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 های نزدیک به مرگ در قلمرو الهیات اسالمیی تجربهاعتبارسنج

 1جعفر شانظری

 2کمیل فرحناکیان

 چکیده 

 ،اتیاله ۀحوز پژوهانِو مرگ از پژوهشگران یاریتوجه بسهای نزدیک به مرگ، از مسائل نوینی است که موضوع تجربه
ما خصوصاً در  یدر مجامع علم بحث نیا یجا با این وجود،را به خود جلب نموده است.  دیجد یو مباحث کالم فلسفه دین

یِ معرفت یخألها تواندیمی ما، اسالم راثیدر م ییمحتوا یاست اما وجود غنا یخال یاسالم اتیو اله یپژوهنید هایهحوز
 زانیم ،یاتیاله کردِیبا روای و گیری از روش کتابخانه، این نوشتار با بهرهراستا نی. در همنمایدرا پر  نهیزم نیدر ا موجود
ها را با مباحث قرآنی و روایی های این  تجربهها و ناسازگاری، سازگاریی سنجیدهاسالم یهابا آموزهرا مباحث  نیا تطابقِ

 نیپژوهش به ابا مکاشفات و مشاهدات عرفای مسلمان را بیان نموده است. این  هاآندم تطابق مشخص کرده و تطابق یا ع
 نینچو هم ینید ۀتجرب کیآن به عنوان  یهایژگیبه مرگ و و کینزد هایهکه درک جامع از تجرباست  دست یافته نتیجه
 نیا یکند که اوالً محتوایامر رهنمون م نیبه ا راما  یی،و روا یقرآن ۀشناسانآخرت یهاآن با آموزه یاسهیمقا یبررس

 یکه عرفا یمشاهدات و مکاشفات اًیو ثان ستندین نیمتبا ییو روا یقرآن یهابا آموزه املو معتبر، به طور ک لیاص یِهاتجربه
د انانطباق رقابلیغ متفاوت و ،مذکور تنها در روش و اهداف یهابا تجربه ،اندآن داشته یهایژگیمسلمان از مرگ، مراحل و و

 نیا نیرا ب «عموم و خصوص من وجه» ۀتوان رابطیم یکل طوربه  نی. بنابرااندسهیمقاقابل ،اتیو محتو میاما در بحث مفاه
 عارفان یِمرگ اراد یِبه خصوص در مباحث احتضار، برزخ و مکاشفات عرفان -ی اسالم ۀشناسانآخرت یهاو آموزه اتیتجرب

توان از نتایج این میگذارند، یها صحه مبر آن یکه نصوص اسالم مشترکی یهاگرفت و در قسمتدر نظر  -مسلمان 
الزم به ذکر است که این تجربیات به جهت  تر عالم آخرت استفاده نمود.شناخت ملموس یبرای به عنوانِ ابزارتجربیات 

پیش روی پژوهشگران علوم و معارف اسالمی قرار هایی را های اسالمی، چالشتفاوت و حتی تقابلشان با برخی از آموزه
ه ها بگشاید. اما باید توجه داشت که این چالشهای نوینی را برای متکلمان اسالمی میافق هاآندهند که پاسخ به می

قل وان نقطۀ ثتواند به عنهای اسالمی میها و آموزهکاهد و نقاط مشترک میان این تجربهها نمیاز اعتبار این تجربه وجهچیه
 ها فائق آمد و پاسخی مناسب واین چالش تکتکتوان بر این حوزۀ مطالعاتی در کالم اسالمی باشد که با تکیه بر آن می

 داد که مطمئناً این امر بر تالش متکلمان مسلمان مبتنی است. هاآنشایسته به هر یک از 

 مرگ ارادی.های نزدیک به مرگ، خلع بدن، مرگ، تجربه ها:واژهکلید
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 مقدمه

ها آوری، منجر به این گردید که تعداد زیادی از انسانهای پزشکی قرن بیستم در تکنولوژی احیاء و به هوشپیشرفت

سابقه شدند که این امر در طول تاریخ بشری بی بازگرداندهکردند، از آستانه مرگ که لحظات پایانی عمر خود را سپری می

ی شناختهای روانهایی از برخی مشاهدات افراد مذکور را به همراه داشت که بیانگر تجربهفاق، گزارشبوده است. این ات

ها، ها برای آنرا پس از رخ دادن این تجربه 1هایی متعالی، رمزآلود و عرفانی ای بود که زندگی این افرادمشخص با ویژگی

( برای Raymond Modyشک و فیلسوفی به نام ریموند مودی )پز، روان1915به طور عمیق دگرگون ساخته است. در سال 

(  نامید و عموم مردم و متخصصان را نیز در مورد وجود NDEs2های نزدیک به مرگ )اولین بار این مشاهدات را تجربه

نیز از وقوع این  ( البته قبل از مودی افراد دیگریClifton, 2009, 773 – 774ها آگاه نمود. )داشتن و وقوع یافتن این تجربه

 را برای این پدیده انتخاب نمود. تاریخِ« های نزدیک به مرگتجربه»اند اما او اولین کسی بود که اصطالح ها خبر دادهتجربه

ی دال بر هایهایی )نمایانگر صحنه. در فرانسه و اسپانیا غارنگاریگرددیبازمهای ناظر به ت ن م، به عصر یخبندان گزارش

(. افالطون Zaleski, 1987, 12های مربوط به ت ن م است )بودن حیات پس از مرگ( وجود دارد که مشابه صحنه پذیرامکان

کند. در این گزارش سرباز مزبور در را مطرح می« Er -اِر»در کتاب جمهوری خود، داستان ت ن م یک سرباز یونانی به نام 

ود، که سوزانده شاندنِ اجساد قرار داده شده است اما پیش از آننبرد کشته شده و جسدش بر روی تودۀ هیزم مخصوصِ سوز

کند ای دیگر به جایی سفر میکند که در آن، کالبدش را ترک گفته و همراه عدهآید و داستانی را تعریف میبه هوش می

پاپ گرگوری کبیر (. در قرن ششم نیز 39-41، 1392گیرند )اعتمادی نیا، جا همگی در معرض قضاوت قرار میکه در آن

(. آلبرت هایم 21، 1315آوری کرده است )مورس، پری، ها را به عنوان گواهی بر زندگی بعد از مرگ جمعاین نوع تجربه

 های بازماندگانهایی شده بود، طی چند دهه گزارششناسی اهل سوئیس که خود دچار چنین تجربهم(، استاد زمین1192)

آوری کرد )وولف، های آلپ جان به در برده بودند، جمعهای مرگبار در کوهکه از سقوطحوادث جدی را، به ویژه کسانی 

(. حتی فیلسوفان دینی همچون جان هیک دوازده سال قبل از مودی، به وقوع چنین رخدادها و اینکه 126 – 132، 1316

(.  261 – 261، 1312شاره کرده است )هیک، آورند یا نه؟ اها اطالعاتی را دربارۀ حیات پس از مرگ فراهم میآیا این تجربه

ر دهند که فرد دهایی رخ میمکاشفات ادراکی هشیارانه که در حالت»ها را چنین تعریف کرد: اولین بار این تجربه مودی

ود وی شود اما با این وجقدر به مرگ نزدیک شده که برای وی تشخیص مرگ بالینی داده میآستانه مرگ قرار گرفته یا آن

دهد. حدود یک دهه بعد، وی این تعریف را به رویدادهای معنوی عمیق و زنده مانده و زندگی زمینی خود را ادامه می

در پاسخ به این سؤال  (. Long, 2011, 24دهد، تغییر داد )ناخواسته و غیرارادی که برای برخی افراد در هنگام مرگ رخ می

ن اند یا خیر؟ باید بیان داشت که ایآید، مردهشان میانی که تجربۀ مزبور به سراغاند، در زمکه آیا افرادی که ت ن م داشته

(. این افراد به سه Long, 2011, 5اند )دهد که در حال مرگ هستند یا از لحاظ بالینی مردهها برای افرادی روی میتجربه

ها را مرده پنداشته بودند، دوباره خود که آن. افرادی که پس از تشخیص، آزمایش و عقیدۀ پزشک 1شوند: دسته تقسیم می

. افرادی که 3. افرادی که در هنگام یک تصادف یا صدمۀ خطرناک یا بیماری، به مرگ بسیار نزدیک شدند؛ 2زنده شدند؛ 

گ رجا حضور داشتند، بیان کردند و این افراد تجربۀ لحظات موقتی مردند، اظهارات لحظۀ مرگ را به افراد دیگر که در آن

 قریباًت پزشکی لحاظ به افراد این گفت که بیشتر توانمی دیگر عبارت (. به21، 1313ها را بیان نمودند )مودی، )احتضار( آن

                                                           
، 1310 ،. این افراد صرفاً عارف، مرتاض یا عالم دینی نیستند بلکه امکان وقوع این تجربیات برای همة افراد عادی جامعه وجود دارد. )مورس، پری1

1.) 

در این رود. های او و پیروانش به کار می. این اصطالح که توسط ریموند مودی وضع شده در کتاب(Near – Death Experiences). مخفف 2

 به عنوان مخفف این اصطالح بکار رفته است.« و ت ن م  NDE» مقاله 
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گردد؛ ها بازمیتی به آنحیا عالیم مجدداً مدتی از پس ولی اندمغزی و تنفسی فعالیت قلب، ضربان مانند حیاتی عالیم فاقد

تۀ گرفتگی، کُما، سکی، برقهوشیبطی همچون ایست قلبی، شوک، خونریزی، وضع حمل، ها در شرایاین تجربه یعنی

 دهد.شدگی، خفه شدن و ... برای این افراد روی میمغزی، خودکشی، غرق

ان گرهای ذهنی و احساسات درونی تجربهای دریافتچه محققان در بررسی این پدیده در اختیار دارند، گزارش پارهآن

ای ها چیزی جز افسانه، خیاالت یا توهمات برای جامعۀ پزشکی نبوده است اما امروزه این مباحث به گونهسالاست که تا 

توان این موضوع مهم را نادیده انگاشت؛ ها در آمده به نحوی که دیگر نمیها، مقاالت و سخنرانیی شده در کتابدهسازمان

من انج»توسط جفری النگ، « های نزدیک به مرگت تجربهبنیاد تحقیقیا»به طوری که مؤسسات مختلفی همچون 

انشگاه در د« انجمن بین المللی مطالعات نزدیک به مرگ»در دانشگاه ویرجینیا، « مطالعات علمی پدیدۀ نزدیک به مرگ

تجربۀ (. همچنین افرادی که با 14، 1391های بزرگی را در این حوزه انجام دادند )اعتمادی نیا، کنکتیکت و ... پژوهش

وانده شوند؛ زدگی خای ندارند که با صفاتی همچون دیوانگی یا توهماند دیگر هیچ بیم و نگرانیرو شدهنزدیک به مرگ روبه

درصد کسانی که به مردن نزدیک  51اند که تا زیرا بر خالف تصور عمومی، این پدیده چندان نادر نیست و تخمین زده

میالدی  1912(. بر اساس نظرسنجی موسسۀ جرج گالوپ در سال 129، 1316ند )وولف، اشوند، ت ن م را از سر گذراندهمی

 1994(. همچنین این مؤسسه در سال 21، 1315میلیون تجربۀ نزدیک به مرگ گزارش شده است )مورس، پری،  1تقریباً 

ظرهای دیگری نیز در مورد آمار این (. اظهارن39-41، 1391میلیون نفر افزایش داد )اعتمادی نیا،  13میالدی این آمار را تا 

نفر، یک نفر یا خودش این تجربه را پشت سر گذاشته یا کسی  31دارد که از هر ها وجود دارد. ریموند مودی بیان میتجربه

درصد  5(. جفری النگ نیز معتقد است که بیش از 23، 1315ای داشته است )مورس، پری، شناسد که چنین تجربهرا می

یا دلیلی  دارنداند اما بسیاری از افراد این تجربه را به عنوان راز پیش خود نگه میکا تجربۀ نزدیک به مرگ داشتهمردم آمری

 (.Long, 2011, 32بینند )ترین رویداد معنوی خود برای محققان و پزشکان نمیبرای بازگویی شخصی

ه خلع بدن(، مالقات با موجودات نورانی و روحانی یا هایی از حاالتی نظیر خروج روح از بدن )تجربواجدان چنین تجربه

دگی های زنکالبدهای ساخته شده از نور، تجربه ورود به تونل و داالن تاریک، احساس آرامش و بهجت، بازبینی مجدد سال

لسفه دین، فپزشکی، پزشکی، نشناسی، رواناند. این مقوله که ذیل مباحث علومی مانند روانشناسی، فرارواو... سخن گفته

گیرد؛ امروزه توجه بسیاری از پژوهشگران حوزۀ الهیات و مباحث کالمی جدید را به خود جلب روانشناسی دین جای می

پژوهی و الهیات نموده است. در همین جا الزم به ذکر است که جای این مباحث در مجامع علمی ما خصوصاً در حوزۀ دین

تواند خألهای معرفتی در این زمینه را پر کند. نکته مان مییی در میراث اسالمیاسالمی خالی است اما وجود غنای محتوا

هایی را ها در حوزۀ الهیات ممکن است چالشجا به آن اشاره کنیم، این است که بررسی این تجربهدیگری که باید در این

طلبد. پس از یی شایسته و مستدل میهاها پاسخهای دینی قرار دهد که هر یک از آنپیش روی برخی از محققان آموزه

های بیان این مقدمه و در همین راستا ما بر آنیم که در این مقاله با رویکرد الهیاتی، میزان تطابق این مباحث را با آموزه

 اسالمی هایی نزدیک به مرگ با توجه به آموزههاتجربهاسالمی بررسی کنیم و به این سؤال پاسخ دهیم که میزان اعتبار 

 ها دست یابیم.چقدر است؟ تا از این رهگذر به تحلیلی جامع از این تجربه

 های نزدیک به مرگعناصر و هسته مشترک تجربه

تواند با استفاده از شرح و توضیح مراحل مختلف این تجربه، های نزدیک به مرگ میپدیدارشناسی تجربه

ای از دهد، توصیف نماید. این کار به واسطۀ مجموعهختلف رخ میهای آن را که در طی مراحل مها یا ویژگیشاخص

گران جتاً تجربهنتی گیرد کههای تحقیقاتی بزرگ در این زمینه شکل میهای نزدیک به مرگ مختلف و با تعریف پروژهتجربه
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بل توجه آن است که عموماً پردازند. نکته قاها رخ داده است میچه در طول آن برای آنبه توصیف تجربه خود و آن

ها مواجه ها و عناصر ت ن م را در تجربه خود مشاهده نکرده و با آنگران ممکن است برخی از مراحل، ویژگیتجربه

ح آن کنند که شرها استفاده میها از الگویی خاص در توصیف تجربهتوان بیان داشت که آنشوند. اما به هر جهت مینمی

 گذشت. 

ی هالگوااند، در مورد این ای را ارائه نمودهتوان گفت که پژوهشگرانی که در این حوزه تحقیقات ارزندهریباً میتق

شده یانبکه اصل و محتوای الگوی رسند. دسته اول با بیان اینگران، به دو اظهارنظر متفاوت میشده توسط تجربهیانب

فاق افتاده؛ ها اتگران، از آن چیزی است که برای آنوع تعبیر و تفسیر تجربهها در نگران مشابه است و تفاوتتوسط تجربه

 ها هسته مشترکی در نظر گرفت. توان برای این تجربهدارند که میبیان می

ا گر در ت ن م نخست بترین توضیح در این مورد، این است که فرد تجربهدارد که سادهملوین مورس بیان می

شود، مانند خروج از کالبد جسمانی، عبور از یک تونل، دیدن تعداد افراد گوناگون، دیدن کات و اعمال مواجه مییک رشته حر

ت ن م گذاشت و این چیزی است که همه « هسته مرکزی»توان نوری بسیار زیبا و درخشان و ... که نام این بخش را می

ین، نژاد و فرهنگ و آداب و رسوم بومی کشورشان با آن موجه اقوام و ملل بدون استثنا و بدون هیچ تأثیری از سوی د

ها مردم آمریکا یا اساساً مردم دنیای غرب شوند. این هسته مرکزی در کشورهای مختلف مانند هسته مرکزی تجربهمی

است و  هگیرد که با جزئیات بیشتری همرااست. در کنار این هسته مرکزی یک رشته وقایع یا اعمال دیگر نیز صورت می

ی آن هایی است که تنها براکننده دارد که متشکل از انواع نمادها، تصاویر و شخصیتریشه در آرشیو شخصی فرد تجربه

ننده کفرد حائز اهمیت بوده است. نقش این نمادها یا تصاویر این است که در طول ت ن م وارد عمل شده و به فرد تجربه

 ی دست یابد. کند تا به معنای مشخص و واضحکمک می

ا از تجربه ههای نزدیک به مرگ ملل مختلف صرفاً در نوع استنباط و تعبیر کلی آنتوان گفت که تفاوت تجربهپس می      

 (.152-151، 1311است و نه چیز دیگر )مورس، پری، 

زدیک به ی تجربه نکند که زمینه مذهبی، تأثیری در اصل و محتواگیری میمودی نیز با بیان نظر مورس نتیجه

زندگی پس از »(. البته وی در کتاب 16-11، 1313گذارد )مودی، مرگ ندارد، بلکه فقط در تفسیر و تبیین آن تأثیر می

. عدم تشابه کامل هیچ 1از:  اندعبارتیابد که های ت ن م به نتایجی دست میاش پس از تحلیل و بررسی ویژگی«زندگی

در میان  فردمنحصربه. عدم وجود مورد 3. عدم گزارش همه جزئیات یک تجربه کامل؛ 2ها با یکدیگر؛ یک از تجربه

. ارتباطِ 6های تجربه؛ . عدم وجود نظمی مشخص در ترتیب وقوع مؤلفه5های کلی تجربه؛ . کثرت وقوع مؤلفه4ها؛ گزارش

ای خاص در لحظات به اصطالح ربه. عدم وجود خاطره یا تج1به ظاهر منسجم میان شدت نزدیکی به مرگ و عمق تجربه؛ 

 (.33 – 34، 1313ها توسط پزشکان تأیید شده است )همو، مرگ برای کسانی که مرگ آن

دارد که در حین انجام تحقیقاتم در این حوزه متوجه شدم در جفری النگ، دیگر پژوهشگر این حوزه نیز بیان می

است؛ رویدادهایی که در برگیرندۀ عناصر مشابه و یکسانی بودند که ها رویدادهایی عینی و واضحی گزارش شده همه آن

(. وی در پروژۀ تحقیقاتی خود که Long, 2011, 26 – 38ها اشاره شده بود )توسط دکتر مودی و دیگر محققین به آن

 ها نزدیک به مرگِ بینِ فرهنگی است، به نتایج زیر دست یافت:ین پژوهش تجربهتربزرگ
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ت ن م در تمام دنیا یکسان است؛ خواه ت ن م یک هندو در هند باشد، یا یک مسلمان در مصر  . هسته اصلی1 

متحدۀ آمریکا. عناصر اصلی یکسانی در همه وجود دارد که شامل تجربه خروج از بدن، یاالتایا یک مسیحی در 

ه در بازگشت و تغییرات تجربه عبور از تونل، احساس آرامش، موجودات نورانی، مرور رویدادهای زندگی، اکرا

ها مشابه است و اصالً گسترده پس از تجربه نزدیک به مرگ است. به طور خالصه تجربه مردن در تمام انسان

 شود؛ها مربوط نمیبه مکان زندگی آن

از  ها نزدیک به مرگ. وجود اعتقادات فرهنگی پیشین، تأثیر چندانی بر اصل و محتوای ت ن م ندارد. تجربه2 

ا کنند، دارای محتوای مشابه بکننده در آن زندگی میجهان، بدون توجه به فرهنگ کشوری که افراد تجربه تمام

ود، این است شای که از پژوهش بینافرهنگی ت ن م حاصل میترین نتیجهباشند. بنابراین منطقییکدیگر می

ا، ههایی هم وجود دارد، این تفاوتتفاوترسند و اگر که محتوای ت ن م در سرتاسر دنیا با هم مشابه به نظر می

 (.ibid, 152 – 173هایی جزیی است )تفاوت

های اقوام و ملل های موجود در گزارشدسته دوم پژوهشگران این حوزه با استناد به افتراقات و تفاوت      

ا هو محتوای تجربه های موجود در اصلمختلف، هرگونه هسته مشترک را انکار نمودند. این عده که به مشابهت

ردند، کگران که با تعابیر بومی خودشان اظهار میاعتنایی نداشتند، بیشتر به اختالفات متنی و اظهارات تجربه

 جستند. استناد می

ها جربهکه همه تها و با تأکید بر اینسوزان بلک مور با نادیده انگاشتن وجود هسته مشترک در این تجربه      

ذهنی  هایها را ناظر به انباشتگران است، محتوا و اصل تجربههای فکری و فرهنگی تجربهزمینهمتأثر از پیش

 (.161، 1391نیا، کند )اعتمادیگران قلمداد میتجربه

مشاهدات  ها را بهتوان آنوجه نمییچهکند که به ها را توصیفاتی نمادین تلقی میکارول زالسکی این تجربه     

ها را حاکی از سفرهای واقعی به که این تجربهدارد، به جای آنهیم عینی ارجاع داد. وی بیان میمستقیم و مفا

ها را به مثابۀ اَشکالی از تخیل در نظر بگیریم که ساختار و بایست آنقلمروی حیات پس از مرگ بدانیم، می

ته در یافرد با بسترهای فرهنگی نظجها طی فرآیندی پیچیده، از تعامل میان خودآگاه و ناخودآگاه فمحتوای آن

ی نزدیک به مرگ کارکرد تصورات مذهبی است که فرهنگ جامعه هاتجربهگیرد. در نگاه زالسکی آن شکل می

ها را غیرواقعی و ناشی از های موجود در این تجربهی کرده است. کسانی همچون او شباهتبندصورتآن را 

به  دانند و اعتقادیگاه ت ن م را فارغ از فرهنگ حاکم قابل تصور نمیکنند و هیچتفسیرهای مشابه تلقی می

های فرهنگی و اجتماعی و اعتقادی افراد مبرا باشد، ندارند و میان وجود هسته اصلی تجربه که چه بسا از آرایه

