در آینده خوده اینکه فکر کنیم که از جمل ،اند که مرده یکسان ۀفکر کردن دربار دیگو یم

 ۀخودماان درباار  و  آنهاا  یزنادگ  یرو از نکاه یا مگار  ؛است دشوار اریبسما  یبرا ایم، ردهم

   .میکن فکرن خودما وآنها  یمردگ

مراسام   ۀدرباار  یباه هار حاال زماان     ماا  ۀهم که است نیا نگیبر سخن یبرا یشاهد

 ،خاود را در آن حاال   شاه یکه هم مینیب یم می. اما اگر دقت کنمیا خود فکر کرده یسپار خاک

را  گرانید یکه صدا میا تصور کرده طورنیا را خود. میاصاحب فکر و ادراک در نظر گرفته

 کهطور همان. مینیب یم ،است انیگر کهو صورت آنها را  میشنویم ،کنند یم یارما ز یبرا که

 میریا بگ نظر در یحال در را خود میبتوان که است رممکنیغ باًیتقر ،است گفته برت نیجاست

 ماا  الیا خگویاا  . اسات  رممکنیا غ ما یبرا مرده فرد یساز هیشب رو نیازا. میندار یآگاه که

 در خاودش  دنبال ما ذهن. دیآ یم بند م،یآن نباش در مانکه خود یا ندهیآ ۀدربار لیتخ هنگام

 و ماا  خاود  یبارا  را یا ناده ینما است که حالت نیا در. ابدی ینم را آن و گردد یم ندهیآ آن

 نیا پاس از مارگ بپاردازد. ا    یزنادگ  ۀدرباار  لیتخ به بتواند تا کند تصور می مردگان گرید

به  ایباشد  سر برآورده گرید یدر بدن ایشته باشد دا یذهن یزندگ صرفاًممکن است  ندهینما

و بدون حضور آن  کندیم یندگیاز ما نما ینوع بههر حال  به یرفته باشد، ول یگریقلمرو د

 .(White, 2021: 143-179) میفکر کن ندهیآ ۀدربار میامکان ندارد بتوان

 پس از مرگ یزندگ از مند بدن درک. 4. 4

مثل خواب، احساس آرامش  یزیآن را چ اغلب ،چیستشبیه  رگم نکهیادر پاسخ به  کودکان

هنوز از نظر کودکان در قالب  ایگو ،رندیم یکه م یکسان. انگارند یم ۀ شدیدجیاحساس سرگ ای

محققان  یتصور کودک از مرگ برا نی. ااند رفته خواب به که شوند یمخاص فر   ییهابدن

 درک ،نکاه یا ژهیا و باه  ؛دارد تیا مناد اهم  دنب صورت بهمرگ  ییبازنماحیث از  یعلوم شناخت

 .(Bering ,2006: 453–462) است نشده ختهیآم ینید تصورات با هنوز کودک

 کناد،  یما  دایا پ ینا یآموزش د ها فرهنگ از یا پاره درو  شود یم بزرگ کودک که بعدها

و راساخ   کناد  یما  دایا پ بیشاتری  ظهاور و باروز   ینیاعتقادات د قالب در هیاول شهود همین
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 ،یمسا  یسا یع یبادن  زیرساتاخ  به باور بر آن در که یحیمس فرهنگ در برای مثال. شود یم

پس از مرگ با  زیبدن ن نکهیا به کند یم دایپ یآشکار باور یحیشخص مس است، شده دیتأک

 شاود  یم سؤال انیحیاز مس یشیآزما در. دهد یخود ادامه م یزندگو به  شود یروح همراه م

 ایا  کناد  یاکنون چشم و گوششان کاار ما   داوود، هم مثالًمقدس کتاب  یها تیشخص ایکه آ

 اناد  لیا ما آزمایش این است که ماردم  ۀ. نتیجریخ ای زند یقلبشان م ایحرکت دارد  شانیپاها

 .(White, 2021: 143-179تصور کنند ) ها تیآن شخص یحاالت را برا نیا ۀهم

 پس از مرگ  یاز زندگ مندمكان درک .5. 4

 ،پردازناد  یما خاود   ۀنا مردگا یزندگ ۀدارند به ادام یمکان در نکهیا بدون نمردگا درک ایگو

