
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

تجربه های نزدیک به مرگ: دلیلی تجربی بر ادامه ی حیات پس از مرگ

 عبدالحمید آکوچکیان1، محبوبه ساعی2، علی نقی قاسمیان نژاد جهرمی3  

تاریخ دریافت: 29/ 92/5
تاریخ تصویب:92/7/24 چکیده

بر اساس دیدگاه برخی از اندیشمندان، پذيرش اصِل حيات پس از مرگ، منوط به اثباِت 

ُبعدي موازی و غیر مادي در وجود انسان است. کوشش های زیادی در جهت اثبات وجود 

روح و حیات پس از مرگ انجام شده است. پديده ی تجربه ی نزدیک به مرگ یکی از 

شواهدی است که فراروان شناسان و برخی محققان معتقدند به شکل تجربی وجود روح 

و حیات پس از مرگ را اثبات می کند. امروزه با پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ی 

تجهیزات پزشکی، کم نیستند افرادی که با وجود رویارویی با مرگ بالینی و قطع عالئم 

حیاتی، دوباره به حیات دنیوی خویش بازگشته و بعضا از مشهودات و تجربه های شگفت 

انگیز خود در این مدت کوتاه صحبت می کنند. این پدیده در لحظاتی گزارش می شود 

که با معاینه ی پزشک و صدور گواهی، فرد بیمار، مرده تلقی شده و یا به استنباط پزشکان 

در آستانه ی مرگ قرار گرفته است. در ادبیات پژوهشی این رویداد به تجربه ی نزدیک به 

مرگ مشهور است. وجود عناصر مشترک بین گزارش های تجربه کنندگان و ویژگی جهان 

شمولی آن ها، توانایی این پدیده را در اثبات حیات پس از مرگ معقول می سازد. با وجود 

تالش ها و پژوهش های علمی انجام شده در خصوص ماهیت تجربه ی نزدیک به مرگ، 

اشکاالت متعدد علمی و الهیاتی به این پدیده وارد شده است که در این مقاله عالوه بر 

نقد این اشکاالت، به بررسی پدیده تجربه نزدیک به مرگ به عنوان دلیلی تجربی بر بقای 

حیات پس از مرگ پرداخته شده است.

کلید واژه ها: حیات پس از مرگ، دالیل تجربی، تجربه ی نزدیک به مرگ.

1- استادیار پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
2- فارغ التحصیل رشته الهیات، گرایش فلسفه و حکمت اسالمی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3- دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
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مقدمه

مرگ  از  پس  حیات  ادامه ی  به  باور  ابراهیمی،  ادیان  میان  مشترک  عقاید  از  یکی 

می باشد. لذا طبیعی است که رهبران ادیان، از طریق آموزش و موعظه به تبیین مسئله ی 

مرگ و به تبع آن حیات پس از مرگ بپردازند. در دین اسالم، بعد از توحید و یکتا 

چهارم  یک  به  نزدیک  که   جایی  تا  است  »معاد«  موضوع  مسئله،  مهمترین  پرستی، 

از آیات قرآن کریم، به تشریح و توضیح آموزه های پیرامون »معاد« اختصاص دارد. 

همچنین مسیحیان، مهمترین سمبل رستاخیز را برخاستن حضرت عیسی)ع( از میان 

مردگان می دانند و معتقدند که همان گونه که عیسی)ع( از میان مردگان برخاست، ما 

نیز از میان مردگان بر خواهیم خواست. اعتقاد به »معاد« در دین یهود هم جزء ارکان 

برای مردن پدید  انسان  از دیدگاه یهودیان  به شمار می رود. زیرا  تعالیم دینی  اصلی 

نیامده است و مرگ پایان راه انسان نیست، چراکه اگر چنین شود این اهریمن است 

که فائق آمده و پیروز شده است. 

جدای از آموزه های دینی، رویکردهای علمی متعددی جهت تبیین موضوع »حیات 

پس از مرگ« و یا »جاودانگی« مطرح شده است. تعدد این دیدگاه ها بیانگر این است 

که هر دانشمندی از نظرگاه خود سعی در اثبات و تبیین چگونگی امکان حیات پس 

از مرگ داشته است. این رویکردها شامل رویکردهای ایمان گرایانه، کالمی، فلسفی، 

از دالیل تجربی  به بررسی یکی  این مقاله  تجربی و اخالقی و غیره می شود که در 

حیات پس از مرگ پرداخته می شود. 

فراروانشناسان بر این باورند می توان از دالیل تجربی حیات پس از مرگ که تحت عنوان 

دالیل پسینی نیز خوانده می شوند به صورت تجربی و بدون استفاده از دلیل و برهان عقلی 

به اثبات روح یا حیات پس از مرگ رسید. این دالیل در دو سطح مطرح می شوند:

الف( تجربه ی نزدیک به مرگ )Near Death Experience(: پژوهشگران این حوزه، با 
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استفاده از گزارش های افرادی که در آستانه ی مرگ قرار گرفته اند یا دچار مرگ بالینی 

شده اند و دوباره از طریق احیاء یا طرق دیگر به زندگی بازگشته اند، بر آنند که مسئله ی 

وجود روح و حیات آن پس از مرگ مادی را اثبات نمایند. در اصطالح به این پدیده 

»تجربه ی نزدیک به مرگ« می گویند. در این حالت، افرادی که از نظر پزشکی به ظاهر 

مرده اند؛ یعنی قلب و مغز آنها فعالیتی ندارد، مجدداً زنده می شوند. برخی از این افراد 

گزارش داده اند که بعد از مرگ، حقایقی را ادراک کرده اند که کاماًل متفاوت از حقایق 

مادی است. محققان تجربه ی نزدیک به مرگ معتقدند که این پدیده تجربه ای کامال 

شخصی و روحانی است که بیانگر سیِر بخشی از وجود پیچیده ی انسان به مراحل و 

مدارج و عوالم مافوق ماده است.

غیب   ،2  )Precognition( آگاهی  پیش  تله پاتی1،  شامل  فراروان شناختی  دالیل  ب( 
گویی یا بصیرت )Clairvoyance(3 ، روان – جنبشی )Hauntings(4 و رفت وآمد ارواح.5

و چرایی،  بی چون  معتقدند شواهد  تجربی  رویکرد  از  استفاده  با  فراروان شناسان 

برای وجود پدیده های فراطبیعی یافته اند که با قواعد حاکم با علم معاصر قابل توصیف 

نیست. اینان معتقدند که پدیده ای همچون تجربه های نزدیک به مرگ، شاهدی قوی در 

اثبات حیات پس از  اثبات حیات پس از مرگ است. به کارگیری دالیل تجربی در 

مرگ، عالوه برایجادِ تلقی جدیدی از حیات پس از مرگ، نسبت به سایر دالیل، فهم 

آن آسان تر است. 