بر تأثیر (. اما این دسته از منکرین هسته مشترک، 91-111، 1392تفسیر و تجربه تمایزی قایل نیستند )همو، 

أله ها گفت که این مسگری آن در تفسیر مشاهدات فرد توجهی ندارند و باید در نقد آنفرهنگ بر تجربه و واسطه

ای مشترک را برای ت ن م از میان نخواهد دار نخواهد کرد و امکان وجود هستهلزوماً عینیت تجربه را خدشه

های نزدیک به مرگ ملحدان، کودکان و ض تجربههای غیرقابل اغماشباهتبرد. افرادی هم چون زالسکی 

انگارند در صورتی که این امور دالیلی محکم بر وجود هسته مشترک برای این نابینایان با سایرین را نادیده می

ی ها چه استداللی مبناشاره خواهد شد. در همین راستا و فراتر از این تحلیل هاآنباشند که در ادامه به تجارب می

 های مشترک در ت ن م وجود دارد؟ود هستهبر وج

 :قوی بر این مطلب استها دلیلیتوان به شش استدالل اشاره نمود که هر یک از آندر پاسخ به این سؤال می  

 ها نزدیک به مرگ در میان افراد بینا و نابینا:. یکسانی تجربه1
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ه دهد کر میان افراد نابینای مادرزاد نیز رخ میتحقیقات جفری النگ مؤید این مطلب است که ت ن م د      

ها جهان هستی را تنها از طریق حواس شنوایی، ها توانایی دیدن، یک مفهوم انتزاعی است؛ زیرا آنبرای آن

ها دهد، تجربهکنند. اما با این وجود هنگامی که برای این افراد ت ن م رخ میالمسه، چشایی و بویایی درک می

صلی های اگذرانند که مؤلفهشود و به طور کامل و واضح تجربه خود را پشت سر میبینایی نیز میها شامل آن

 (.Long, 2011, 48 and 89آن با عناصرِ الگوهای گزارش شده توسط افراد بینا یکسان است )

 دار و ملحد:یندها نزدیک به مرگ در میان افراد . یکسانی تجربه2

د رخ اندار که معتقد به خداوند و قیامتیندکه در بین افراد مذهبی و گ عالوه بر اینها نزدیک به مرتجربه    

های اصلی، عناصر و محتوای هر دهد که مؤلفهدینان و ملحدان روی میدهد، به همان اندازه نیز در میان بیمی

لمانی رسول گرامی (. چه بسا فردی بودا، دیگری مسیح و مس92 – 93، 1313ها یکی است )مودی، دوی آن

اشد؛ تواند بینمها اسالم)ص( را مابازای تجربه خود بپندارد اما این تفاوت تفسیرها هرگز به معنای تفاوت دیده

ند زهایش رنگ عقایدش را مییدهدگوید با اعتقاد او ارتباط دارد و این اوست که به یعنی آن چه که شخص می

؛ مقدمۀ وی بر 12، 1311کند )هادوی تهرانی، یمبرای دیگران بازگو و مشاهدات خود را در پوششی از عقایدش 

 «(.ادراکات لحظات نزدیک به مرگ و تحوالت روحی آن»کتاب 

 ها نزدیک به مرگ در میان افراد مختلف:. یکسانی تأثیرات پسینی تجربه3

تجربه خود با تأثیرات مثبت  شوند فارغ از نژاد، سن، مذهب و ...؛ پس ازافرادی که با ت ن م مواجه می      

 (.111 – 113و  92 – 93، 1313ها یکسان است )مودی، شوند که این تأثیرات در بین آندرازمدتی رویارو می

 ها نزدیک به مرگ در طول ادوار تاریخی مختلف:. یکسانی تجربه4

رون وسطی، به این نتایج کارول زالسکی در اثر مقایسه ت ن م های امروزی با موارد مشابه این پدیده در ق

 رسیده است:

 نحوۀ توصیف مرگ با استفاده از مفاهیم و اصطالحات دوگرایانه نظیر روح و جسم در هر دو دوره مشابه است. - 

رویدادهای پس از مفارقت جسم و روح از قبیل نظارۀ محیط زندگی، از راه رسیدن راهنمای روحی، سفر به  - 

های مشترک جهانی نیز از ویژگیو مشاهده و تفسیر مناظر و رویدادهای آن جهان دیگر با همراهی راهنما

 های هر دوره است.تجربه

ها دو دوره است. در این مرحله، فرد با های محوری و مشترک تجربهمواجهۀ فرد با خودش از جمله ویژگی - 

ب یک کتاب، نمایش یا فیلم بازخوانی شود و زندگی خود را در قالرو میهای خود روبهها، اعمال و اندیشهگفته

 نشیند.کند و دربارۀ آن به قضاوت میمی

های مشابه و متعدد آن در ها و مناظر جهنمی و برزخی در ت ن م دوران جدید بر خالف نمونهاگرچه صحنه - 

 های بهشتی در هر دوره بسیار شبیه یکدیگر است.شود، اما صحنهقرون وسطی به ندرت یافت می

 گران در هر دوره همراه است.امر به بازگشت نیز عموماً با اکراه و نارضایتی تجربه - 

 های هر دو دوره است.های مشترک تجربهتغییرات جسمی و روحی نیز از ویژگی - 

 اند. ها داشتهدهی به تجربهبندی و جهتی در قالبامالحظهقابلدر هر دو دوره، راویان نقش  - 

ها عمدتاً های میان ت ن م های دو دوره، مدافع این نظر است که این مشابهتبیان مشابهترغم زالسکی علی

دارد هنگامی که ما مضمون صوری است و اصالتاً میان تجارب افراد مختلف شباهتی وجود ندارد. وی بیان می

نماید ی رخ میهتوجقابلهای کنیم، مباینتها را بررسی میهای فرهنگی آنها و شاخصهاحساسی تجربه

ها در ادوار مختلف، های موجود تجربهتوان گفت شباهت(. اما بر خالف نظر او می16 – 19، 1392نیا، )اعتمادی
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ر گگر وجود هسته مشترک در این تجارب است و اختالفات آن ناشی از اختالف تعبیر و تفسیر و بیان تجربهنمایان

 های مختلف تاریخی است.در فضای فرهنگی و اعتقادی آنان در سال

 :ساالنبزرگهای نزدیک به مرگ کودکان و . یکسانی تجربه5

ه اند، از ت ن م ای شبیکودکانی که هنوز در بستر باورهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی آموزش کافی ندیده     

وهای م و عقاید و الگگویند. نکته بسیار مهم این است که ذهن کودکان هنوز با آداب و رسوسخن می ساالنبزرگ

با استفاده از باورها و  سالبزرگرفتاری جامعه و ... آلوده نشده است که بتوانند آن تجربه را همانند افراد 

کودکان  ها نزدیک به مرگای در خصوص تجربههای ذهنی خود تعبیر نمایند. تحقیقات بسیار گستردهزمینهپیش

ان به تحقیقات ملوین مورس و جفری النگ در این حوزه اشاره نمود توصورت گرفته است که از جمله آنان می

 (.Long, 2011, 138 – 152و  151-159، 1311و نیز همو،  161-113، 1315)برای اطالع بیشتر ر.ک: مورس، 

توان گفت که کودکان برای توصیف ت ن م های خود، به همان هسته چه گفته شد، میبا توجه به آن       

 اند.  نیز آن را تجربه کرده ساالنبزرگکنند که شاره میمشترکی ا

 های آن در سراسر دنیا:ها و فراگیری گزارش. یکسانی تجربه6

های ت ن م غیرغربی، بسیار مشابه با ت ن م های غربی است و عناصر گزارش شده در هر دو گزارش       

ها بسیار جزیی و فرعی هایی وجود دارد که این تفاوتفگروه وجود دارد. البته در مورد این دو گروه نیز اختال

(. به عبارت دیگر، Long, 2011, 162 - 177گردد )های زبانی و جغرافیایی برمیاست که در اصل به وجود تفاوت

های مربوط به ت ن م در اقصی نقاط دنیا فارق از سن، شغل، سطح تحصیالت، توان گفت که بررسی گزارشمی

 های نسبتاً مشابهیگر، ما را به روایتعی و اقتصادی، وضعیت تأهل، نژاد، دین و ملیتِ تجربهوضعیت اجتما

هسته  کنند، بهها استفاده میاز تعابیری که برخی در بیان ت ن م از آن نظرصرفتوان با کند که میرهنمون می

 (.129، 1316ها رسید )وولف، مشترک واحدی برای همه آن

ر ها دتجربه نیا یریبر مسأله فراگ قایدر آفر ای( از دانشگاه زامبNSAMA MUMBWE) ما ما بِه وِهدکتر نسا       

ذاشتند، را پشت سر گها تجربه نیکه ا یبا پانزده مورد از کسان ینمود. ویم قیمختلف تحق یبا نژادها گریافراد د

 ؛ودندب دهیاز مقوله ت ن م نشن چیزیچه مطلقاً افراد نیا .از تمام اقشار جامعه بودند یکه به عبارت دیمواجه گرد

ها ر آنحال، هر پانزده نف نیت ن م را از خود بسازند. با ا هیشب ییهاتوانستند به دروغ گزارشیهرگز نم نیبنابرا

ه تبرو شده بودند. الروبه ده،یبا آن مواجه گرد زیعالم ن گریها در نقاط دانسان ریکه سا یایبا همان هسته مرکز

 یهاونهنم نیا رایز ؛میریبگ دهیها نادآن انیرا در نوع ب یو نژاد یفرهنگ یهاکه تفاوت ستین یبدان معناین 

 ،یمورس، پر) شرّاند ییروهایگرفته از ننشأت دانستند کهیم دیو پل ییجادو یتیماه یتجارب را دارا نیا یی،ایزامب

1311 ،155-153). 

 وستانپسرخکند که رویدادهای ت ن م از سوی اهالی بولیوی، آرژانتین و ان میدکتر سام پرنیا نیز بی         

گران های تجربهآمریکای شمالی با شواهد موجود در متون بودایی، اسالمی و همچنین شواهد موجود در تجربه

 (.21-21، 1311چینی، اهالی سیبری و فنالند مطابقت دارد )پرنیا، 

الذکر مبنی بر وجود هسته مشترک در ت ن م، به این نتیجه بیان شد و ارائه دالیل فوقچه که با توجه به آن      

ر از گهای دینی و عقیدتی تنها بر تفسیر و تعبیر تجربهزمینهتوان رسید که عوامل فرهنگی و نژادی و پیشمی

ه مرگ های نزدیک بای تجربهتوانیم برگذارد و نه بر اصل و هسته مرکزی تجربه. بنابراین میتجربه خود اثر می

باب  های نظریات مختلف دربه هسته مشترک واحدی معتقد باشیم که نگارندگان این مقاله از تحلیل و بررسی
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های نزدیک به مرگ های مشترک در ت ن م، ده عنصر اصلی را به عنوان هسته مشترک تجربهوجود هسته

 از: اندعبارتدارد که ارائه می

 احساس مرگ. .1

 اس خروج از بدن و جدایی از جسم )خلع بدن(. احس .2

 ورود به ساحتی غیرمادی همراه با تداوم آگاهی فرد.  .3

 شناختی.احساسات روان .4

 عبور از مسیری تاریک یا نورانی. .5

 مالقات و مواجهه با گذشتگان. .6

 های مذهبی، موجودات نورانی و فرشتگان.مواجهه با شخصیت .1

 مرور زندگی و ارائه نامۀ اعمال. .1

 واجهه با مرز یا مانع.م .9

 بازگشت داوطلبانه یا غیرداوطلبانه به جسم. .11

که این  ستای مشترک اهستهی نزدیک به مرگ دارای هاتجربهکه  میرسیمبا توجه به مطالب پیش گفته، به این نتیجه 

گارندگان ها، هدف نجربهقابل پیگیری است. پس از ارائه الگوی برگزیده از هسته مشترک این ت هاتجربهالگو در تمام این 

 شود.که به طور کامل به آن پرداخته می استاین الگو  لیو تحلدر قسمت بعد، اعتبارسنجی 

 ی نزدیک به مرگهاتجربهی اعتبارسنج

م. حال پرداختی هاآنی نزدیک به مرگ و معرفی الگوی هسته مشترک هاتجربههای قبل به کلیاتی دربارۀ در قسمت       

 ها را بسنجیم:ها تحلیل معقولی داشته باشیم، باید از دو جهت اعتبار این تجربهینکه بتوانیم از آنبه دلیل ا

، ها را از توهماتها را به عنوان یک تجربه نزدیک به مرگِ ناب سنجیده و آنجهت اول این است که بایستی اعتبار آن     

که  ها اساساً حقیقت دارند یا اینال پاسخ دهیم که آیا این تجربهها متمایز سازیم و در اصل به این سؤخیاالت و افسانه

 شوند؟هایی دروغ هستند که از سوی ضمیر ناخودآگاه آدمی و ترس او از مرگ ناشی میداستان

ها به این صورت است که باید در چارچوب مباحث دینی و با ابزارهای سنجش و جهت دومِ اعتبارسنجی این تجربه       

ها در ایم که ابزار سنجش این تجربهیش در دین سنجیده شوند که در واقع به وسیله این امر به این سوال پاسخ دادهآزما

 توان ارائه نمود؟ها میهندسه مباحث الهیات اسالمی چیست و با توجه به آن چه تحلیلی از این تجربه

 اب ها به عنوان یک تجربه نزدیک به مرگِ ناعتبارسنجی این تجربه

مودی رخ داد، این بود که گفتند سرانجام برهانی « زندگی پس از زندگی»نخستین واکنشی که پس از انتشار کتاب     

 رو شد و حجم انبوهیالعمل با مخالفت محافل پزشکی روبهعلمی دالّ بر حیات پس از مرگ کشف شد اما این نوع عکس

لمداد ها را توهم و خیال قترین حالت، این تجربهدید که در خوشبینانهای بیان گرشناختیاز نظریات فیزیولوژیک و روان

 ها را دروغ و ساختگی دانستند. ترین حالت، همه این گزارشکردند و در بدبینانه

رم که گیرد اما من باور داها در قلمرو دین و فلسفه قرار میکند که اگر چه موضوع این تجربهدکتر سام پرنیا بیان می     

ی گرایی علمی نیز بررستوان از طریق واقعرا می« پس از مرگ چه بر سر ما می آید؟»هر پرسشی را از جمله این پرسش که 

(. پژوهشگرانی 14، 1311مند شده است )پرنیا، عالقه بارهنیدرای اخیر، جریان علم به بررسی موضوعاتی هاسالنمود و در 

 هایها، نتیجۀ واکنشکنند تا با این اظهارنظر که این تجربه( تالش میsiegel, 1981( و سیگل )sagan, 1979نظیر ساگان )

اند که به محض رو به زوال ها مدعیاساس جلوه دهند. آنرا بی هاتجربهشیمیایی درون مغز در طی جریان مرگ است، این 
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ید ها پدشود، توسط چشمو گزارش میها در پی مرگ، نور تابناکی که در طی تجربه نزدیک به مرگ مشاهده نهادن چشم

های شیمیایی درون بدن در العملها بر این است که پدیدۀ تونل و احساس خروج از کالبد، معلول عکسآید. اعتقاد آنمی

های مذهبی ها را تخیالت و تصویرسازیکارول زالسکی نیز این تجربه(. 41، 1392طی فرآیند مرگ است )اعتمادی نیا، 

 (.Long, 2011, 139داند )می

های علمی پیروی کند و از هرگونه دکتر ریموند مودی سعی زیادی کرد تا در برخورد با این مسأله از متدولوژی بررسی    

توان یافت. وی با بیان این نکته که تعداد رخ زده اجتناب نماید و این نکته بارزی است که در آثار او میهای شتابقضاوت

پوشی شمها چتوان از آندارد که این تجارب واقعی هستند و نمیها برای افراد بشری بسیار زیاد است، بیان میواقعهدادن این 

ها اشاره شد، صحت ها که در قبل بداناز تعداد بسیار زیاد این تجربه منتشرشده(. همچنین آمار 12، 1313نمود )مودی، 

ها این، پس از مودی نیز محققان و پزشکان زیادی به اعتبارسنجی این تجربهنماید. عالوه بر گفتار مودی را اثبات می

 پرداختند.

دارد که این کننده، بیان میملوین مورس در پروژۀ تحقیقاتی سیاتل پس از بررسی بیش از چهارصد نفر از افراد تجربه       

یشیدم و اندگونه نمیگوید که من در آغاز ایننین میکامالً واقعی و حقیقی هستند. وی با اذعان به این مطلب، چ هاگزارش

زائیدۀ تخیل و توهمات بیمارگونۀ افراد مریض است؛ افرادی که پس از استعمال  هاگزارشکردم که تمام این با خود تصور می

 کار پزشکی هااند، اما اکنون پس از سالاین توهمات ذهنی شده خوشدستبرخی از داروها یا به دلیل کمبود اکسیژن 

سازد که تنها اندیشیدن و احساس ها واقعی است؛ زیرا پژوهش ما این مطلب را بر ما آشکار مییابم که این تجربهدرمی

ای نیاز که شما در شرف مردن هستید، کافی نیست تا بتوانید از یک ت ن م برخوردار گردید. در واقع چنین تجربهکردن این

آوری کند تا بتواند مراحل بعدی را نیز پدید آورد؛ یعنی وجود در یک ت ن م را در خود جمعدارد تا نخست، تمام عالئم م

دارد (. هم چنین وی بیان می35-65، 1311)مورس، پری،  1باید فرد نزدیک مرز مردن باشد تا از یک ت ن م برخوردار گردد

ها با توهمات ناشی از استفاده از داروهای مخدر یا ها و شباهت آنکه ادعای افراد شکاک مبنی بر توهمی بودن این تجربه

های فیزیولوژیکی و مسایل روانی معقول نیست؛ زیرا او با بررسی آن دسته از داروها و مسائل فیزیولوژیکی که باعث استرس

 نیستند و حتیها از نظر علمی همانند ت ن م ها از این کدامچیهدارد که شود، بیان میهای شبیه ت ن م میوقوع تجربه

گوید (. وی در ادامه می191-214، 1315شود )مورس، پری، ی نیز باعث به وجود آمدن ت ن م نمیهوشیبداروهای رایج 

 (.141-141است )همان، « نور»شناسی نیز نتوانسته یک بُعد از ت ن م ها را توجیه نماید و آن علم عصب

دهد که افراد مورد بررسی، است که مدارک و شواهد علمی نشان میدارد، این نکته دیگری که مورس بیان می       

 ها را توهماتی بیمارگونهی نزدیک به مرگ آنهاتجربهگونه اختاللی در ذهن و مغزشان وجود نداشته است که بتوان هیچ

 (.294، 1391ها دانست )مورس، پری، ناشی از اختالالت ذهنی و روانی آن

حال که ما با صدها گزارش در این زمینه مواجه هستیم، چرا همچنان در تالشیم که موجودیت »ؤال که او با بیان این س       

سیار دارد که پاسخ به این سؤال ب، بیان می«ها را زیر سؤال ببریم و مدعی شویم چنین چیزهایی ممکن نیست؟این تجربه

 تغییر خواهد شد و همه چیز زیر سؤال برده خوشدستعمیقاً ها، دنیای کنونی ما ساده است. با اعتقاد یافتن به این تجربه

(. وی در جایی 231، 1311شود و انواع قوانین روحانی به درون فهرست عقاید معنوی ما راه خواهد یافت )مورس، پری، می

                                                           
های ورتروژة سیاتل به  صگران با ما در میان گذاشته بودند، در تمام طول پدارد که برای اطمینان از صحت مطالبی که تجربهمورس بیان می -1

 (.12، 1390گران بود )مورس، آزمایی سخنان تجربهبینی شده بود که هدف از آن راستسنج متعددی نیز پیشهای دروغمختلف تست
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ود. دی را پذیرا شدارد که علم و دانش در دنیای غرب، به سختی تمایل دارد خود را تغییر دهد و نظریات جدیدیگر بیان می

رغبتی حاضر به پذیرفتن این واقعیت شد که داشتن هرگونه اندیشۀ برای مثال، در همین اواخر جامعه پزشکی، سرانجام با بی

ها طول کشید تا انواع تحقیقات و مطالعات علمی بخشد. حال آن که سالمثبت، روند بهبودی و سالمت فرد را تسریع می

(. وی 15، 1391ت جامعه پزشکی حاضر به پذیرفتن این واقعیت انکارناپذیر گردید )مورس، پری، صورت پذیرفت تا در نهای

ها نزدیک به مرگ یک اتفاق طبیعی و معمولی است که در کند که تجربههمچنین در پروژۀ تحقیقاتی سیاتل اثبات می

قرار  هاپرندهبشقابن آن را در ردیف دیدن ای نیست که بتوادهد و پدیدۀ گنگ و ناشناختهموقع مرگ برای انسان رخ می

 (. 211، 1315داد )مورس، پری، 

که نها به جای آکه اثبات نمایند که این تجربه اندآن، به جدّ در پی هاتجربههای فراشخصیتی در باب این امروزه تئوری

ز گرفته اروانی فرد باشند، اصوالً نشأتناشی از اختالالت مغزی و روانی و محصول توهمات ناخودآگاه و احیاناً خودآگاه 

 (. 12-13، 1392هاست )اعتمادی نیا، انسان 1ساحت روحانی و فراشخصیتی

پژوهش علمی در این حوزه است، شواهد  نیتربزرگمحققان دیگری نیز همچون جفری النگ در پژوهش خود که          

دارد افرادی که ت ن م را پشت سر دارد. وی بیان میمی علمی متعددی را برای اصالت و واقعیت داشتن ت ن م بیان

ها در این گذارند، عموماً ناهشیار و یا از نظر بالینی مرده هستند. این مسأله از نظر پزشکی غیرقابل توضیح است که آنمی

 (.Long, 2011, 206وضعیت بالینی حتی یک تجربه هشیار داشته باشند )

بیان  شدهبندیها نزدیک به مرگ را به صورت جمعن حوزه را مبنی بر اصالت و اعتبار تجربهما در ادامه دالیل محققین ای

 داریم:می

 ها؛تعداد بسیار زیاد این تجربه .1

 باره اعالم شدهیندراتاکنون مطالعات متنوعی در باب میزان وقوع ت ن م صورت پذیرفته و آمار متفاوتی 