 کنناد  یتقال ما  چههر کنند یگزارش م افراد موارد از یلیخ درها دشوار است.  ما انسان یبرا

مردگاان   باودنِ  ییجا در نیاکه  رندیبپذ کنند یم تالشتصور نکنند و  یمکانمردگان را در 

که  کنند یاما باز هم اذعان م ،آنها هستند ۀدر حافظ هنوزمردگان که  است لیدل نیاصرفاً به 

الازام   نیا خاود را تحات ا   هماواره  ها انسانرها کنند.  کامل طور بهتصور را  نیا توانند ینم

 . دهند یخود ادامه م یکه در آنجا به زندگ کنند یتصور م یرا در مکان مردگانکه  ابندی یم

 یمنادانگار  ذهان  تیا قابل نیم. ایسخن گفت نیآفال یگارمندان ذهن تیقابل ۀدربار شتریپ

 مانناد  را هاا  مارده  شاود یما  موجاب و  افتاد  یمردگان به کار ما ۀ هنگام تصور دربار نیآفال

 نیا . امیکنا  فکار  آنها ۀدربار میستیصورت قادر ن نیا ری. در غمیکن درک یمکان در خودمان

 اضاافه  انساان  یها تیقابلها به  انسان نیب یو همکار یاجتماع یزندگ تیتقو یبرا تیقابل

 در کاه  را یافراد میقادر یاجتماع روابر در ،تیقابل نیا شیدایپ بااست.  مانده یو باق شده

و در  یدر مکاان  ،میا ا دهیا آنهاا را ند  هاست سال دیشا ای هاماه و ندارند، حضور ما مجاورت

آنها را  ۀمجال تصور درباربه ما  آنها از مند مکان تصور نیهمو  میتصور کن یحال انجام کار

آن را همچاون سافر و    م،یشا یاند یمرگ و مردگان م ۀدربار یوقت ب،یترت نی. به همدهد یم

 و مرگ به میستین قادر ایگو ،صورت نیا جز در. میریگ یدور در نظر م ییمکان به جا رییتغ

 یزنادگ  ۀادام یابر را یمکان ،اند قائل تناسخ بهکه  یندارانیکه دطور همان. میشیندیب مردگان

 .(Bering , 2006: 453–462) تاس یخاک ۀکر نیکه البته در خود هم کنند یشخص فر  م
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 مرگ به کینزد یهاتجربه از مند بدن درک .6. 4

 ۀتجربا  کاه  یافاراد  ربیشات  دهاد یما  نشان مرگ به کینزد یها تجربه خصوص در تحقیقات

قرار دارناد.   یدیاند که در بدن جد ردهتجربه احساس ک نیدر زمان ا اند، داشته مرگ به کینزد

 یکه حاالت ذهن دیجد یخود را در بدن تیهو ۀخود، ادام ۀها در نقل تجرب آدم معمولطور  به

هاا   تجرباه  نیا ا دربعضااً   البته. کنند یم فیتوص ،و با خود همراه دارد کند یم یندگیآنها را نما

( کاار  Michael Kinsella, 2017: 168-198) نساال یک کال یما. اند کرده گزارش زین را بدن فقدان

وجه مشترک و  کند یبه مرگ انجام داده است و ادعا م کینزد یها در خصوص تجربه یدانیم

 .  استذهن و بدن  یدوگانگکردن از  تیها، روا دست تجربه نیجامع ا

 از تولد  شیپ یزندگبه  باور .7 .4

 Natalie A. Emmons & Deborah Kelemen, 2014: 1617–1633) همکارش و مونزیا یناتال

از  آنهاا . دادناد  انجاام  ییهاا شیآزماا  تولد از شیپ یزندگ به هاانسان ماخصوص باور  در(

و  اناد  باوده  کجاا  باشاند،  داشاته  وجاود  مادرشاان  شکم در نکهیا از پیش دندیپرس کودکان

خاود را   ینیاز جن شیپ یفر  کنند که زندگ ییخود را در جا اند لیماکودکان که  افتندیدر

اناد.   داشته ییها و احساسات و خواسته  بوده ییباور دارند در جا کودکان گویی. گذرانند یم