در این مقاله ابتدا نگاهی اجمالی به پدیده ی تجربه ی نزدیک به مرگ خواهد شد و 

در ادامه به بیان شواهدی که امکان اثبات حیات پس از مرگ را توسط پدیده ی تجربه ی 

نزدیک به مرگ معقول  می سازد، پرداخته می شود. 
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تجربه ي نزديک به مرگ

مي شود،  استفاده  مرگ  از  پس  حیات  اثبات  جهت  امروزه  که  شواهدي  از  یکي 

از  را  لحظاتي معجزه گونه  قرار گرفته اند و  نزدیکي مرگ  در  افرادیست که  تجربه ي 

عالم پس از مرگ گزارش کرده اند. عالمي که بنابر ادعاي تجربه کنندگان آن، با عشقي 

باشکوه و ادراکي عجیب مي درخشد و تنها با یک سفر اعجاز انگیِز گذر از یک تونل، 

قابل دسترسي است. این عالم با حضور خویشاني همراه است که فوت کرده اند و غرق 

در نوري باشکوه اند و نیز این عالم، توسط یک نیروي برتر اداره مي شود که پیش از 

آن که فرد را براي بازگشت به زندگي اش باز پس فرستد، وي را در بازخواني و مرور 

 .)Moody,1975:10 :زندگي اش همراهي مي کند )مودي، زندگی پس از زندگی

نه  ظاهراً  هستي ِشان  آن،  در  که  کرده اند  تجربه  را  وقایعي  پدیده،  این  تجربه گران 

مي توان  را  تجربه  این  است.  بوده  پیراموني  محیط  نه  و  مادي  جسم  در  محصور 

تجربه اي متعالي که در اثر مواجهه با مرگ به وقوع مي پیوندد، تعریف کرد. معموال 

تجربه گراِن تجربه های نزدیک به مرگ را کساني تشکیل مي دهند که از تهدیدي که 

متوجه زندگیشان بوده جان سالم به در برده اند. این افراد ممکن است از موقعیت هاي 

مرگ آور، بدون آسیب نجات یافته باشند یا ممکن است که به شدت بیمار و یا آزرده 

بوده و به طور غیر منتظره اي بهبود یافته اند. در میان تجربه گران، کساني بوده اند که از 

لحاظ بالیني مرده اعالم شده اند ولي در نهایت به تنفس مصنوعي پاسخ داده اند و به 

حیات مجدد بازگشته اند )ایروین: 232(. 

بدن جسماني خود  از  داده اند در طول تجربه،  بازگشت گزارش  از  بعد  افراد  این 

جدا شده و به مکان هایي پا نهاده اند که به ظاهر قلمروي بعد از حیات دنیوي می باشد. 

مي کنند  پیدا  مرگ  از  دیگري  تلقي  هستند،  تجربه اي  چنین  داراي  کساني که  معموال 

با بررسي گزارش هاي تجربه گران  و ترسي از مرگ ندارند. پژوهشگران این پدیده ، 
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دریافتند که اکثر این پدیده ها داراي وجه اشتراک قابل مالحظه اي هستند. 

مشابِه  جهات،  از  بسیاري  در  را  مرگ  به  نزدیک  تجربه هاي  مودي،  ریموند  دکتر 

معتقد  وي  مي داند.  مذهبي  و  عرفاني  بزرگ  رؤیت هاي شخصیت هاي  و  مشاهدات 

بي ارادگي و  یا  انفعال  بودن،  بودن، ذهني  است خصوصیاتي چون غیرقابل توصیف 

کنش پذیري، احساس تغییر ماهیت زمان و مکان، تأثیر کلي رؤیت چنین وقایعي بر 

شخصیت و نحوه ي زندگي بعدي افراد، ازجمله ویژگي هاي مشترک این پدیده هاست 

.)Moody,1978;135(

تعریف بروس گریسون )Bruce Garrison( 6 از تجربه نزدیک به مرگ، روان پزشک 

»رویدادهاي  است:  چنین  مرگ،  نزدیک  تجربه های  زمینه ي  در  برجسته  محقق  و 

روي  افرادي  براي  که  متعالي  و  روحاني  رمزآلود،  مؤلفه هاي  با  عمیق  روان شناختي 

مي دهد که در آستانه ي مرگ و یا در وضعیت هاي شدید آسیب جسماني قرار مي گیرند« 

)Greyson,2000:320(. همچنین جنیس ُهلدن )Janice Holden(، دیگر محقق مشهور 

در این زمینه، تجربه ي نزدیک مرگ را »خاطره ا ي فراروان شناختي و روحاني  مي داند که 

.)Nouri,2008:15( »توسط افرادي که در آستانه ي مرگ قرار گرفته اند، گزارش مي شود

به اعتقاد جفري النگ )Jeffrey Long(7، تجربه ي نزدیک به مرگ رویدادي است 

که براي افرادِ در حال مرگ که از لحاظ بالیني مرده اند رخ مي دهد. وي معتقد است، 

نمي توان تعریفي جامع که مورد پذیرش همگان باشد از این پدیده  ارائه داد. بلکه تنها 

»تجربه«  به مرگ« و  »نزدیک  مؤلفه ي  تبیین دو  به  پدیده،  این  تعریف  براي  مي توان 

بنابراین مادام که زندگي  )عناصر و ویژگي هاي تجربه ي نزدیک به مرگ( پرداخت. 

در  و  باشند  دیده  آسیب  جسماني  لحاظ  از  شدیدا  که  گیرد  قرار  شرایطي  در  افراد 

صورت عدمِ بهبود شرایط از دنیا بروند، مي توان گفت که این افراد لحظات نزدیک به 

مرگ را تجربه خواهند کرد. عموما افراد تجربه کننده در هنگام تجربه از لحاظ بالیني 
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مرده اند و هیچ ضربان قلب و یا تنفسي ندارند، لذا این تجربه باید در چنین شرایطي 

 .)long,2010:25( رخ دهد

نظر محققان تجربه ی نزدیک به مرگ، در خصوص تعداد مؤلفه های تشکیل دهنده ی 

این پدیده متفاوت است. به عنوان مثال، ملوین مورس )Melvin Morse(، طی یک دهه 

تحقیق و بررسی، در زمینه ی این تجربه ها، نُه نشانه یا ویژگِی مشخص برای پدیده ی 

تجربه ی نزدیک به مرگ معرفی می نماید. وی معتقد است اگر تجربه ی فردی، تمامِ نُه 

ویژگی را دارا باشد، فرد، تجربه ی کامل و جامعی را از سر گذرانیده است. احساس 

مرگ، احساس آرامش و بی دردی، احساس خروج از بدن، تجربه ی تونِل منتهی به 

نور، رویت کالبدهای نورانی، مالقات با وجود مقدس، بازبینی مجدد سال های زندگی، 

عدم تمایِل بازگشت به حیات مجدد و تحوالِت شخصیتی، از جمله ی این نشانه های 

ویژه می باشند )مورس: 35(. 

این در حالی است که دکتر جفری النگ شمار این مؤلفه ها را بالغ بر دوازده عنصر 

هیجانات  تقویت حواس،  و  تشدید  بدن،  از  تجربه ی خروج  از:  عبارتند  که  مي داند 

نورانی،  موجود  با  مواجهه  تونل،  یک  از  عبور  مثبت،  عموما  و  شدید  احساسات  و 

رؤیت وجودهای دیگر اعم از نورانی و اقوام درگذشته، احساس دگرگونی زمان و 

مکان، مرور زندگی، ورود به سرزمینی آسمانی و ماورایی، کسب و فراگیری دانش 

داوطلبانه  غیر  و  داوطلبانه  بدن  به  بازگشت  مانع،  با  و  مرز  با  شدن  روبرو  خاص، 

 .)long,2010:20(

نکته ی دیگری که باعث اهمیت بیشتر تجربه ی نزدیک به مرگ می شود، تأثیرات 

این پدیده بر روی زندگی جدید تجربه گران است. این پدیده، خصوصًا اگر مشتمل بر 

مؤلفه ی »مرور  زندگي« باشد؛ تأثیري ماندني بر نگرش هاي فرد و ارزش هاي او دارد. 

