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Abstract 
So far, there have been different and sometimes paradoxical theories about near-

death experiences. Nonetheless, each of these theories has been unsuccessful in 

justifying some components of these experiences. This article suggests that 

Suhrawardi’s Imaginal World theory can provide a more reasonable explanation of 

these experiences. In the Imaginal World theory, a world is depicted whose qualities 

have many similarities to the qualities of near-death experiences. Thus, based on this 

theory and sometimes through getting help from other theories of Sheikh al-Ishraq – 

such as Illuminative Knowledge, Dominant Lights, and World of Memorial– we can 

give in an acceptable explanation of the near-death experiences. 
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 های نزدیک به مرگ براساس نظریۀ عالم مثال سهروردی بهتبیین تجر

 

  2فاطمه بختیاری ،*2، اسداهلل آژیر1لیال فیروزی

 رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،یفلسفه و حکمت اسالم ةآموخته رشت . دانش1

 رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ات،یگروه اله اری. استاد2

  15/04/1401؛ تاریخ پذیرش: 03/12/1400تاریخ دریافت: ) 

 چكیده

های نزدی  ب  همرگ ارائ  شزده اسزت، اهمزا هریز  ا  ایزط       های همتفاوت و بیضاً همتناقض( در تاییط تجرب  تاکنون نظری 

اند. نوشتار پیش رو بر هن اسزت کز  نظریزۀ عزالم همثزال       های تجارب همزبور ناکام بوده توری  برا( ا  همؤلف ها در  نظری 

شزود کز     تری ا  ایط تجارب ارائ  کند. در نظریۀ عالم همثال، رهان( تمویرسزا ی همز(   تواند تاییط همیقول سهروردی هم(

بر همانای  توان (همرو  همخوان( بسیار  یادی دارد، ا ایطهای نزدی  ب  همرگ،  های ناظر بر تجرب  های هن با ویژگ( ویژگ(

ایط نظری  و الات  گاه( با تلفیس برا( نظریات دیگر شیخ اشراق، همچون نظرۀ علم اشراق(، انزوار قزاهره و عزالم ذُکزر     

  تاییط همقاول( ا  تجارب نزدی  ب  همرگ ارائ  داد.

   واژگان کلیدی
 شناس(. ات پس ا  همرگ، شیخ اشراق، فرارواناشااح همجرده، تجربۀ نزدی  ب  همرگ، حی
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 . مقدمه1

نسات نو برای بسیاری ا   ی ب ا همسئل ی کهط و در عیط حال، ا دهیپدتجربۀ نزدی  ب  همرگ، 

دانان و فیلسوفان دیط است. ایزط   شناسان، اله( پزشکان، عمب شناسان، روان پزشکان، روان

  یا بیماری یا حتز( گزاه( بزدون هزیچ     تجارب، همتیلس ب  کسان( است ک  در االل حادث

اند، اهما در  رادادی، عالئم حیات را برای همدت( کوتاه ا  دست داده و ب  اصطالح درگذشت 

اند.  یا ب  هر بریس دیگری ب   ندگ( رسمان( اویش با گشت  نهایت ا  بریس عملیات احیا

نوع( ه ادی فزارغ ا   بسیاری ا  ایط افراد در فاصلۀ همیان همرگ رسم( تا  ندگ( همجدد، ا  

شزناات( را ا  سزر    انزد و در پز( هن، حزاالت( همینزوی، همتیزال( و روان      کالاد براوردار شده

های هنان  ها و نگرش بین(، ار ش اند ک  تحوالت عمیس و دیرپای( در  ندگ(، رهان گذرانده

 پدید هورده است. 

رب نزدیز  بز    ی همربوط ب  تجاها انجمطی ریگ شکلو نیز  ها پژوهشرشد رو افزون 

گران بسیار بیشتری فراهم هورده است. اهمرو ه هزاران را برای هشنای( با تجرب  همرگ،  همین 

ی اود را ا  بریس نشریات و صفحات اینترنت( با دیگزران بز    ها تجرب نفر ا  سراسر دنیا 

کات گران، با تنوع فرهنگ( باال و در عیط حال اشزترا . تیداد  یاد تجرب گذارند (هماشتراک 
بزاق(   هزا  گززارش ی تجارب، دیگر رای( بزرای وهزم و ایزال اوانزدن     ها (ژگیو یاد در 

)ا لزب فیزیولزوژیک( و    انز  یگرا یزت یبای همختلزف  ها طییتانگذاشت  است. ا  همیط رو، 

ی هزا   یز نظرگرایان  برای توری  ایط تجارب ارائ  شزده اسزت.   (  و فراباییتشناات روان

و  نزد یه (نمز در پ( اواهد ههمد، ا  عهدۀ تاییط ایط تجزارب بزر   گرایان ، ب  دالیل( ک  همادی

رسزم و ورزود   -گرایان  نیز تاکنون ناقص بوده و تنها بر ثنویت روحی فراباییتها طییتا

 .اند بودهرهان( ورای عالم هماده هماتن( 

رسمان(، ب  تاییط همجرد و نیم رهان( نیم  عنوان ب شیخ اشراق با ارائۀ نظریۀ عالم همثال 

ی( ا  وح(، برا( ها رنا همور همختلف( همچون همکاشفات صوری عرفا، رؤیاهای صادق ، ا

پس ا  همرگ و  ها انسانی ا  ا دست کراهمات اولیا، ورود ارنّ  و برا( فرشتگان، سرنوشت 
بهشت و دو خ صوری پرداات. بیدها همالصدرا ا  ایط نظری  برای اثاات تناسخ همینزوی  
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بود ک  چرا اود هماتکر نظریۀ عالم  هور تیجبده کرد و برایش )در همقابل تناسخ همادی  استفا

 همثال، یین( سهروردی ب  ایط همطلب پ( نارده است. 

( ا  بریس نظریۀ عالم اوب ب ی است ک  ا دهیپدتجربۀ نزدی  ب  همرگ نیز  رسد (همنظر ب 
رگ در ی همشترک تجارب نزدی  ب  همها (ژگیوهمثال قابل تاییط است. در ایط نوشتار، ابتدا 

، سزپس همیرفز(   شزود  (همز ی ناظر بر عالم فیزیک( و عالم فرافیزیک( بیان ها تجرب دو دست  

و در نهایت ب  هموارد همتیددی ا  امایص  دشو (همکوتاه و گویای( ا  نظریۀ عالم همثال ارائ  

چنزان   ها شااهت. شود (همهمتناظر در تجارب نزدی  ب  همرگ و در نظریۀ عالم همثال پرداات  

 .اند گذراندهگران، تجاربشان را در عالم همثال ا  سر ادعا کرد تجرب  توان (همک   یاد است 

 پیشینه. 2

ی اایر بزرای شناسزای( و تایزیط تجزارب     ها سالهثار پژوهش( همیدودی ب   بان فارس( در 

تریط هنها اشزاره   نزدی  ب  همرگ ب  رشتۀ تحریر درههمده است ک  در اداهم  ب  برا( ا  همهم

شناات( همیرف(  ای فراروان پدیده عنوان ب   ایط تجارب را 1382، راودانگ() شود. اکاری هم(

کرده و سپس اشکاالت ایط تجارب را در دو حیطۀ علم( و کالهمز( بررسز( کزرده اسزت.     

با نگاه( ب  دو رویکرد همتفاوت در تفسیر و تایزیط    1392، ها ) ندگ( در کران نیا  اعتمادی

ادی ا  نحوۀ همواره  با هنها ب  دست داده است. وی همچنیط ها، تحلیل( انتق گون  تجرب ایط

های نزدی  ب  همرگ و  بر بررس( چیست( تجرب    عالوه1397، هشنای( همرگدر اثر دیگری )

در ایزط  همینز ، بز  رهیافزت      شده ارائ های  ها و دیدگاه اموص تاییط ابیاد همختلف هن، ب 

 نزدگ( در  ) نزژاد  داات  اسزت. قاسزمیان  ها در اثاات حیات پس ا  همرگ پر گون  تجرب  ایط
هزای فیزیولزوژیک(، روانز( و     های ایط تجارب را در س  دسزت  تایزیط     تاییط1399، همرگ

 فراهمادی بررس( کرده است. 