، پرساش  نیاست که افراد بزرگسال، در پاسخ به هما  نیا ،کند یم رییسن تغ شیآنچه با افزا

 یبارا  را یبادن  حااالت و  کنناد  یخود در آن دوره بسنده م یو ذهن یوجود حاالت روان به

خاود را   ۀافتا ی ۀجا یو همکارانش نت مونزی. ارندیگ ینماز تولد در نظر  شیپ یزندگ در خود

 نیا ا یریگ شکلرا در  یعوامل فرهنگ نقش زانیمتا  دندیمختلف سنج یها بارها در فرهنگ

را انتخاب کردند کاه در آن جاهاا    نیکودار و چا یرغربیدو فرهنگ غ آنها. کنند نییتع باور

آنهاا در   ۀافتی. دهد یاز تولد آموزش نم شیپ یزندگ خصوصدر  یزیچ هابه انسان فرهنگ

 بود.  یدر جوامع غرب شان هافتیمشابه  زین جوامع آن

 پس از مرگ یزندگباور به  نییدر تب یمندانگار ذهن ۀقو بِیرق یها هینظر. 5

پاس   یباور به زنادگ  نییدر تب زین یگرید اتینظر ،یمندانگارذهن ۀقو بیۀ غالنظر کنار در
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 ،یفرهنگا  نظریۀ جمله از. است شده مطرح نید یشناخت علوم دانشمندان یسو ازاز مرگ 

 .شود یم انیب در اینجا که یبیترک نظریۀ و وحشت تیریمد نظریۀ ،ییگرا ذات نظریۀ

 یفرهنگ نظریۀ .1. 5

-Paul L. Harris & Marta Giménez, 2005: 143) یآساتوت  تاا یر و منزیگ مارتا و سیهر پاول

164; Rita Astuti & Paul L. Harris, 2008: 713-740  ) یرغربا یغ یفرهنگا  در را یامطالعاه 

 مارگ  از پاس  یزندگ به مربوط یهادر پژوهش یفرهنگ غرب ریتأث ۀسلط زانیانجام دادند تا م

کاه ماردم باه ارواح     قاا یآفر یرا در جنوب شرق ماداگاسکاردر  ییروستا. آنها سازندآشکار  را

 روساتا  آنانتخااب کردناد.    بزنناد،  وندیپ خاص ینید به را آن آنکه یب ،ارنداجداد خود باور د

 یا گوناه  باه  ماردم  و رگذارندیتأث آنها شتیمع بر شان مرده اکانین دارند باور مردم که بود ییجا

 تیا اهم حیاث  ساه  از گاسکاراماد ۀمطالع. سازند برآورده را مردگان تیرضا که کنندیم رفتار

 ندکاه مطمائن شاو    ساختمحققان را قادر  یرغربیفرهنگ کامالً غ یررسب نکه،ی: اول اداشت

پاس از مارگ    یدر خصاوص زنادگ   یغربا  انیا اد یها دهیا ریتأث تحت مطالعاتشان یها افتهی

و مکرر با مرگ مواجه  میمستق صورت بهمثل ماداگاسکار  ییکودکان در جا نکه،یا دوم ؛ستین

از  واناات، یح یقربان و کشتار مراسم در کودکاندر شرکت  برای مثال مرگ، ۀمشاهد. شوندیم

 انیا از مارگ ساخن باه م    یوقتا  کنند یم درکمهم است که محققان بدانند کودکان  حیث نیا

آنهاا از   اول دسات  ۀتجربا  بتوانناد  محققاان  جهینت دراست و  یزیچه چ ۀسخن دربار د،یآ یم

ساوم   ؛کنناد  یمرگ بررسا پس از  یمرگ و زندگ ۀآنها دربار یذهن میمفاه لیمرگ را در تشک

 نیا ا یکاه در راساتا   یشاان و مناساک   اجداد مردهخصوص  وسعت اعتقادات مردم در نکه،یا

 یهاا  دهیا ا ریتاأث  کاه  کناد یاست که محققان را خاطرجمع م یحد به ،دهند یاعتقادات انجام م

 .  کنند یم یبررسرا پس از مرگ  یزندگ خصوص در یذهن میمفاه لیبر تشک یفرهنگ

و  ناگ یآنچاه بر  بارخالف  و همکارانش نشاان داد کاه کودکاان    سیهر یها تهافی جینتا