بنابر تحقیقات انجام شده تغییراتي که پس از تجربه ي نزدیک به مرگ در تجربه گران 
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به وجود آمده است بدین شرح اند: بازنگری معنا و هدف زندگی، محبت نسبت به 

درک  مرگ،  از  ترس  عمده ی  کاهش  معنویت،  و  مذهب  به  بیشتر  گرایش  دیگران، 

اهمیت علم و اخالق و فهم آثار وجودی شخصیت موازی و حقیقی.

این  بر  مرگ  به  نزدیک  تجربه ی  حوزه ی  پژوهش گران  خصوصا  فراروان شناسان، 

امکان وجود  انسان،  بُعدی غیرمادی در وجود  اثبات  بر  این پدیده عالوه  باورند که 

حیات پس از مرگ را معقول تر می سازد. 

تجربه ي نزديك به مرگ و اثبات روح

تفکرات علمي برخی از متفکران غربی به ویژه پوزیتیویست ها، همواره بر اساس 

و  فعل  طریق  از  تنها  بشري،  آگاهي  همه ي وجوه  که  است  گرفته  نظریه شکل  این 

انفعاالت متقابل جسماني سلول هاي مغزي، قابل تبیین است. باورمندان به این دیدگاهِ 

ماتریالیستي، نه تنها امکاِن وجودِ بخشي غیر مادي در وجود آدمي را که قادر به انجام 

ِفعالیت هاي فرامادي است، منتفي مي دانند، بلکه معتقدند پذیرفتن وجود بُعد فرامادي 

در انسان، منجر به مختل شدن نظریات دروني و بنیادي مي شود. 

این در حالي است که نظریه ي »انحصار وقایع در درون روان آدمي« تنها یک مفهوم 

از پیش  ساخته، بر مبناي نظریات و فرضیاتي است که هنوز در صحنه هاي علمي به 

اثبات نرسیده است. 

مشکل عمده ي روش علمي در این است که آن اصولي که به عنوان احکام معتبر و 

حقیقي شناخته مي شوند، در واقع فقط نظریاتي هستند که در آن، اصِل مسلم را فقط در 

ر خاص توجیه مي کنند. حتي، اگر یک استاد روان شناس به خوبي آن  چارچوِب یک تصوِّ

را عنوان کرده باشد، شخص، فقط هنگامي مي تواند اصلي مسلم را توسط مشاهدات خود 

مستند  سازد که نظریه اي، معنادار بودن آن را تعیین کند. یعني اثبات کند که واقعا یک 
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»اصل« است، نه این که مجموعه اي از یافته هاي پیچیده و خنثي باشد. لیکن اگر تجربه ي 

نزدیک به مرگ را به عنواِن بروزِ ممکن یک تجربه ي »بیرون از بدن« به شمار آوریم، باید 

ابتدا یک چارچوب نظري )یا تصّوري( براي آن وضع کنیم، که از طریق آن بتوانیم این 

تعریف را به عنوان یک امکاِن »معنا دار«، مورد مالحظه قرار دهیم. این چارچوب نظري 

مذکور، لزوما این سؤال را مطرح مي کند که آیا ادراک »بیرون از بدن« واقعا در زمان 

تجربه ي نزدیک به مرگ رخ مي دهد؟ و اگر بدین گونه است، آیا بعضي از عوامِل جسم 

انسان )مثال ذهن( از شاخص هاي هوشیاري جسم )مثال مغز( جدا مي شود تا یک چنین 

.) Sabom, 1982: 358 کار عظیمي را به انجام برساند؟ )سابوم

قرار گرفت.  توجه  کانون  در  مغز  و  ارتباط ذهن  مسئله ي  بعد  به  دکارت  زمان  از 

دو  لیکن  دادند.  ذهن  و  مغز  بین  ارتباط  به چگونگي  متعددي  پاسخ هاي  دانشمندان 

نظریه ي متفاوت در این خصوص شکل گرفت. 

1- وحدت گرایی.

2- دوئالیست یا دوگانه انگاری.

نظریه ي اول که وحدت گرایي نامیده مي شود، ذهن و مغز را دو عامل جدا از یکدیگر 

نمي داند، بلکه ذهن را، محصوِل فعالیت الکتروشیمیایي در ماده ي فیزیکي خاکستري 

مغز، و نوعي پدیده ي فرعي مي داند. لذا مغز، مي تواند مشکالت بقا را بدون فعالیِت 

ذهن، به خوبي حل کند. 

مدافعان این نظریه قویا استدالل مي کنند که پیشرفت هاي اخیر، در تصویربرداري 

مغزي، به روشني مشخص مي سازدکه چه بخش هایي از مغز با چه نوع فعالیِت ذهني 

شناخته مي شود. در نتیجه با این روش، روشن مي شود که، هریک از بخش هاي مغز، 

عهده دار چه نوع فعالیت ذهني است. پژوهش هاي پرسینگر )Prsyngr(، راما چانداران 

به  موسوم  ناحیه ي  زمینه ي  در   )Blaksla( بالکسال  و   )Rama S. Chandrasekhar(
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جایگاه خدا )God Spot(، در بخش هاي فوقاني مغز، که معتقدند متضمِن تجربه هاي 

عرفاني است، از همان دسته از پژوهش ها به شمار مي آیند )فونتانا: 312(. 

و  دین  براي  جدي  تهدیدي  وحدت گرایي،  نظریه ي  مذکور،  مطالب  به  توجه  با 

معنویت محسوب مي شود. چرا که اگر مغز، ذهن را به وجود آورد، با مرگ مغز )مرگ 

بین خواهد  از  مرگ  از  پس  زندگي  رستگاري،  روح، خدا،  نفس،  به  عقیده  مادي(، 

ادعاي  رد  خصوص  در   ،8  )Sir John Eccles( اکلس  سرجان   .)311 )همان:  رفت 

وحدت گرایان مي گوید:

من بر این عقیده ام که اصل تقلیل گرایی )reductionalism( علمي با ادعاي خود، 

معنوي  و  غیرمادي  رویدادهاي  همه ي  براي  مادي گرایي  مکتب  در  که  این  بر  مبني 

مي توان تبیني بر اساس الگوهاي فعالیت نوروني ارائه داد، حقیقت و ماهیت انسان را 

تنزل داده است. این اعتقاد باید در ردیف خرافه و موهومات قرار بگیرد و چاره اي 

دنیایي  به  با روح خود  که همراه  معنوي اي هستیم  ما موجودات  بپذیریم  که  نیست 

معنوي تعلق داریم همچنآن که موجودات مادي اي هستیم که با بدن خود در دنیایي 

)Eccles,1980:241( مادي زندگي مي کنیم

نظریه ي دوم، درست نقطه ي مقابل نظریه ي وحدت گرایي است. این نظریه که به 

دوگانه انگاري )Dualism( یا دوئالیست مشهور است، ذهن و مغز را دو عامل جدا از 

یکدیگر مي د  اند که هر یک داراي کارکردهاي منحصر به خود هستند. دوگانه گرایان 

استدالل مي کنند، که ذهن، از طریق فعالیِت در مغز مي تواند باعث تغییرات مدام در 

عملکرد مغز شود. هدِف مغز، میانجي شدِن بین ذهِن غیر مادي، و جهان مادي است. 

مغز، این کار را، با دریافت تأثیراتي از جهان، و تفسیر آن توسط ذهن و نیز با دریافِت 

تأثیراتي از ذهن که با جهان مادي در ارتباط است، انجام مي دهد )فونتانا: 313(. 