ی همتیددی برای شناات و ها پژوهشویژه در ههمریکا، ب( چند دهۀ اایر  در  رب و ب 

ارس( نیز تررم  شده اسزت. همزودی،    تاییط ایط پدیده صورت گرفت  ک  برا( ا  هنها ب  ف

بزر گززارش تجزارب       افززون 1377،  ندگ( پس ا   ندگ(پیشگام ایط عرص ، در کتابش )
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ی همحتمل را بز  تفسزیرهای   ها طییتاها،  همتیدد و بیان هماهیت و سااتار همشترک ایط تجرب 

  1373 ،سوی نور هنی کرده است. وی در اثر دیگری )بند میتقسبایی(، روان( و فرابایی( 

های نزدی   شناس( در تاییط تجرب  بر بیان نظریات همتیددی ا  الهیات، پزشک( و روان عالوه

شزواهد  ) ب  همرگ، ب  اشکاالت همورود در هر ی  ا  نظریات یادشده پرداات  است. الن 
های نزدی  ب     همدع( است ک  شواهد همتقن( در تجرب 1395، تجرب( حیات پس ا  همرگ

ای بززر  همقدهمزز ( و حیززات پززس ا  همززرگ داللززت دارنززد. ارویززط ) همززرگ بززر بقززای هگززاه
شده در اموص تجارب نزدی  ب  همزرگ را در دو    نظریات همطرح1389، شناس( فراروان

 The 1997)1شناات( بررس( کزرده اسزت. رانسزط    شناات( و روان های عمب حیطۀ نظری 

Ketamin Model of the Near-Death Experience: A Centeral Role of NMDA Receptor  

کز    کند (همهای( ا  همزز را تحری   ها و گیرنده همدع( است ک  هممرف کتاهمیط همان بخش

  Near-Death Experiences, 1996) 2هموربل  شوند. در تجربۀ نزدی  ب  همرگ تحری  هم(

ضمط بررس( نقمان الگوهای( همانند داروهای ااص، کماود اکسیژن، اندورفیط، انتظزار و  

ی همحتمل در باب تجزارب نزدیز  بز  همزرگ، در     ها طییتا عنوان ب ب گیجگاه( تحری  لُ

کز  بیضز( هن را ناشز( ا      ردیگ (همنهایت، تاییط هماتن( بر نوع( ترری  شخم( را نتیج  

انزد.   بر ورزود حیزات پزس ا  همزرگ دانسزت       دالواکنش همزز در همواره  با همرگ و برا( 

های  ب  برا( ا  نظری   Near-Death Experiences: Clinical Implications, 2007) 3گریسط

های نزدی  ب  همرگ ا  رمل  نظریۀ انتظار و اابرۀ تولد اشاره  شناات( در تاییط تجرب  روان

 کرده و همثال نقض هری  ا  ایط نظریات را همطرح کرده است.

 ابتدا نگاه( ارمال( ب  چیست( تجارب نزدی  ب  همرگ و نیز نظریۀ عالم همثال نجایادر 
هزای ایزط تجزارب براسزاس عزالم همثزال        و در اداهم  ب  تاییط ویژگ( میاندا  (همسهروردی 

 .میپردا  (هم

                                                                                                                                                         
1. Jansen 

2. Blackmore     
3. Greyson 
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 های نزدیک به مرگ . چیستی تجربه3

های نزدی  ب  همرگ ک  هم  هن را پذیرفت  باشند، همشکل است. برای  یافتط تیریف( ا  تجرب 

اشزراق(  -ذها(، یزا عرفزان(  های همز  های نزدی  ب  همرگ را تجرب  نمون  در گذشت ، تجرب 
اند و اهمرو ه  سفر ب  دنیای  یر همیط یاد کرده عنوان ب و در رو گار کهط ا  هنها   تیریف کرده

نسزات   ی بز  هزا  فیتوصز و  هزا  فیز تیرهای اود  نیز هری  ا  پژوهشگران براساس یافت 

  .14: 1399نژاد،  اند )قاسمیان همتفاوت( ا  ایط تجارب ارائ  کرده

تجارب نزدی  ب  همرگ عالئم  در االلژوهشگران حاک( ا  هن است ک  اگرچ  های پ یافت 
شود، ا  هن  گران برای همدت( همتوقف هم( های قلا( و همززی تجرب  حیات( همانند تنفس، و فیالیت

اند،  اند یا ب  بریس دیگری ب  حیات رسم( با گشت  حی  ک  یا ب  عملیات احیا پاسخ همثات داده

عاارت( در بر خ همیان همرگ و  اند، بلک  تنها در شرایط نزدی  ب  همرگ یا ب  دهواقیاً نمر کدام چیه

ایط تجارب، هرگز تجربۀ همرگ نیستند، بلک  در شدیدتریط  رو طیا ااند.   ندگ( قرار داشت 
اند ن  رویاروی( با اود همرگ و صرفاً برای افرادی ک  در حال  حالت، رفتط تا نزدی  همرگ

  .  16: 1397نیا،  دهند )اعتمادی اند رخ هم( لین( همردهاند یا ا  لحا  با همرگ

برای شناات هرچ  بهتر تجربۀ نزدی  ب  همرگ ناگزیر باید ب  بررس( پدیدارشناسزانۀ  
ی کل(، برا( ا  ایط بند میتقسگران بپردا یم. در ی تجرب ها گزارشی همشاب  در ها (ژگیو
( دیگر ناظر بر فضای( است ک  بنا ناظر بر فضای فیزیک( و همادی تجرب ، و برا ها (ژگیو

گران در  های احواالت تجرب  در اداهم  ویژگ( رو طیا اگران فرابایی( است.  ب  گفتۀ تجرب 

 شود. ایط دو قلمرو بیان هم(

 ی تجارب نزدیک به مرگ در فضای فیزیكی ها یژگیو .1. 3

در عیط حال، سایر پیوندد، اهما  وقوع هم( گران در فضای فیزیک( ب  بخش( ا  همشاهدات تجرب 
احوال و تجارب  طیتر عیشاو  طیتر همهم. برا( ا  اند ابالع (بافراد )ب  اصطالح  نده  ا  هن 

 اند ا : عاارت

 تجربة خروج از کالبد مادی. 1. 1. 3

اند بخش  ندۀ ورودشان، یین(  وقوع تجرب  احساس کرده همحض ب گران  بسیاری ا  تجرب 
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شان بیرون ههمده  ای کهن ، ا  کالاد رسمان( ا  پوست  شان، همچون در ههمدن روهرۀ ورودی

فضای( را اشززال کننزد،    بدون هنک اند،  در هموقییت بیرون ا  رسم بوده ک  (درحالاست و 

بور شناور همانند ناظری بیرون( رویدادهای در حال وقوع در  ای فوقان( و ب  اند ا  نقط  توانست 

  .88: 1387هشیاران  و بادقت نظاره کنند )پرنیا، ابراف و حت( در فواصل دورتر را کاهمالً 

 احساس داشتن بدن .2. 1. 3

اند. در بیشتر  گران در االل تجرب ، اود را در بدن ردیدی احساس کرده بور همیمول تجرب  ب 

رسمان( داشت  باشد، هن را در شکل و نمای رسمان( یا شا  بدون هنک هموارد، بدن ردیدشان 

ها و شکل، دود یا بخاری شفاف، و ابری ا  رن  چون هم ، تودۀ ابری ب(شکل و فرم همتفاوت( هم
شزان را در قالزب و    ای دیگر بدن روح(  . عده58: 1377اند )همودی،  صداها، احساس کرده

و   صورت( همشاب  بدن رسم( با همان اعضا، اهما فاقد همادیت و عنمر فیزیک( احساس کرده

همادۀ روحان( لطیف و ظریف( همچون نور سزاات   ی گوشت و اون ا  را ب اند ک   دریافت 

  .343: 1386اند، گویا کالاد هنها کالادی همتشکل ا  نور بوده است )تالاوت،  شده

 دیدن ورای اشیای فیزیکی .3. 1. 3

اند با ورود هموانع فیزیکز(، بزا    گران در وضییت برون رسم(، قادر بوده بسیاری ا  تجرب 
بور همزهمان ها و رهات همختلف ب  ارسام را در  اوی دیدی بسیار وسیع و واض  هن سوی 

هزا و   اند همزهمان ا  پشت دیوارهای اان ، درون اتاق همشاهده کنند. برای نمون ، قادر بوده

  .191-192: 1388تمام روانب را همشاهده کنند )همورس، 

 عبور از اشیای فیزیکی .4. 1. 3

توانند ا  االل هموانع بایی(  ( هم(راحت ب یابند ک   گران در االل تجرب  درهم( بیشتیر تجرب 

هن اشزیا   بزدون هنکز   ها و سایر اشیای همادی دیگر عاور کننزد،   همانند درها، دیوارها، سقف

کنند تور  افراد حاضر را ا   ک  تالش هم( همانی( برای هنها همحسوب شوند. در نتیج ،  همان(

شزان فاقزد    د روحز( شزوند کز  کالاز    بریس لمس کردن هنها ب  اود رلب کنند، همتور  هم(