 یهاا  ییاز تواناا  کیا  چیها  تاداوم قائل به  باًیتقر یسالگ هفتدر حدود  ،گفتند یهمکارش م

 ایا انساان   یکاه زنادگ   نناد یب یچشمشان ما  ی. آنها جلوستندیمرده ن وانیح ایشخص مرده 

باا   گویی هم وانیح ایانسان  آن شناختو  عاطفه وو درک  شود یبا مرگ متوقف م وانیح
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 روزافازون  یباورهاا  ریتأث تحت ،شوند یم تربزرگ کودکان که جیتدر به اما. ردیم یخود او م

 دایا پ بااور  شیخاو  یزنادگ  در آنهاا  تیا عامل و مردگاان  ارواح به و رندیگیم قرار اجتماع

را رد مسائله   نیا ا نگ،یبر برخالفخود،  یها افتهی ریدر تفس همکارانش و سیهر. کنند یم

پاس از   یزندگبه  ها یباور ماداگاسکار ۀنیزم در کار باشد و یایشناخت یریکردند که سوگ

و  هادر معر  اعتقاد جیتدر به کودکانکار فرهنگ است و بس.  زیبلکه همه چ ؛مرگ باشد

 ۀار. مردم ماداگاسکار اغلب دربا رندیگ یمخود قرار  ۀپس از مرگ در جامع یزندگ یها نییآ

کاه روح   کنناد  یاظهاار ما   پیوساته و کرده خود صحبت  ۀمرد اکانین یها اهداف و خواسته

 یبارا  کاه  برناد  یم یمراسم به خود با را کودکان آنهانشسته است.  نیدر کم نجایجدشان ا

 ۀمواجها  در کودکاان  ،بیا ترت نیا ا باه  و شود یم برگزار درگذشتگانشان ارواح بزرگداشت

 شوند.  واجد آن باورها می ،ییباورها نیمکرر با چن

 ییگرا ذات نظریۀ .2. 5

 Maira Roazzi et) جانساون  کاارل  و هوفین ایمالن و یروز ایمار جمله از یگرید محققان

al., 2013: 75-86) عاو ،  در آنهاا مخالفت کردناد.   نگیفهم بر عامه ییگرا دوگانه نظریۀ با 

دارد و  یناپذیررییذات ثابت و تغ یزیهر چ ،کردند که بنابر آن شنهادیرا پ ییگرا ذات نظریۀ

 ناپذیریرییآن ذات تغ یزیدارند در هر چ لیمردم خواه کودکان و خواه بزرگساالن تما ۀهم

 بناابر  کاه  دارند یثابت ذاتنظر ما  ازببرها  برای مثالکشف کنند.  زیآن چ تیهو عنوان بهرا 

 در. ماناد یما  یبااق  نخاورده  دسات  ذات آن باز ،کند رییتغ ببر آن چههر و کنند یم غرش آن

چنانکاه دکاارت گفات، فکار کاردن       رسد، یم ما نظر به که یذات ثابت ز،ین انسان خصوص

. در ماناد  یم یباق نخورده دستذات  آن ،مرگ یحت ی،رییو با هر تغ یطیهر شرا دراست و 

 ،را نادرست دانسات و گفات از اسااس    نگیبر مفه عامه ییگرا دوگانه توان یم ،صورت نیا

 ریتاأث  تحات اضاافه باوده کاه     یزیروانش است و در واقع، تن چ ایت انسان همان روح ذا

ذات انساان   جزءزائل شده و از دست رفته است. تن  بعدها و است پیوسته روح به یعوامل

پاس از مارگ    یما باه زنادگ   نکهیدسته از محققان ا نیا دگاهیاساس، بنا به د نیا بر. ستین

 . میا کرده دایاست که از ذات انسان پ یشناخت سبب  به م،یباور دار
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 (TMT) وحشت تیریمد نظریۀ .3. 5

مارگ و از   در خصاوص  انادوهمان  و غام زدودن  یما بارا  یناتوانصرفاً  پردازان،هینظر یبعض

 نیا اناد. ا  پس از مرگ دانساته  یزندگانتظار نسبت به روح و  جادیا عاملرا  یدست دادن زندگ