سرچارلز شرینگتون )Sir Charles Shryngtvn( 9 درباره ي ارتباط ذهن و مغز مي گوید:
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ما نباید ارتباط بین ذهن و مغز را کامال حل نشده بدانیم، هر چند این ارتباط در 

ابتداي امر بي اساس مي نماید. به نظر من اگر بپذیریم وجود ما از دو عامل بنیادي 

)ذهن و مغز( تشکیل شده، این امر في حد ذاته از احتمال بیشتري برخوردار است، تا 

این که قبول کنیم فقط از یک عامل )مغز( تشکیل شده است.

موسوم  دیگري  پزشک  توسط  مغز،  و  ذهن  جدایي  مورد  در  شرینگتون،  عقاید 

را صرف  زندگي اش  تمام  یافت. وي  )Wilder Panfield( گسترش  پنفیلد  وایلدر  به 

تحقیقات در جراحي اعصاب براي شناخت ساخت و کارایي مغز انسان کرد. پنفیلد، 

در کتابي موسوم به اسرار ذهن )the mystery of the mind( نتیجه ي تحقیقات خود را 

در زمینه ي جراحي اعصاب، بیان مي کند. وي در بخشي از کتابش مي گوید:

پس از یک عمر که در این حرفه گذشت، کوشیدم کشف کنم که مغز از ذهن چه 

مي داند، و این که جاي تعجب است در مدت بررسي نهایي، مدارکي را کشف کرده ام 

است  پذیرش  قابل  و  منطقي  نظر  به  ذهن،  و  مغز  جدایي  جانبه ي  دو  فرضیه ي  که 

)وولف: 182(.

نظریات مطرح شده توسط شرینگتون و پنفیلد و برخي دیگر از دانشمندان مبني 

بر جدایي بین مغز و ذهن حداقل چارچوبي را بنا مي نهد که در آن تجربه ي نزدیک 

به مرگ همچون یک اتفاِق محتمل »خارج از بدن« مورد مالحظه قرار گیرد )سابوم 

.)Sabom, 1982: 362-370

عالوه بر این، افرادي که از واقعه ي نزدیک به مرگ جان سالم به در برده اند اظهار 

موضعي  از  بیهوِش خود،  از جسِم  بیرون  را  وقایعي  تجربه،  این  در خالل  مي دارند 

اثبات مي کند، این ادراکات  جدا و مرتفع دیده و تجربه کرده اند. تا جایي که شواهد 

در همه ي لحظه ها دقیق بوده  است. از طرفي با در نظر گرفتن حواس پنج گانه، هیچ 

قبولي صورت گرفته  قابل  به طور  این مشاهدات  ندارد که چگونه  توضیحي وجود 
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است. همچنین پژوهش گران و فراروان شناسان معتقدند که تجربه ي نزدیک به مرگ، 

عالوه بر اثباِت بُعد روحاني انسان، دلیل محکمي بر وجود حیات پس از مرگ است. 

ریموند مودي در این زمینه مي گوید:

تجربه هاي نزدیک به مرگ به دلیل این که ملموس  ترین تجربه اي است که وجود 

.)Sabom, 1978: 15( روح را به اثبات مي رسانند، شگفت انگیزاند

وي در پاسخ به این سؤال که: »آیا تجربه هاي نزدیک به مرگ، حیات پس از مرگ 

را اثبات مي کند یا خیر؟« پاسخ مثبت داده و معتقد است، ویژگي هاي بسیاري در تمامِ 

موارد تجربه ی نزدیک به مرگ وجود دارد که حیات پس از مرگ را اثبات مي کند.

به مرگ  مشترک اغلب تجربه هاي نزدیک  به عنوان جزءِ  از بدن،  تجربه ي خروج 

است. این تجربه، محکم ترین دلیِل اثبات حیات پس از مرگ است. چرا که در این 

تجربه، افراد جسم خود را ترک کرده و شاهد تالش پزشکان و پرستاران جهت نجات 

خویش هستند. 

مودي در نتیجه مي افزاید:

پس از 22 سال بررسي تجربه ي نزدیک به مرگ، فکر مي کنم اثبات علمي براي نشان 

دادن این که پس از مرگ قطعا زندگي وجود دارد، ممکن نباشد، ولي موضوعاتي که 

به قلب انسان مربوط مي شوند، با اثبات علمي متفاوتند. این موضوعات در معرض 

آنها  از جهان الزمه ي  نظریاتي هستند که داشتن یک دیدگاه خشک علمي  قضاوت 

نیست. ولي از نظر محققیني مثل خود من حتما تجزیه و تحلیل علمي را مي طلبد. بر 

اساس چنین آزمایشاتي، من معتقد شده ام که تجربه کنندگان مرگ، حتما دیدار کوتاهي 

.)moody,1990:250( از دنیاي آنسوي یا سفري کوتاه به یک واقعیت کل دیگر دارند

جفري النگ، طي پژوهش ها و مطالعات انجام شده، در مورد بیش از 1600 تجربه ي 

نزدیک به مرگ، نُه دلیل و نشانه، جهت اثباِت موجودیِت این تجربه ها ذکر مي کند. 
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وي معتقد است که این دالیل مبین ماهیِت تجربه هاي نزدیک به مرگ و اثبات حیات 

پس از مرگ است. دالیل مذکور بدین شرح اند:

1- هشیاري تجربه گران تجربه هاي نزدیک به مرگ 

از نظر پزشکي داشتن تجربه اي سازمان یافته در هنگام ناهشیاري، و یا مرگ بالیني، 

امري غیر ممکن است. کساني که تجربه ي نزدیک به مرگ را تجربه کرده اند، عموما 

از نظر بالیني فاقد هشیاري و عالیم حیاتي بوده اند. چرا که هنگام ایست قلبي، جریان 

خون به مغز قطع شده و پس از گذشت 10 الي20 دقیقه، سطح فعالیت و هشیاري 

مغز، پایین آمده و رفته رفته فعالیتش متوقف مي شود. این پایان فعالیت و هوشیاري 

از وجود  این در حالي است که، مشاهداِت تجربه گران، حاکي  از طرفي  مغز است. 

سطِح باالي هشیاري آنان در حین تجربه ی نزدیک به مرگ است. در نتیجه، غیر ممکن 

.)long,2010:32( است که تجربه ي نزدیک به مرگ به فعالیت هاي مغزي مرتبط باشد

2- تجربه ي خروج از بدن

شاهد دیگري که النگ به آن اشاره مي کند تجربه ی خروج از بدن است. تجربه گران 

تجربه ی نزدیک به مرگ در حالت خروج از بدن قادر به دیدن و شنیدن  هستند. این 

در حالي است که قاعدتا تجربه گر به خاطر مرِگ بالیني و ناهشیاري مغز نباید قادر 

به مشاهده ي وقایع اطرافش باشد. این وقایع اغلب شامل رؤیت بدن ناهشیار، تالش  

تیم پزشکي براي احیاي بیمار و حتي رؤیت وقایع اتاق هاي مجاور مي شود. صحت 

مشاهدات این افراد ثابت مي کند که تجربه ي نزدیک به مرگ، یک تجربه ي حقیقي و 

.)long,2010:34( کامال واقعی است
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10)General anaesthesia( 3- بیهوشي عمومي

هنگام  بیمار  اتفاق مي افتد.  بیهوشي عمومي  هنگام  در  به مرگ  نزدیک  تجربه هاي 

بیهوشي عمومي، نه تنها ناهشیار است، بلکه در این حالت داشتن تجربه اي واضح و 

آشکار غیر ممکن است )long,2010:33(. اما هشیاري تجربه گراِن تجربه هاي نزدیک 

به مرگ، خالف این واقعه است. 