توان بیان داشت که قدرت . همچنین می2ین جوامع مختلف بشری استگر رواج این تجربه در باست که نمایان

ا را ها، مهای بررسی شده و ثبات و پایداری در نتایج این پژوهشهای صورت گرفته و تعداد زیاد نمونهپژوهش

 ها واقعیت دارند.رساند که این تجربهبه این امر می

 کنندگان؛هها از سوی خود تجربباور به واقعی بودن این تجربه .2

ای از افراد با ت ن م به واقعی بودن تجربه خود اذعان دارد که اکثریت قابل مالحظهجفری النگ بیان می

ننده، کها نزدیک به مرگ برای شخص تجربهدانند. تجربهای برای وجود حیات پس از مرگ میدارند و آن را نشانه

داشتن خود تجربه بما هو تجربه و دوم حقیقت و وجود حیات کنندۀ دو امر است: یکی واقعی بودن و اصالت اثبات

نده کندارد که یکی از سؤاالت مهم پژوهش ما این بود که افراد تجربه(. وی بیان میLong, 2011, 19پس از مرگ )

ا هدرصد افراد بر این باور بودند که تجربه آن 95.1کنند؟ در پاسخ هاشان چگونه فکر میدربارۀ واقعیت تجربه

ای از این ها غیرواقعی بوده است. عدهکدام از افراد اظهار نداشتند که تجربه آنیچهمطلقاً واقعی بوده است و 

شان بوده ها بلکه بهترین رویداد زندگیترین رویداد در طول زندگی آنافراد بیان داشتند این اتفاق نه تنها واقعی

 (. Long, 2011, 52) 3است

                                                           
1.transpersonal 

  برای اطالع بیشتر ر.ک: پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده. -2

 کننده:ای از بیان افراد تجربهنمونه -3
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 ک به مرگ همراه با توالی عناصر آن؛های نزدیوضوح تجربه .3

ها رؤیا و توهم نیستند و در نتیجۀ دهندۀ این است که این تجربهوضوح ت ن م همراه با توالی عناصر آن، نشان

های دیداری افراد دارد با نگاهی به توصیفآیند. جفری النگ بیان میدیده به وجود نمیعملکردِ مغزِ آسیب

ده به کننافراد تجربه هاگزارششود. با مروری بر چند صد مورد از م بیشتر آشکار میکننده، وضوح ت ن تجربه

و این در صورتی است که این افراد  استها چشمگیر و واضح های دیداری آنرسیم که توصیفاین نتیجه می

 (.ibid, 58اند )ای، ناهشیارند و اغلب از لحاظ بالینی مردهالعادهدر زمان تجربه و رؤیت چنین مناظر فوق

واس تر شدن حاند، حتی قویدر ت ن م ها همه حواس بینایی، شنوایی، المسه، چشایی و بویایی توصیف شده 

ها نه رؤیا هستند و نه خواب و نه اختالالت ناشی از و ارتقای هشیاری افراد بر این امر داللت دارد که این تجربه

ناپذیر است. هیچ تجربه دیگری از نوع تغییر ظر پزشکی توجیهمغزی که در حال مرگ است. این پدیده از ن

هشیاری وجود ندارد که در آن تا این حد رویدادها واضح بوده و هشیاری در آن تا این حد قوت بگیرد و رویدادها 

های صورت گرفته در این حوزه، حکایت از الگوی با چنین ترتیب مشخصی پشت سر هم قرار بگیرند. پژوهش

گردد و واقعی بودن کند و این امر منجر به وضوح ت ن م ها میی از هشیاری و حواس ارتقاءیافته میپایدار

 (.ibid, 66کند )ها را اثبات میآن

 ها خود؛کننده در یادآوری و بیان تجربهتوانایی قابل توجه افراد تجربه .4

ن توانایی را دارند که به طور کامل، واضح و ها از زمان تجربه، ایکننده بعد از گذشت سالافراد تجربه         

های نزدیک به مرگ خود را به یادآورده و بیان نمایند. این موضوع دلیل محکمی بر قدرت و اعتبار دقیق تجربه

داد ین و قدرتمندترین رویترمهمها دینی فرد، دهندۀ آن است که این تجربه؛ زیرا این امر نشاناستها این تجربه

 گران ایرانی داشت، به این امر رهنمونوگوهایی که نگارنده با تجربهها بوده است. برای نمونه در گفتزندگی آن

توانستند تجربه خود را بیان نموده و آن را ها از تجربه خود به طور کامل میشد که این افراد پس از گذشت سال

 .(14، 1392توصیف نمایند )برای اطالع بیشتر ر . ک: فرحناکیان، 

 های نزدیک به مرگ افراد مختلف؛همانی و همسانی در تجربهاین .5

توان ی که در بیان عناصر تجربه وجود دارد که میتوجهقابلپس از بررسی ت ن م افراد مختلف و یکسانی       

 اهها را به عنوان هسته مشترک این تجارب قلمداد کرد، ما را به واقعی بودن و اصالت داشتن این تجربهآن

کند: کند که توضیح مفصل این مطلب در فصل قبل گذشت. جفری النگ نیز به این نکته اشاره میرهنمون می

 ,Long« )ها در حال رخ دادن هستندگوید رویدادهایی واقعی در این تجربهاین همسانی قابل مالحظه به ما می»

2011, 52.) 

 مرگ؛های نزدیک به وقوع رویداد مرور زندگی در طول تجربه .6

کند که رویدادهای مشاهده شده در تجربه النگ تصریح می های مختلف و از جمله پژوهشنتایج پژوهش      

رگ واقعی ها نزدیک به ماند. این نتایج بر این امر استوارند که اگر تجربهگر مطابق با واقعمرور زندگی افراد تجربه

 اش رخدر عنصر مرور زندگی که برای فرد در طول تجربهباشند، انتظار این است که رویدادهای مشاهده شده 

بایست خطاهای مهمی در عنصر مرور داده، توسط وی تصدیق شود و بالعکس اگر ت ن م واقعی نباشد، می

                                                           
 ,Long, 2011« )ترین تجربه در زندگی من بوده استاحساس و باورم این بود که هیچ چیز جز این احساس واقعی نیست. تجربة مرگ واقعی» -

54.) 

به بهشت  ه مندانم کگویند. فقط این را میگویند یا چه نمیچه را برایم اتفاق افتاده تشریح کنم. برایم مهم نیست محققان چه میتوانم آنفقط می» -

 (.112-113، 1399)پایپر، « رفتم
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افتد و همه چیز توسط خود این افراد تصدیق شده کننده رخ دهد اما چنین امری اتفاق نمیزندگی شخص تجربه

ها واقعی هستند. برخی از شکاکان در این استدالل دیگری بر این مدعاست که این تجربهاست. این مطلب دلیل 

ها اند. دو تبیین مهم آنهایی در خصوص عنصر مرور زندگی در ت ن م ارائه نمودهاند و تبیینمناقشه کرده

 از:  اندعبارت

 ی.شناختروانالف( مرور زندگی به مثابۀ یک مکانیزم دفاعی 

ای هسوزان بلک مور که یکی از محققین برجستۀ ت ن م است، عنصر مرور زندگی را به مکانیزم دکتر     

دهد که در آن نوعی بازگشت به شناختی هنگام وقوع یک رویداد تهدیدکنندۀ زندگی نسبت میدفاعی روان

ت البته تا اس قبوللقابرسد، عقالنی و ی از خاطرات خوش قبلی است. این تبیین به نظر مینشدنتمامای لحظه

کننده توصیف نکند. اگر عنصر مرور جایی که فرد، خاطرات و مشاهدات ت ن م خود را ناخوشایند و ناراحت

بخش باشد، بنابراین وقوع که این فرار لذتشناختی به شمار آید، به طوریزندگی در ت ن م نوعی فرار روان

ای که هکه تاکنون در بسیاری از تجربهظار نیست؛ در صورتیها ناخوشایند و جهنمی در ت ن م مورد انتتجربه

 ۀ این مطلبدهندنشاناند، رویداد تهدیدکننده، ناگهانی و غیرمنتظره برای فرد رخ داده است که گزارش شده

اند. مشناختی باقی نمیدهد که فرصتی برای مکانیزم دفاعی روانقدر سریع رخ میاست که این تجربه آن

تواند این ای نمیدهد که هیچ نظریههوشی رخ مییبهی ت ن م و عنصر مرور زندگی در حالت همچنین گا

چیز چیهافتد، تبیین کند؛ زیرا این افراد در این حالت قادر به ادراک هوشی اتفاق مییبها را که هنگام تجربه

 نیستند. 

 حال مرگ است که مسئول خاطرات است. هایی از مغز درب( مرور زندگی، ناشی از تخلیه الکتریکی در قسمت

. در های مغز در حال مرگ استتبیین دوم شکاکان بر این امر مبتنی است که تجربه مرور زندگی حاصل فعالیت

 دهد.این حالت در مراکز حافظه و خاطرات مغز، تخلیه الکتریکی رخ می

به عنوان  گرفته است، اغلب توسط شکاکانتحقیقات ویلدر پینفیلد که روی تحریکات الکتریکی مغز صورت       

گیرد. محقق برجستۀ ت ن م، شاهدی بر بازآفرینی عناصر ت ن م به خصوص مرور زندگی مورد استناد قرار می

 های منتشر شدۀ پینفیلد دربارۀ تحریکامیلی ویلیامز کلی و همکارانش بروس گریسون و ادوارد کلی گزارش

ها گزارش واقعیت امر این است که اکثر تجربه»اند: ار داده و به این نتیجه رسیدهالکتریکی مغز را مورد بررسی قر

از، ها شامل شنیدن قطعاتی از موسیقی یا آوشده توسط پینفیلد، شباهت بسیار کمی با ت ن م دارد. این تجربه

 خاطراتی پراکندهآید و ممکن است که برای فرد به نظر آشنا می -های تکراری یا غیرتکراری مشاهدۀ صحنه

، شنیدن صدا، احساس ترس یا دیگر هیجانات منفی و در نهایت رؤیت تصاویر نامأنوسی است که -بوده باشند

های دقیق مرور رویدادهای زندگی، معیار با ارزشی برای واقعی بودن ت ن م هستند. باشد. تجربهمثل رؤیا می

کنند و هرگونه ادعای شکاکان را در مورد نی انسان اشاره میها به حقایق نهفته و پنهان موجود در زندگی زمیآن

 (.ibid, 119 - 123« )سازنداعتبار میعدم واقعیت داشتن این تجارب بی

 ها نزدیک به مرگ؛اقوام و خویشاوندان مالقات شده در تجربه .1

باشند؛ هم چنین ها از اقوام وی میکند که اکثر آنگر با افرادی مالقات میدر حین ت ن م، تجربه   

شناختند. این افراد در زمان تجربه شان میها را از قبل در زندگیکنند که آنها افرادی را مالقات میکنندهتجربه

گاه ها واقعی نبودند و صرفاً حاصل فعالیت مغز بودند، آننزدیک به مرگ در قید حیات نیستند. اگر این تجربه

در طول تجربه خود با افرادی دیدار داشته باشد که در دنیا ارتباط و مالقات کننده رفت، فرد تجربهانتظار می

کننده انتظار دارد که در حالت ت ن م با اند. به عبارت دیگر، هر شخصی از افراد تجربهبیشتری را با وی داشته
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ل ان به کارمندان و پرسنتواند؛ از جمله این افراد میاش حضور داشتهافرادی دیدار کند که در وقایع اخیر زندگی

کند کننده با دوستان و افرادی دیدار میاورژانس اشاره نمود، اما جالب است که به جای این افراد، شخص تجربه

دارد ها فکر نکرده است. جفری النگ بیان میها به آنها و دههاند و در بسیاری از موارد برای سالکه فوت کرده

که  قدر زیاد استفراد متوفی طی ت ن م به خصوص خویشاوندان نسبی فوت شده آنتعداد و فراوانی دیدار با ا

که ها نیست بلزده، پریشان و یا در حال مرگ آنکننده با متوفیان، محصول ذهن وحشتعلت دیدار افراد تجربه

 (.ibid, 125 - 127دهد )ها مؤیدی است که واقعیت و اعتبار ت ن م را نشان میاین

 از بدن و توصیف دقیق رخدادهای حین عملیات احیاء؛ تجربه خروج .1

گران ها خروج از بدن است، این گفته تجربهدهندۀ اعتبار ت ن م و به تبع آن، تجربهشاهد دیگری که نشان      

 امالًها کاند. آنهایی خارج از بدن رفتهدارند در هنگام تجربه، بدن خود را ترک کرده و به مکاناست که بیان می

 اند. شان مطلعوگوی حاضران در اتاقاز محیط اطراف و گفت

ز ها خروج اهای مختلفی صورت گرفته است. اولین پژوهش گسترده دربارۀ تجربهدر این زمینه پژوهش        

نفر از  32انجام شد. وی در پژوهش خود با  1912دهد، توسط سابوم در سال بدن که در هنگام ت ن م رخ می

ه هنگام ت ن م رویداد خروج از بدن را مشاهده کرده بودند، مصاحبه کرد. سابوم به عنوان گروه کنترل کسانی ک

نفر از بیمارانی که دچار حمالت قلبی شده اما ت ن م نداشتند، مصاحبه نمود و از هر دو گروه خواست  25با 

یان کنند. نتایج پژوهش نشان داد، افراد آورند، بدربارۀ عملیات احیاء خود توضیح دهند و اگر چیزی به خاطر می

کردند کننده که تجربه خروج از بدن را دارند، در وضعیت خروج از بدن عملیات احیاء خود را مشاهده میتجربه

با پانزده نفر از ( Penny Sartoriمیالدی پنی سارتوری ) 2114ای نداشتند. در سال اما گروه کنترل هیچ مشاهده

های صورت گرفته در زمان عملیات احیاء را توصیف ها خواست تا تالشه مصاحبه نمود و از آنکنندافراد تجربه

ها را با گروه کنترل مقایسه نمود، گروه کنترل شامل افرادی بودند که تحت عملیات های آنکنند. سپس پاسخ

 کننده در این پژوهشتجربهاحیاء قرار گرفتند ولی ت ن م نداشتند. سارتوری متوجه شد که چند نفر از افراد 

اند. جفری النگ نیز در پژوهش اظهارات بسیار دقیق و درستی از مشاهدات خود در حالت خروج از بدن بیان کرده

NDERF  بودند،  2111اکتبر  11تا  2114اکتبر  11ها از گزارش ت ن م که تاریخ این گزارش 611به بررسی

های خروج از بدن درصد( مورد شامل تجربه5/46) 211گزارش،  611پرداخت. نتایج پژوهش او جالب بود، از 

ای بود که امکان سنجش علمی صحت آن برای دیگران ها شامل مشاهدۀ رویدادهای زمینیبود. این گزارش

ها دارد، دلیل دیگری بر (. بنابر آنچه گفته شد مشاهداتی که فرد در حین این تجربهibid, 71 - 76) میسر بود

 است. هاآنودن واقعی ب

 های نزدیک به مرگ کودکان؛تجربه .9

ها و یکسانی اثرات تجربه بر هر دو گروه از آن ساالنبزرگشباهت عناصر اصلی ت ن م های کودکان با      

های ت ن م های کودکان مبین نامحتمل ها هستند. به عبارت دیگر، گزارشگر واقعی بودن این تجربهنشان

 کنند. کودکانی کهها را ناشی از دفاع روانی ذهن در برابر مرگ قلمداد میاین تجربه بودن نظریاتی است که

 فرصتی نداشتند تا دربارۀ مرگ خود چیزی بیاموزند، معموالً به واسطۀ این عدم آشنایی ترسی از مرگ ندارند. 

 گر؛تأثیرات پسینی ت ن م ها بر فرد تجربه .11

ماندنی هستند که تغییرات شگرف و بسیار عظیمی را در زندگی هر یک از یادبهها به قدری عمیق و این تجربه  

م( اهمیت واقعۀ تجربه نزدیک به مرگ، در تأثیرات 1911آورد. بنا به گفته ویلسون )کننده به وجود میافراد تجربه

یر در یگر است. تأثیرات پسینی روانی و معنوی معمول در ت ن م، شامل تغپسینی آن بر روی زندگی تجربه
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های نگرشی در قبال دین و مرگ است. در این میان نوعی حس متعالی قدرشناسی ها و دگرگونیشخصیت، ارزش

ها وجود دارد. کسی که ت ن م را از سر گذرانده به نوعی از زندگی به ویژه در قبال جهان طبیعت و سایر انسان

کند تا مطابق فهم خود از یابد و تالش میمیچه که در زندگی برای او مهم است، دست احساس آگاهی از آن

از  از: فقدان ترس اندعبارتهای متقن ناظر به تأثیرات پسینی ت ن م آن چه معنادار است، زندگی کند. گزارش

، 1392وجوی دانش )اعتمادی نیا، مرگ، گرایش به عشق نامشروط، خدمت به دیگران، میل به کسب و جست

ترسند. به همان اندازه بر اند، دیگر هرگز از مردن نمیت ن م را پشت سر گذاشته (. برای مثال افرادی که53

 ای بیمناک نیستند.شان افزوده شده است و از هیچ واقعهایمان و تقوای

ای، مَحَکی راستین برای ( مدعی است که تأثیرات پس از چنین تجربهPHYLI ATWATERفیلیس آت واتر )   

این تأثیرات پسینی که  معتقدند(. نگارندگان 9، 1311رود )مورس، پری، به شمار می صحت گفتار چنین افرادی

جود کننده با رخداد مرگ و به وگر واقعیت داشتن چنین تجاربی است، ناشی از مواجهۀ مستقیم فرد تجربهنمایان

 .استآگاهی ملموس برای وی آمدن مرگ

 های نزدیک به مرگ نابینایان؛تجربه .11

نمایند نیز دلیلی بر صحت و اعتبار این بصری نابینایان مادرزاد که در طی ت ن م خود بیان میهای تجربه

ند، نمایها افراد بینا توصیف میکه در تجربه خود عناصری مشابه با تجربهها عالوه بر اینها است. آنتجربه

ها ادهایی که در طی عملیات احیاءِ آنتوانند به طور دقیق نیز مشاهداتی را از پرستاران و پزشکان و یا رخدمی

-( که این امر بر واقعیت چنین تجاربی صحه می11-19، 1391نیا، نمایند )اعتمادییمرخ داده است، توصیف 

 گذارد.

 گران از رخدادهای آینده؛های تجربهگزارش .12

نمایند که هند، بیان میدهایی از حوادثی که در آینده رخ میگران گزارشها نزدیک به مرگ، تجربهدر تجربه

توان با انتظار وقوع آن حادثه به سنجش آن تجربه پرداخت و در نتیجه اگر آن گزارش مطابق با واقع بود، به می

 شود. تبع آن گواهی است بر صحت تجربه و اگر در آینده اتفاق نیفتاد، در این صورت تجربه باطل محسوب می

تواند برای کسانی که گر کارایی دارد بلکه مینه تنها برای خود تجربه این راه اعتبارسنجی در ت ن م       

ها دانیون نگرند، استداللی محکم به شمار آید. در این زمینه تجربهها با نگاه تردیدآمیز مینسبت به این تجربه

است که این تجارب  جا به آن اشاره شود، اینای که باید در این. نکته1برینکلی بسیار جالب و حائز اهمیت است

شود بلکه تعداد زیادی از گویانه از آینده در ت ن م، به یک یا چند نفر محدود نمیهای پیشو گزارش

 اند.کنندگان از رخدادهای آینده خبر دادهتجربه

 های انکاری خود؛عدم اجماع شکاکان در تبیین .13

. اگر ها ارائه شده استکان در طول این سالتاکنون بیش از بیست تبیین متفاوت از ت ن م توسط شکا        

د، این تعداد شها به عنوان تبیین معقول و مستند برای شکاکان پذیرفته میتنها یکی یا تعداد کمی از این تبیین

احدی دهندۀ این نکته است که هیچ تبیین وها نشانهای متفاوت وجود نداشت. وجود تعداد باالی این تبیینتبیین

نشان  هاآناجماع داشته باشند و این امر، عدم اعتبار  قبولقابلد که شکاکان روی آن به عنوان تبیین وجود ندار

 (.Long, 2011, 107دهد )می

                                                           
اورمیانه، فروپاشی بینی جنگ خگران به نام دانیون برینکلی یافت که از پیشتوان در بیان یکی از تجربهبینی وقایع آینده را نیز میای از پیش. نمونه1

 (.21-10، 1312شوروی، جنگ ایران و عراق و ... سخن گفته است )برینکلی، 
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 های نزدیک به مرگ در قلمرو الهیات اسالمیاعتبارسنجی تجربه

اند رخ داده گرانستند و برای تجربهتوان گفت که این تجارب واقعی هها اشاره گردید، میبا دالیلی که در قسمت قبل بدان

 اسالمی بسنجیم.  اتیالهها را در حوزه و قلمرو اما ما باید صرفاً صحت آن

، تأکید فراوانی بر لزوم سنجش تجارب دینی عارفان و نیز معیارها «عرفان»به خصوص « الهیات اسالمی»در مباحث       

ی آورمراتبی دارد که به لحاظ ارزش معرفتی، یقین« شهود»و « کشف»های آن شده است. از نظر عارفان مسلمان، و روش

های عارف به هنگام کشف، گاهی موجب سوء فهم نمایی یکسان نیستند و از سوی دیگر، دخالت مفروضات و دانستهو واقع

 و اشتباه نیست. که در مرحلۀ گزارش و نقل مشاهدات نیز عارف مصون از خطا شود؛ چنانو دریافت نادرست مشاهدات می

هایی برای سنجش این تجارب دینی و مکاشفات عرفانی، از ضروریات اعتبارسنجی و بنابراین وجود معیار و روش    

ست که شکی نی»گوید: اهلل جوادی آملی در بیان لزوم ارزیابی و سنجش شهودهای عرفانی می. آیتهاستآنآزمایی راستی

ی ادار آن باشد؛ زیرا در صورتی که چنین وسیلهرفانی نیز نیاز به آلتی است که عهدهبرای تشخیص حق از باطل در علوم ع

برای تمییز حق از باطل در دریافتهای گوناگون عرفانی نباشد، هیچ یک از آنها قابل اعتماد نبوده؛ و در نتیجه راه عرفان 

 (. 219، 3، 1311)جوادی آملی، « کامل و تام نخواهد بود

های تجربه های دینی و به تبع آنچه گفته شد، سؤال اصلی این است که چه معیارهایی برای اعتبارسنجی تجربهبا توجه به آن

 نزدیک به مرگ در الهیات اسالمی وجود دارد؟ 

ند که کهای عرفانی ارائه میالهیات اسالمی و به خصوص عرفان، معیارهای گوناگونی را برای سنجش مکاشفات و تجربه

اب و مرگ با توجه به کتها نزدیک به ها اشاره کرده و پس از آن به اعتبارسنجی تجربهآن نیترمهمبا بحث به ما متناسب 

 پردازیم.سنت می

 ی عرفانیهاتجربهی سنجش مکاشفات و ارهایمع

 تواتر در نقل

ه محمدرضا مظفر در کتاب است. عالم« متواترات»رود، های یقینی که جزء بدیهیات در منطق به شمار میاز جمله گزاره

و هی قضایا تسکن الیها النفس سکونا یزول معه الشک و یحصل الجزم القاطع. »گوید: المنطق خود در تبیین این قضایا می

م،  1911)مظفر، .« و ذلک بواسطه اخبار جماعه یمتنع تواطؤهم علی الکذب و یمتنع اتفاق خطأهم فی فهم الحادثه و ... 