  .77: 1366هرگون  ررم و تکاثف فیزیک( است )همودی، 
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 های مختلف حضور آنی در مکان .5. 1. 3

هزای دورتزر ا     بور همیمول ه ادان  و بدون ب( همسیر و همسزافت، بز  همکزان    گران ب تجرب 

اند یا همزهمان در چندیط همکان همختلف با فاصلۀ فیزیکز(   شان رفت  همحدودۀ حواس رسم(

« سفر اندیشز  »اند. ظاهراً ایط حرکت هنها ا  بریس چیزی شای  ب    یاد حضور داشت  بسیار

فکر کردن ب  شخص یا همکان ااص( بالفاصل   همحض ب انجام گرفت  است؛ ب  ایط همینا ک  

رای( یا  ای بیط راب  فاصل  بدون هنک اند،  نزد هن شخص یا در هن همکان ااص حاضر شده

  . 74: 1368ساس کرده باشند )سابوم، رای( را اح حت( اود راب 

 ی تجارب نزدیک به مرگ در فضای غیرفیزیكیها یژگیو .2. 3

و  رود (همگران، تجربۀ نزدی  ب  همرگ تا قلمروی( روحان( پیش ی تجرب ها گزارشبنابر 

ک  بیرون ا  رهان فیزیک( است. ا  رمل   ابندی (همی( دست ها (هگاهدر هنجا ب  احواالت و 

 های فضای همربوط ب  هن ا  ایط قرار است: گران و ویژگ( جرب احواالت ت

 احساس حضور موجودات غیرفیزیکی .1. 2. 3

گران در االل تجرب  با همورودات  یرهمادی بسیاری همانند اقوام درگذشت  یزا   بیشتر تجرب 

ی ای دیگر با کالادهای نوران( یا همورودات همینو اند. عده افرادی کاهمالً  ریا  همالقات داشت 

: 1377انزد )همزودی،    رو شده ارواح همحافظ و راهنمایان روح( اود روب  عنوان ب و همذها( 

 . گاه( نیز همورودی نوران( یا نور و انزواری بسزیار ازالص و دراشزان را همشزاهده      68

اند. هنها همیموالً در حضور ایط انوار و همورودات روحان( اود را همستزرق در عشس،  کرده

  . 39: 1399نژاد،  اند )قاسمیان طلس هنان یافت همحات، هگاه( و پذیرش هم

 دریافت صداهای روحانی .2. 2. 3

اند ک  علت  گران گاه( حس شنوای(  یرعادی و شنیدن صداهای( را گزارش کرده تجرب 
هنها ارتیاش اهموا ، تموّ  هوا و یا سایر علل همادی ناوده است. ایط صداها گزاه( اوقزات   

بنز ،   دای ی  ضربۀ بلند،  ن ، صدای سوت، فریاد، بنز  با حاالت( نااوشایند همانند ص

ای دلپسزند و   و و ، و ش باد، فریاد و همهمز  همزراه بزوده اسزت. گزاه( اوقزات رناز        
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انگیز هموسیق( و همنارات روحزان( بز  ازود گرفتز       های دل همانند ارتیاش نزم  بخش لذت

  .40: 1377است )همودی، 

 فای از اطرا درجه 360ی بصرتجربة  .3. 2. 3

گران درست در شرایط( ک  توانای( فیزیولوژیک( هنها برای دیدن ا  کار افتاده  ا لب تجرب 

ای برازوردار   درر  360یافت  و  است، ا  حس بینای( ارتقایافت  و نوع( همیدان دید وسیت

انزد بزا دیزدی     اند، همچنیط قادر بوده تنها ب  همحیط پیراهمون اود اشراف داشت  اند و ن  بوده

ا تلسکوپ( تمام  وایا و رهات پیراهمون اود و حت( اهموری را ک  اار  ا   اویزۀ  کروی ی

حرکت( کرده باشند یا رهت  بدون هنک شان قرار دارد،  همزهمان همشاهده کنند،  دید رسم(
 ، الات  ایط توانای( در هر دو قلمزرو فیزیکز( و   90: 1395اود را تزییر داده باشند )الن ، 

   یرفیزیک( رریان دارد.

 گو بدون کاربرد الفاظو گفت .4. 2. 3

گران با همورودات  یرهمادی نز  براسزاس    گوی تجرب و نحوۀ برقراری ارتااط و شیوۀ گفت

گوهای همادی، بلک  ا  بریس ارتااط فکری، اار  ا  چارچوب الفا  و چیزی شای  و گفت

یک(، افکار و گون  صدای فیز یابد؛ ب  ایط صورت ک  بدون تاادل هیچ پات( تحقس هم( ب  تل 

اند و ایط تاادل افکار ب   بان بوهم( و همحل( هنها  های اود را ب  یکدیگر همنتقل کرده اندیش 

  .71: 1377اند )همودی،  صورت نگرفت  است، اهما بدون ااتالف( در فهم، هن را درک کرده

 درنوردیدن زمان و فضا .5. 2. 3

در حیات فیزیک( همطرح اسزت،  عنمر  همان و همکان در بُید دیگر هست( ب  هن صورت( ک  

حضور در  صورت ب ی، همتراکم و ا لب کند ب گران گاه( گذر  همان را  ورود ندارد. تجرب 

اند و گاه( وسیت و سیۀ همکان( هن فضا را چنان گسزترده و وسزیع    ابدیت احساس کرده

ازود احسزاس    وههمد رفتاند ک  هیچ همحدودیت همکان( و حد و همر ی برای عاور و  یافت 

  .30: 1373اند. گویا در هن عالم، فضا بدون فضا و  همان بدون  همان است )همودی،  هنکرد
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 احساس یگانگی با اشیا .6. 2. 3

با همورودات و اشیای پیراهمون اود احساس ردای(  فقط ن گران در االل تجرب   بیشتر تجرب 

حزدت  شزان در عزیط حفزظ و    اند با بدن روح( اند، بلک  حت( احساس کرده و تمایز نکرده

اند. ایط اتمال و  ورودی، در کل عالم هست( پراکنده بوده و ب  هر چیزی همتمل و همتحد بوده
ادراک یگانگ( در برا( تجارب هممکط است همراه با احساسات اوشایند و کسب بیزنش  

  .311-312: 1398، نسب (مانیانژاد و  های علم( باشد )قاسمیان ناشناات  ۀدربار

 ندگیمرور رویدادهای ز .7. 2. 3

گران گاه( در حضور همورودی نوران( یزا   های نزدی  ب  همرگ تجرب  در برا( ا  تجرب 
بور هن(، سریع و  بدون حضور او، تمام یا بخش( ا  رویدادهای  ندگ( گذشتۀ اود را ب 

نمایش( ا  تجسمات بمری و ا  همنظزر شزخص ثالز  همجزدداً تجربز  و       صورت ب ا لب 
ایط اثنا نتیج  و با تاب اعمال، رفتار و نیات ازود را بزر   اند و گاه( حت( در   ندگ( کرده

  .26: 1373اند )همودی،  روی دیگران نیز درک و همشاهده کرده

 مواجهه با علم و دانشی فراگیر .8. 2. 3

های بسزیاری را ا  گذشزت  و    گران در االل تجرب  همیلوهمات و دانش بور همیمول تجرب  ب 
هزای نزوران( بز  ایزط علزوم و         گاه( در حضور هست(اند. الات حال و هینده دریافت کرده

اند تمام ابالعات( را ک  در حیزات   اند. گاه( نیز احساس کرده همیارف ناهمتناه( دست یافت 
اند، همجدداً با بین( کرده و بز    فیزیک( در ورودشان افت  باق( همانده و فراهموش کرده بوده

اند، ب  همجرد با گشت ب  حیات فیزیک(  هورده در هن فضا ب  یاد هنچ اند. اهما بیشتر  یاد هورده

  .350- 351: 1386اند )تالاوت،  فراهموش کرده

 های نزدیک به مرگ تجربه نییتب. 4

نظر  های همتفاوت( در تفسیر و تاییط تجارب نزدی  ب  همرگ ارائ  شده است. ب  تاکنون نظری 

و  ان یگرا یتیباهای  کل( تاییطتوان در دو دستۀ  های همحتمل در ایط باره را هم( تاییط رسد (هم

، براساس نظریزات  ان یگرا یتیباهای  بندی کرد. در تاییط گرایان  باق های فراباییت تاییط
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های نزدی  ب  همرگ را بدون ارراع ب  ادایان، ارواح یا  شناات(، تجرب  فیزیولوژیک( و روان

-یجۀ فیل و انفیاالت شیمیای(ای فیزیک( یا روان( و نت پدیده عنوان ب توانای( روح( انسان، 