4- تجربه هاي افراد نابینا

مقوله ي دیدن براي یک فرد نابینا تنها یک مفهوم انتزاعي است. این افراد، دنیا را تنها 

از روي حواس شنوایي، المسه، چشایي و بویایي درک مي کنند. حتي رؤیاهاي این 

افراد شامل مؤلفه هاي دیداري نیست، اگرچه ممکن است شامل حواس دیگر مانند 

صدا و المسه باشد. با این حال هنگامي که یک فرد نابینا تجربه ي نزدیک به مرگ را 

ادراک مي کند، تجربه ي وي، توأم با ادراکات دیداري است. ادراکاتي که افراد نابینا، در 

.)long,2010:34( زندگي روزانه، قادر به رؤیت آن نیستند

5- مرور وقایع گذشته 

است.  وقایع گذشته  مرور  به مرگ،  نزدیک  تجربه ی  اکثر  عناصر مشترک  از  یکي 

این بخش از تجربه، دلیِل روشن دیگري، بر حقیقت تجربه هاي نزدیک به مرگ است 

.)long,2010:35(

6- دیدار با آشنایان متوفي

از دیگر مؤلفه هاي متمایز کننده ي، تجربه هاي نزدیک به مرگ از رؤیاها و توهمات، 

مالقاِت تجربه گران با آشنایان و افرادي است که در زمان تجربه ی نزدیک به مرگ در 
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قید حیات نیستند. به عبارت دیگر آشنایاني که با تجربه گران مالقات دارند، همگي 

قبال از دنیا رفته اند. اما موجودات رؤیت شده در حالِت رؤیا و توهم، اغلب ناشناس 

 .)long,2010:36( و به احتمال زیاد زنده و در قید حیات اند

7- تجربه ي نزدیک به مرگ متأثر از عقاید قبلي فرد از تجربه ی نزدیک به مرگ نیست.

النگ معتقد است که شباهت و یکساني قابل توجه ، در محتواي تجربه ي نزدیک به 

مرِگ کودکان و بزرگساالن، دلیل قانع کننده اي براي اثبات این ادعا است که، تجربه ي 

نزدیک به مرگ، متأثر از عقاید قبلي افراد تجربه کننده نیست.

نشان  بزرگساالن  و  کودکان  مرگ  به  نزدیک  تجربه هاي  بین  مشابه  عناصر  وجود 

مي دهد که این تجربه ها رؤیا یا ساخته ي ذهن تجربه گران نیست. زیرا به ندرت پیش 

باشند.  شنیده  مرگ  به  نزدیک  تجربه هاي  درباره ي  چیزي  خردسال  کودکان  مي آید 

به مرگ تحت  نزدیک  اثبات مي کند که تجربه ی  این، تجربه هاي کودکان،  بر  عالوه 

.)long,2010:38( تأثیر باورهاي قبلي و عوامل فرهنگي نمي باشد

8- همساني و شباهت تجربه هاي نزدیک به مرگ 

همساني و شباهِت قابل توجه، بین تمامي تجربه هاي نزدیک به مرگ، دلیلي دیگر بر 

واقعیت داشتن و حقیقي بودن تجربه ی نزدیک به مرگ است. هر چند که توصیفات و 

تفاسیر مختلفي از تجربه ی نزدیک به مرگ گزارش شده است، اما این اختالف ناشي از 

عدمِ واقعیت تجربه ی نزدیک به مرگ نیست. بلکه نتیجه ي تأثیر دیدگاه ها و باورهاي 

دیني فرد، در توصیف این رخداد روحاني است. همچنین این یکساني و مشابهت، 

پاسخي متقن به منتقداني است که این پدیده ها را ناشي از توهم و فعالیت هاي مغزي 

.)long,2010:39-40( مي دانند
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9- تأثیر تجربه ي نزدیک به مرگ بر زندگي آینده

در  دنیوي،  زندگي  به  بازگشت  از  پس  مرگ،  به  نزدیک  تجربه هاي  تجربه گران 

بسیاري از جنبه هاي زندگي دچار تحول و تغییر مي شوند. کاهش ترِس از مرگ، درِک 

اهمیت عشق و دانش، گرایش هاي مذهبي، اعتقاد به وجود خدا و حیات پس از مرگ، 

پژوهش هاي  نتایج  همچنین  است.  مرگ  به  نزدیک  تجربه ی  مستقیم  نتایِج  از جمله 

مختلف در مورد تجربه ی نزدیک به مرگ حاکي از این است که، اغلِب تجربه گران 

پس از بازگشت، بیشتر به دنباِل اشتغال در حرفه ها و مشاغلي هستند تا به افرادي که 

.)long,2010:42( زندگیشان در شرایط بحراني قرار دارد یاري رسانند

جفري النگ پس از ذکر ادله ي نُه گانه ي فوق، چنین بیان مي کند که: »پژوهش هاي 

تجربه هاي نزدیک به مرگ، من را متقاعد کرد  تجربه ی نزدیک به مرگ چیزي جز 

به  نزدیک  نیست. تجربه هاي  به یک زندگي دیگر  مادي، و ورود  از زندگي  خروج 

مرگ، شواهد علمي قدرتمندي را فراهم مي کنند که به وسیله ي آن پذیرش حیات پس 

.)long,2010:43( »از مرگ، معقول و مستدل خواهد بود

آمارگیري  مؤسسه ي  رئیس   )George Gallip, Jr.( پسر  گالوِپ  جورج  گفته هاي 

از  پس  مي کند. وي  تأیید  را  ادعاي النگ  نیز   ،)Validate Gallup Institute( گالوپ 

از  رسیده  گزارش هاي  و  مرگ  به  نزدیک  تجربه ي  مورد  در  انجام شده  بررسي هاي 

تجربه گران، در سال 1981 اعالم کرد، تجربه هاي نزدیک به مرگ، کامال بیانگر نوعي 

برخورد با بُعد دیگري از واقعیت است. همچنین این تجربه ها، وجودِ عالمي دیگر، در 

.)Talbot, 1991:200 :موازات جهان مادي را اثبات مي کند )تالبوت

به نظر نگارندگان، وجود مؤلفه های خروج از بدن، مرور زندگي گذشته و شباهت 

نسبي میان گزارش هاي مختلف از پدیده ي تجربه ي نزدیک به مرگ و نیز شباهِت بین 

گزارش هاي تجربه گران و آیات و روایات اسالمي در زمینه ي حیات پس از مرگ، 
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مخصوصا در مواردي مانند توصیِف عالم پس از مرگ و ویژگي هاي آن، مالقات با 

موجوداِت نوراني، دیدن بستگان و آشنایان درگذشته، مشاهده ي بناهاي مجلل و زیبا، 

مرور اعمال و زندگي گذشته، قضاوت و داوري در مورد اعمال، عذاب ها و مالقات 

با موجوداِت پلید و شیطاني، امکان ادامه ي حیات پس از مرگ را تقویت مي نماید.

يه در تبیین تجربه ی نزدیک به مرگ دو نظر

در میان تالش هاي بي شماري که براي تبیین تجربه ي نزدیک به مرگ صورت گرفته 

است، نظریاتي نیز وجود دارد که بر اساس آنها، مي توان پدیده ي تجربه ی نزدیک به 

مرگ را تبیین نمود. نظریات ناخودآگاه جمعي )Collective Unconscious( وعالم مثال 

سهروردي، ایده هایي هستند که طراحان آن فضایي را فراهم مي کنند تا عالوه بر تأیید 

مکان  و  فضا  ویژگي جهان شمولي،  مرگ،  به  نزدیک  تجربه ي  تجربه گران  ادراکاِت 

ماورایي این تجربه ها، در چهارچوبي علمي تبیین شود. 