211-216 .) 

ایی که به است؛ یعنی قضای« کثرت استماع»ها قضایای متواتر قضایایی هستند که علت یقین پیدا کردن به آن

 ایم. البته این کثرت استماع دو شرط دارد:ها یقین پیدا کردهخاطر زیاد شنیدن از مخبرین، به آن

 منتفی باشد؛ ها بر دروغ. مخبرین به تعدادی باشند که احتمال تبانی و همدست شدن آن1

(. در 214، 1311ها منتفی باشد )غرویان، معتمدی، . مخبرین به تعدادی باشند که احتمال خطای جمیع آن2

چه در حصول تواتر مهم است، آن است که شمار حصول تواتر، شمار خاصی از مخبرین شرط نیست بلکه آن

ان بر کذب ممتنع باشد. تواتر در موضوعات ای باشد که توافق و هماهنگی آنمخبران و احوال ایشان به گونه

 یابد:عرفانی به دو صورت راه می

 الف( تواتر در نقل تصرفات عرفا.
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صورت اول آن است که افراد مختلف، تصرف فعلی عارفی را مشاهده، و به صورت متواتر برای دیگران نقل    

های توان بهرهد شد و در پی آن میکنند. طبیعی است که به وقوع چنین کرامت و تصرفی یقین حاصل خواه

علمی برد و در سنجش مسائل از آن بهره جست. اعجاز و کرامت اولیاء و انبیاء گذشته: و معجزات فعلی پیامبر 

شود؛ گرچه معجزۀ قولی ایشان تا وقتی تحریف نشده باشد، و امامان معصوم:، همه از همین راه ثابت می6اسالم

بت شده باشد تا قیامت در دسترس همگان است؛ البته یقین به وقوع یکچنین معجزات به منزلۀ معجزه و کرامت ثا

ها موثر بوده، در نتیجه اطمینان و تمکین قلبی تواند در اثبات حقانیت آورندگان آنو کرامات و تصرفاتی می

 نسبت به قبول ادعاهای ماورایی ایشان را در پی داشته باشد.

 حقایق هستی. های عرفا ازب( تواتر گزارش

صورت دوم که در این بحث بیشتر کانون توجه ماست، اخبار متواتری است که خود عرفا از واقعیت هستی       

های متفاوت و از توان دریافت افرادی ممتاز از ملل گوناگون در فرهنگدهند. با اندک توجهی میارائه می

اند که بسیار شبیه هم و در اصول و ود خبرهایی دادههای مختلف، از شهودات و مشهودات خها و زبانسرزمین

ای باقی قدر فراوان و نزدیک به هم است که جای هیچ شک و شبههها آناند. این گزارشامّهات کامالً یکسان

 دهند که واقعاً هست و به شهود آنان در آمده است.ماند که همه ایشان از واقعیتی خبر مینمی

نسان االعتماد على ما اتفقوا علیه و الجزم بما شاهدوه یحصل لال»کند: این زمینه بیان می صدرالمتألهین در      

ثم ذکروه و لیس ألحد أن یناظرهم فیه کیف و إذا اعتبروا أوضاع الکواکب و أعداد األفالک بناء على ترصد 

الفلسفه  تبر أقوال فحولشخص کأبرخس أو أشخاص کهو مع غیره بوسیله الحس المثار للغلط و الطغیان فبأن یع

(؛ برای 311، 1م، 1911مال صدرا،«)المبتنیه على أرصادهم العقلیه المتکرره التی ال یحتمل الخطاء کان أحرى

چه که دیدند و سپس شود و بر آناند، اعتماد حاصل میچه اولیا و حکمای بزرگ بر آن اتفاق کردهانسان بر آن

وان تتواند با آن بزرگان به مناظره و مقابله برخیزد. چگونه مید و کسی نمیآینقل نمودند، یقین و جزم پدید می

که اگر اوضاع ستارگان و شمارۀ افالک، بنابر رصد و مشاهدۀ یک نفر هم چون یدرحالسخن ایشان را نپذیرفت، 

ت، اشتباه اس که این مشاهده از طریق حسی که جوالنگاه خطا و –ابر خس یا چند نفر مثل او به همراه دیگران 

اعتبار دارد. پس اعتبار سخنان فُحول حکمت که مبتنی بر مشاهدات روحانی و مکرری است  –صورت پذیرفته 

 دارد، سزاوارتر خواهد بود. که خطا بر نمی

م( در کتاب عرفان و فلسفه، تقریر پروفسور براد را که 1961از میان فالسفه غربی، والتر استیس )متوفای       

ند. براد کترین استنباط در این زمینه است، نقل میترین و منصفانهترین، محتاطانهترین، سنجیدهاو دقیق به نظر

پذیرم که چنین حاالتی به مردمانی که از نژادهای گوناگون و در سنن اجتماعی من به طیب خاطر می»گوید: می

هم به طیب خاطر قبول دارم که اگرچه آن تجارب اند، در همه ادوار تاریخ دست داده است؛ و باز متفاوتی بوده

س ها از نفاند، همچنین تعبیرات آنای با یکدیگر داشتههای قابل مالحظههای مختلف تفاوتها و مکاندر زمان

ایر هاست که برای تمییزشان از سهای معین و مشترکی در میان آنتر است، ولی محتمالً ویژگیتجربه گوناگون

کافی است؛ و بر این مبنا، از نظر من بسیار محتمل است که انسان در حاالت دینی و عرفانی با انواع تجربه 

 (.31-32، 1315یابد )استیس، یابد که به هیچ طریق دیگر نمیای از حقیقت ارتباط میحقیقت یا جنبه

غلبه بر »ند: که است، نقل میای مشابهِ تقریر براد رسیدسپس استیس، تقریر ویلیام جیمز را که به نتیجه         

« قمطل»همانا بزرگترین پیروزی عارف است. در اقوال و احکام عارفانه، ما با « مطلق»موانع و مرزهای بین فرد و 

ای است که به شویم. این سنت جاویدان و پیروزمندانۀ عارفانهشویم و از اتحاد و وحدت خود آگاه مییکی می

شود. در آیین هندو، در مشرب نوافالطونی، در تصوف، در و اقلیمی دگرگون می های دینیسختی بر اثر تفاوت
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شنویم. بدین سان در اقاویل عارفانه، اتفاق وار میعرفان مسیحی، در مشرب ویتمن، همواره یک نوا را ترجیع

 (.32-33)همان، « ای هست که باید منتقدان را به توقف و تأمل وا داردکلمه و اجماع ابدی

 عقل

زی گر با استناد به تجربه خود چیاست. اگر تجربه« عقل»ها دینی آزمایی تجربهمیزان و شاخص دوم برای سنجش و راستی

ا ررا ادعا کند که عقل و براهین منطقی آن را باطل کند، از او پذیرفته نخواهد شد. البته فرق است بین ادعایی که عقل آن

ساً صالحیت بررسی آن را نداشته باشد. به عبارت دیگر، آنچه که فرد با استناد به تجربه محال بداند و ادعایی که عقل اسا

 تواند باشد:کند، به سه نحو میدینی خود بیان می

 دهد.که برهان عقلی بر تأیید و تثبیت آن گواهی می« پذیرعقل». ادعای 1

اثبات؛ در نتیجه عقل به تنهایی هیچ موضعی  کند و نهکه برهان عقلی، نه آن را نفی می« گریزعقل». ادعای 2

 تواند دربارۀ آن حکم کند. تواند داشته باشد؛ نفیاً و اثباتاً نمیدر قبال آن نمی

 شمارد.دهد و آن را محال میکه برهان عقلی بر نفی و بطالن آن گواهی می« ستیزعقل». ادعای 3

د که در شور اسفار نقل کرده است، به این مسأله متذکر میغزالی در بیان بسیار واضحی که مالصدرا آن را د    

م إعل»گریز باشد: عرفان ممکن است، اموری یافت شود که عقل از درک آن عاجز باشد و به عبارت دیگر، عقل

أنه ال یجوز فی طور الوالیه ما یقضی العقل باستحاله، نعم یجوز أن یظهر فی طور الوالیه ما یقصر العقل عنه 

أنه ال یدرک بمجرد العقل و من لم یفرق بین ما یحیله العقل و بین ما ال یناله العقل فهو أخص من أن  بمعنی

که در طور والیت، چیزی که عقل حکم به (؛ بدان222-223، 2م، ج 1911)مالصدرا، « یخاطب فیترک و جهله

شکار شود که دست عقل از آن محال بودن آن کند، جایز و روا نیست. آری ممکن است در طور والیت، چیزی آ

ال چه عقل آن را محگردد و کسی که میان آنکوتاه باشد؛ بدین معنا که امری باشد که به مجرد عقل ادراک نمی

تر از آن است که طرف سخن قرار گیرد یابد، تفاوت نگذارد، مقامش پایینچه عقل بدان دست نمیشمارد و آنمی

 که باید او را با جهلش وانهاد.

یزانی کند که عقل را مالحقایق را نقل میالقضاه همدانی در زبدهمالصدرا پس از نقل گفتار غزالی، سخن عین     

إعلم أن العقل میزان صحیح و أحکامه یقینیه ال کذب فیها و هو »صحیح و صادق و عادل معرفی کرده است: 

 (.323)همان، « عادل ال یتصور منه جور

د که انگفته آمد، در حوزۀ الهیات اسالمی حکما و عرفای مسلمان بر این مسأله تأکید ورزیدهچه با توجه به آن

های معتبر برای سنجش مکاشفات عرفانی و تجارب دینی است اما برخی از محققان غربی همچون عقل یکی از میزان

ل ین اصترمهمهای عقلی قلمداد کرده و تاستیس که در باال به آن اشاره شد، حوزۀ معارف عرفانی را خارج از حیطۀ دریاف

لی اند. آنان اساساً هویت اصهای عرفانی جاری و ساری ندانستهمنطقی و عقلی؛ یعنی امتناع اجتماع نقیضین را در ساحت

معرفت عرفانی؛ یعنی وحدت اطالقی را خارج از سیطرۀ قوانین عقلی و منطقی دانسته و صحنۀ حیرت عقلی در برخورد با 

 (.211 - 212، 1315اند )استیس، های فراوان به شمار آوردهدوکسپارا

 رآن و احادیث معصومینق

است. اگر تجربه دینی با معارف وحیانی و شریعت نبوی سازگار نباشد، باید آن را نادرست « متون مقدس»سومین میزان، 

و علمنا إن  :کان الرجوع إلى کشف األنبیاء :األنبیاء إذا خالف الکشف الذی لنا کشف»نویسد: باره مییندراعربی شمرد. ابن

صاحب ذلک الکشف قد طرأ علیه خلل بکونه زاد على کشفه نوعا من التأویل بفکره فلم یقف مع کشفه کصاحب الرؤیا فإن 

لوله دکشفه صحیح و أخبر عما رأى و یقع الخطاء فی التعبیر ال فی نفس ما رأى فالکشف ال یخطئ أبدا و المتکلم فی م
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شود با کشف پیامبران مخالف باشد، به کشف ایشان (؛ هرگاه کشفی که برای ما واقع می1، 3تا، یب)ابن عربی، « یخطئ

ش ابریم صاحب آن کشف در کارش خلل و نقصانی روی داده است؛ بدین نحو که به واسطۀ اندیشهگردیم و پی میبازمی

نتیجه به بیان کشف بسنده نکرده است. مانند کسی که رویایی دیده است نوعی از تأویل را بر کشف خویش افزوده و در 

 چه دیده است. کند، نه در خود آنگوید، اما در تعبیر رؤیایش خطا میچه را دیده بازمیکه صادق است و آن

فی ألمر شرعی محمدی تکلیوکل من قال من اهل الکشف أنه مأمور بأمر الهی فی حرکاته و سکناته مخالف »افزاید: می یو

(؛ پس هر کس از اهل کشف بگوید که در رفتار 119، 1)همان، « فقد التبس علیه األمر و ان کان صادقاً فیما قال انه سمع

و کردار خویش فرمان الهی دریافت کرده که با فرمان تکلیفی شرعی محمدی مخالف است، امر بر او مشتبه شده )و در 

، 1311)و نیز ر. ک: جوادی آملی، « ه است(؛ هرچند در گفته خویش که شنیده است، صادق باشدادعای خویش بر خطا رفت

وید: گشمارد، میکه علوم ذوقی را هم چون علوم عقلی دارای ضوابط و موازین مشخص می(. قیصری نیز پس از آن95 – 91

؛ از «شف التام محمدی صلی اهلل علیه و آلهمنها ما هو میزان عام و هو القرآن و الحدیث المبنی کل منهما علی الک»

های عرفان و علوم ذوقی، میزان عام است که همانا قرآن و حدیث است که هر یک خبر از کشف کامل و تام محمدی: سنجه

 (.111، 1315)قیصری، « دهدمی

عیار لهیات اسالمی میزان و مکه قرآن و احادیث معصومین: نیز در ارسیم پس از آنچه گفته آمد، به این نتیجه می

ی توانیم از سه ابزارهای نزدیک به مرگ در قلمرو الهیات اسالمی ما میدر اعتبارسنجی تجربهسنجش حق از باطل است. 

طورکه در قسمت قبل اشاره گردید، شکی نیست که ها گفته شد، استفاده نماییم. در بحث تواتر همانکه برای سنجش آن

ا به هدر بحث سنجش این تجربه اند و احتمال کذب و تبانی این افراد وجود ندارد.برای افراد مختلف روی دادهها این تجربه

بار گونه اظهار نظر سلبی یا ایجابی در مورد صحت و اعتتوانیم هیچوسیله میزان عقل نیز باید گفت که دربارۀ این رخداد نمی

ها نزدیک ها، یک امکان وقوع عقلی در نظر بگیریم؛ زیرا تجربهانیم برای این تجربهتوها از منظر عقل نماییم و فقط میآن

حائز  ها بسیارگریزند. اما جایگاه میزان سوم؛ یعنی قرآن و سنت در اعتبارسنجی این تجربهبه مرگ، غیر از ادعاهای عقل

 اهمیت است که ما در ادامه به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.

 های نزدیک به مرگنی، روایی و عرفانی از تجربهتحلیل قرآ

ننده در پی کهای نزدیک به مرگ در هندسه الهیات اسالمی باید به این نکته توجه داشت که فردتجربهدر تحلیل تجربه   

ر شده یتعب« برزخ»یا « عالم قبر»شود که در ادبیات دینی ما از آن به سست شدن رابطۀ بین روح و بدنش وارد عالمی می

افتد. در این عالم روح در شرایط جدیدی قرار است. این عالم بر عالم ماده احاطه دارد و مشاهدات فرد در آن عالم اتفاق می

گیرد و اولین جایی است که بعد از دنیا در بازگشت انسان به سوی حضرت حق و در حرکت صعودی انسان به سوی می

تواند با نظر به مسأله ها نزدیک به مرگ نیز میای از مباحث تجربهل مالحظهخدای متعال وجود دارد. البته قسمت قاب

تواند به علت به وجود آمدن حالت انقطاع  و هم چنین سست شدن احتضار تحلیل گردد؛ زیرا شخص در حال احتضار نیز می

باحث ت ن م و الهیات اسالمی بر تعلق روح به جسم مادی، بخشی از عالم برزخ را مشاهده کند. بنابراین، ما در تحلیل م

؛ به استنیز « قیامت»تمرکز و از برخی از تعابیر آخرت شناسانه اسالمی که حتی در مورد « احتضار»و « برزخ»دو حوزۀ 

« مکاشفات»و  «خلع و لبس»و « مرگ ارادی». البته در تحلیل عرفانی به حوزۀ میکنیمها استفاده دلیل شباهت با این تجربه

 کنیم.ها دارند نیز اشاره میهای زیادی با این تجربهقرابت عرفا که

اشارات و نکات موجود در آیات و روایات متون اسالمی داللت بر این دارند که ورود به برزخ بعد از مرگ، خود  یک      

فق باالتری ا حرکت تکاملی و سرفصلی از حرکت کلی تکاملی انسان به سوی حضرت حق است که با این انتقال، روح در

گیرد. هم چنین این امر داللت بر این دارد که روح بعد از ورود به برزخ، به مقتضای از وجود و هستی و کماالت قرار می
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نظام برزخی و بر اساس راه و روش صحیح و درستی که در نظام قبلی؛ یعنی نظام دنیوی داشته، به سیر و حرکت خود و به 

دهد. زجر و فشاری که در عالم برزخ با باال رفتن شعور و درک و با روشن رت حق ادامه میتکامل و تقرب خود به سوی حض

گردد، های غیرالهی و اوصاف و اخالق و اعمال نامطلوب متوجه روح مؤمن میها و تعلقات و رنگشدن چهرۀ برزخی آلودگی

ها را از چهرۀ کند، قسمت مهمی از حجابشود و تا حدودی که نظام برزخی اقتضا میموجب تزکیه و طهارت روح او می

-144، 1، 1311کند و این، همان تکامل روح است )شجاعی، زند و صورت اصلی روح تا حدودی جلوه میروح کنار می

143.) 

 عوالم مثالی و برزخی به یک نظر و اعتبار، عالم مثال و به یک نظر و اعتبار، عوالم مثالی و برزخی است که جلوات و      

ظهورات نازلۀ عوالم تجرد و مجردات را داراست. در عوالم مثالی و برزخی، حقایق و موجودات عوالم تجرد در حدود و 

 استهآنو قائم به  هاآنکند. عوالم مثالی از عوالم تجرد نشأت گرفته و معلول ای جلوه میها؛ یعنی در مرتبۀ نازلهاندازه

 (.191)همان، 

ها نزدیک به مرگ، هنگام احتضار و در تجربه مرگ ارادی عرفا که رابطه و تعلق روح و بدن به ربهبنابراین در تج       

شود و مشاهدات و رسد، روح انسان که حقیقت و اصل انسان است، متوجه عالم مثال یا برزخ میکمترین حد خود می

 دهد. مکاشفاتی برای او رخ می

 تحلیل قرآنی

 احساس مرگ. .1

 (.19ق/ « )رَه الْمَوْتِ بِالْحَقوَ جاءَتْ سَکْ» -

که مانند مستان مشغول به خودش است،  زع و جان کندن آدمى استمراد از سکره و مستى موت، حال نَ      

 (.522 ،11 ش،1314 ،)طباطبایی گویندچه مى ۀ اوفهمد اطرافیانش در بارگوید و نه مىفهمد چه مىنه مى

زمانی است که عقل و هوشیاری فرد از « سکره»دارد که مراد از الت بیان میدر مورد این حفخر رازی نیز     

(. با توجه به این آیه 135، 21 ق،1421 ،فخر رازی« )أی شدته التی تذهب العقول و تذهل الفطن»رود: بین می

ش ی خودمتوجه نزدیکی وقوع مرگ برا کمکمیرعادی غتوان گفت که فرد در حال احتضار با وقوع حاالتی می

 شود.می

 (.19انعام/ « )إِذِ الظَّالِمُونَ فِی غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ لَوْ تَرى» -

به  ؛در اصل لغت به معناى پوشانیدن و پنهان کردن چیزى است «غمر»لفظ دارد که عالمه طباطبایی بیان می

یست و همچنین جهالت دائمى طورى که هیچ اثرى از آن آشکار نماند و لذا آب بسیار زیادى را که ته آن پیدا ن

ند گویمى «غمر» و نیز گرفتارى و شدتى را که احاطه به انسان داشته و از هر طرف راه نجات از آن مسدود باشد

 (.394، 1، ش1314)طباطبایی،  و در آیه مورد بحث به همین معناى آخرى است

( که این آیه نیز 61 ،13،  ق1421 ،ازیفخر ر) فخر رازی نیز از آن به شدت و سختی مرگ تعبیر نموده است 

و بر این امر که  اندکندنبه لحظات پایانی زندگی آدمی به خصوص افراد ستمگر اشاره دارد که در حال جان 

ه ها نزدیک بتوان گفت که این عنصر از تجربهدر نتیجه می کنند.و آن را احساس می اندواقفمیرند دارند می

 آن کریم است.مرگ، دارای مؤید در قر

 احساس خروج از بدن و جدایی از جسم )خلع بدن(. .2

 ها نزدیک به مرگ باشد، یافت نشد.ای که بتواند مؤید این عنصر از تجربهآیه -

 ورود به ساحتی غیرمادی همراه با تداوم آگاهی فرد. .3
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حْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْکُمْ وَ لکِنْ ال تُبْصِرُونَ / فَلَوْ ال إِنْ کُنْتُمْ فَلَوْ ال إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ / وَ أَنْتُمْ حینَئِذٍ تَنْظُرُونَ / وَ نَ» -

ه نَعیمٍ / وَ أَمَّا إِنْ کانَ مِنْ غَیْرَ مَدینینَ / تَرْجِعُونَها إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ / فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّبینَ / فَرَوْحٌ وَ رَیْحانٌ وَ جَنَّ