تزریط   کنند. ا  رمل  همهزم  گران تفسیر هم( عما( درون همزز یا ناش( ا  واکنش روان( تجرب 

توان ب  نظریۀ تزییر گا های اون اعم ا  کاهش اکسیژن همزز یا افزایش  نظریات فیزیولوژیک( هم(

نظریات هماتن( بر الگوهای   ای داروها  همانند کتاهمیط، اکسید کربط اون، نظریۀ تأثیرات توهمدی

های ان همتیل دی  شیمیای( همثل نظریۀ دی همتیل تریپتاهمیط، نظریۀ فیال شدن گیرنده-عما(

های عما( ا  قایل اندورفیط و سروتونیط،  دهنده ها و انتقال اسپارت، نظریۀ ترش  هورهمون

ری  هگاه( نظریات هماتن( بر الگوی هناتوهم( اعماب همانند نظریۀ صرع قطیۀ گیجگاه( و نظ

هزای   تزریط تایزیط    . همچنزیط همهزم  Parnia et al., 2007: 217-218)حیط بیهوش( اشاره کزرد  

 دای(، نظریۀ اابرۀ تولد، تحقیقات  توان در نظریۀ انتظار، نظریۀ شخمیت شناات( را هم( روان

 های روان( ا  رمل  شیزوفرن( احما کرد. ای، نظریۀ نااودهگاه رمی( و بیماری قرنطین 

های نزدی   گرایان  همیتقد است ک  ساات تجرب  های باییت کل سابوم در انتقاد ب  تاییطهمای

رو  ب  همرگ، همستقل ا  اوهام و تخیالت همورود در ذهط نااودهگاه افراد همختلف است، ا ایط

گران را نتیجۀ همستقیم عملکردهای فیزیولوژیک( و روان( بدن هنها قلمداد  های تجرب  نااید یافت 

عواهمزل   بسزا  چز  های ناهمتیارف را ناش( ا  عواهمل( دانسزت کز     لک  باید ایط حالتکرد، ب
 :1368فیزیولوژیک( و روان( بدن هممکط است هن عواهمل را ایجاد یا در هن داالت کند )سابوم، 

 . همودی همیتقد است در بسیاری ا  هموارد تجارب نزدی  ب  همرگ درست قال ا  358- 360

ک  هیچ صدهم  یا ضاییۀ رسم( در همیان ناوده است،  یین( در  همان(فشار فیزیولوژیک(،  هرگون 

 . ب  عقیدۀ 168 :1377اند )همودی،  و افراد ا  سالهمت رسم( کاهمل( براوردار بوده اند دادهرخ 

تریط پاسخ نقض ب  نظریۀ همحققان( ک  ایزط تجزارب را ناشز( ا  داروهزا و      گریسط، ساده

چندان اندک( است ک  با هیچ درهمان داروی( همراه  ای ن ه دانند، تجرب   ا هم( عملکردهای توهم

و   ها را افراد فاقد ااتالالت همززی گزارش داده بر ایط بسیاری ا  تجرب  ناوده است. افزون

اند،  اند، در همقایس  با بیماران( ک  هیچ داروی( دریافت نکرده بیماران( ک  دارو دریافت کرده

رانسط، یک( دیگر ا  . (Greyson, 2007: 51)اند  ش کردهتجربۀ نزدی  ب  همرگ کمتری را گزار
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گران  اعتراضات( را ک  علی  توهم( بودن هماهیت ایط تجارب همطرح شده است، شهادت تجرب 

های نزدی  ب  همرگ در  داند ک  تجرب  همان( بر هماهیت هماوراءالطایی( تجرب  و نیز ایط همسئل  هم(

ک  تجرب  در اثر داروهای  همراهند، درحال(بیشتر هموارد با احساس هراهمش، شادی و شیف 

در نفز( نظریزات   . (Jansen, 1997: 10) ا نااوشایند و همراه با اضطراب  یادی است  توهم

( ب  حساب توقع، هسان ب توان  های نزدی  ب  همرگ را نم( ک  تجرب  شود (همشناات( گفت   روان

. برای نمون ، فونتانا، وقوع ایط تجرب  در شمار هورد انتظار، یا ناش( ا  توهم همزز در حال همرگ ب 

کند  شناات( قلمداد هم( هملحدان و افراد  یردیندار را شاهدی بر نادرست بودن نظریات روان

شزناات( همیتقزد اسزت، اعتقزادات قالز(        . گریسط در نقد نظریات روان99 :1385)فونتانا، 

ای ک  در هستانۀ همرگ پشت  ب گران و انتظارات هنان ا  حیات پس ا  همرگ در نوع تجر تجرب 

با  بسا چ کنند ک   ای را گزارش هم( گران، تجرب  گذارند، تأثیری ندارد،  یرا گاه( تجرب  سر هم(

بر ایط تجربۀ  اعتقادات همذها( و انتظارات هنان ا  حیات پس ا  همرگ در تضاد است. افزون

نظریات اواهزد بزود.    کودکان و تشاب  هن با تجربۀ بزرگساالن چالش( ردی در برابر ایط

اند، لزوهماً هیچ ارتااب( همیان باورهای قال( اود و  همچنیط کسان( ک  دانش قال( ا  تجرب  داشت 

گران با   . وی همچنیط همالقات تجرب Greyson, 2007: 50اند ) های تجرب  نیافت  همحتوا و ویژگ(

اند، اهما   نده و در قید حیات کردند ک  اقوام ناشناات  یا اقواهم( را ک  در االل تجرب  تمور هم(

داند  نظریات هم( گون  طیااند، همثال نقض( در برابر  پس ا  با گشت، ا  همرگ هنان ابالع یافت 

(Greyson, 2010: 169)    همچنیط همارک فاکس، همشاهدات عین( ازار  ا  کالازد و گززارش .

های  داند ک  پرسش هم( تأهمل( برانگیزتریط هموضوعات قابل  های بمری نابینایان را ا  بح  تجرب 

بقای هشیاری و عملکردهای همزززی پزیش روی همزدافیان     ۀبرانگیزی در حیط همهم و چالش
کویط ویلیاهمز، نیزز هشزت نمونز  ا     . (Fox, 2003: 8)دهد  گرایان  قرار هم( های باییت تاییط

روان(  های نزدی  ب  همرگ را ب  عملکردهای فیزیک( و تریط دالیل( را ک  فرو کاستط تجرب  همهم

پذیر  اند ا : شواهد عین( و همشاهدات اثاات کند ک  عاارت کند، ذکر هم( با تردید ردی همواره  هم(

ارو  ا  رسم؛ تجربۀ افراد نابینا؛ تجربۀ کودکان؛ تأثیرات پسین( تجرب  در  ۀدر االل تجرب

گران؛ تجربۀ حیط توقف روند رراح(؛ همشابهت و یکسان( تجارب نزدی  ب    ندگ( تجرب 
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گران همان( بر هماهیت هماورای( تجارب  رگ؛ کسب ابالعات و دانش فراگیر؛ گواه( تجرب هم
(Williams, 2002: 127-130)  . 

( بز   راحتز  بز  توان  ها را نم( گون  تجرب  با تور  ب  نقدهای یادشده، ریش  و علل ایط

 ( نسات داد.شناات روانعواهمل فیزیولوژیک( یا 

ای واقی(،  تجرب  عنوان ب ، تجربۀ نزدی  ب  همرگ درنهایت گرایان های فراباییت در تاییط

همینوی و شاهدی بر دوگانگ( رسم و روح، ورود هگاه( همستقل ا  همزاده، ورزود بُیزدی    

فیلیپو،  شود. برای نمون ، دیوید سط  یررسمان( )روح  و احیاناً حیات پس ا  همرگ قلمداد هم(

نزدی  ب  همرگ هیچ برهان قابی( ورود  دلیل هماهیت انفس( تجارب همیتقد است ک  اگرچ  ب 

ی همربوط ب  ها گزارشندارد ک  ایط همشاهدات را ناظر بر ورود حیات پس ا  همرگ بدانیم، اهما 

تجربۀ ارو  ا  کالاد، تجربۀ کودکان و تزییرات شایان تور  در  ندگ( صاحاان تجرب ، ا  

رفزری   همچنزیط . (Filipoo, 2006: 17)کنزد   گرایان  پشتیاان( همز( های فراباییت اعتاار تاییط

پذیر،  الن ، نیز شواهدی همانند بقای هشیاری هنگام قطع عالئم حیات(، همشاهدات عین( اثاات

هشیاری هنگام بیهوش( عموهم(، تجربۀ نابینایان، همرور رویدادهای  ندگ(، همالقات با اقوام 

ر در  ندگ( درگذشت ، تجربۀ کودکان، شااهت و یکسان( تجارب و تحوالت همثات و پایدا

گران را دلیل( بر هماورای( بودن هماهیت تجارب و ورود حیات پس ا  همرگ و بقزای   تجرب 