گاه جمعي يهي ناخودآ الف( نظر

آدمي  ذهن  از  رازناک  و  وهم آلود  روشن،  و  تاریک  ناپیدا،  قسمتي  به  ناخودآگاه 

اطالق مي شود. خاطرات، آرزوها و افکار و امیال انسان که زماني در حوزه ي خودآگاه 

بوده اند، با گذشت زمان فراموش و خاموش شده و به تدریج در هزارتوي پیچ در پیچ 

از کارمایهي  انباشته مي شوند و ذخیره اي  بر روي هم  ناخودآگاهي فرو مي غلتند، و 

)Energy( نهفته و نهاني را، در اندروِن ذهن انسان به وجود مي آورند. 

با  که  است  معتقد   ،)Carl Gustav Jung( یونگ  کارل گوستاو  بزرگ،  روان پزشک 

یافت.  انسان دست  از  بهتري  به درک و دریافِت  ناخودآگاه، مي توان  ژرف کاوي در 

زیرا بخِش بیروني و خودآگاهِ ذهن، پوسته اي  ناپایدار و ناگسسته است. حال آن که 
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پایدار، پیوسته و یک دست است )یونگ: 25(. به دیگر سخن،  ناخودآگاه، قلمرویي 

یونگ بر این باور است که، آنچه سرشت آدمي و بیشتر الگوهاي رفتاري انسان را 

به دو قسمت  را  ناخودآگاه  یونگ  دارد.  انسان  ناخودآگاه  در  تشکیل مي دهد، ریشه 

تقسیم مي کند: یکی ناخودآگاه فردي یا شخصي و ناخودآگاه جمعی. ناخودآگاه فردي 

در برابر ناخودآگاه جمعي مطرح مي شود. این بخش از وجود انسان، حاصل تجربه، 

رخدادها، امیال و افکار فرد است که در الیه هاي دروني ذهن او نفوذ مي کند. ناخودآگاه 

جمعي اما در اندرون هسته ناخودآگاه فردي قرار دارد و از خودآگاه فردي فاصله ي 

زیادي دارد. ناخودآگاه جمعي حاصل ژرف ترین تجربه و خرد جمعي بشر است که 

تبارِ انسان در طول زمان به آن دست  یافته اند. یونگ متوجه شد که افسانه ها و اعتقادات 

مشابه بسیاري در فرهنگ هاي مختلف وجود دارند- هر چند که این فرهنگ ها با هم 

در ارتباط نباشد- اما نمونه اي بارز از بخش ناخودآگاه جمعي است. براي نمونه داستان 

آفرینش براي سرخپوستان پاپاگو )Pap ago Infian(11 همان داستاني است که در یونان 

قدیم وجود داشته است. یونگ به کل این مجموعه، ضمیر ناخودآگاه جمعي و به تک 

تک موارد آن کهن الگو )Archetypes( مي گوید.

دکتر ریموند مودي با استناد به نظریه ي ناخودآگاه جمعي بیان مي کند که این نظریه 

قادر به تبیین تجربه ي نزدیک به مرگ است. زیرا نه تنها این تجربه موضوع اصلي 

مي تواند  مرگ  به  نزدیک  تجربه ی  جهان شمولي  ویژگي  بلکه  فرهنگ هاست،  همه ي 

نمونه اي از خرد جمعي بشري باشد )مودي، نور آنسوی:130(.

ب( عالم مثال يا صور معّلقه 

عالم مثال یا صور معلقه، یکي از مراتب هستي شناسي حکمت اشراق است. عالمي 

است که سالکین طریق معرفت، برای اظهار عجایب و خوارق عادات، به این عالم، 
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امور  امیدهاي بسیاري بسته اند و ساحرین و کاهنان برجسته، آن عالم را می بینند و 

غریبه ای را از آن عرضه می دارند. عالوه بر شیخ اشراق و برخي از حکماي یوناني، 

انبیا و اولیاء و حکمای متألّه، به این عالم معترف اند.

شیخ اشراق، با تأثیر از حکمت خسروانِی ایران باستان، و حکمت متعالِی حکمای 

اشراقی قدیم یونان، طرح جدیدي از عالم  اندیشیده  است. وي معتقد است که نظام 

هستي، عالوه بر عوالم عقول، نفوس و اجسام، که مشائیان نیز به آنها قائل بودند، عالم 

دیگري به نام عالم مثال یا عالم خیال یا مثل )صور( معلقه نیز، دارد. در واقع شیخ 

اشراق عالوه بر صور خیالي و قوه خیال که یکي از قواي باطني و مورد قبول مشائیان 

است، از امر دیگري به نام عالم مثال یا خیال سخن مي گوید )دیناني:363(.

سهروردي، اساس عالم هستی را، بر دو رکن »نور« و »ظلمت« استوار مي داند. نور، 

همان عالم ماورای ماّده، و ظلمت، نیز عالم ماّده است. عالم مثال، حد فاصل این دو 

عالم مي باشد. 

شیخ اشراق، در توضیح ویژگي هاي این عالم مي گوید:

این عالم دارای طبقات بی شماری است: طبقات اعالی این عالم، شریف و نوری اند، 

این ها همان طبقات بهشت اند که سعدای متوّسط در علم و عمل در آن متلّذذند. در 

جهت فوقانی این طبقات که منتهای عالم مثال است. عالم انوار محض واقع است. و 

در جهت تحتانی این طبقات اعال، طبقات تاریک و مظلمی قرار دارند که از جهت 

در  دوزخیان  که  دوزخ اند  طبقات  اینها  متفاوت اند  هم  با  ظلمت  و  کدورت  شّدت 

آن معّذب اند؛ پایین ترین طبقات عالم مثال که مجاور عالم حّس است، ظلمانی ترین 

و  اعلی  طبقات  این  فاصل  حّد  در  است؛  انس  و  جّن  مجرمین  جایگاه  و  است  آن 

ادنی، طبقات بی شمار دیگری وجود دارند که در برخی از آنها فرشتگان و انسان های 

نیکوکار جای دارند12)سهرودي، ج232،2- 234(.
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ندارند.  ماّده  اّما  دارند،  و شکل  مقدار  آن،  موجودات  که  است  عالمی  مثال،  عالم 

توضیح این که، عالِم غیر ماّدی، هم از ماده و هم از مقدار مجرد است. در حالي که 

عالم ماّدی، متلبّس به ماّده و مقدار است. اما عالم صور معلقه، تنها مجرد از ماده است 

ولي داراي مقدار مي باشد. لذا مي توان گفت صور معلقه، مثل صور خیال اند، با این 

تفاوت که صور خیال، تنها در ذهن وجود دارند اّما این صور مثالی، در خارج ذهن 

متحقق  مي شوند )کربن: 250(. 

طبق آن چه شارحین حکمه االشراق گفته اند، عالم صور معلقه، نمودار تمام عیاری 

از هر دو عالم انوار و اجرام است. یعنی، هم شبح مجّرداِت عالم انوار و عقول،و هم 

شبح تمامي کائنات، عوالم اثیري و عنصري در آن موجود است. عناصر و مرّکبات آن 

عالم، نفوس ندارند، بلکه ارباب اصنام13 دارند )غفاري: 241(. 

عالم مثال، دارای طبقاِت بی شماری است که جز خداوند کسی تعداد آنها را کسي 

نمی داند. طبقات اعالی این عالم، شریف و نوری اند، که همان طبقات بهشت  است. 