« ه جَحیمٍ / وَ تَصْلِیَلْیَمینِ / فَسَالمٌ لَکَ مِنْ أَصْحابِ الْیَمینِ / وَ أَمَّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُکَذِّبینَ الضَّالِّینَ / فَنُزُلٌ مِنْ حَمیمٍأَصْحابِ ا

 (.94-13)واقعه/

کنند می ان است درکدارد که اهل کشف؛ یعنی کسانی که چیزهایی را که پنهجناب صدرا در تفسیر این آیات بیان می

بینند. هم چنین این افراد اهل یم هاآنکنند، اهل بهشت را در روضۀ خضرا با مراتب هر یک از و امور اخروی را مشاهده می

نمایند )مالصدرا، چشند، مشاهده میو نوع عذابی را که می هاآنهای کنند و مکانجهنم را در دار الجحیم مشاهده می

 خوشبو یاهگ همان معناى به ریحان: اندگفته کند که بعضىبه این نکته اشاره می(. عالمه طباطبایی 131-131 ،1 ش،1366

 وی همچنین .رودمى دنیا از بویید را آن که همین آورند ومى مقربین براى را آن مرگ هنگام در که آن بهشتى اما است،

 و است راحت المى و درد و غمى و هم هر از که است این یشهاخوبی جزاى باشد مقربین از اگر محتضر دارد کهبیان می

 (. 242 ،19 ش،1314)طباطبایی،  .دارد را نعیم جنت هم مردن از بعد و دارد بهشتى هاىرزق از رزقى

 .(154البقره/)« سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْیاءٌ وَ لکِنْ ال تَشْعُرُونَ وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فی» -

اند و در حقیقت تا روز قیامت ین است که آنان نمردهدارد که مراد ایان در ذیل این آیه بیان میالبمجمعصاحب 

وید ما اگر کسى بگکند که اضافه می روح در عالم برزخ در قالب مثالى است. وی با بیان اینکه باشندزنده می

ست گونه گفته شده اپس چ شوداز حیات ابداً دیده نمی ارىبینیم که اجساد شهدا روى زمین افتاده و در آن آثمى

جواب این سؤال این است که طبق مذهب علماء امامیّه خداوند براى ارواح  که شهدا پس از مرگ زنده هستند؟

متنعّم هستند هر چند  «عالم برزخ»دهد که با آن در مانند قالب دنیوى قرار می« هایىقالب»ها پس از مرگ آن

 ؛رسدمی« انسان»ثواب و عذاب در آن عالم به  ،قول ینبنابراد. ها در زیر خاک مدفون شده باشنیوى آنبدن د

وی برای تأیید گفته خود  .اى که در زیر خاک مدفون استجثّهه روح است نه به وابسته ب« انسان»زیرا انسانیت 

رنده در بخش تحلیل روایی به آن پرداخته است نماید که نگاباره استفاده مییندرااز روایت امام جعفر صادق)ع( 

 (. 122 – 124، 2، 1361)طبرسی، 

 وَ فَضْلِهِ مِن اللَّهُ ءَاتَئهُمُ بِمَا یُرْزَقُونَ/ فَرِحِینَ رَبِّهِمْ عِندَ أَحْیَاءٌ بَلْ  أَمْوَاتَا اللَّهِ سَبِیلِ فىِ قُتِلُواْ الَّذِینَ تحَسَبنَ لَا وَ» -

 اللَّهَ أَنَّ وَ ضْلٍفَ وَ اللَّهِ مِّنَ بِنِعْمَه یَسْتَبْشرِونَ یَحْزَنُونَ/ هُمْ لَا وَ عَلَیهْمْ خَوْفٌ أَلَّا خَلْفِهِمْ مِّنْ بهِم یَلْحَقُواْ لَمْ الَّذِینَبِ یَسْتَبْشرِونَ

 (.169 – 111)آل عمران، « الْمُؤْمِنِین أَجْرَ یُضِیعُ لَا

 مِن وَ قَائلُهَا هُوَ کلِمَه إِنَّهَا تَرَکْتُ کالَّ فِیمَا صَالِحًا أَعْمَلُ ارْجِعُونِ / لَعَلىّ رَبّ قَالَ وْتُالْمَ أَحَدَهُمُ جَاءَ إِذَا حَتىَّ» -

 (.99 – 111)مؤمنون،« یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلىَ بَرْزَخٌ وَرَائهِم

 (.11)غافر،« سَبِیلٍ مِّن خُرُوجٍ إِلىَ فَهَلْ بِذُنُوبِنَا فَاعْترَفْنَا اثْنَتَینْ أَحْیَیْتَنَا وَ اثْنَتَینْ أَمَتَّنَا رَبَّنَا قَالُواْ» -

 .(46غافر،)« الْعَذَابِ أَشَدَّ فِرْعَوْنَ ءَالَ أَدْخِلُواْ السَّاعَه تَقُومُ یَوْمَ وَ  عَشِیًّا وَ غُدُوًّا عَلَیهَا یُعْرَضُونَ النَّارُ» -

 (.41)نباء، « کُنْتُ تُراباً یَداهُ وَ یَقُولُ الْکافِرُ یا لَیْتَنی یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ » -

 .(22ق، )« حَدِیدٌ الْیَوْمَ فَبَصَرُکَ غِطَاءَکَ عَنکَ فَکَشَفْنَا هَذَا مِّنْ غَفْلَه فىِ کُنتَ لَّقَدْ» -

حه ها نزدیک به مرگ صنصر از تجربهتوان به این نتیجه رسید که قرآن کریم بر این عاز مجموع آیات ارائه شده می

کند که در هنگام مرگ و بالفاصله پس از آن، فرد وارد ساحتی غیرمادی و سرزمینی گذارد و ما را به این امر رهنمون میمی

شوند. یمیابد و حواسش تشدید و تقویت ای که آگاهی او در آن سرزمین تداوم میگردد به گونهآسمانی و غیر زمینی می
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 دهد که متناسب با آن در ساحتیق آیات، نمایانگر این نکته است که این امر هم برای مؤمنان و هم برای کفار رخ میسیا

 گیرند.بهشتی یا جهنمی قرار می

 ی.شناختروانحساسات ا .4

 حْزَنُونَ/یَ هُمْ لَا وَ عَلَیهْمْ خَوْفٌ أَلَّا خَلْفِهِمْ مِّنْ مبهِ یَلْحَقُواْ لَمْ بِالَّذِینَ یَسْتَبْشرِونَ وَ فَضْلِهِ مِن اللَّهُ ءَاتَئهُمُ بِمَا فَرِحِینَ» -

 (.111 – 111)آل عمران، « الْمُؤْمِنِین أَجْرَ یُضِیعُ لَا اللَّهَ أَنَّ وَ فَضْلٍ وَ اللَّهِ مِّنَ بِنِعْمَه یَسْتَبْشرِونَ

 ای که در فرد با آن مواجه استناختیاین دو آیه عالوه بر آنچه که در قسمت قبل گفته شد، بر احساسات روانش

 ها نزدیک به مرگ و قرآن کریم مشترک است.نیز داللت دارد که بین تجربه

 عبور از مسیری تاریک یا نورانی. .5

 ها نزدیک به مرگ باشد، یافت نشد.ای که بتواند مؤید این عنصر از تجربهآیه -

 مالقات و مواجهه با گذشتگان. .6

 (.62)مریم،...«  وَ سَالماً إِلَّا غْواًلَ فِیها یَسْمَعُونَ ال» -

 مه شنوند؛مى خود بهشتى رفقاى از و مالئکه از را سالم این بهشت اهل این آیه اشاره به این نکته دارد که

 نسبت بهشتى رفقاى به و 1«طِبْتُمْ عَلَیْکُمْ سَالمٌ»گویند: مى که کرده حکایت مالئکه از تعالى خداى که چنان

، 15، 1361و نیز ر.ک: طبرسی،  1314،116،14)طباطبایی،  2«الْیَمِینِ أَصْحابِ مِنْ لَکَ فَسَالمٌ» فرموده داده

116.) 

 رًا / وَیَسِی ابًاحِسَ یحَاسَبُ بِیَمِینِهِ / فَسَوْفَ کِتَابَهُ أُوتىِ مَنْ فَمُلَاقِیهِ / فَأَمَّا کَدْحًا رَبِّکَ إِلىَ کاَدِحٌ إِنَّکَ الْانسَنُ یَأَیُّهَا» -

 (.6 – 12انشقاق، )« مَسْرُورًا أَهْلِهِ إِلىَ یَنقَلِبُ

 داخ که است هایىأنیس «مَسْرُوراً أَهْلِهِ إِلى یَنْقَلِبُ وَ»در آیه  «اهل»از  دارند که مرادعالمه طباطبایی بیان می

: اندتهبعضى گف شود ولىمى ادهاستف سیاق از معنا این و غیره؛ و غلمان و حور مانند کرده آماده بهشت در او براى

 شتىبه مؤمنین عموم: اندگفته دیگر بعضى .اندشده بهشت داخل او مانند که هستند مؤمن عشیرۀ آن، از مراد

 بُعد زا خالى قول دو این ولى. برادرند هم با همه مؤمنین چون نباشند؛ او خویشاوند و عشیره که چند هر هستند،

عضى دارند که بهم چنین جناب طبرسی با مروری بر اقوال مختلف اشاره می (.1314،21،412)طباطبایی،  نیست

( 396،  6 ،1361، طبرسى) اندهمسران و فرزندان و فامیل اویند که زودتر به بهشت رفته ،«اهل»اند: مراد از گفته

 .استکنندگان ت ن م مشترک که این قول با نوع بیان تجربه

 ، موجودات نورانی و فرشتگان.های مذهبییتشخصمواجهه با  .7

 عَلْنَهُفَجَ عَمَلٍ مِنْ عَمِلُواْ مَا إِلىَ قَدِمْنَا محّْجُورًا / وَ حِجْرًا یَقُولُونَ وَ لِّلْمُجْرِمِینَ یَوْمَئذٍ بُشْرَى لَا الْمَلَئکَه یَرَوْنَ یَوْمَ» -

 .(22 - 24فرقان،)« مَقِیلًا أَحْسَنُ وَ رًّامُّسْتَقَ خَیرْ یَوْمَئذٍ الْجَنَّه مَّنثُورًا / أَصْحَابُ هَبَاءً

/  مْ تَعْمَلُونَإِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ بِما کُنْتُ أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما کُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى الَّذینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِکَه ظالِمی» -

 یوَ قیلَ لِلَّذینَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ قالُوا خَیْراً لِلَّذینَ أَحْسَنُوا ف/  فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِّرینَفَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدینَ فیها 

تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فیها ما یَشاؤُنَ جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها تَجْری مِنْ /  هذِهِ الدُّنْیا حَسَنَه وَ لَدارُ الْآخِرَه خَیْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقینَ

 32)نحل،  «الَّذینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِکَه طَیِّبینَ یَقُولُونَ سَالمٌ عَلَیْکُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّه بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ/  کَذلِکَ یَجْزِی اللَّهُ الْمُتَّقینَ

– 21.) 

                                                           
 .13ة مبارکة زمر، آیه . سور1

 .11. سورة مبارکة واقعه، آیه 2
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ز کنند که به منظور پرهیهای نزدیک به مرگ تأکید مین عنصر از تجربهآیات دیگری هم در قرآن کریم بر ای

، (61انعام،)، (11سجده، )(، 42الزمر،)، (31اعراف، ) ،(159نسا، ) ،(91نساء، ) کنیم:اشاره می هاآناز تطویل تنها به 

 ،(1تحریم، ) (،31 – 42(، )عبس، 22 – 24، )قیامه، (19حدید، ) (،12 – 15، )حدید، (51انفال،) (،93انعام، )

 .(21محمد، ) (،122انعام، )

 مرور زندگی و ارائه نامۀ اعمال. .8

 الْیَوْمَ بِنَفْسِکَ کَفَى کِتَابَکَ مَنشُورًا / اقْرَأْ یَلْقَئهُ کِتَابًا الْقِیَامَه یَوْمَ لَهُ نخُرِجُ وَ عُنُقِهِ فىِ طَائرِهُ أَلْزَمْنَاهُ إِنسَانٍ کُلَّ وَ» -

 .(13 –14اسراء، )« یبًاحَسِ عَلَیْکَ

 هر عمالا شود، حقایقمى آورده بیرون انسان افراد براى قیامت در که کتابى از دارند که مقصودعالمه طباطبایی بیان می 

 کَفى کَکِتابَ اقْرَأْ»یعنى  بعدى جمله شده، گفته جمله این در که را کتاب این شود. وضعمى نمایانده او به که است کس

 بیرون انانس براى قیامت روز که کتابى آن اوالً :اینکه بر دارد داللت چون کند؛مى روشن« حَسِیباً عَلَیْکَ الْیَوْمَ کَبِنَفْسِ

 نکهای بدون دارد، را آدمى اعمال تمامى حقایق کتاب این ندارد. ثانیاً او غیر به ربطى هیچ و است او خود کتاب کشندمى

 ای یَقُولُونَ وَ» :است فرموده و آورده را معنا همین دیگرى آیه در که چنان هم باشد؛ داختهان قلم از را او عمل ترینکوچک

 یا باشد سعادت نموده، آمارگیرى را اعمال حقیقت: اینکه سوم 1«.أَحْصاها إِلَّا کَبِیرَه ال وَ صَغِیرَه یُغادِرُ ال الْکِتابِ لِهذَا ما وَیْلَتَنا

 گذارد؛نمى باقى عذرى گونهیچه جاى و نداشته ابهامى هیچ که اىجلوه سازد؛مى گرجلوه را ضرر، همه باشد یا نفع شقاوت،

 نَفْسٍ کُلُّ تَجِدُ یَوْمَ» آیه از و 2«حَدِیدٌ الْیَوْمَ فَبَصَرُکَ غِطاءَکَ عَنْکَ فَکَشَفْنا هذا مِنْ غَفْلَه فِی کُنْتَ لَقَدْ»: فرموده که چنان هم

ها آن شر و خیر نتایج و اعمال حقیقت دربردارندۀ مزبور کتاب که آیدبرمى 3«سُوءٍ مِنْ عَمِلَتْ ما وَ مُحْضَراً رٍخَیْ مِنْ عَمِلَتْ ما

 اعمالى همان از عبارت است کتاب آن پس باشد. بوده هارسم و خطوط از عبارت معمولى هاىکتاب مانند اینکه نه است،

 یدند و مشاهده از ترمحکم دلیلى هیچ چون نماند؛ تکذیب و حاشا جاى دیگر که دهدمى نشان انسان به را آن خداوند که

 زا عبارت آن و است چیز یک آمده، بحث مورد آیه در که «کتاب» و «طائر» از مراد که شودمى معلوم جا همین از نیست و

 یدهپوش انسان ادراک از اعمال کتاب قایقح اینکه به است اىاشاره «لَهُ نُخْرِجُ وَ» جمله اینکه است .... خالصه آدمى اعمال

باخبر  آن جزئیات از را آدمى و کشدمى بیرون پرده پس از را آن قیامت روز در خداوند و است غفلت پردۀ پس در و شده

 همادآ کس هر براى کتاب این که است این بر دلیل خود این و است همین هم« مَنْشُوراً یَلْقاهُ»جمله  از مقصود و سازدمى

 إِنسانٍ لَّکُ وَ» :فرمودمى که است قبلى جمله تأکید مذکور جمله ین،بنابرا شود؛نمى غفلت آن در احدى به نسبت است و

 ت؛یاف خواهد را اعمالش آثار زودى به انسانى هر که بود همین نیز جمله این معناى حاصل چون ؛«عُنُقِهِ فِی طائِرَهُ أَلْزَمْناهُ

 آن زودى به هک آمده در کتابى صورت به اینکه براى ثانیاً و است او ناپذیرجدایى و الینفک الزم اعمال، آثار اینکه براى اوالً

 (.15 – 16 ،13، 1314دید )طباطبایی،  خواهد منتشر و پخش را

 (.35 -36)نازعات، « یَرى لِمَنْ الْجَحِیمُ بُرِّزَتِ / وَ سَعى ما الْإِنْسانُ یَتَذَکَّرُ یَوْمَ» -

دارد که منظور از این آیه این است که به انسان در آن روز آنچه را که انجام داده است را رازی بیان می فخر

شود، اعمال خود را بیند که اعمالش )به طور کامل( به او ارائه میشوند؛ یعنی هنگامی که آدمی میمتذکر می

 (.41 ،31 ،ق 1421آورد )فخر رازی، حتی اگر فراموش کرده باشد، به یاد می

ز کنند که به منظور پرهیهای نزدیک به مرگ تأکید میآیات دیگری هم در قرآن کریم بر این عنصر از تجربه 

 – 21الحاقه، )، (11اسراء،)(، 52-53(، )قمر، 13 – 15، )قیامه، (41نباء،) کنیم:اشاره می هاآناز تطویل، تنها به 

                                                           
 .21. سورة مبارکة کهف، آیه 1

 .22. سورة مبارکة ق، آیه 2

  .30. سورة مبارکة آل عمران، آیه 3
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انعام، )(، 115مائده،)(، 14(، )مائده، 33(، )الجاثیه، 21)الجاثیه،  (،5طار، انف)(، 11(، )تکویر، 31، عمران (، )آل19

، (15لقمان، )، (1عنکبوت، )(، 1، )جمعه، (64نور، )، (23یونس، )(، 115(، )توبه، 94(، )توبه،111انعام، )، (61

(، )کهف، 12، )یس، (1بن، تغا)، (6 - 1مجادله، )، (41نجم، ) ،(51فصلت، )، (1زمر، )، (23لقمان، )، (16لقمان، )

 (.6 – 1(، )زلزله، 49

توان نتیجه گرفت که نامۀ عمل، عین عمل انسان بوده که هم چهرۀ ظاهری عمل و هم چهرۀ از مجموع آیات می   

باطنی عمل را در خود دارد و در واقع، آدمی در این کتاب منتشر و تفصیل داده شده است. نویسندگان این کتاب از یک نظر، 

نگارند و از طرف دیگر، خداوند سطور آن را می تکتکهستند که با عمل، فکر، روش، صفت و خُلق خود  هاانساند خو

ع کند. بنابراین انسان در موقرا ثبت می هاآنی فرشتگان اعمال ریکارگبهو با  هاستآنمتعال است که ناظر بر همه اعمال 

وان ترا انکار نماید لذا می هاآن نیترکوچکتواند حتی ای که نمیبه گونهمرگ، برزخ و قیامت با این اعمال همراه است 

 ها نزدیک به مرگ هستند.  گفت که شواهد قرآنی نیز مؤید این ویژگی تجربه

 مواجهه با مرز یا مانع .9

 ها نزدیک به مرگ باشد، یافت نشد.ای که بتواند مؤید این عنصر از تجربهآیه -

 ر داوطلبانه به جسمبازگشت داوطلبانه یا غی .11

 (.111)سوره مؤمنون، آیه « کَلَّا إِنَّها کَلِمَه هُوَ قائِلُها» -

م(، تنها ام عملى صالح کنباشد که در آنچه به جاى نهاده !گردد و این سخن )مرا برگردانیدیعنى هرگز، او به دنیا برنمى -

(. این 91، 15، 1314)طباطبایی،  ز اجابت نشدن آناثر و این کنایه است ایعنى سخنى است بى ؛گویدسخنى است که او مى

خواهد به دنیا بازگردد که درست برخالف آن چیزی است رغم اینکه فرد مییعلگر عدم بازگشت به جسم است؛ آیه نمایان

 دهد.ها نزدیک به مرگ رخ میکه در تجربه

 تحلیل روایی

 احساس مرگ .1

 ا نزدیک به مرگ باشد، یافت نشد.هروایتی که بتواند مؤید این عنصر از تجربه  -

 احساس خروج از بدن و جدایی از جسم )خلع بدن(. .2

کنندگان خود ندا دهد: ای برادران! از ییعتشچون دشمن خدا به سوی قبرش حمل شود، به  پیامبر اکرم )ص(: -

آورد. ینان کردم، مرا از پای درکنم که مرا فریفت و چون به آن اطمآنچه من دچار شدم، بپرهیزید. از دنیایی به شما شکوه می

کنم که مایه خوشی و شادی مرا فراهم ساختند. آنگاه که به آنان کمک کردم، از من ران به شما شکوه میاز دوستان هوس

، 1311و نیز ر.ک: محمدی ری شهری،  224 ،2 ق،1411یاورم گذاشتند )ورام بن ابی فراس، بیزاری جستند و تنها و بی

12 ،5116.) 

