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So far, various cases of near-death experiences have been reported by different 

people around the world. In addition to examining the reasons given in by the 

proponents and opponents of these experiences, this article proves that one cannot 

deem all these experiences as valid or invalid. Rather, various near-death experiences 

should be differentiated: (a) some experiences for which no natural explanation 

exists are valid; (b) some cases that are against rational and religious teachings are 

invalid; and (c) no decisive stance can be taken about some others; rather, one can 

deem the accuracy of these experiences as possible. Another important point is that 

the acceptance of the validity of some of these experiences does not mean that the 

experiencers have really entered the intermediary world and returned from it. Rather, 

their accuracy means that these experiences do not originate from mind and 

hallucination, but rather God has decided that the soul of some humans experiencing 

the near-death experiences get separated from their bodies so that those individuals 

can see parts of the realities related to the afterlife. This way, these experiences turn 

into a reminder of the afterlife for the experiencers and others. 
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گزارش شدده اسد .    ایمختلف در نقاط گوناگون دن یها به مرگ توسط انسان کیاز تجارب نزد یموارد متعدد
 نید تمدام ا  تدوان  یکده نده مد    کند یتجارب، اثبات م نیموافقان و مخالفان ا لیدال یپژوهش ضمن بررس نیا

به مدرگ   کیانواع تجارب نزد نیب دیکرد، بلکه با یتمام آنها را نادرس  تلق نکهیتجارب را معتبر دانس  و نه ا
اعتبارند؛ ب( نسدب    یتجارب دارا نیوجود ندارد، ا یعیطب نییاز تجارب که تب ینهاد: الف( نسب  به برخ زیتما

 گدر ید یتجدارب فاددد اعتبارندد؛ د( در خ دوخ برخد      نیا اند، ینیو د یعقل یها که مخالف آموزه یبه موارد
 نکده یا گریمهم د ۀب را محتمل دانس . نکتصح  آن تجار توان یاتخاذ کرد و تنها م یموضع داطع توان ینم
گدران وادعداو وارد جهدان بدرزه شدده و سد   از        که تجربه س ین معنا نیتجارب بد نیاز ا یاعتبار برخ رشیپذ

بلکده   سد ، یتجارب مح ول ذهن و تدوهم ن  نیاس  که ا نیا یاند، بلکه مق ود از درست جهان برزه بازگشته
از  یا به مرگ، از بدن آنها جدا شود و آنهدا گوشده   کیها در حاالت نزد انسان یکرده که روح برخ هخداوند اراد

 یندوع  گدران، ید یو هدم بدرا   شدان یخدود ا  یمرتبط با جهان پ  از مرگ را مشاهده کنند تا هدم بدرا   قیحقا
 .جهان آخرت محسوب شود یادآوری

 کلیدواژه:
 تجربۀ نزدیک به مرگ، 

 جهان آخرت،
 انگاری جوهری،  دوگانه 

 مرگ،
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 مقدمه. 1
اند. در دوران معاصر، اولین شخ ی که  هایی را در خ وخ تجارب نزدیک به مرگ نقل کرده افراد زیادی در طول تاریخ گزارش

زندگی  کتاب خود با عنوانای را در زمینۀ این تجارب ارائه داد، ریموند مودی بود. وی در  های گسترده صورت آکادمیک پژوهش به
 ,Moody) کند های این تجارب اشاره می ها و تفاوت های زیادی از این تجارب را توصیف و به شباه  ، نمونه1پ  از زندگی

. توصیف کامل این تجارب 1شود، به شرح زیرند:  عنوان مشترکات تجارب نزدیک به مرگ بیان می . برخی اموری که به(2001
. 3شود؛  . زمان در این تجارب مدخلیتی ندارد، به این معنا که گاهی ودایع زیادی در لحظۀ واحدی تجربه می2 ؛ پذیر نیس امکان

. شنیدن سخن پزشک، پرستاران و افراد دیگر، و در عین حال عدم امکان 4جدا شدن روح از بدن و مشاهدۀ بدن توسط روح 
توسط  هگرفت انجام. مشاهدۀ ودایع و کارهای ۷. مشاهدۀ افراد متوفی؛ ۶؛ . مشاهدۀ تونل5تماس و تالدی جسمی )مادی( با آنان؛ 

صدایی که معموالو حاوی این پیام اس  که هنوز زمان مرگ شما فرا نرسیده اس ؛   . بازگش  به دنیا با شنیدن8فرد در طول عمر؛ 
. مشاهدۀ موجودی نورانی که از نظر مسیحیان 10طور معمول با نوعی نترسیدن از مرگ همراه اس ؛ . تغییر نگاه به زندگی که به9