  .47- 52 :1396داند )الن  و پری،  هگاه( هم(

الجمل  ب  ورود ساحت( فراهمادی در انسزان و   گرایان  ف(ی فراباییتها طییتابرفداران 
روح و حیات پس ا  همرگ یا ورای هماده ارمال ب  ورود  ، یین( ب ور ند (همدر رهان اعتقاد 

بزور همیمزول    باور دارند، اهما برای توصیف و تاییط رزئیات تجارب نزدی  بز  همزرگ بز    

نظریۀ عالم همثال سهروردی راهز( را بزرای تزدویط تایزیط      رسد (همنظر  ی ندارند. ب ا  ینظر

 .هورد (همفراهم  تر کاهملگرایان  فراباییت

 . عالم مثال منفصل5

نخستیط فیلسوف( است ک  نظریۀ عالم همثال همنفمل یا عالم اشزااح همجزرده را    شیخ اشراق
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هزای رزوهری    ریزی کرده اسزت. صزورت   رهان( همیانۀ عالم عقل و عالم هماده پ( عنوان ب 

همثزال(  -همورود در ایط عالم، همنطاع در هماده و حواس همادی نیستند، بلک  کالادهای شزاح( 

هزای   حزال ا  کزم و کیزف و براز( ویژگز(      ، اهما درعیطاند همُیلق ، قائم ب  اود و فاقد هماده

ۀ همظهزر  ظهزور   همثابز  بز  رسمان( همانند رن  و شکل و همقدار براوردارند و در قوۀ ایال )

 . ادراک صور همُیلقۀ همورود در ایط عالم، اگزر  211-212: 2،  1380یابند )سهروردی،  هم(

بزر ایزط    ( هممکط است. افزونبدون تمثل باشد، تنها ا  بریس ادراک ایال( و با حواس بابن

ابدان همثال( ا  همۀ حواس براوردارند و ا  همۀ لزذّات و هالم حسزی  نیزز همتلزذّذ و همتزألم      

 . با ایط حال، حقایس همورود در ایط عالم اگرچ  همادی نیستند 188: 1358شوند )هروی،  هم(

ایر اشیای و همحل همادی ندارند، اهما گاه( ا  بریس همظاهر حس( همچون هب، هوا، هین  و س

انزد. ا  رملز     شوند و برای برا( ا  بریس حزواس ظزاهری قابزل درک    صیقل( هشکار هم(

ا    . شزیخ اشزراق  552: 1372هممادیس ایط اهمر، رؤیت رطّ و شیابیط اسزت )شزهر وری،   

رهگذر ایط عالم ب  حل و تاییط همسائل بسیاری در همیتقدات دین( و فلسزف( پرداازت. ا    

های ایال(،  ثال برای توری  ورود همالئکۀ صوری و ارنّ ، صورترمل  اینک  وی ا  عالم هم

های همورود در هین ، ازواب و رؤیزای صزادق ، بیز  ارسزاد و همیزاد رسزمان(،         صورت

هزای انایزا دربزارۀ بهشزت و رهزنم       همیجزات و کراهمات انایا و اولیا و حکما، تحقس وعزده 

 صوری، و هگاه( ا  همزیاات استفاده کرده است. 

های نزدی  ب  همرگ با  های تجرب  قال  با ادعای همسان( و سا گاری ویژگ(در اداهمۀ هم
 پردا یم.  عالم همثال، ب  تاییط ایط تجارب هم(

 های نزدیک به مرگ و تبیین براساس عالم مثال های تجربه . ویژگی6

گرایان  ب  تحلیزل و تایزیط   ک  اشاره شد، پژوهشگران( ک  با رویکردی فراباییتبور همان

ها را واقی( و در ی  دنیای روحزان( و   اند، ایط تجرب  های نزدی  ب  همرگ پرداات  تجرب 

اند، اهما ب  هماهیت هن رایگزاه روحزان( و تایزیط     برای ساحت  یرهمادی ورود انسان دانست 

نظریۀ عالم همثال سهروردی چارچوب همیقول(  رسد (همنظر  . ب اند نپرداات رزئیات تجارب 
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ی تجارب نزدی  ب  همرگ برای ها (ژگیوهورد. برا( ا   راهم هم(برای تاییط ایط تجارب ف

تاییط ب  نظریات دیگری ا  شیخ اشراق )همانند هویت نوری نفس، انوار قاهره، عالم ذُکر  

 نیا  دارند ک  در همحل اود ب  هن پرداات  اواهد شد. 

 ترک کالبد مادی .1. 6

اند، احساس  هستانۀ تجربۀ اود گرفت  هنک  در همحض ب گران  چنانک   بیان شد، بیشتر تجرب 

اند ک  ا  قید قالب تط و شوا ل همادی و رسم( همچون بیرون ههمدن ا  لااس( کهنز    کرده

اند، و تمورشان ایط بوده ک  در حال همرگ هستند. شیخ اشراق، براساس ثنویزت   ردا شده

یا  یرااتیاری ااتیاری  صورت ب ، اش دوبارهنفس و بدن، ب  ردای( روح ا  تط و با گشت 

را هملکزۀ همزرگ ااتیزاری همیرفز(      و سلوک، شرط سیر االشراق حکم اعتقاد دارد. در کتاب 

یابد و ب  عالم همثال یا  کند ک  در پ( هن، نفس ا  ظلمات تط و شوا ل رسم( رهای( هم( هم(

  .255: 2 ،  1380شود )سهروردی،  انوار قاهره هملحس هم(

، در اموص ارو  نور همدبر ا  بدن همادی دیالواح عماشیخ اشراق همچنیط در کتاب 

بدانم ک  همط کیستم و  میدرهچون همط ا  پوست اود ب  »کند ک   ا  بایزید بسطاهم( نقل هم(

ضزمط   المشزارع و المطارحزات،    یا در کتزاب  128: 3،  1388)سهروردی، « ا  هن کیستم

ان شمرد همگر اینک  کس را نتوان ا  همتأله هیچ»دارد:  توصیف ویژگ( حکمای همتأل  اظهار هم(

بدن و کالاد وی بسان پیراهن( شود ک  هرگاه بخواهد ب  در هرد و هرگاه بخواهد بز  تزط   

کند، هرگاه بخواهد الع کالاد کند و تط را رها کند و بسان پیراهط پوشیدن و ا  تط ب  در 

کنزد و اگزر    و عالم نور عزرو  همز(   ها هسمانهوردن همجرّب گردد. چنیط شخم( ب  رانب 

ی، سزهرورد « )دیز درهیل باشد و اراده کند ب  هر شکل و صورت( ک  اود برگزینزد بز    هما

1380   ،1 :503  .  

 کالبد روحی یا قالب مثالی .2. 6

هنهزا  اسزت.  « بُیزدی روحزان(  »یزا  « کالادی روح(»گران، احساس داشتط  ا  حاالت تجرب 

 صورت ب رم و ا لب در شمایل بدن همادی، اهما بدون ربور همیمول کالاد روح( اود را  ب 

اند. ایط حالت حاک( ا  نزوران( بزودن نفزس     کالادی نوران(، لطیف و شفاف احساس کرده
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 ریپزذ   نابق  و ورود هن ب  کالاد همثال( است و با دیدگاه سهروردی در ایط اموص توری 

است. سهروردی، در بیشتر هثار اود با تحلیل پدیدارشناسان  ا  علم نفس ب  اود و تأکید 

هویت ادراک( هن و تثایت حضوری و شهودی بودن ایط علم، نفس را روهری نزوری   بر

 127و  94: 3،  1388بدن همادی یا همثال( داشت  باشد )سهروردی،  تواند (همدانست  است ک  

همط وقت( با اود الوت کردم و الزع  »گوید:   . در اموص نوران( بودن نفس هم(134و 

« یززی رززء ورزود ادراکز( و نزوری در هن نیزافتم      بدن نمودم، ب  ذات اود نظر کردم چ

 . همچنیط در همورد کالاد همثال(، هنجا ک  ا  سرنوشت ارواح و 115: 1،  1380)سهروردی، 

کند، توصیفش بیشتر در قالزب اصزطالحات(    نفوس بشری پس ا  ردای( ا  بدن بح  هم(

)سزهروردی،   چون اشااح و صیاص( همُیلق  و صور همُیلس ال ف( همحل و ال ف( همکزان اسزت  

  .230 -231و  212: 2،  1380

 فرایند ادراک و وجود حواس روحانی . 3. 6

انگیزی رریان دارد و کالاد  بور شگفت بور همیمول ادراک ب  در تجارب نزدی  ب  همرگ، ب 