شود، انسان آن را یمکند که به چه علت هنگامی که روح از بدن خارج از امام صادق)ع( سؤال می دالرحمانعب -

ن فرمایند: زیرا بدن با همیکه هنگام ورود روح به بدن چنین احساسی نیست؟ امام)ع( در پاسخ مییدرحالکند، احساس می

 (. 151، 6ق، 1413جلسی، ؛ م319، 1315روح رشد و تکامل یافته است )ابن بابویه، 

داند به کدام یک از دو سر امام علی )ع(: احدی از مردم نیست که جانش از پیکرش جدا شود، جز این که می -

 رسد: به بهشت یا به دوزخ؟.منزل می

اند با صراحت از وجود قالب مثالی، تعلق روح به آن و شباهت تعبیری که ائمه معصومین )ع( در این باب آورده -

؛ حر 244، 3ق،  1411)کلینی، « فی أبدان کأبدانهم»از:  اندعبارتکند. این تعابیر های دنیوی حکایت میتن آن به بدنداش
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؛ مجلسی، 245، 3ق، 1411)کلینی، « فی قالب کقالبه فی الدنیا»( و 261 ،6ق، 1413؛ مجلسی، 331، 1، 1316عاملی، 

 (.211 ،6ق، 1413

های مرغان سبز در دانکنند که ارواح مردگان در چینهم: فدایت گردم. نقل میبه امام صادق )ع( عرض کرد -

ای قرار دهد، ولی در دان پرندهتر از آن است که روحش را در چینهاطراف عرش هستند. فرمودند: نه، مؤمن نزد خدا گرامی

 (.244 ،3ق،1411شوند )کلینی، ی خودشان قرار داده میابدنهیی همانند هابدن

کنند که به منظور پرهیز از تطویل، تنها به های نزدیک به مرگ تأکید میروایات دیگری هم بر این عنصر از تجربه 

 ق،1413(، )مجلسی، 332و  161ق،  1414(، )شریف الرضی، 245 و 114، 3ق،1411کنیم: )کلینی، اشاره می هاآن

 .(111 ،15 تا، بی غزالی،)(، 251 و 161، 6

رسیم که روح انسان بعد از مرگ و به مجرد انقطاع از دنیا و بدن مادی، خود را با بدن برزخی ات به این نتیجه میاز این روای

بیند. از همان لحظۀ اول انقطاع که لحظۀ اول ورود به عالم برزخ است، روح خود را با این بدن و یابد و میو قالب مثالی می

ه مرگ ها نزدیک ب: مؤید این عنصر از تجربهتیباهلبیند. لذا روایات ست، میبا این قالب لطیف که شبیه بدن مادی او

هستند. البته الزم به ذکر است که مسأله قالب مثالی و بدن برزخی چیزی نیست که صرفاً در هنگام موت طبیعی برای آدمی 

و  تواند خود را با همین قالب لطیفیرخ دهد بلکه در حیات دنیوی نیز اگر کسی آمادگی و صالحیت الزم را داشته باشد، م

اره توانند به آن نائل شوند که در قسمت بعد به تفصیل به آن اشبدن غیرمادی ببیند و بیابد که عرفا با مسأله خلع بدن می

 شود. می

 ورود به ساحتی غیرمادی همراه با تداوم آگاهی فرد. .3

شدید. سخن تاب و هراسان میگمان بیدیدید، بیمی امام علی )ع(: اگر آن چه را که مردگان شما دیدند، شما -

دیدند، از شما در پرده است و به زودی این پرده برافتد )شریف  هاآنکردید لکن آن چه را شنیدید و اطاعت میخدا را می

 (.62 ق،1414الرضی، 

ردند و گریستند. حضرت اش ضجّه کای را تشییع نمودند و چون در لحد نهاده شد، خانوادهامیرمومنان)ع(جنازه -

گمان گریه کردن بر او را از دیدند، بیگریید؟ هان! به خدا سوگند اگر اینان آن چه را میتشان دیده، میفرمودند: چرا می

 (.65 ،15ق، 1413برد ... )مجلسی، یمیادشان 

ویند، گو شما را پاسخ میشنوند امام صادق )ع(: هنگامی که مردگان خود را قبل از طلوع خورشید زیارت کنید، می -

 (.291 ،99 )همو،گو نیستند شنوند اما پاسخرا زیارت نمایید، می هاآناما اگر بعد از طلوع خورشید 

گیرند اما با شما انس می هاآنکند که فرمودند: جمیل بن دراج از امام صادق)ع( در مورد زیارت قبور نقل می -

 (.221 ،3ق، 1411کنند )کلینی، میغایب شدید، وحشت  هاآنهنگامی که از 

فرمایند: زمانی که جان به می« صادِقِینَ کُنْتُمْ إِنْ قَوْلِهِ إِلَى الْحُلْقُومَ بَلَغَتِ إِذا فَلَواْل»امام صادق)ع( دربارۀ آیه  -

ام خبر بینم به خانوادهگلوگاه رسد و جایگاهش در بهشت به او نشان داده شود و گوید مرا به دنیا بازگردانید تا آنچه را می

 (. 135 ،3 پذیر نیست )همو،شود این امر امکاندهم. اما به او گفته می

 هانآکنند که به منظور پرهیز از تطویل، تنها به های نزدیک به مرگ تأکید میروایات دیگری هم بر این عنصر از تجربه

 (.134 ،51 همو،(، )255 ، )همان،(255 ،6ق، 1413مجلسی، ) کنیم:اشاره می

 .استها نزدیک به مرگ و روایات ما مشترک توان گفت که این عنصر بین تجربهبا توجه به روایات مذکور می
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 شناختی.حساسات روانا .4

 (.169 ق،1411آسایش بخشی چون مرگ نیست )تمیمی آمدی، امام علی)ع(:  -

 ر به بیرون آمدن کودک از رنج و تاریکی شکمپیامبر اکرم )ص(: بیرون رفتن مؤمن از دنیا را تشبیه نکنم مگ  -

 (.111 مادرش به خوشی )و روشنایی( دنیا)پاینده، بی تا،

ین سروری است که تربزرگاز امام مجتبی)ع( سؤال شد: مرگی که مردم به آن آگاهی ندارند چیست؟ فرمودند:  -

ست ین درد و مصیبت اتربزرگیابند و تقال میهای همیشگی انها به نعمتشود؛ چرا که از سرای سختیبر مؤمنان وارد می

آوردند به آتشی منتقل خواهند شد که هیچ نابودی و زوال ندارد ؛ زیرا از دنیا که آن را بهشت به حساب میبر کافران

 (. 52 یه، بی تا،بابوابن؛ و هم چنین ر.ک: 154 ،6ق، 1413)مجلسی، 

کن. فرمودند: برای مؤمن مانند بهترین بوی خوشی است  به امام صادق)ع( عرض شد: مرگ را برای ما وصف -

ا هکه آن را ببوید و آن بوی پاکیزه سبب شود همه درد و رنج از او رخت بربندد و برای کافر مانند گاز گرفتن و گزیدن افعی

 (.152 ،6ق، 1413هاست ... )مجلسی، و کژدم

 هانآکنند که به منظور پرهیز از تطویل، تنها به رگ تأکید میهای نزدیک به مروایات دیگری هم بر این عنصر از تجربه

و هم چنین ر.ک: ابن بابویه، بی تا،  219 ق،1413)ابن بابویه،  (،156 ،1 )همو،(، 242 ،3ق، 1411 کنیم: )کلینی،اشاره می

 (.154 ،6)همو، (، 161 ،19ق، 1413)مجلسی،(، 352 ق،1414)شریف الرضی،(، 54

ها نزدیک به مرگ، احادیث معصومین: نیز بر وجود رسیم که همانند تجربهی روایات به این نتیجه میاز بررس

 گذارند.شناختی در هنگام مرگ و بعد از آن صحه میاحساس آرامش و دیگر احساسات روان

 عبور از مسیری تاریک یا نورانی. .5

دند: شکیبایی کنید ای فرزندان مردان بزرگوار! مرگ یشان فرموباوفاامام حسین)ع( در روز عاشورا خطاب به یاران  -

از  کند. کدام یکیی جاودان منتقل میهانعمتی وسیع بهشت و هاباغها به ها و رنجتنها پلی است که شما را از ناراحتی

ز قصری به ا اشما از انتقال یافتن از زندان به قصر ناراحتید؟ اما مردن نسبت به دشمنان شما مانند این است که شخصی ر

زندان و عذاب منتقل کنند. پدرم از رسول خدا)ص( نقل فرمود: که دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است و مرگ، پل آنان 

 ،6ق، 1413)مجلسی، گویم ی بهشت و پل اینان به جهنم خواهد بود و نه برایم دروغ گفتند و نه من دروغ میهاباغبه 

154.) 

در عبارتی شیرین و شیوا چنین وصف فرمودند: ای علی! تو و مردم برای سرای فانی  پیامبر اسالم)ص( مرگ را  -

اید، بلکه برای بقا در سرای جاودان خلق گشته و از سرایی  به سرای دیگر منتقل خواهید شد )مجلسی، آفریده نشده

 (.146-142 ،31ق،1413

خی نیا به سرای آخرت استفاده شده است که با بیان بربرای تبیین انتقال از این د« پل»در روایات معصومین از لفظ 

خوانی دارد. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که در بیان احادیث بیشتر بر انتقال و عبور از باره همیندراگران از تجربه

شده  انتقال به صراحت بیانها نزدیک به مرگ نحوۀ این دنیا تأکید شده است و نه بر نوع و نحوۀ این انتقال. اما در تجربه

 است. 
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 القات و مواجهه با گذشتگان.م .6

خورند و برد و میچون خداوند جان او )مؤمن( را بستاند، روحش را به کالبدی همچون کالبد وی در دنیا می  -

 (.245 ،3 ق،1411شناسند)کلینی، ای که در دنیا داشته، میآشامند و هرگاه کسی بر ایشان وارد شود، او را با همان چهرهمی

با  اند وها کنار زده شود، هر آیینه ارواح مؤمنان را در این پشت خواهی دید که حلقه زدهای پسر نباته! اگر پرده  -

گویند. در این پشت روح هر مؤمنی هست و در درۀ برهوت جان هر کافر)مجلسی، کنند و با یکدیگر سخن میهم دیدار می

 (.243 ،6 ق،1413

 کنند. عرضگوید: امام صادق)ع( از ارواح مؤمنان سخن به میان آورد و فرمودند: آنان با هم دیدار مییابوبصیر م  -

شناسند؛ به طوری که وقتی او را کنند و همدیگر را میکنند؟ فرمودند: آری و از یکدیگر سؤال و جواب میکردم: دیدار می

 (.111 ،1ق، 1311 گویی فالنی است)برقی،ببینی، می

ا کنند که به منظور پرهیز از تطویل، تنههای نزدیک به مرگ تأکید مییات دیگری هم بر این عنصر از تجربهروا -

 (، )ابن بابویه، بی تا،249 و 231، 6ق،1413(، )مجلسی، 245 ،3(، )همو، 631 ،2ق، 1411)کلینی، کنیم: اشاره می هاآنبه 

41.) 

 رانی و فرشتگان.های مذهبی، موجودات نومواجهه با شخصیت .7

کنند که انسان در هنگام احتضار صورت فرشتگان، پیامبران و یت بر این امر داللت میباهلروایات 

ان پردازد. همچنین برخی از افراد با شیطشنود و با آنان به گفت و گو میبیند و صدای آنان را میپیشوایان را می

 شود:اره میاش هاآنشوند که در ذیل به و یارانش مواجه می

 الف( مواجهه با فرشتگان

 (.191 ،56 ق،1413امام صادق )ع(: خداوند عزَوجل فرشتگان را از نور آفرید)مجلسی،  -

کند؟ حضرت فرمودند: فرشتۀ مرگ روح مؤمن را دریافت می الموتملکاز پیامبر اکرم )ص( سؤال شد: چگونه  -

ایستد. او و اصحابش به مؤمن نزدیک نخواهند والیش نزد او میهنگام قبض روح مؤمن همانند ایستادن عبد ذلیل نزد م

 (.135 ،1 ق،1413ابتدا سالم کرده و او را به بهشت بشارت دهد )ابن بابویه،  الموتملکشد تا این که 

د ایستند و ... و نویدر حدیث معراج آمده است: هرگاه بنده در حالت مرگ قرار گیرد، فرشتگانی باالی سر او می -

گویند: خوش باش و جایگاهت نکو باد. تو نزد پروردگار عزیز حکیم حبیب قریب دهند و میرگ را به او میبز

 (.21 ،14ق،1413ای)مجلسی،ینهآ

کنند که به منظور پرهیز از تطویل، تنها های نزدیک به مرگ تأکید میروایات دیگری هم بر این عنصر از تجربه

(، 51 ،3ق،1415(، )العروسی الحویزی، 136 ،3ق،1411(، )کلینی،223-243 ،6ق،1413،کنیم: )مجلسیاشاره می هاآنبه 

 (.15)محمد بن نعمان، بی تا، 

 ( مواجهه با پیامبر)ص( و ائمۀ اطهارب

القول فی رویه المحتضرین رسول اهلل )ص( و امیرالمومنین)ع( »مرحوم شیخ مفید در اوائل المقاالت در ذیل عنوان  -

هذا باب قد اجمع علیه اهل االمامه و تواتر به عن الصادقین من االئمه:؛ این بابی است که امامیه »نویسد: می« عند الوفاه

بر آن اجماع داشته و روایات متواتری نیز از امام باقر)ع( و امام صادق)ع( دربارۀ آن وارد شده است )محمد بن نعمان، بی تا، 

، )ابن بابویه، (211 (، )همان،111-111 ،6ق،1413کنیم: )مجلسی، یماشاره  هاآن(. در همین راستا تنها به برخی از 13

 (.121 ،3ق، 1411(، )کلینی، 311-319ش، 1316
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 ج( مواجهه با شیطان

یطان ، شفرارسدکند که فرمودند: هنگامی که مرگ یکی از دوستان ما صفوان بن مهران از امام صادق)ع( نقل می -

کند( تا از ایمان و اعتقادی که دارد، بازش دارد )و نگذارد با ایمان از دنیا آید )و او را احاطه میاز جانب راست و چپ او می

 فِی وَ لدُّنْیاا الْحَیاه فِی الثَّابِتِ بِالْقَوْلِ آمَنُوا الَّذِینَ اللَّهُ یُثَبِّتُ»فرماید: شود؛ به همین دلیل میبرود( ولی خداوند مانع او می

 (، 195و 111 و161، 6ق،1413لسی،مج«)الْآخِرَه

ک به ها نزدییت مؤید این عنصر از عناصر تجربهباهلتوان گفت که احادیث ، میالذکرفوقبا توجه به مطالب 

 . شودها جهنمی مواجه میمرگ هستند. الزم به ذکر است که فرد با شیطان یا موجوداتی شیطانی بیشتر در تجربه

 اعمال.رور زندگی و ارائه نامۀ م .8

)شریف  هاستآنکنند، در آخرت در جلوی چشمان امام علی)ع(: کارهایی که بندگان در دنیا می -

 (.411ق،1414الرضی،

فرمودند: تمام کارهایی را که بنده انجام داده و آن « الْیَوْمَ بِنَفْسِکَ کَفى کِتابَکَ اقْرَأْ»امام صادق)ع( دربارۀ آیه  -

شود به طوری که گویی در همان لحظه انجامشان داده است؛ به همین دلیل دآوری میچه برای او نوشته شده است، یا

 (.321 ،2ق،1311)عیاشی، « أَحْصاها إِلَّا کَبِیرَه ال وَ صَغِیرَه یُغادِرُ ال -الْکِتابِ لِهذَا ما وَیْلَتَنا یا» گویند: می

 (.64 ،1بی تا، بیند )دیلمی،های خود را میها و بدیهرگاه یکی از شما بمیرد، قیامتش برپا شده است، خوبی -

ا کنند که به منظور پرهیز از تطویل، تنههای نزدیک به مرگ تأکید میروایات دیگری هم بر این عنصر از تجربه -

ق، 1413(، )مجلسی،3،241ق،1411(، )کلینی،11 ،2ق،1414(، )قمی،399 ،4 ق،1413کنیم: )ابن بابویه، اشاره می هاآنبه 

6، 266-261.) 

 داللت دارند که مشابه با این ویژگی از اعمالشیت نیز بر مواجه فرد با باهلبا توجه به آنچه که ذکر شد روایات 

های نزدیک به مرگ است اما عالوه بر این نکته بر اساس برخی روایات عمل نیک انسان به شخصی زیبا منظر و تجربه

 ای به آن ندارد.ها نزدیک به مرگ اشارهشود که تجربهمثل و مجسم میعمل بد او به صورت شخصی زشت و بد بو م

 واجهه با مرز یا مانعم .9

 ها نزدیک به مرگ باشد، یافت نشد.روایتی که بتواند مؤید این عنصر از تجربه -

 بازگشت داوطلبانه یا غیرداوطلبانه به جسم  .11

 فَقَالَ ادِقِینَص کُنْتُمْ إِنْ قَوْلِهِ إِلَى الْحُلْقُومَ بَلَغَتِ إِذا فَلَوال جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ ع(اللَّهِ) عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ -

 ذَلِکَ لَىإِ لَیْسَ لَهُ فَیُقَالُ ىأَرَ بِمَا أَهْلِی أُخْبِرَ حَتَّى الدُّنْیَا إِلَى رُدُّونِی فَیَقُولُ الْجَنَّه مِنَ مَنْزِلَهُ أُرِیَ ثُمَّ الْحُلْقُومَ بَلَغَتِ إِذَا إِنَّهَا

بْصِرُونَ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْکُمْ وَ لکِنْ ال تُ/ وَ أَنْتُمْ حینَئِذٍ تَنْظُرُونَ /  فَلَوْ ال إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ»سَبِیل؛ امام صادق)ع( دربارۀ آیه 

فرمایند: زمانی که جان به گلوگاه رسد و جایگاهش در می1«عُونَها إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَتَرْجِ/ فَلَوْ ال إِنْ کُنْتُمْ غَیْرَ مَدینینَ / 

ود شام خبر دهم. اما به او گفته میبینم به خانوادهبهشت به او نشان داده شود و گوید مرا به دنیا بازگردانید تا آنچه را می

نیز بیان گردید این سخن امام صادق)ع( نمایانگر عدم بازگشت پذیر نیست. همان طور که در تحلیل قرآنی این امر امکان

به  ها نزدیکخواهد به دنیا بازگردد که درست برخالف آن چیزی است که در تجربهرغم اینکه فرد مییعلبه جسم است؛ 

 (.135 ،3ق،1411دهد )کلینی،مرگ رخ می

                                                           
 .93 – 91. سورة مبارکة واقعه، آیات 1
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 تحلیل عرفانی 3 – 3 – 3

ای هرآنی و روایی، الزم است که قبل از بررسی تطبیقی عناصر و ویژگیدر این قسمت برخالف دو قسمت تحلیل ق

ای مختصر به معنا و مفهوم ها عرفانی عارفان مسلمان، اشارههای نزدیک به مرگ با مشاهدات، مکاشفات و تجربهتجربه

لمان بر دازیم. عارفان مسمرگ و موت ارادی داشته باشیم و سپس در پرتو آن به مقایسه و بررسی تطبیقی این دو حوزه بپر

 از: اندعبارتاند که دهند، انواع و اقسامی برای آن قائل شدهاساس تعاریفی که از موت و مرگ ارائه می

 که به جوع و گرسنگی؛« موت ابیض» -

 که به مخالفت با نفس؛« موت احمر» -

 1که به مرقّع پوشی؛« موت اخضر» -

 که به تحمل اذیت خلق؛« موت اسود» -

 که به گذشتن از صفات بشری یا والدت روحانی؛« موت ارادی» -

 که به جدا شدن روح از بدن )به هنگام پایان یافتن عمر انسان( تعبیر شده است.« موت طبیعی یا اضطراری»و  -

کند که منظور از موت احمر کشتن نفس و های چهارگانه در اصطالح عرفا بیان میسید حیدر آملی در تبیین معنای مرگ

داشتن آن به وسیله )نور( هدایت است. موت ابیض گرسنگی است که به وسیله آن باطن و قلب آدمی نورانی  زنده نگاه

پوشی( است و موت اسود تحمل آزار مردم دوخته شده )مرقع به همپارۀ گردد. موت اخضر پوشیدن لباس و جامۀ پارهمی

 – 311، 3ق، 1422)آملی،  2حب حق تبارک و تعالی گرددتواند مهای مردم را تحمل ننماید نمیاست؛ زیرا کسی که اذیت

319.) 

( موت 1هر که در این راه آید، او را سه مرگ بباید چشید: »کنند که گفت: ق( نقل می 231از حاتم بن عنوان اصم )متوفی  

)عطار « است( موت احمر و آن، مرقع داشتن 3( موت اسود و آن، تحمل آزار مردم است؛ 2ابیض و آن، گرسنگی است؛ 

سه گونه نوع انسان را ممات است / یکی »گوید: (. شبستری در گلشن راز از سه نوع مرگ سخن می161، 1361نیشابوری، 

اوّل مرگی است «. دوم زانها ممات اختیاری است / سوّم مردن مر او را اضطراری است -هر لحظه و آن بر حسب ذات است 

دهد. دوم مرگ اختیاری است. سوم مرگ اضطراری است )الهیجی، ه به وی دست میکه به اقتضای امکانیت انسان، هر لحظ

 (.426بی تا، 

الکشف و الوجد و هو الفناء  و موت أهل»دارد: داند و بیان میجناب ابن عربی مرگ ارادی را مقام فنا در نزد صوفیه می 

، فی جمیع مجالی الوجود. و یسمى هذا الموتُ الموتَ اإلرادیالصوفی، و فیه یلقى العبد ربه بتحققه أنه عینه، و مشاهدته إیاه 

، )ابن عربى «، أی فناء الصوفی عن نفسه و کل ما یتصل بها مما یقوم حجاباً بینه و بین ربههو هو مقام الفناء عند الصوفی

ات پس از مرگ در موت . شارح او جناب قیصری با بیان اینکه برای سالک در هنگام موت ارادی همانند مشاهد(321 ،1311

الموت اإلرادی الذی یحصل للسالکین المتوجهین إلى الحق قبل وقوع الموت »نویسد: دهد؛ میطبیعی، مکاشفاتی رخ می

(. وی در جای دیگر میزان این مکاشفات و 131 ،1315 ،)قیصرى« لذلک ینکشف للسالک ما ینکشف للمیت ...الطبیعی 

ب الحاصل للعارفین، موجب للقاء الحق بحس»افزاید: داند و میآمادگی و سیر و سلوک او میتجلیات را برای سالک به اندازۀ 

                                                           
 دوخته بر تن کردن.پارة بهم. یعنی جامة پاره1

 گردد:متذکر می خواجه حافظ به زیبایی این نکته را -2

 (.300، 1391وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم / که در طریقت ما کافری است رنجیدن )حافظ، 
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. مالهادی (1161 ،1315 ،)قیصرى« استعدادهم و سیرهم فی السلوک ه، على قدْر قوهأو الذاتی هأو الصفاتی هتجلیاته األسمائی

(؛ به 431-431، 1312)سبزواری، « ها و قلع شهواتهاهو قمع هوی النفس و قتل»نویسد: سبزواری در تعریف موت ارادی می

 599، 1311و نیز ر.ک: همو،  11، 1319زادۀ آملی، عبارت دیگر، موت در حقیقت مفارقت نفس از غیر خودش است )حسن

- 594 .) 