از  پس یزندگ ۀدیاشده است.  جادیدفع آن غم و اندوه در ما ا یاست که ناخودآگاه برا یانتظار

از نظار   رو، نی. ازادهدینجات م یرضروریو او را از اندوه غ کند یانسان کمک م یمرگ به بقا

باه   بااور باور داشته باشد.  زانشیعز گریخود و د یزندگ ۀبه نفع انسان است که به ادام یتکامل

 بارخالف  هیا نظر نیا. است مرگدر برابر اضطراب  یدفاع رسازوکا یپس از مرگ نوع یزندگ

 پردازان هینظر نیتر( از مهمFreud, 2012) دیفرواست.  یزشینظریۀ انگ ،یشناخت یهاهینظر ریسا

 ضامن . داناد  یم مرگ از فرار به انسان ازین از یناش را مرگ از پس یزندگ او. است دگاهید نیا

 نیا ا. شود یم فراهم انسان ناکام یآرزوها تمام تحقق یبرا یمجال مرگ از پس یزندگ در آنکه

 & Greenberg) دانشمندان یسو از( بعدها Becker, 2007) شناسان روان گرید و دیفرو ۀشیاند

Pyszczynski,1986: 189-202; Jong & Halberstadt, 2016 وحشات  تیریماد  نظریۀ( با عنوان 

(Theory of Moderation of Terror()TMT )نمحققاا  کاه  نجاسات یا جالاب شده است.  هدینام 

آنهاا   یهاا  ترس نیتر یادیو بن نیتر قیعم ۀدربار یاز مردم سؤاالت یوحشت وقت تیرینظریۀ مد

 پاافتااده شیپا  یها به ترس شتریو ب کردهمعمول به مرگ اشاره نطور  به مردم کنند، یم یزندگ در

 نیا ا باه محققاان   نیا ا لیتحل درمرگ عدم اشاره به  نی. اکنند یشان اشاره م روزمره یدر زندگ

تاا   کناد  یپنهاان ما   هاا  انساان  یخود را از خودآگااه  یتکامل لیترس به دال نیاست که ا سبب

باا   تارس  نیا اغلب. باشند داشته توجهو پرورش نسل خود  دیو تول یبتوانند به زندگ ها انسان

. به هر حال، از نظار  کند یم دایبروز و ظهور پ ،به مرگ است ربر یکه عمدتاً ب یگرید یزهایچ

پاادزهر   ،پاس از مارگ   یزنادگ  باه   کردن انسان دایپوحشت، باور  تیریپژوهشگران نظریۀ مد

 ترس است. نیا یبرا یمؤثر

 یبیترک نظریۀ. 4. 5

 ،یشاناخت  لعواما  نیا ا ۀهما شده اسات کاه    دایپ نید یدر علوم شناخت زین یگرید دگاهید

بااور   لیتشاک  یاز چگونگ یتر کامل نییتا به تب کند یم بیرا با هم ترک یزشیو انگ یفرهنگ
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 ،یزشا یو انگ یبر آن است که عوامل شناخت دگاهید نیپس از مرگ برسد. ا یزندگبه   انسان

و  یفرهنگا  عوامال و  دهاد  ،یماا توضا   یپاس از مارگ را بارا    یباور به زندگ ۀیاول دیتول

کند.  دایروا  پ تا این حدباور توانسته است  نیکه چگونه ا دهد یبه ما نشان م زین یاجتماع

 عناوان  باه آن  لحقاات و م یمندانگار ذهن ۀقو نظریۀهمان  نجایدر ا یاز عامل شناخت منظور

از عامل  منظورپس از مرگ است.  یباور به زندگ شیدایپ یدر انسان برا یشناخت یریسوگ

ر د زیا ن یو اجتماع یفرهنگ عامل از منظوروحشت است و  تیریمد نظریۀهمان  یزشیانگ

 .(White, 2021: 143-179) شد انیدر ماداگاسکار ب سیهر یها شیآزما

 مرگ از پس اتیحبه سود  نییتب نیبه روش بهتر استدالل. 6

 یبااور باه زنادگ    شیدایا پ نییتب دار که عهده نید یشناخت علوم در ها هینظر نیا از کی چیه