گران ا  ادراکات حس( و فراحس( براوردار است. ایط ادراکات گویزای هن  روح( تجرب 

تزری ا  حزواس رسزم     تر و لطیزف  نای( ادراک بسیار شریفاست ک  کالاد روح( هنان توا

فیزیک( دارد. ایط سنخ ادراکات سط  بزاال در نظریزۀ سزهروردی ا  بریزس حزواس همثزال(       

تاییط است. سهروردی بر همانای قاعدۀ اهمکان اشرف، همیتقد  قابل یرهمشروط ب  اهمور همادی 

نای( و بویای(  یرهمشروط بز   است ک  نور همدبر یا همان نفس در عالم همثال، ا  شنوای(، بی

 . هزروی ا  رملز    242: 2،  1380ابزار و هالت رسمان( برازوردار اسزت )سزهروردی،    

شارحان وی، در اموص ورود حواس همثال( اظهار داشت  است ک  نفس نابقز  در  همزان   

تیلس ب  بدن رسمان( ب  بدن همثال( نیز تیلزس دارد. در وقزت هشزیاری و بیزداری کز  بز        

حسیات همشزول است، ا  ادراک هن حواس با بزدن همزادی  افزل اسزت، اهمزا       رسمانیات و

ک  حواس بدن همادی همیطل شود، با حواس همثال(، حقایس و همورودات عالم همثال را  هنگاهم(

گزران ا  ادراکزات قزوی و     . بنابر ایط، گززارش تجربز   219: 1358کند )هروی،  ادراک هم(
اصطالح همثال( شیخ اشراق  س یا ادراکات ب گسترده در االل تجربۀ نزدی  ب  همرگ با حوا
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ک  در  کند (همقابل تاییط است. نمونۀ بار  چنیط ادراک( را وی در هماهیت ادراک بمری بیان 

 .دیه (همپ( 

 بینایی ارتقایافته   .4. 6

یافت  براوردارند و تجربۀ بمری کاهمل( را ا   گران ا  نوع( همیدان دید وسیت بیشتر تجرب 

گران دارای همؤیدی در سخنان سزهروردی دربزارۀ تحقزس     ط حالت تجرب اند. ای سرگذرانده

بزا تحلیزل اشزراق(     االشراق حکم ابمار در عوالم باالست. سهروردی در چند رای کتاب 

دربارۀ کیفیت ادراک بمری ب  ایط هموضوع تمری  کرده است ک  اگرچ  در حیات فیزیک(، 

کنزد، اهمزا در    و ش(ء همرئ( تحقس پیدا همز(  همشاهدۀ همادی با ورود همقابل  و رویاروی( بیننده

شده ورود ندارد، اهما عمل دیدن با دیدی بسیار وسیع شرط همطرح بسا چ عوالم همافوق هماده 

گیرد و ایط اهمر حاک( ا  هن است ک  دیدن در عوالم دیگر تنها ا  سزنخ اضزافۀ    صورت هم(

د اسزت کز  بزا رفزع     اشراقی  و علم حضوری اشراق( است و بینندۀ اصل( صرفاً نور اسفها
ها و هموانع همادی و نیز با حضور و اضافۀ اشراقیۀ اود، حقایس را فارغ ا  قوای بدن(  حجاب

کند. سزهروردی ابمزار را بز      ای ک  در رسم همادی دارد، همشاهده هم( تر ا  همشاهده و کاهمل

 ک  اعم ا  ادراک بمری صور همادی، صور همثال( و حت( شزهود انزوار   برد (همکار  همینای( ب 

  .213- 214: 2 ،  1380قاهره و نوراعنوار است )سهروردی، 

 شنیدن صداهای متمایز و غیرمادی .5. 6

همنزلزۀ اصزوات همورزود در عزالم همثزال       گران ا  شنیدن صداهای روحان( ب  دریافت تجرب 

عالم همثال افالک(  و ا  بریس هن قابل فهم و تاییط است. شیخ اشزراق، بزرای    اموص ب )

های همتنوع( قائل است ک  همشروط ب  شرایط اصوات عالم همادی،  ات و نزم ایط عالم اصو

اموص صداهای سهمگیط   یین( ارتیاش اهموا  و تموّ  هوا نیستند. وی شنیدن صدا )ب 

داند و همیتقد است  تمور هم( رقابلی ا  بریس اهموا  هوا با ایط شدت اصطکاک در همزز را 

هسزتند. وی همچنزیط هزیچ ههنگز( را      ک  ایط اصوات، در حقیقت صورت همثال( صزوت 

بزر   داند. افززون  ا  ههن  همثال( افالک و هیچ شوق( را ب  دررۀ شوق هنها نم( تر بخش لذت

ایط شیخ اشراق اصوات همثال( را ن  صرفاً در همقام رابلقا و رابرصا )شهرهای همثال( همتنزاظر  
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افزالک  دانسزت  اسزت کز       با عالم همادی ، بلک  در همقام هورقلیا )شهر همثال( همتناظر با عالم

کز  ا  قالزب تزط بیزرون      فرشتگان، سیادتمندان و سالکان اعم ا  انایا، اولیا و حکما هنگاهم(

: 2،  1380اند )سهروردی،  اند، ب  هن وارد شده و در هن ا  روحانیات افالک هگاه شده ههمده

  .505: 1و   242-241

 زمان و فضای غیرمادی .6. 6

انزد،   گران پس ا  ردا شدن ا  بدن همادی پشت سزر گذاشزت    یک( ا  همراحل( ک  تجرب 

ادراک  همان و فضای( همتفاوت ا  عالم هماده و سلب همییارهای  همزان( و همکزان( ا  هن بزوده    

ۀ ورود ب  عالم(  یرهمادی اسزت و تنهزا ا  بریزس عزوالم     همنزل ب است. در واقع ایط همرحل  

شیخ اشراق برای اثاات عالم همثال، ا  ناود است.  ریپذ همافوق هماده )عالم انوار و همثال  توری 

اوصاف  همان( و همکان(، اعم ا  حرکت و همسافت و اوضاع و رهات در تجزارب همربوبز    

در اموص تجرد عالم همثال( ا   االشراق حکم بهره برده است. برای نمون ، وی در کتاب 
کز  نزائم و    ن گو و همان»... نویسد:  حرکت و همسافت و رهت در ذیل بیان کیفیت رؤیا هم(

حرکت( کرده باشزد، ا  عزالم همثزال(     بدون هنک شود،  ک  ا  اواب بیدار هم( همانند او هنگاهم(

در  ک  (کسبور  بیند، همیط شود و عالم همثال( را در رهت ااص( ا  عالم هماده نم( ردا هم(

« کند حرکت( کرده باشد در رای اود عالم نور را همشاهده هم( بدون هنک همیرد،  ایط عالم هم(

بر ایط وی در بیشتر هثزار ازود، نزور همزدبر را       . افزون241-242: 2،  1380)سهروردی، 

داند ک  رسم و رسمان( و قابل اشارۀ حس( نیست و فاقد  همان و همکان  روهر همجردی هم(

است. برای نمون  وی در رسالۀ الواح عمادی بز  نقزل ا  بایزیزد      همادی و اوضاع و رهات

را در دو کون، یین( عالم اثیزری و عنمزری، بلزب کزردم و      همط اود»گوید:  بسطاهم( هم(

« پیدا شزد ذات همزط نز  در همکزان و نز  در رهزات      »کند:  همچنیط ا  حال  نقل هم(«. نیافتم

های همثزال( را صزراحتاً صزور      . شیخ اشراق همچنیط صورت128: 3،  1388)سهروردی، 

صزور در همکزان و همحزل     همُیلقۀ بدون همحل و همکان همیرف( کرده و اظهار داشت  اسزت ایزط  

همنطاع نیستند، اهما برای هنها در عالم هماده همظاهری ورود دارد ک  گاه( برحسب اقتضزای  
کنند و برای برا( افراد ا  بریس حواس ظاهری قابل  اوضاع فلک( در هن همظاهر ظهور هم(
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و سایر اشیای صزیقل( ا  هممزادیس    وهوا هبرؤیت هستند. رؤیت رطّ و شیابیط در همظهر 

  .552: 1372سئل  است )شهر وری، ایط هم

 ادراک یک نور درخشان .7. 6

دراشان و سرشار ا  عشزس و   شدت ب گران گاه( با نور یا انواری  چنانک  گذشت، تجرب 

بور کلز( بز  دو    ی عالم همثال ب ها ذاتاند. در حکمت اشراق(،  هگاه( همطلس همالقات داشت 