طبقات تحتاني این عالم، تاریک و ظلماني است که از جهت شّدت، کدورت و ظلمت 

متفاوت اند. طبقات تحتاني، طبقات دوزخ  است که دوزخیان در آن مجازات  با هم 

مي شوند. متوّسطین در علم و عمل، می توانند در همین زندگی دنیوی خود، به این 

عالم صعود کنند. یعنی اگر اشراقات علوی و نور سانح از عالم انوار، که اکسیر علم و 

قدرت است، بر نفس مطّهر و مجّردی وارد شود، شبحی از نور ذات باری- تعالی- در 

آن نفس ایجاد می گردد که موجب می شود تا همه ي عالم به فرمان او در آید و کارهای 

خارق العاده و عجیبی را انجام دهد. از جمله اینکه این افراد می توانند بر آب و هوا 

حرکت کنند و یا با بدنی مثالی به آسمان صعود نمایند و به بزرگانی که در آن عالم باال 

هستند ملحق گردد، این عالم همان اقلیم هشتم14 یا عالم مثال است که در آن جابلقا 

و جابرصا و جهان عجیب هورقلیا، قرار دارد15 )سهروردي،ج252،2؛ غفاري: 244(.
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جابلقا و جابرصا و هورقلیا، هر کدام اسم شهر یا محدوده ای از عالم مثال است. با 
این توضیح که چون عالم مثال، که عالمی است مابین دو عالم انوار و اجسام، هم از 
جهت جغرافیای خیالی و شکل هندسی مثالی، و هم از جهت موجودات و اشیائی که 
در آن هستند کامال شبیه این دو عالم اند. لذا همچنان که عالم اجسام از دو قسمت 
اثیریّات )یعنی افالک و ستارگان( و عنصریّات )عناصر اربعه و موالیه ثالثه( متشکل 
است، عالم مثال نیز، دارای جهان اثیری و جهان عنصری است. هورقلیا، عالم افالک 

و ستارگان مثالی، و جابلقا و جابرصا، عالم عناصر هستند. 
جهان هورقلیا، جهانی متعالی و نورانی و جایگاه نفوس متوّسطین از سعدا و فرشتگان 
مقّرب است. جابلقا، در جانب شرِق ارواح واقع است لذا میان غیب و شهادت قرار 
از نشئه ي  از مفارقت  بعد  ارواح،  نهایت بزرگي است، که  دارد. جابرصا، شهری در 
دنیوي، به آن شهر وارد شده تا صورِ اعمال و اخالق حسنه و سیئه اي راکه در دنیا 

کسب کرده اند، در آنجا  بینند )کربن: 237(.
از  بسیاري  تبیین  معتقدند در  مثال  به عالم  اشراقیون و فالسفه ي  سایر مکاتبي که 

مسائل به وجود این عالم استناد مي کنند. از جمله این که:
1- توجیه و اثبات قیامت و بعث اجساد.

2- توجیه تجّلی خداوند، بر کوه طور و رؤیت ایشان، به وسیله ي حضرت موسی.
3- توجیه و اثبات همه مواعید پیامبران، در مورد حشر و نشر و بهشت و دوزخ و 

قبر و حساب کتاب و غیره.
4- توجیه در آمدن جبرئیل به صورت دحیه کلبی و رسیدن به حضور پیامبر اسالم 

و مکالمه با ایشان.
5- توجیه و اثبات وجود مالئکه و جّن و شیاطین.

6- تبیین و توجیه معجزات انبیا و کرامات اولیا.
7- تبیین و توجیه صور خیال و نیز صور و وقایع و مسائل رؤیا.
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8- توجیه صور آینه ها.
9- توجیه و تبیین اعمال ساحران و کاهنان.

10- تبیین و توجیه تمثّل جبرئیل، به صورت بشر در برابر حضرت مریم )غفاري: 246(.
معتقدان به وجود عالم مثال، این عالم را، یکی از جایگاه های مهم بازگشت نفوس 
ناطقه ي انسانی بعد از مرگ جسمانی معرفي مي کنند. شیخ اشراق معتقد است، نفس 
ناطقه ي انسانی- که خود در حقیقت، نوراني است- هر گاه با اّطالع بر حقایق و عشِق 
به عالم انوار، از تنگناي عالم جسمانی رهایي یافت، بعد از مرگ، همین که عالم انوار 
محض را مشاهده کرد، به عالم مثال )صور معقله( مي پیوندد و قداسِت انوار مجّرد 
قواهر )انوار قاهره(، را خواهد یافت. نفس ناطقه، به نسبت عشق و شوقی که دارد، 
به عالم انوار صعود می کند، تا آنجایي که به خاطر تقّرِب به انوار قاهره و نور االنوار، 
اتحادی عقلی با این انوار کسب کرده، و این انوار، همچون کالبدهای جسمانی، مظاهر 
این نفوس مدبّره می شوند )سهروردي،ج،2 :223-228(. با توجه به مطالب ذکر شده، 

توجه به دو نکته حائز اهمیت است:

1- استنادي که سهروردي، از عالم مثال دارد

سهروردي عالم مثال را جهان اشباح معلقه معرفي مي کند. او این جهان را عالمي 
مي داند که نفس ناطقه پس از مرگ به آن منتقل مي شود. از طرفي آغاز تجربه ي نزدیک 

به مرگ هم، مرگ جسماني و مفارقت روح از بدن است.

2- شباهت بین گزارش هاي تجربه گران تجربه ی نزدیک به مرگ و توصیفات سهروردي از 

عالم صور معلقه

بین عالم مثال و جهاني که تجربه ي نزدیک به مرگ در آن رخ مي دهد، شباهت هاي 

قابل توجهي وجود دارد. این تشابه در مراحل سیِر نفس )نور اسفهبدیه( در عالم مثال 
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با مراحل سیر روِح تجربه گر در پدیده ي تجربه ی نزدیک به مرگ، کامال مشهود است. 

هر دوي این عوالم داراي مقداراند، اما در عین حال از ماده و عوارض آن مفارق اند. 

از  فرامادي،  نهرهایي  باشکوه، درختان و کوه ها و  بناهایي  و  شهرها  همچنین وجودِ 

در  تجربه گران  که  است. درست همان طور  عالم  این دو  دیگر ویژگي هاي مشترک 

ابتداي تجربه، و بعد از گذر از تونل، با موجوداتي نوراني دیدار دارند، نفس ناطقه هم 

پس از دیدار با »انوار محض«، وارد عالم مثال مي شود.

عالوه بر موارد مذکور، مي توان مرحله ي مرور بر زندگي در تجربه ي نزدیک به مرگ 

را، ورود تجربه گران به شهر جابلصا دانست. زیرا سهرودي این شهر را، مکاني معرفي 

مي کند که صورِ اعمال مختلف افراد، در آن مورد قضاوت قرار مي گیرد. 

با این توضیح، اگر عالم مثال را همان جهاني بدانیم که در واقع تجربه ي تجربه ی 

نزدیک به مرگ در آن رخ مي دهد، عالوه بر تبیین ماهیت تجربه ی نزدیک به مرگ، 

مي توان به شکاکان و منتقدان تجربه هاي نزدیک به مرگ پاسخي متفاوت داد. افرادي 

که این تجربه را توهِم صرف، و نتیجه ي فعالیت هاي مغزي، و از عوارض بیماري هاي 

رواني مي دانند. و حتي منتقداني که تجربه ی نزدیک به مرگ را، دلیلي بر حیات پس 

از مرگ نمي دانند. 