 ای دهند یس از مرگ نظر مپ یداشتن زندگ قتیحق ۀکه دربار کنند ینم ادعا اند، پس از مرگ

 ها هینظر نیا کار بلکه. کنند یم نیپس از مرگ را تأم یبه زندگ ینیباور د هیتوج ای تیعقالن

 نی. بر ااست انسان ذهن در مرگ از پس یزندگ به باور یریگ شکل یچگونگ ،یتوض صرفاً

وجاود   که هاباور نیا یخارج منشأ وجود بر یداللت ،یصر طور به ها هینظر نیا خوداساس، 

 نظریاۀ  هدسات  سه نیا انیم از که برسد نظر به است ممکن. ندارند ،است مرگ از پس جهان

 تیا نسابت باه واقع   یزشا یانگ نظریاۀ  دگاهیا د ،یزشا یانگ نظریۀو  یفرهنگ نظریۀ ،یشناخت

 دیا بگو خواهاد  یما  هینظر نیا احتماالً چراکه است؛ یمنف حتماًجهان پس از مرگ  یخارج

 آن پاس  در یخاارج  ییازا مابه و ماست یها ترس و هاتوهم ، هماناورهاب نیا یواقع ۀشیر

 خصاوص  در شاتر یب یفرهنگا  نظریاۀ  کاه  برسد نظر به است ممکن طورنیهم. وجود ندارد

 نکاه یپس از مرگ است و در خصوص ا یباور ما به زندگ تیروا  و گسترش و تقو نییتب

بناا باه ظااهر     طاور  نیهما . زند یبه ما نم یحرف مطلقاً ه،ن ایدارد  یباور منشأ خارج نیا ایآ

پاس از مارگ    یزنادگ  یخاارج  یازا مابه ۀدربار زین یشناخت نظریۀ میممکن است گمان کن

 یهاا  تیمحدود ای ازهایو ن یشناخت یها یریزدن ندارد و صرفاً از سوگ یبرا یحرف خاص

در  نگارندهاما . دیگو یسخن م مرگ از پس یزندگ به باور لیتشک یها برا ما انسان یشناخت
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داشاته   ینا ینسبت باه بااور د   ندنتوا یم ها هینظر نیکه ا یو معرفت یهیتوج تیاز حما نجایا

 . دکن میدفاع  ،دنباش

، قالب استدالل، استنتا  از راه بهترین گرفته شدهقالب استداللی که در اینجا از آن بهره 

هاای احتمااالتی    استدالل ۀاز زمر است. این نوع استدالل 2ای یا استدالل تأیید مقایسه 1تبیین

استداللی کاه   ۀگیرد. خر ساد ی قرار مییاست که خود در گروه استدالل شاهدمحور استقرا

 گونه است:  این شود، در اینجا اقامه می
Pr (belief in life after death | naturalism) is much lower than Pr (belief in life 

after death | supernaturalism) 

گرایی، از احتمال وقوع  احتمال وقوع باور انسان به حیات پس از مرگ با فر  طبیعت

 .است کمترگرایی بسیار  فراطبیعت باور انسان به حیات پس از مرگ با فر 

ای یا استنتا  از راه بهترین تبیین این است که مثالً ما یک رخداد باا   روش تأیید مقایسه

دو فرضایه باا    ماثالً گاردیم و   که برای آن دنبال تبیین می ا داریم( رTOM )در اینجا  Oنماد 

( را داریم. برای تبیین رخدادمان Supernaturalismو  Naturalism )در اینجا  H2و   H1 نماد 

اول شگفتی کمتری  ۀفرضی  کنیم تا ببینیم رخداد ما با فر آن را به هر دو فرضیه عرضه می

فار  کنیاد   بارای مثاال   دوم. ۀ ر است یاا باا فار  فرضای    ت محتمل ،عبارت دیگر به ،دارد

کاه باا چااقو از     ندیب یمشود و جسدی را روی زمین  مواجه می یجنایت ۀکارآگاهی با صحن

خواه در اینجا این  و تبیین موردنظراست. رخداد  پشت چندین جراحت بر بدنش وارد شده

شای، مارگ اتفااقی و    ترتیاب قتال، خودک   باه  هاا  هیو فرضجسد چاقوخورده از پشت است 