-242: 2،  1380)سزهروردی،   شوند (همبخش نوران( )همستنیر  و ظلمان( )همظلم   تقسیم 

 . ذوات نوران( در هن عالم، همالئ  و نفزوس )انزوار همزدبّره  درگذشزتۀ سزیادتمندند      241

گزران  ی را کز  تجربز   ا (نزوران ذوات  رسد (همنظر   . ب 230-231: 2،  1380 ،یسهرورد)

رند و همیط روهرهای نوری دانست ک  هم اود هویت نوری دا توان (هم، اند کردههمشاهده 

هم ا  اشراقات انوار قاهره و اود نوراعنوار براوردارند. شیخ اشراق در قسمت( ا  کتزاب  

نفزس  »نویسد:  کند و هم( ب  دیدار نفوس باهر با عالم انوار همحض اشاره هم( االشراق حکم 
نابقۀ انسان( ک  اود در اصل نور است، هرگاه با ابالع بر حقایس و عشس ب  عالم انوار، ا  

ک  عزالم نزور همحزض را همشزاهده کنزد،       گ( ارسام پیراست  گردد، پس ا  همرگ، همیطهلود

واسط  یا با واسط  را ا  انزوار قزاهره و انزوار     ب( صورت ب اشراقات( ناهمتناه( ا  نوراالنوار 

اند ]همچون نفوس پاک انایا و اولیزای الهز([ دریافزت     اسفهادی ک  پیش ا  او ا  دنیا رفت 

شود. ایط ارواح و انوار دم ب  دم بر یکدیگر  نهایت براوردار هم( ذت( ب(کند و سپس ا  ل هم(

اشراق دارند و هر نور الحق( ا  نور سابس و هر نور سابق( ا  نور الحس کسب نور و فیض 

 ،یسهرورد« )دیه (درهمدوایر اشراق( عقل( نوری  صورت ب کند و همجموع ایط اشراقات  هم(

1380  ،2: 226.  

 منِ مثالیمالقات با  .8. 6

گران در االل تجرب ، پس ا  همالقزات بزا همورزودی نزوران(،      بور همیمول برا( تجرب  ب 

انزد، هن همورزود بزا ایزط      ک  ا  هن همورود دربارۀ هماهیت و هویتش سزؤال پرسزیده   هنگاهم(

اود را همیرف( کرده است )همو ون، برناهمۀ « همط روح تو و همطِ هسمان( تو هستم»همضمون ک  

هزای   ها و داسزتان   . در بسیاری ا  رسال 30/01/1400در  شده پخش(،  ندگ( پس ا   ندگ
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ای  کنیم ک  برای هر نفس( پیش ا  فرود ههمدن در بدن، فرشت  رهمزی شیخ اشراق همالحظ  هم(

همحافظ در رهان فرشتگان همقیم است ک  سال  رهرو حقیقت همیموالً پس ا  ردا شزدن ا   

کنزد. بنزابر    نوران( و روحان( است، دیدار همز( رسم با هن فرشتۀ نگهاان ک  در قالب پیری 

تلق( هانری کربط ا  دیدگاه شیخ اشراق، برای هر نفس پس ا  عرو  ب  عزوالم روحزان(   

همورودی همتیلس ب  عوالم روحان( هست ک  شفقت و رأفت همخموص( ب  هن نفزس دارد.  

کند و تسلّ(  کند، هنها را حمایت و هدایت هم( همیط همورود است ک  ب  هنها دانش عطا هم(

بر ایط ب  عقیدۀ کربط، ایط   . افزون29: 1390رساند )کربط،  بخشد و ب  پیرو ی نهای( هم( هم(

یافتۀ اود شخص، همطِ همثزال(،  ذات روحان(، فرشتۀ نگهاان، همزاد هسمان(، چهرۀ فردانیت

بااع تام در ادب هرهمس( و فرشتۀ فیلسوف یا فرشت  در  بان دین( و نیز راهنمای شخم( 

  .181-182: 1388د است )کربط، فر

 ارتباطات غیرکالمی .9. 6

همیزادل   تزوان  (همگران با همورودات روحان( هن عالم را  شیوۀ ارتااط  یرکالهم( روحِ تجرب 

ا  هن علم حضوری نفوس و انوار در عالم همثال دانست. بنابر اعتقاد شیخ اشراق، نور همدبر 

اویش است، اودهگاه و سراسر حضور و  حی  ک  فاقد هماده، قائم ب  ذات و همُدرِک ذات

همیان نور همدبر با همورودات همثال( و انوار  و نیز ا  هنجا ک نور و ادراک است. بر همیط همانا 

رو  ای ورزود نزدارد، ا ایزط    ساب نورانیت و تجرد ا  هماده، حجاب و فاصزل   عوالم باال، ب 

تازاط هنزان بزا یکزدیگر ا      نسات ب  یکدیگر ا  شهود و علم براوردارند. بر ایط اساس، ار

شود. حت( عقول و همفارقات و انزوار همجزرده نیزز     بریس اشراق و علم حضوری حاصل هم(

ای با انزوار   دلیل اینک  سراسر ورودشان ادراک شهودی بمری است و حجاب و فاصل  ب 

بر هنک  ب  ذات اود علم حضوری دارند، ب  دیگر همجردات و انوار نیز  دیگر ندارند، عالوه

  .111-112: 2،  1380م اشراق( حضوری و شهودی دارند )سهروردی، عل

 احساس فراگیر عشق، لذّت و محبت .10. 6

و  گزر  تجرب ی تجارب نزدی  ب  همرگ، ا  عشس و همحات عمیس همیان ها گزارشدر بیشتر 

همورودات هن عالم سخط ب  همیان رفت  است. ورود ایط احساسات ا  بریزس نظریزۀ شزیخ    
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عشس همتقابل انوار )چ  انوار همدبره یا نفوس و چ  انوار قزاهره  قابزل   اشراق در اموص 

بر پایۀ عشس و همحازت   وست یپ هم ب ترسیم است. شیخ اشراق کل نظام هست( را در برح( 

. همۀ ایط ور ند (همکند ک  همطابس هن، انوار اعم ا  قاهره و همدبّره ب  یکدیگر عشس  ترسیم هم(

ال و کمال نوراالنوار ک  شدیدتریط کماالت را داراسزت،  انوار و نفوس نیز ا  همشاهدۀ رم

  .136-137: 2،  1380شوند )سهروردی،  همتلذّذ و همسرور هم(

 احساس وحدت و یگانگی  .11. 6

گران ا  احساس یگانگ( با هست( و همورودات، با اعتقاد سهروردی همان( بر  دریافت تجرب 

پذیر است. ب  گفتۀ شزیخ اشزراق،    توری اتحاد عقل( نور همدبر با همظهر اود )انوار همجرده  

اند بدن همظهر هنهاست و با هن رابطۀ شوق( دارند، اهما پزس   ک  در بدن نفوس همدبره تا  همان(

ساب شدت عالق  و عشق(  ا  اینک  ا  قالب تط و تنگناهای همادی و رسم( رها شوند، ب 

شوند و هنچنان ب  هن انوار  ی عالم انوار کشیده هم(سو ب ک  ب  عالم نور و انوار قدس( دارند، 
کنند با هن انوار یکز( شزده و    شود ک  تمور هم( ور ند و در هنها  رق و همحو هم( عشس هم(

حقیقت هنها همان انوار شده است. چنانک   همان( بدن، همظهر هنها بزوده اسزت و اکنزون هن    

اتحزاد عقلز( پیزدا    تنها با هن انوار  رو ایط نفوس ن  اند. ا ایط انوار همظهر و رلوگاه هنها شده

کنند ب  قداست هن  بینند، بلک  حت( احساس هم( کنند و ورود اود را همستزرق در هنها هم( هم(

کز  پیداسزت،   بور همزان  . 228: 2،  1380انزد )سزهروردی،    انزوار همقزدس و همطهزر شزده    

، بلک  ا  گمان دیگو (نمبرا( عرفا، در اینجا ا  وحدت ورود سخط  براالفسهروردی، 

 .دیگو (همات ب  چنیط وحدت( یا ب  اصطالح ا  وحدت شهودی سخط نس گر تجرب 

 ی زندگیها سالتجسم اعمال و دورنمایی مجدد از  .12. 6

همرور رویدادهای  ندگ( در االل تجارب نزدی  بز  همزرگ ا  بریزس نظریزۀ عزالم ذُکزر       

، بنابر اعتقاد سهروردی، هر هنچ  در عالم عنمری است چراک است،  ریپذ سهروردی توری 

تریط حاالت و اعمال  تریط و کل( درست ب  همان صورت در افالک همورود است و رزئ(

 تکزویط الهز(  گذشت  و هیندۀ هدهم( در ایط عالم همسطور و هر هنچ  انجام دهند، در کتزاب  