در نتیجه، با عنایت به آن چه که در مورد تجربه ي نزدیک به مرگ بیان شد، و نیز، 

مد نظر قرار دادن نظریه هایي که به نوعي حقیقت این پدیده را اثبات مي کنند، مي توان 

گفت که تجربه ي نزدیک به مرگ امکان وجود حیات پس از مرگ را تقویت مي نماید. 

نتیجه گیری

بر اساس مطالب مطرح شده در این مقاله نتایج ذیل به دست آمد:

دیدگاه  نداشتن  مرگ،  به  نزدیک  تجربه ی  پدیده ی  بحث  به  ورود  الزمه ی   -1
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مادي  غیر  بعدی  وجودِ  امکاِن  تنها  نه  دیدگاه،  این  به  باورمندان  است.  ماتریالیستی 

در وجود آدمي را که قادر به انجام ِفعالیت هاي فرامادي است منتفي مي دانند، بلکه 

معتقدند پذیرفتن وجود بُعد فرامادي در انسان، منجر به مختل شدن نظریات دروني 

و بنیادي مي شود. از طرفی آن چه وجود این تجربه و ماهیت آن را موجه و معقول 

می سازد، پذیرش روح به عنوان بعدی فرامادی در وجود آدمی است. 

2- در مورد پدیده ی مذکور نمی توان تعریفی جامع و مانع ارائه داد. چرا که توصیف 

مراحل و ویژگی های پدیدارشناختی آن برای هر تجربه کننده متفاوت است. اما آن چه 

مسلم است این است که تجربه ی نزدیک به مرگ در مورد افرادی رخ می دهد که مرگ 

بالینی را تجربه نموده اند.

3- تفاوت تفاسیر از گزارش های متعدد تجربه گران تجربه ی نزدیک به مرگ، شاهدی 

بر انکار این پدیده نیست، بلکه این گزارش ها، تفاسیر متفاوتی از یک حقیقت واحد 

است. 

روحانی  سفر  یک  عنوان  به  را  مرگ  به  نزدیک  تجربه ی  حقیقت  که  چه  آن   -4

این تجربه در لحظات مرگ  این قرار است: وقوع  از  تبیین می کند  ماده  به فراسوی 

بالینی، وجود پدیده های فراروان شناختی نظیر تجربه ی خروج از بدن، وجود مؤلفه های 

مشترک در میان گزارش ها و توصیفات تجربه گران، نتایج و پیامدهای این تجربه بر 

دینی و آخرت شناسی  آموزه های  بین  اطرافیان، شباهت  زندگی تجربه گران و حتی 

ادیان ابراهیمی.

5- از آنجایي که شرایط بروز پدیده هاي فراروان شناختي و تجربه ي نزدیک به مرگ، 

در افراد مختلف متفاوت است، لذا تکرار پذیري پدیده هاي فوق، در شرایط یکسان، 

امري تقریبا غیر ممکن خواهد بود. در نتیجه چون پدیده هاي مذکور، در شرایط واحد 

به وقوع نمي پیوندند، نمي توان صحت وجود این پدیده ها و نتایج حاصل از آن را، در 
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شرایِط از پیش تعیین شده ي آزمایشگاهي بررسي نمود. 

6- الزم است روشي که برای بررسي تجربه ی نزدیک به مرگ استفاده شود، روش 

پدیدار شناختي باشد. زیرا از آن جایي که این پدیده ها در شرایط کامال یکسان رخ 

نمي دهند، ضروري است که پدیده هاي فوق را همان طور که در شرایط متفاوت رخ 

مي دهند، مورد بررسي قرار دهیم.
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پی نوشت 

 1( انتقال اطالعات مربوط به افکار یا حواس از فردی به فرد دیگر از طریقی غیر از پنج حس اصلی

2( ادراک اطالعات در مورد مکان ها یا رویدادهای آینده قبل از اینکه رخ دهند.

3( کسب اطالعات درباره مکان ها یا رویدادها در مکان های دور دست ناشناخته برای علم کنونی بشر.

4( توانایی ذهن برای تأثیر گذاری بر ماده، زمان، مکان یا انرژی ازطریق روشی ناشناخته برای علم کنونی 

بشر.

5( پدیده ای که اغلب به ارواح نسبت داده می شود. همچنین شامل رویارویی فرد با افراد مرده یا همراه با 

تعلقات پیشین فرد که به طور مرتب رخ می دهد.

6( وی یکی دیگر از پژوهش گران بنام تحقیقات تجربه های نزدیک به مرگ و پروفسور روان پزشِک دانشگاه 

ویرجینیا و همچنین عضو انجمن فراروان شناسان است. گریسون تاکنون بیش از شصت مقاله، ده ها سخنرانی 

نموده  ثبت  به مرگ در کارنامه ی خود  نزدیک  و گردهم آیی های علمی در خصوص تجربه ی  در همایش ها 

است. اثر ارزنده ی دیگر وی در این زمینه کتاب »تجربه ی نزدیک به مرگ: مشکالت و چشم اندازها« می باشد.

7( محقق تجربه های نزدیک به مرگ و متخصص درمان تومورهای سرطانی است.

8( عصب شناس و برنده ی جایزه ی نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال 1963 است. 

9( متولد 1857، در انگلستان است. وی زیست شناس برجسته ی انگلیسی است که در سال 1932 موفق به 

کسب جایزه ی نوبل فیزیولوژی و پزشکی شد.

10( کاهش سطح هوشیاری بیمار است تا حدی که حواس )به خصوص حس درد( فعالیتی نداشته باشد.

11( سرخپوستانی که در صحراهای ایالت آریزونای آمریکا و شمال ایالت سورنای مکزیک زندگی می کنند.

12(... و لی فی نفسی تجارب صحیحة تدّل علی اّن العوالم اربعة: انوار قاهرة و انوار مدّبرة و برزخیان و صور 

معّلقة، ظلمانّیة و مستنیرة ... و من هذه الّنفوس و المثل المعّلقة یحصل الجّن و الّشیاطین ... و هذا العالم 

المذکور نسّمیه عالم االشباح المجّردة، و به تحّقق بعث االجساد و االشباح الّربانّیة و جمیع مواعید الّنبّوة ... .

13( ارباب اصنام)عقول عرضی یا ارباب انواع(: هریک از انواع مادی موجود در این عالم دارای، یک نوع 
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عقلی و مجرد از ماده دارد که تدبیر آن نوع مادی را بر عهده دارد. این انواع مجرد همان عقول عرضی اند که 

رابطی عّلی و معلولی ندارند. به این انوار، »انوار قاهره ی عرضی« نیز می گویند )غفاری،40:1380(.

14(عالم مقداری به هشت اقلیم تقسیم شده است که هفت قسمت از آن اقالیم هفتگانه عالم حس است و 

اقلیم هشتگانه، آن است که دارای مقادیر مثالی است و آن همان عالم مثل معلقه است.

العالم  العالم و یسمع دعاءها فی  العلوّیة یطیعها ماّدة  اذا دامت علیها االشراقات  الّنفوس  اّن  15(... فاعلم 

االعلی ... و الّنور الّسانح من العالم االعلی، هو اکسیر القدرة و العلم، فیطیعه العالم، و الّنفوس المجّردة 

یتقّرر فیها مثال من نور الّله و یتمّکن فیها نور خاّلق ... و قد یحملهم هذه االنوار فیمشون علی الماء و الهواء؛ 

و قد یصعدون الی الّسماء مع ابدان فیلتصقون ببعض الّسادة العلوّیة. و هذه احکام االقلیم الّثامن اّلذی فیه 

جابلق و جابرص و هورقلیا ذات العجائب ... .
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