قتال،   ۀشود باا گازینش فرضای    متوجه می کارآگاهتعر  موجودات فضایی است. در اینجا 

و  شود یمتر  کند و محتمل شود و شگفتی کمتری پیدا می خواهِ او بهتر تبیین می رخداد تبیین

 کند.   می دییتأقتل را بهتر  ۀفرضی شود که این رخداد، متوجه می طور نیهم

باوری را برای تبیین باور انسان باه حیاات    طبیعت ۀمن، اگر فرضی موردنظردر استدالل 

                                                                                                                                        
1. Inference to the best explanation 
2. comparative confirmation 
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چیزی کاه بایاد از طبیعات صارف      چراکه ،پس از مرگ بپذیریم، بسیار شگفت خواهد بود

در انسان بسیار کمتر حسااس و فعاال    یمندانگار ذهن ۀاین است که قو ،انتظار داشته باشیم

ذهنای را   نیاز حااالت   شاان به مردۀ خود و درگذشتگانها لزومی نداشته باشد  باشد تا انسان

 عناوان  باه دستشاان   نسبت دهند، بلکه این حاالت را صرفاً به همان موجودات طبیعای و دم 

بااوری   دی به مردگان با فار  طبیعات  من نذهدوست و دشمن نزدیک نسبت دهند. اسناد 

شاود و از   بیشتر مای باوری احتمالش  بسیار عجیب و نامحتمل است، اما با فر  فراطبیعت

ای در علاوم   بندی این استدالل از ساختار استدالل مقالاه  )برای صورتکاهد  میاش  شگفتی

  .(Braddock, 2018) :گرفته شده استشناختی دین بهره 

 جهینت. 7

استدالل  ۀپنج نظریه، و اقام مندانگاری در علوم شناختی دین در قالب ذهن ۀقو نپس از تبیی

تاک ایان    تبیین برای دفاع از وجود واقعی حیات پس از مرگ، به سراغ تکبهترین  ۀبه شیو

م تا هریاک از آنهاا را در   یرو مندانگاری در علوم شناختی دین می ذهن ۀقوهای تبیین  نظریه

تاوان   مای  یراحتا  باه م. یکنا  انگیزشی آغاز می نظریۀم. از یقالب الگوی استداللم جانمایی کن

 ترس راه از که است کرده خلق یزشیانگ ۀقو نیا با را نساناکه  ردرا تصور ک ییخدا وجود

 یشاناخت  نظریاۀ ساراغ   بهکند.  دایپس از مرگ خود باور پ یبه زندگ شتریمرگ، هرچه ب از

 از ماا  است کرده اراده کهوجود دارد  ییخدا مییبگو میبخواه اگرهیچ شگفتی ندارد . میبرو

پاس از   یزنادگ  ،یروزمره و عرف یزندگ خود در فهمعامه یشناخت یها یریسوگ نیهم راه

 نیا بر خدا قرار اصالً ای. گومیآن درک کن بیو عج دهیچیپ اتیرا با تمام جزئ شیمرگ خو

 لیا و با دال کنندیم دایپ که یا یفلسف زیت فهم و درک با ها انسان از یا دسته صرفاً که ستین

 ایا کنناد. گو  دایا باور پ از مرگپس  یبتوانند به زندگ ،کنند یکه اقامه م یابیخاص و دشوار

در  ینا یفهم خاود باه بااور د    و عامه هیها با شهود اول انسانهمۀ که  است داشته نظر درخدا 

 یکا محتمل اسات ی  کامالًچطور؟  یفرهنگ نظریۀ. اما برسندپس از مرگ  یخصوص زندگ

از پاس   یکردن باور به زنادگ  دایپ تیگسترش و عموم یاز ابزارها در دست خدا برا گرید

 ۀکه باور گسترد است بر این باور نگارنده، رو نیازا .باشد یفرهنگ روا  و نشت ابزارمرگ 
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 شارط  باه گاناه در علاوم شاناختی دیان،      هاای پانج   ها به حیات پس از مرگ با تبیاین  انسان

آور اسات تاا    تر و کمتر شاگفتی  گرایی یا وجود حیات پس از مرگ بسیار محتمل فراطبیعت

    گرایی را برگزینیم. طبیعت ۀی تبیین این باور، فرضیاینکه بخواهیم برا
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