 . الات  تجربۀ همزبور ا  نظر سهروردی 244: 2،  1380هممور و همنقوش است )سهروردی، 
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گران ب  انوار همدبّر هسمان( و همنیکس شدن حقیقت اعمال  ب همنزلۀ همتمل شدن نفوس تجر ب 

ا  لوح همحفو  بر هنهاست؛ چنانک  هروی نیز همیتقد است، صور همزۀ کائنزات در افزالک    

انزد و ا    همسطور است و نفوس همدبرۀ اررام افالک ب  تمام صور کائنات و اهمور رهان عال م

رو پس ا  همرگ  ی همادی است، ا ایطها ک  همانع ادراک هن صور توسط انسان حجاب هنجای(

شود. در ایط همیان هری  ا  نفوس با دیزدن اعمزال    بدن، تمام اعمال بر نفوس همنکشف هم(

شود و با دیدن  شوند و سرور ساب تمثل هنها ب  صور حسن  هم( حسن  همسرور و همتلذّذ هم(

ود شز  اعمال سیئۀ اویش همحزون شده و حزن همورب تمثل هنها ب  صور قایح  همؤلم  همز( 

  .226-227: 1358)هروی، 

 دریافت معارف و حقایق غیبی .13. 6

دریافت حقایس و دستیاب( ب  علوم ناهمتناه( و بیکران هست( در االل تجارب نزدیز  بز    

های( است کز  ا  بریزس اشزراقات انزوار      همرگ، ک  پیشتر ب  هن پردااتیم، ا  رمل  ویژگ(
پذیر است. بنابر نظر شیخ  سفهادیۀ فلک( توری قاهره بر نور همدبر و نیز اتمال وی با انوار ا

کز  گرفتزار اهمزور حسز( و      ک  نور همدبر )نفس  ا  عالم نور است، تا  همان( اشراق، ا  هنجا 

کز  شزوا ل همزادی ا      همادی باشد توانای( ادراک حقایس عالم  یزب را نزدارد، اهمزا هنگزاهم(    

ار همزافوق ازود قزرار    ورودش برداشت  شود، در همیرض اشراقات و الهاهمزات فراگیزر انزو   

گیرد و سپس با همتمل شدن ب  همُدبّرات علوی  )نفوس فلک(  ک  عال م ب  رزئیات کائنات  هم(

ی قوۀ عاقل  حقایس  یا( و همیارف بسیاری را ا  نفزوس فلکز( و   ریکارگ ب اند، بدون  رهان

شهودی و حضوری درک و دریافت  صورت ب انوار روحان( بدون ورود حجاب و همانع و 

  . 236-237: 2،  1380ند )سهروردی، ک هم(

 شده فراموشیادآوری آنی حقایق  .14. 6

انزد   گران پس ا  ردا شدن ا  رسم، احساس کرده بورک  بیان کردیم برا( ا  تجرب  همان

اند. همچنیط بیض( ا  هنهزا   دفی( و هن( با بین( کرده بور ب در هن فضا حقایق( را همجدداً و 

پس ا  با گشت ب   ندگ( فیزیک( قادر ب  یادهوری تجرب   ها دتهمک  تنها  اند دادهگزارش 

گران نیز با عالم ذُکر قابل فهم و تاییط اسزت.   اند. ایط بخش ا  گزارش تجرب  اویش بوده
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شیخ اشراق ا  عالم افالک، یین( قلمرو نفوس فلک( ک  عزال م بز  صزور وقزایع گذشزت  و      

شزود کز     ل بیان تیداد قوای بابن( نفس همتذکر هم(کند و در ذی اند ب  عالم ذُکر یاد هم( هینده

شده، همزز و  حافظ  و یادهوری انسان ب  رهان ذُکر همربوط است. در یادهوری اهمور فراهموش

ای بز  نزام    دیدگاه همشزائیط اصزالً ازانز     براالفی  ا  قوای بدن( داالت( ندارند و  هیچ

بلکز  در یزادهوری اهمزور     شزده شزود،   حافظ  ورود ندارد ک  باع  با بین( اهمور فراهمزوش 

شده نور همتمرف )نفس انسان(  ب  نفوس فلک( یا ب  تیایری ب  انزوار اسزفهادی     فراهموش

شزود و در اثزر ایززط اتمزال بسزیاری ا  حقزایس و اهمزور را ا  هن عززالم        فلکز( همتمزل همز(   

؛ 208: 2،  1380کنزد )سزهروردی،    گرداند و در صفحۀ ذهط ازویش همشزاهده همز(    با هم(

  .410- 412: 2،  1391شیرا ی، همچنیط ر.ک: 

 گرانشهود حسی، مبنای تجارب فیزیكی تجربه .15. 6

ک  بیان شد، بخش( ا  تجارب نزدی  ب  همرگ در فضای فیزیک( همشترک با افراد بور همان
گران بدون بدن همادی و قوای ادراک( همورود در ؛ یین( تجرب دهد (همب  اصطالح  نده رخ 

حس( افراد  نده حاضر در صحن  را )حت( بنزابر ادعزا بسزیار     همان ادراکات توانند (همهن 

  داشت  باشند. ایط بخش ا  تجارب نیز با کم  نظریزۀ ادراک شزیخ   تر تیفیباکو  تر شفاف

، ن  داند (هماشراق قابل تاییط است. سهروردی همدرِک واقی( را در ادراک حس( اود نفس 

ی واحد ک  همان ذات نوری ا قوهنفس  ب  همۀ قوا در نور همدبر )»قوای نفسان(. ب  نظر او 

همشروط ب  همقابل  )ش(ء  با چشم است، اهما بیننزده   اگرچ . و ابمار گردد (با همنفس باشد، 

 . بنابرایط شزرایط همزادی در   213: 2،  1380نور اسپهاد )نفس یا روح  است )سهروردی، 

قزدهمات ادراک همیتازر   ۀ همهمثابز  ب ادراکات حس(، فقط در  همان ارتااط نفس با بدن و هن هم 

ء همحسزوس ا     . اود ادراک عاارت است ا  شهود ش(234: 2،  1380است )سهروردی، 

 . چنیط ادراک( پس ا  ردای( 486: 1،  1380بریس اضاف  اشراق( نفس با هن )سهروردی، 

همربزوط بز  هن، همچنزان     داتیو تمها  قوای همادی و همقدهمات  اش یا ین (بنفس ا  بدن و 

هزم   تزر  یقزو و  تر شفافساب ناودن هن وسایط،  ب  بسا چ قرار است و حت( برای نفس بر
 باشد.   
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  . نتیجه7

ی ها دگاهیدک   دهد (هماود نشان  اودی بررس( پدیدارشناسانۀ تجارب نزدی  ب  همرگ، ب 

ی ا  تمزام  ا رانا  هم تاییط  توانند (نم(، شناات روان، اعم ا  فیزیولوژی  و ان یگرا یتیبا

گرایان  نیز صرفاً بر چند اصزل  ی فراباییتها طییتادست دهند.  ایط تجارب ب  یها (ژگیو

رو تنها  کل(، همانند ثنویت رسم و روح، تجرد روح و فناناپذیری هن هماتن( هستند و ا ایط

، اهما ا  توانای( توری  و تایزیط رزئیزات   نندک (هم ندگ( بیرون ا  کالاد رسمان( را توری  

. سهروردی با ارائۀ نظریۀ عالم همثال، ضمط اثاات رهان( ندیه (رنمبتجارب نزدی  ب  همرگ 

ی صزوری و  هزا  فرشت بینابیط، ب  توری  و تاییط برا( هموضوعات دین( و فلسف( همانند 

ارنّ ، رؤیاها، همکاشفات عرفا و اولیا، بهشت و دو خ صوری و... پرداات. بیدها همالصدرا 

را توری  کرد. در ایط پژوهش همیلوم شد ک  بزا   ا  ایط نظری  استفاده کرد و تناسخ همینوی

ی تجارب نزدی  ب  همرگ با تمویر سهروردی ا  عالم همثزال،  ها (ژگیوتور  ب  سا گاری 

نظزر   ی ا  ایط تجارب ب  دست داد. ب تر همنسجمو  تر کاهملگرایانۀ  تاییط فراباییت توان (هم

و هن  کنزد  (همز رد سزیر  هنگام همرگ هموقت در عزالم اشزااح همجز    گر تجرب ک  روح  رسد (هم

. همچنیط بخش( ا  تجارب ب  همرگ کز  در عزالم فیزیکز( رخ    گذراند (همتجارب را ا  سر 

و همشترک با تجارب حس( افراد  نده است، با استفاده ا  نظریۀ شهود حس( و علم  دهد (هم

 اشراق( شیخ اشراق قابل تاییط است. 
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