اند؛ دیار سالک میداند و آن را به معنای خروج روح از کالبد به اراده و اختسهرودی نتیجۀ این مرگ اختیاری را خلع بدن می

، 3به صورتی که هر گاه اراده کند بتواند بمیرد و یا روح را از بدن خارج سازد و دوباره به بدن بازگرداند )الشهرزوری، بی تا، 

و ال یکون »دارد: داند که بیان می(؛ هم چنین وی حصول به این ملکه را چنان با اهمیت می399 – 411؛ همو، بی تا، 443

(. امام خمینی)ره( دربارۀ ادراک موت 113، 1)سهروردی، بی تا، « خلع البدن هیحصل له ملک ن الحکماء ما لماالنسان م

اگر انسان حب دنیا را به ریاضات علمی و عملی از قلب خارج کند، غایات مقصد او دنیا نخواهد »نویسد: ارادی و فنای تام می

خالص شود و جلوت و خلوت و  هاستآندنیا و حصول موقعیت در نظر بود و اعمال او از شرک اعظم که جلب انظار اهل 

سرّ و علن او مساوی شود و اگر با ریاضات نفسانی بتواند حب نفس را از دل بیرون کند، به هر مقداری که دل از خودخواهی 

و انسان در بیت مظلم خواه شود و اعمال او از شرک خفی نیز خالص شود و مادامی که حب نفس در دل است خالی شد، خدا

نفس است، مسافر الی اهلل نیست، بلکه از مخلدین الی االرض است. اول قدم سفر الی اهلل ترک حب نفس است و قدم بر 

رُجْ مِنْ بَیْتِهِ وَ مَنْ یَخْ»انانیت و فرق خود گذاشتن است و میزان در سفر همین است. بعضی گویند یکی از معانی آیه شریفۀ 

( این است: کسی که خارج شد از بیت نفس 111)نساء،  1«لَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِمُهاجِراً إِ

و هجرت به سوی حق کرد به سفر معنوی، پس از آن او را فنای تام ادراک کرد، اجر او بر خدای تعالی است و معلوم است 

، 1313)امام خمینی، ...« سافری چون مشاهدۀ ذات مقدس و وصول به فنای حضرتش اجری الیق نیست برای چنین م

ی رمادیغ(. در این حالت عارف و سالک طریق الهی مشاهداتی خواهد داشت که حاکی از حضور او در ساحتی 332 - 333

ی و اولیاء را پیش از موت طبیعی، موت دیگر بدان که انبیاء»گوید: است. عزیز الدین نسفی در کتاب االنسان الکامل می

میرند و آنچه دیگران بعد از موت طبیعی خواهند دید، است، از جهت آن که ایشان به موت ارادی پیش از موت طبیعی می

الیقین  شود و از مرتبۀ علم الیقین به مرتبۀ عینبینند و احوال بعد از مرگ، ایشان را معاینه میایشان پیش از موت طبیعی می

« شودرسند، از جهت آن که حجاب آدمیان جسم است و چون روح از جسم بیرون آمد هیچ چیز دیگر حجاب او نمیمی

اگر مردم از عظمت آن آگاه بودند، شب و روز »گوید: داند که می(. او این کار را چنان با ارزش می111، 1362)نسفی، 

 (.111)همان، « شوف گرددکوشیدند تا احوال پس از مرگ بر ایشان مکمی

 اهآنکنند و برای دارد که )عرفای الهی( با چشم بصیرت در همین دنیا حقایق اخروی را شهود میمالصدرا بیان می   

دهد و این امر به دلیل ورود این افراد از رود که این حالت قبل از موت طبیعی برای این افراد رخ میها کنار میحجاب

 (.212 - 213، 9م، 1911نشئات اخروی است )مالصدرا، نشئات دنیایی به 

دارد که قیامت صغرای معنوی اهل طریقت، عبارت است از انتباه و قیامت پس از سید حیدر آملی در این زمینه بیان می 

ه ک و حکم سخن حکیم افالطون« موتوا قبل ان تموتوا»موت ارادی اختیاری، به حکم قول پیامبر اکرم)ص( که فرمودند: 

من مات فقد قامت قیامته؛ هر کس که مرد »و قول پیامبر اکرم )ص( که فرمودند: « مت باالراده تحیی بالطبیعه»فرمود: 

-315، 3ق، 1422کند )آملی،؛ خواه شخص به مرگ ارادی بمیرد یا به مرگ طبیعی تفاوتی نمی«قیامتش برپا داشته شد

یی که از طریق آن شهود به دست هاراههلل جوادی آملی با اشاره به یکی از ا. آیت(321 - 321 ،1316 و نیز ر.ک: همو، 314

                                                           
 .100. سورة مبارکة نسا، آیه 1
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در پی  هاکند که همه انسانکنند. وی در توضیح آن به این مطلب اشاره میآید، به حالت موتیه و شهود برزخ اشاره میمی

های و فرشته ریپذدلهای اشند، منظرهبینند، اگر دنیا را به شایستگی پشت سر گذاشته برحلت از دنیا چیزهای فراوانی می

یر، رو های هولناک و منکر و نکاند، با منظرهنگرند و اگر عمر خویش را با گناه و نافرمانی تباه کردهبشیر و مبشر و ... را می

اند، ا ساختهاند و پیش از مرگ اجباری، خود را با موت ارادی رهشوند اما آنان که حالت موتیه را به دست آوردهبه رو می

باد ع»های فراوانی به این حالت، شده است، از جمله: : اشارهتیباهلدیدار آن حقایق در همین دنیا میسر است. در سخنان 

اهلل زنوا أنفسکم من قبل أن توزنوا و حاسبوا من قبل أن تحاسبوا؛ یعنی پیش از آن که شما را وزن کرده و به حسابتان 

موتوا قبل أن تموتوا؛ یعنی پیش از مرگ طبیعی با مرگ »و همچنین « حاسبۀ خویش بپردازیدرسیدگی کنند، به وزن و م

گران باید اند. دیحالت موتیه برای کسانی میسر است که میان دنیا و برزخ جمع سالم کرده«. ارادی بمیرید و بار بر بندید

وادی کنند )جرگ طبیعی آن حقایق را مشاهده میبمیرند و حقایق پس از مرگ را ببینند اما صاحبان این مقام پیش از م

 (.61، 1315آملی، 

 و سیر راه در و کنندمى عمل شرعیّه دستورات به که افرادى از بعضى دارد که براىعالمه طهرانی نیز در این مورد بیان می

 ار بدن بخواهند توق هر هستند زنده کهیدرحال و دهد؛ دست اختیارى مرگ است ممکن هستند، نفس تهذیب و سلوک

 از مجرّد نفس آن و بگذارند را مثالى صورت است ممکن بعضى براى و شود خارج بدن از آنان مثالى صورت و بگذارند

ق، 1421آیند )طهرانی،  حرکت به و شوند زنده دیگر معمولى افراد مانند و برگردد صورت به دوباره باز و آید بیرون صورت

 به و اندمرده اختیارى مرگ به آنان»دارد: کنند، اضافه میچنین افرادی در عالمی دیگر سیر می (. وی با بیان اینکه216 ،2

 مکان و زمان بر کلّیّه و تامّه احاطه بلکه نیست مکان و زمان آنجا در که نفس عالم فوق ما عالمى در و اندزنده الهى حیات

 الیابَ علم و مشهود، آنان براى آنها در حادثه وقایع و استقبال و حال و ماضى زمان و حاضر، آنها براى چیز همه. اندرفته دارد

 آنان و نیست؛ مطرح مضارع و ماضى دیگر است، شده برداشته زمان چون مخلَصین براى .است عادى امر آنان براى مَنایا و

 ایشان و حاضر آنان برابر در همه غیرها و دریاها آمدن جوش به و هاصیحه و کوهها حرکت و واقف، آخرین و اوّلین علوم بر

 براى همه آسمان و زمین وقایع سیّارات، و ثوابت آسمان، و زمین زمانیّات، و زمان فوق ما عالم در و شاهدند و ناظر آنها بر

 بطوریکه دانننموده دراز عمرى آنها آنکه با بنابراین .است مشهود تعالى و تبارک پروردگار نزد در همچنانکه است؛ مشهود آنها

 بر طبع، و دّهما از تجرّد عالم به آنان ارتقاء علّت به ولیکن نمایند، مشاهده را قیامت زلزله و بشنوند و ببینند را صور نفخه

 اردد افرادى به اختصاص مقامات این البتّه .است آنان مَسمَع و مرأى در همه و دارند سیطره و بوده مستولى زمانیّات تمام

 پاک ىکلّ بطور و نباشد، الوجوه من به هیچ وجه آن آثار و نفس بقایاى از آنان وجود در و باشند، شده ندهز خدا حیات به که

 علومم و شوند؛نمى زمان بر محیط باشد، آنها باقى وجودشان از اىناحیه در هنوز نفس آثار از اگر چون .باشند شده مطهّر و

 «بنگرد را زمانى و زمان زمان، باالى افق از تواندنمى است زمان رد مقیّد و محبوس و زمان گرفتار خود که کسى است

به  دنیا در کسى اگر»دارد: (. او هم چنین در تبیین امکان ادراک برزخ و قیامت در این دنیا بیان می312-313، 4)همان، 

 و عبادیّه امور و شرعیّه لاعما معنوى هاىجنبه مراعات خدا و رسول دستورات و شریعت از متابعت و نفس تهذیب واسطۀ

 اهلل إلى سیر این کند، عبور دنیا محبّت از و آید بیرون آمال و هوس و شهوت عالم از که کند کارى تقوى، ملکه حصول

 ادراک ار خود برزخِ پس نیست؛ تردید و شبهه جاى هیچ و است؛ برزخ به رسیدن منزل، اوّلین در سیر این الزمه و میکند؛

 (.193 ،6 )همان،« میکند

ای هگردد که چرا تا این اندازه در ادبیات عرفانی ما بر جنبهگفته، اکنون این امر روشن و مبین میبا توجه به مطالب پیش  

شناختی موت تأکید شده است و عارفان و سالکان در انتظار در آغوش گرفتن آن هستند؛ چنان که حالج آرزوی آن زیبایی

 (.216، 1361)آملی،  «و حیاتى فی مماتی/ و مماتی فی حیاتى  - انّ فی قتلی حیاتى/  اتیاقتلونی یا ثق»را دارد: 
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بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی / که ادریس از چنین »کند: سنایی همگان را بدان آن توصیه می 

قام قرب الهی را در گرو مردن از ( و مولوی وصول به م52 – 53، 1336)سنایی غزنوی، « مرگی بهشتی گشت پیش از ما

مُردم از حیوانی و آدم  -از جمادی مُردم و نامی شدم / وز نَما مُردم به حیوان بر زدم »داند: اوصاف بشری و فنای کامل می

 موز مَلَک هم باید -حملۀ دیگر بمیرم از بشر / تا بر آرم از مالئک پَرّ و سَر  -شدم / پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم 

پس عدم گردم عدم  -با دیگر از ملک قربان شوم / آنچه اندر وهم ناید آن شوم  –جَستن ز جو / کل شیء هالک اال وجهَهُ 

 (.511، 1316چون ارغنون / گویدم که انّا الیه راجعون )مولوی،

لف های مختیاضیتسازد که مشاهدات و مکاشفات عرفای مسلمان، حاصل رگفته ما را به این امر رهنمون میمطالب پیش

 . بر عکساستگردند و هدف از آن نیل به لقای الهی در طول حیات دنیایی خود متحمل می هاآنعلمی و عملی است که 

 های عرفانی نیست. هم. در ت ن م تجربه عرفانی فرد ناشی از ریاضتاستها نزدیک به مرگ صادق این مطلب در تجربه

شود بلکه صرفاً حوادث و رخدادهای روزمرۀ زندگی، ای دچار نمیخاص به چنین تجربه گر برای رسیدن به هدفیچنین تجربه

گردد. اما باید متذکر شد که در کند که در پی آن رابطۀ روح و بدن مادی سست میهای مواجه میفرد را با چنین تجربه

انند دو قسمت تحلیل روایی و قرآنی، به ذکر بحث مفاهیم و محتویات، در این دو حوزه اشتراکاتی وجود دارد که در ادامه هم

ربه سر گذراندن تج ازگر ت ن م پس پردازیم. الزم به ذکر است که همانند عارفان مسلمان، افراد تجربهیی از آن میهانمونه

 کنند و دیگر ترسی از آن ندارند.خود عالقۀ وافری به مرگ پیدا می

 احساس مرگ .1

 هاآنکه به اختصار به دو نمونه از  اندگفتهتجربه موت ارادی خود سخن  عارفان مسلمان از احساس مرگ در

 شود:یماشاره 

 -116، 1ق، 1421)برای اطالع بیشتر ر.ک: طهرانی، هیدجى در تجربه موت اختیاری پیرمرد و انکار مرحوم -

115.) 

 (.112، 1361موت ارادی عالمه سید حیدر آملی )آملی،  -

 از جسم )خلع بدن(. احساس خروج از بدن و جدایی .2

یا »ه.ق هنگام گفتن ذکر  1123شعبان  14جناب میرداماد نیز در رسالۀ کوتاهی به حالتی که در تاریخ جمعه  -

خذت أ»نویسد: کند و میدهد؛ اشاره مییمبه وی دست داده است و در نتیجۀ آن واقعه خلع بدن برای او رخ « غنی یا مغنی

)میرداماد، نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای ...« لحقیقه و کأنی قد خلعت بدنی و أطیر بجناح الروح فی جو ملکوت ا

 (.24114 – 11و هم چنین نسخه شماره:  25363 – 11اسالمی به شماره: 

 (.11 ق،1431تجربه خلع بدن مرحوم حاج سید هاشم موسوی حداد )طهرانی،  -

 (.34و  25و  24، 1319تجربه خلع بدن جناب عالمه حسن زاده آملی)حسن زاده آملی،  -

 ورود به ساحتی غیرمادی همراه با تداوم آگاهی فرد. .3

هنگامی که از آن حبس رهایی یافتم؛ یعنی از خانه به در آمدم، آن خانه را بسیار بزرگ و مجلل دیدم که در میان  -

ی اد که در عمرم چنان منظرههای گوناگون پر از شکوفۀ سفید بوباغی بنا شده است و آن باغ را نهایت نبود و آن را درخت

ای که رویم؛ یعنی مقادی بدنم همه به سوی کنم، به گونهها در هوا سیر میبینم که به اندازۀ ارتفاع درختندیدم و می

 (.26، 1319آسمان است و پشت به سوی زمین و به اراده و به همت و فرمان خود نشیب و فراز دارم )حسن زاده آملی، 
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 اختی.شنحساسات روانا .4

ای به من روی آورد که صدایی شدیدتر از رعدهای قوی سهمگین به در مراقبت و توجه تام نشسته بودم؛ واقعه -

هیچ ترس و هراسی به من روی نیاورد، ولی همه بدنم مثل  حمداهللگوشم خورد، فهمیدم که حالتی به من دست داد، به 

 (.19مان، لرزید ... )هیمکسی که سرمای سخت بر او مستولی شده 

 عبور از جاده، دره، رودخانه، تونل یا مسیری تاریک یا نورانی. .5

 ها نزدیک به مرگ، شبیه باشد، یافت نشد.ای که با این عنصر از تجربهمکاشفه -

 مالقات و مواجهه با گذشتگان. .6

 هیچ: تفگ مرا شیخ )خرقانی( آخر نفس از اندوهگیندل و بودم بیمار من: گفت الحسین محمدبن که نقل است -

 آیم ضرحا ساعت آن تو از پیش بمیرم من اگر: گفت آری گفتم ترسم همی گویی کهجان است  رفتن از کار آخر در مترس

: فتگ پسرش که. نقل است شدم بهترو من  یافت فرمان شیخ پس بود سال سی همه اگر او تو مردندر وقت  تو نزدیک

 وعده که رفاتیخ بوالحسن شیخ: گفت بینی کرا پدر یا: گفت السالم لیکع و درآیی: گفت و بایستاد راست پدرم نزع وقت در

بداد  نجا و: بگفت این بهم او با نیز جوانمردان جماعتی و نترسم من تا است حاضر اینجا و گاه چندین بعد از است کرده

 (.693، 1361)عطار نیشابوری، 

ستادم عالمه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان در مبارک سحر ... که مصادف با شب شصت ام از ارتحال حضرت ا -

بود، به ترقیم رسالۀ انا الحق به عنوان یادنامۀ آن جناب اشتغال داشتم، ناگهان مثال مبارکش با سیمای نورانی حاکی از 

ین از طیب طویت و حسن سیرت نشدلای شیرین و برایم متمثل شد ... و با لهجه« سیماهم فی وجوههم من اثر السجود»

ر انوارش ای در حضو، تا چند لحظه«تو نیکو صورت و نیکو سیرت و نیکو سریرتی»سریرتم بدین عبارت بشارتم داد:  و

 (.33، 1319مشرف بودم )حسن زاده آملی، 

 های مذهبی، موجودات نورانی و فرشتگان.مواجهه با شخصیت .7

 ارکش نشسته بودم و حضرت خداوندگارمچلبی حسام الدین روایت کرد که روز آخرین خداوندگار بر سر بالین مب -

و شیخم بر من تکیه کرده بود. از ناگاه مردی پیدا شد و تروحن او تجسد کرده در غایت خوبی صورت بست؛ چنان که من 

رند ی خواب را برگیجامههوش شدم. همانا که موالنا برخاست و به وی استقبال کرده، فرمود که یباز غایت لطافت حسن او 

خواهی؟ گفت: ملک العزم یمان قدری توقف نمود، من پیش آن جوان رفتم که حال چون است؟ چه کسی؟ و چه و آن جو

ی بینا که آن چنان صورت را توان دیدن ... یدهدو الجزم، عزراییل ام، به امر جلیل آمدم تا حضرت موالنا چه فرماید. زهی 

 (2، 1315.)افالکی، 

 سایه لعزرائی بود شام نماز وقت بود وفاتش نزدیک چون یافت عمر الس بیست و خیر نساج صد که است نقل -

 بردارو را او جان که اندگفته ترا مامور بنده من و ماموری بنده که کن توقف اهلل عفاکو گفت:  برداشت بالین از سر انداخت

 وتف اندفرموده مرا آنچه اما شودنمی فوت اندفرموده ترا آنچه است درآمده وقت و بگزار آید نماز وقت چون که اندگفته مرا

 فتندگ دیدند خواب به را او شب همان یافت وفات آن از بعد گذارد و نماز کرد طهارت پس کنم شام نماز تا کن صبر شودمی

 (.119-111، 1361رستم )عطار نیشابوری،  باز نجس دنیای از ولکن مپرسید من از: گفت کرد چه تو با خدای

لرزد، و مؤذن در پهلوی راست من ایستاده آید و تنم میودم که دیدم صدای اذان به گوشم می... در حالتی ب -

است، ولکن من به کلی چشم به سوی او نگشودم و جمال مبارکش را به نحو کامل زیارت نکردم، فقط شبه حضرتش 

نشناختم، پرسیدم: این مؤذن کیست  شد؛ از یکی دیگر که شخص او را دیدم ولی او راکرد و پنهان میی جلوه میگاهگاه

ین بشارت )ص( است. از شنیدن اعبداهللگوید؟ گفت: این جناب پیغمبر خاتم محمد بن که به این شیوایی و دلربایی اذان می

 (.31-31، 1319چنان گریه بر من مستولی شده است که از آن حال بازآمدم)حسن زاده آملی، 
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 مرور زندگی و ارائه نامۀ اعمال. .8

 ها نزدیک به مرگ، شبیه باشد، یافت نشد.ای که با این عنصر از تجربهاشفهمک -

 مواجهه با مرز یا مانع. .9

 ها نزدیک به مرگ، شبیه باشد، یافت نشد.ای که با این عنصر از تجربهمکاشفه -

 بازگشت داوطلبانه یا غیرداوطلبانه به جسم .11

سرپرست  هانآی این معنی در دلم خطور کرده به یاد عائله افتادم که در آن اثنا گفتم: چه خوش است که به دنیا برنگردم، وقت

خودشان صاحب دارند، به من چه؛ تا چیزی نگذشت که  از آن حال شیرین بازآمدم و خودم را در  هاآن: بازگفتمخواهند، می

 (.21، 1319زادۀ آملی، آن جا که نشسته بودم، دیدم )حسن

 های بیشتربرای پژوهشهای پیش رو؛ پیشنهادهایی چالش

نچه در بر خالف آ شانتجربهاند که چگونه  اند بر این نکته تأکید ورزیدهبرخی از افرادی که این تجربیات را درک نموده

های نزدیک به رفت به سوی آن هدایت شوند، بوده است. برخی از مواردِ تجربههای مذهبی خود، انتظار میمسیر آموزش

ار جدی دهند که این امر چالشی بسیآن( بر نفی نظام کیفر و پاداشِ پس از زندگی این دنیایی گواهی می مرگ )البته نه همه

ای هدارد که هیچ یک از این افراد بهشت کارتونی با دروازهرود. ریموند مودی بیان میدر برابر کالم اسالمی به شمار می

ی ، افراد وقتهاگزارشهای سوزان را توصیف نکرده است. بر طبق های طالیی و فرشتگان بالدار و جهنممروارید، خیابان

أکید دارد کند بلکه بیشتر بر این امر تبرخورد نمی هاآنبینند، موجود نورانی با خشم و عصبانیت با کردارهای زشتشان را می

ی از افرادی که این تجربیات را (. به عبارت دیگر برخ119، 1313که خود افراد از این رفتار بدِ خود عبرت گیرند )مودی، 

ورتی اند در صی مثبت مواجه شدهشناخترواندارند که در آن عالم با سرور، بهجت و دیگر احساسات اند بیان میگزارش کرده

 اتورزد که گناهان و انحرافاند که بر این نکته تأکید میآمدهکار به شمار میمطابق دین خود فردی کافر یا گناه هاآنکه 

های نزدیک به مرگِ ناشی از خودکشی نیز چنین در برخی از تجربهساز نیست! همدینی و اخالقی چندان در آن دنیا مسأله

(  که با مذموم بودن آن در حوزۀ الهیات اسالمی منافات Long, 2011, 2گردد )بخش و مثبت مواجه میای لذتفرد با تجربه

« دینی»گی را بر زند« معنوی»شوند. برخی دیگر زندگی تجربه خود به تناسخ معتقد می دارد. برخی دیگر از این افراد، پس از

ه گران اشارهایی از این اظهارات تجربهپردازند. برای مثال به نمونهدهند و کمتر به مناسک و آداب مذهبی میترجیح می

 کنیم:می

ن که تا به آن اندازه در آغوش نور قرار گرفتم، من دیگر به درون هیچ کلیسایی قدم نخواهم نهاد؛ زیرا پس از آ»

توانم یک رشته مقررات عجیب و غریب کلیسای مسحیت را بپذیرم و لذا با همین روش دیگر به هیچ وجه نمی

 (.94، 1311)مورس و پری، « تر هستمو شیوۀ خودم، خوشبخت

ذیر پدون قوانین مذهبی هم امکانمن از آن تجربه کوتاهم به این نتیجه رسیدم که یکی شدن با خداوند ب»

 (.111، 1315)مورس و پری، « است

ی اهای کالسیک کلیسایی عالقهشناسم هنگامی که دریابند خداوند به آموزشبسیاری از افرادی را که می»

ه کنندزده خواهند شد. از نظر خداوند بخشی از این مطالبِ ظاهراً علمی و مذهبی ما، اموری سرگرمندارد، تعجب

ای به اینکه من اهل کدام مذهب کلیسایی هستم نداشت. بلکه خداوند و بیهوده است؛ زیرا اصوالً هیچ عالقه

 (.51، 1313)مودی، « گذردخواست بداند در قلب من چه میمی

رخی بهای نزدیک به مرگ به جهت تفاوت و حتی تقابلشان با توان گفت که تجربهبا توجه به آنچه بیان شد می

دهد که پاسخ به ها و سؤاالت مهمی را پیش روی پژوهشگران علوم و معارف اسالمی قرار میهای اسالمی، چالشاز آموزه

وجه یچها به هگشاید. نکته پایانی اینکه باید توجه داشت که این چالشهای نوینی را برای متکلمان اسالمی میافق هاآن
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اند توهای اسالمی میها و آموزهکه بیان گردید، نقاط مشرک میان این تجربه طورهمانو کاهد ها نمیاز اعتبار این تجربه

ها چالش نیتک اتوان بر تکیبر آن م هیکه با تک محسوب گردد یدر کالم اسالم یمطالعات ۀحوز نیابه عنوان نقطۀ ثقل 

 است. یامر بر تالش متکلمان مسلمان مبتن نیها داد که مطمئناً ااز آن کیبه هر  ستهیمناسب و شا یفائق آمد و پاسخ

 تیجه ن

اند و در این امر تنها در فرارِ از و سؤاالت پیرامون آن از جمله موضوعاتی است که فرد فرد آدمیان با آن مواجه« مرگ»  

خی به دنبال پاساست و در زندگی خود « اندیشمرگ»اندیشیدنِ به آن، مختاراند؛ بنابراین انسان چه بخواهد و چه نخواهد 

به  طمئناًمجامع، روشن و مستدل دربارۀ آن است تا از منظر آن بتواند زندگی خود را تفسیر نماید. این تفسیر آدمی از مرگ، 

ای توان گفت مسألهسازد. به عبارت دیگر میدهد و او را از دیگر آدمیان جدا و متمایز میهای او جهت میتمامی انتخاب

که  شود، مبتنی بر تصویری استمی هاآنهای متفاوت ها از زندگی و در نتیجه عملکردمتفاوت انسان که موجب تفسیرهای

ای از مباحث مرگ پرداخت که تا حدودی )البته نه به طور از مرگ دارند. در همین راستا موضوع این مقاله به حوزه هاآن

ما در این پژوهش در پی آن بودیم که میزان تطابق، سازگاری به تصویر بکشد.  هاانسانکامل( توانسته است مرگ را برای 

های اسالمی بسنجیم. به دیگر سخن، زعم نویسندگان بر آن بود تا این های نزدیک به مرگ را با آموزهو ناسازگاری تجربه

کالم  لعات و تحقیقاتدر مطا« بابی نوین»ها را در قلمرو الهیات اسالمی اعتبارسنجی نماید تا در پرتو آن بتواند تجربه

 نیم:کگفته، در پایان به طور اجمال به نتایج حاصله از این نوشتار اشاره میاسالمی بگشاید. با توجه به مطالب پیش

نمودند، آوری افرادی که لحظات پایانی عمر خود را سپری میهای علم پزشکی در احیاء و به هوشپیشرفت -

ایی هز آستانۀ مرگ بازگردانده شوند. این افراد در طول عملیات احیاء، مشاهدات و تجربها هاانسانباعث گردید که بسیاری از 

یی با ادیان و هاانسانها در بین هایی متعالی و معنوی برخوردار بودند.با توجه به فراگیر بودن این تجربهداشتند که از ویژگی

های به خصوص در کشور -ای که در سراسر دنیا ت گستردهها و نژادهای گوناگون و نیز تحقیقاهای مختلف، ملیتفرهنگ

های بسیار زیادی متوجه عالمان دینی، متکلمان و فیلسوفان دین در حوزۀ بر روی این افراد صورت گرفت، پرسش -غربی 

ود آورد پژوهان به وجهای جدیدی را در بین دینمباحث جهانِ پس از مرگ گردید و به عبارتی نتایج و تبعات آن، دغدغه

های مرجع در ادیان مختلف در پی داشت. البته در بین متکلمان های متفاوتی را از سوی گروهها و پاسخکه این امر واکنش

توان این پژوهش را در زمرۀ اولین پرداخته است؛ از همین رو می هاآنها و تبعات کالمی مسلمان، کمتر کسی به پرسش

ها ات اسالمی به این موضوع در شمار آورد که به عنوان موضوعی کالمی به این تجربههای علمی در چارچوب مطالعواکنش

 نگریسته است.

ها، به نظرات موافق و مخالف در این مورد اشاره سنجی وجود هسته مشترک برای این تجربهدر ادامه با امکان -

دار و یندبه مرگ در میان افراد بینا و نابینا، ها نزدیک چون یکسانی تجربههایی همنمودیم و در پرتو آن با استدالل

ها در طول ها در میان افراد مختلف؛ یکسانی این تجربه؛ یکسانی تأثیرات پسینی این تجربهساالنبزرگملحد،کودکان و 

رک تهای آن در سراسر دنیا توانستیم که یک هسته مرکزی مشها و فراگیری گزارشادوار تاریخی مختلف و یکسانی تجربه

 ها ارائه دهیم تا پس از ارائه این الگو بتوانیم به اعتبارسنجی این الگو بپردازیم.برای این تجربه

شکیل از ده عنصر ذیل ت انددادهها در این پژوهش پیشنهاد الگویی که نگارندگان برای هسته مشترک این تجربه

یرمادی همراه با غ. ورود به ساحتی 3م )خلع بدن(؛ . احساس خروج از بدن و جدایی از جس2. احساس مرگ؛ 1شده است: 

. مواجه 1. مالقات و مواجه با گذشتگان؛ 6. عبور از مسیری تاریک یا نورانی؛ 5ی؛ شناختروان. احساسات 4تداوم آگاهی فرد؛ 

. 11ز یا مانع؛ . مواجهه با مر9. مرور زندگی و ارائه نامۀ اعمال؛ 1های مذهبی، موجودات نورانی و فرشتگان؛ با شخصیت

 بازگشت داوطلبانه یا غیر داوطلبانه به جسم.
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های نزدیک به مرگ، اساساً حقیقت دارند و از توهمات، ر این پژوهش بر این امر تأکید ورزیدیم که تجربهد -

دیم و رسنجی این تجربه اشاره کها متمایزند. در این راستا به نظرات موافق و مخالف در خصوص واقعیتخیاالت و افسانه

ا، هرا بیان نمودیم. این دالیل عبارتنداز: تعداد بسیار زیاد این تجربه هاآنسپس دالیل و شواهد محققین بر اصالت و اعتبار 

های نزدیک به مرگ همراه با توالی عناصر آن، کنندگان، وضوح تجربهها از سوی خود تجربهباور به واقعی بودن این تجربه

مرگ  های نزدیک بهها خود، این همانی و همسانی در تجربهکننده در یادآوری و بیان تجربهاد تجربهتوانایی قابل توجه افر

ها های نزدیک به مرگ، اقوام و خویشاوندان مالقات شده در تجربهافراد مختلف، وقوع رویداد مرور زندگی در طول تجربه

های نزدیک به مرگ کودکان، ین عملیات احیاء، تجربهنزدیک به مرگ، تجربه خروج از بدن و توصیف دقیق رخدادهای ح

گران تجربه هایهای نزدیک به مرگ نابینایان، گزارشگر، تجربههای نزدیک به مرگ بر فرد تجربهتأثیرات پسینی تجربه

 های انکاری خود. از رخدادهای آینده و عدم اجماع شکاکان در تبین

 هانآسنجی ها به خودی خود اصیل و معتبرند؛ به  اعتبارکه این تجربهما در ادامۀ این پژوهش، پس از بیان این -

در قلمرو الهیات اسالمی پرداختیم. در همین راستا بر این نکته تأکید ورزیدیم که برای تشخیص و تمییز حق از باطل در 

یم که در ها را بسنجعتبار این تجربههای گوناگون عرفانی، نیاز به ابزاری داریم که در پرتو آن، اهای دینی و دریافتتجربه

، عقل و از: تواتر در نقل اندعبارتاشاره شد  هاآناعتماد نماییم. معیارهایی که در این تحقیق به  هاآننتیجۀ آن بتوانیم به 

 قرآن و احادیث معصومین )ع(.

تمال اند و احلف روی دادهها برای افراد مختدر بحث تواتر در نقل، بیان نمودیم که شکی نیست که این تجربه

ها به وسیله میزان عقل نیز گفتیم که دربارۀ این رخداد کذب و تبانی این افراد وجود ندارد. در بحث سنجش این تجربه

م برای این توانیها از منظر عقل نماییم و فقط میگونه اظهار نظر سلبی یا ایجابی در مورد صحت و اعتبار آنتوانیم هیچنمی

زان گریزند. اما جایگاه میها نزدیک به مرگ، غیر از ادعاهای عقلا یک امکان وقوع عقلی در نظر بگیریم؛ زیرا تجربههتجربه

ها بسیار حائز اهمیت است که در دو بخش مجزا به تحلیل قرآنی و سوم؛ یعنی قرآن و سنت در اعتبارسنجی این تجربه

ها ن نتیجه رسیدیم که با اختالفاتی جزئی، برای شش عنصر از تجربهروایی آن پرداختیم. در قسمت تحلیل قرآنی به ای

ها نزدیک به مرگ، مستندات قرآنی؛ و در تحلیل روایی نیز به این امر رهنمون شدیم که برای شش عنصر از این تجربه

 ایم:اشاره نموده هاآنمستندات روایی وجود دارد که در جدول زیر به 

 نام

  NDEعنصر

 

 وجود

 مستندات

 احساس

 مرگ

 احساس

 از خروج

 و بدن

 از جدایی

 جسم

به  ورود

 یساحت

 یرمادیغ

همراه با 

تداوم 

 یآگاه

 احساسات

 یشناختروان

 از عبور

 مسیری

 ای تاریک

 نورانی

 و مالقات

 با مواجه

 گذشتگان

 با مواجه

-شخصیت

 مذهبی، های

 موجودات

 و نورانی

 فرشتگان

 مرور

 زندگی

 ارائۀ و

 نامۀ

 اعمال

 مواجهه

 مرز با

 مانع یا

 بازگشت

 ای داوطلبانه

 غیر

 هب داوطلبانه

 جسم

 ندارد ندارد دارد دارد دارد ندارد دارد دارد ندارد دارد قرآنی

 ندارد ندارد دارد دارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد روایی

 1جدول

ف علمی های مختل، حاصل ریاضیتنیز بیان نمودیم که مشاهدات و مکاشفات عرفای مسلمان« تحلیل عرفانی»در بحث    

. بر عکس این استگردند و هدف از آن نیل به لقای الهی در طول حیات دنیایی خود متحمل می هاآنو عملی است که 

ای ههای نزدیک به مرگ تجربه عرفانی فرد، ناشی از ریاضت. در تجربهاستها نزدیک به مرگ صادق مطلب، در تجربه

 شود بلکه صرفاً حوادث وای دچار نمیگر برای رسیدن به هدفی خاص به چنین تجربهجربهعرفانی نیست؛ همچنین ت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


445 

 

گردد. کند که در پی آن رابطۀ روح و بدن مادی سست میهای مواجه میرخدادهای روزمرۀ زندگی، فرد را با چنین تجربه

وجود دارد که در جدول ذیل به آن اشاره  البته متذکر شدیم که در بحث مفاهیم و محتویات، در این دو حوزه اشتراکاتی

های نزدیک به مرگ، پس از،از سر گذراندن گر در تجربهالزم به ذکر است که همانند عارفان مسلمان، افراد تجربهایم. کرده

 کنند و دیگر ترسی از آن ندارند.تجربه خود، عالقۀ وافری به مرگ پیدا می

 

  NDEعنصر نام

 اشتراکات وجود

احس

 اس

 مرگ

 احساس

 بدن از خروج

 از جدایی و

 جسم

به  ورود

 یساحت

 یرمادیغ

همراه با 

 یتداوم آگاه

 احساسات

شناخروان

 یت

 از عبور

 مسیری

 یا تاریک

 نورانی

 و مالقات

 با مواجه

 گذشتگان

 با مواجه

 هایشخصیت

 موجودات مذهبی،

 و نورانی

 فرشتگان

 مرور

 و زندگی

 ارائۀ

 نامۀ

 اعمال

 با مواجه

 یا مرز

 مانع

 بازگشت

 یا داوطلبانه

 داوطلبانه غیر

 جسم به

 دارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد دارد دارد دارد  دارد عرفانی

 2جدول 

های ها نزدیک به مرگ و ویژگیبا توجه به آنچه گفته شد، در طی پژوهش به این نتیجه رسیدیم که درک جامع از تجربه    

شناسانه قرآنی و روایی، ما را به این امر  های آخرتای آن با آموزهبررسی مقایسهآن به عنوان یک تجربه دینی و همچنین 

 های قرآنی و روایی متباین نیستند وهای اصیل و معتبر، به طور کامل با آموزهکند که اوالً محتوای این تجربهرهنمون می

های مذکور تنها در اند، با تجربهای آن داشتههثانیاً مشاهدات و مکاشفاتی که عرفای مسلمان از مرگ، مراحل و ویژگی

توان ین به طور کلی میبنابرااند. یات قابل مقایسهمحتواند اما در بحث مفاهیم و یرقابل انطباقغروش و اهداف، متفاوت و 

ادی گ ارشناسانه اسالمی به خصوص در مباحث احتضار، برزخ و مکاشفات عرفانی مرهای آخرتها و آموزهبین این تجربه

 هاآنای که نصوص اسالمی بر های اشتراکیعارفان مسلمان، رابطۀ عموم و خصوص من وجه را در نظر گرفت و در قسمت

 تر عالم آخرت استفاده نمود.گذارند، به عنوانِ ابزاری کمکی برای شناخت ملموسصحه می

 

های نزدیک به المی و تجربهشناسانه الهیات اسهای آخرترابطه عموم و خصوص من وجه بین آموزه

 مرگ

  

تجربه های 

نزدیک           

به مرگ 

آموزه هایِ 

آخرتیِ     

یالهیات اسالم
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 فهرست منابع

 منابع فارسی

 قرآن کریم. .1

ق(، تفسیر المحیط االعظم و البحر الخضم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد 1422آملی، سید حیدر، ) .2

 اسالمی.

 (، المقدمات من کتاب نص النصوص، چاپ دوم، انتشارات توس.1361، )__________ .3

 (، جامع االسرار و منبع االنوار، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.1361، )__________ .4

 (، مناقب العارفین، چاپ سوم، تصحیح: حسین یازیجی، تهران، دنیای کتاب.1315افالکی، شمس الدین احمد، ) .5

 ابن بابویه، محمد بن علی، )بی تا(، االعتقادات، المؤتمر العالمی لشیخ المفید. .6

 (، األمالی، تهران، کتابچی.1316، )__________ .1

 جلد، قم، کتاب فروشی داوری.  2(، علل الشرایع، 1315، )__________ .1

ق(، معانی األخبار، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به 1413، )__________ .9

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

الفقیه، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته ق(، من الیحضره 1413، )__________ .11

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 جلد، بیروت، دار صادر. 4بن عربی، محی الدین، )بی تا(، الفتوحات المکیه، ا .11

 (، فصوص الحکم، چاپ دوم، انتشارات الزهرا )س(.1311، )__________ .12

 فان و فلسفه، چاپ اول، تهران، سروش.(، عر1351استیس، والتر ترنس، ) .13

، «تفاسیر دینی تجربه های نزدیک به مرگ»(، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان 1391) نیا، مجتبی، اعتمادی .14

 قم، دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب. 

چاپ اول، تهران، (، زندگی در کرانه ها: سه گفتار در باب تجربه های نزدیک به مرگ، 1392) ،__________ .15

 نشر بصیرت.

جلد، تهران، مؤسسه  3الشهرزوری، شمس الدین، )بی تا(، رسائل الشجره االلهیه فی علوم الحقایق الربانیه،  .16

 حکمت و فلسفه ایران.

 )بی تا(، شرح حکمه االشراق، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ،__________ .11

جلد، چاپ چهارم، تحقیق: سید هاشم  5ق(، تفسیر نور الثقلین، 1415) العروسی الحویزی، عبد علی بن جمعه، .11

 رسولی محالتی، قم، اسماعیلیان.

جلد، تصحیح: جالل الدین محدث، قم، دارالکتب  2ق(، المحاسن، 1311) برقی، احمد بن محمد بن خالد، .19

 االسالمیه.

ه: زیبا پرهام، تهران، نشر و پژوهش (، نور نجات بخش، چاپ دوم، ترجم1314) برینکلی، دانیون، پری، پال، .21

 فرزان روز.

(، نود دقیقه در بهشت، چاپ اول، ترجمه: سمیه صادقیان و بیتا صادقیان، قزوین، نشر مهرگان 1311پایپر، دان، ) .21

 دانش و نشر سایه گستر.

 پاینده، ابوالقاسم، )بی تا(، نهج الفصاحه، تهران، دنیای دانش. .22
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 میریم چه می شود؟، چاپ دوم، ترجمه: شهرزاد فتوحی، تهران، انتشارات جیحون. (، وقتی می1311پرنیا، سام، ) .23

ق(، غررالحکم و درر الکلم، تصحیح: سید مهدی رجایی، قم، دارالکتب 1411تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، ) .24

 االسالمی.

 نشر اسراء. (، صورت و سیرت انسان در قرآن، چاپ چهارم، قم، مرکز1315جوادی آملی، عبداهلل، ) .25

 (، عین النضاخ، چاپ اول، قم، مرکز نشر اسراء.1311، )__________ .26

 (، تفسیر انسان به انسان، چاپ چهارم، قم، مرکز نشر اسراء.   1311، )__________ .21

 ، چاپ چهارم، قم، مرکز نشر اسراء.                  5(، تفسیر موضوعی قرآن کریم جلد 1311، )__________ .21

 (، دیوان حافظ، چاپ اول، تصحیح: محمد قزوینی و قاسم غنی، قم، کومه.1316) س الدین محمد،حافظ، شم .29

جلد، تصحیح: محمد  3(، الفصول المهمه فی اصول األئمه )تکمله الوسائل(، 1316حر عاملی، محمد بن حسن، ) .31

 بن محمد الحسین القائینی، قم، مؤسسه معارف اسالمی امام رضا )ع(.

 (، انسان در عرف عرفان، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سروش.1319) حسن، آملی، زاده حسن .31

 (، اربعین حدیث، چاپ پنجم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.1313خمینی، سید روح اهلل، ) .32

 جلد، تصحیح: علی سلگی نهاوندی، قم، ناصر. 2)بی تا(، ارشاد القلوب،  دیلمی، حسن بن محمد، .33

 (، خاطرات مرگ، چاپ اول، ترجمه: سودابه فضائلی، تهران، انتشارات زرین.1361) کل،سابوم، مای .34

(، شرح االسماء )شرح دعای جوشن کبیر(، چاپ اول، تصحیح: نجفقلی حبیبی، تهران، 1312سبزواری، مالهادی، ) .35

 انتشارات دانشگاه تهران. 

 حیح: مظاهر مصفا، تهران، امیر کبیر.(، دیوان شعر، تص1336سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم، ) .36

جلد، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات  4سهروردی، شهاب الدین یحی، )بی تا(، مجموعه مصنفات شیخ اشراق،  .31

 فرهنگی.

 ق(، نهج البالغه، تصحیح: صبحی صالح، قم، انتشارات هجرت.1414شریف الرضی، محمد بن حسین،  ) .31

 جلد، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار. 2بازگشت به سوی خدا، (، معاد یا 1311) شجاعی، محمد ، .39

 (، فرهنگ فلسفی، چاپ اول، ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، انتشارات حکمت.1366) صلیبا، جمیل، .41

(، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر 1314محمد حسین، ) ،طباطبایی .41

 تشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.ان

(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه: گروه مترجمان، تهران، انتشارات 1361طبرسی، فضل بن حسن، ) .42

 فراهانی. 

 ق(، اهلل شناسی، چاپ سوم، مشهد، انتشارات عالمه طباطبایی.1423طهرانی، سید محمد حسین، ) .43

 ناسی، چاپ یازدهم، مشهد، انتشارات نور ملکوت قرآن. ق(، معاد ش1421، )__________ .44

 ق(، روح مجرد، چاپ یازدهم، مشهد، انتشارات عالمه طباطبایی.1431، )__________ .45

 ق(، األمالی، قم، دارالثقافه.1414طوسی، محمد بن الحسن، )  .46

 (، تذکره األولیاء، تهران، چکامه.1361عطار نیشابوری، فرید الدین، ) .41

 جلد، تهران، المطبعه العلمیه. 2ق(، تفسیر العیاشی، 1311بن مسعود، ) عیاشی، محمد .41

 (، شرح منطق عالمه مظفر، چاپ اول، قم ، انتشارات دارالفکر.1311غرویان، محسن، معتمدی محمود، ) .49

 جلد، بیروت ،دارالکتب العربی. 15غزالی، ابوحامد، )بی تا(، إحیا علوم الدین،  .51

 ق(، مفاتیح الغیب، دار احیاء التراث العربی.1421بن عمر، )ابوعبداهلل محمد  ،فخر رازی .51
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 هرمس.
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