 . (Moody, 2010: 12-18; Hick, 1990: 129-130)حضرت عیسی و از نظر ادیان دیگر فرشتۀ خدا یا موجود دیگری اس  
شد؟ تواند حاکی از وادعی  آنها با ها در این تجارب، می شود این اس  که آیا وجود برخی شباه  سؤالی که در اینجا مطرح می

 آیا این تجارب نتیجۀ فعل و انفعاالت مغزی نیس ؟
اند تبیینی طبیعی از تجارب نزدیک به مرگ ارائده کنندد و ایدن تجدارب را برآمددۀ از فعدل و        در این زمینه، برخی تالش کرده

ه این تجارب دلیلدی  اند اثبات کنند ک انفعاالت مغزی، توهمات یا م رف داروهای خاخ بدانند. در مقابل، برخی دیگر تالش کرده
 مستحکم بر وجود روح، استقالل روح و وجود حیات پ  از مرگ اس . 

در این مقاله ضمن بررسی ادلۀ دو گروه، تالش شده اس  موضعی معتدالنه راجع به میزان اعتبار این تجارب بر اساس شواهد 
 و دالیل اخذ شود. 

ندژاد،   ساعی و داسمیان ؛ 1388)گوهری،  دیک به مرگ نگاشته شده اگرچه تاکنون مقاالتی در خ وخ میزان اعتبار تجارب نز
لحدا  اسد  کده     ، اما نوآوری این مقاله بدین(1391نیا،  اعتمادی ؛ 1393نیا،  رضانیا و اعتمادی ؛ 1398و همکاران،  فالحتی ؛ 1393

در این زمینه، در مقاالت یادشده مطرح نشدده اسد ؛    شده مطرحدر این مقاله در ذیل دیدگاه مختار و ادلۀ  شده مطرحاوالو تف یل 
هایی که در نقد دیدگاه مخالفان اعتبار تجارب نزدیک به مرگ مطرح شده اس ، نو و جدیدند؛ ثالثاو برخی دالیل و  ثانیاو برخی پاسخ

                                         مراجعه به منابع جدید در مقاالت مشابه وجود ندارد. 

 . بررسی ادلة موافقان اعتبار تجارب نزدیک به مرگ 2
کند. از نگاه ایشان، برای  مدافعان اعتبار تجارب نزدیک به مرگ معتقدند شواهد زیادی وجود دارد که اعتبار این تجارب را اثبات می

سادگی تمام این تجارب را  ه کرد و بههای ساده بسند ها بر اساس برخی از مثال گویی بررسی تجارب نزدیک به مرگ نباید به برخی کلی
توان به شواهدی دس   های جزئی و پیچیده با دد  بررسی شود. در این صورت می برآمده از فعل و انفعاالت مغز دانس ، بلکه باید مثال

ا درک کرده اس . دهد این تجارب برآمده از مغز مادی نیستند، بلکه وجودی فرامادی )روح انسانی( این تجارب ر یاف  که نشان می
 اند از:  کنند عبارت انگارانه )مغزی صرف( از تجارب نزدیک به مرگ را رد می برخی از شواهدی که تبیین مادی

گر مواردی را مشاهده کرده اس  که تنهدا توسدط کسدی     در بسیاری از موارد، فرد تجربه گر از نزدیک: . شواهد تجربه1

گر  فرد تجربه دس  آورد. دابل شناخ  اس  که در حال  آگاهانه، اطالعات کاملی از داخل آن اتاق و شرایط آنجا داشته باشد یا به
ودایع و سائر جزئیات اتاق اورژان  مشاهده کرده اس  کده   در حال  کُما اموری را مربوط به لباس خاخ اعضای تیم احیا، ترتیب

برای نمونه، موارد زیر در تجارب نزدیک بده   دس  آورد. تواند آن اطالعات را به تنها یک انسان آگاه با مشاهده و بررسی ددیق می
 اند: مرگ مشاهده شده

ناخودآگداهی مغدز(، بده پرسدتار بخدش آی سدی یدو         گران پ  از اتمام روند جدایی روح از بدن )در حال  الف( یکی از تجربه

                                                           
1. Life after Life  
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گوید که وی را دیده و بند کفش وی شکل شطرنجی داشته اس . این در حالی اس  که آن پرستار برای اولین بار آن کفش را  می
 گر پیش از آن هرگز وجود نداشته اس .  پوشیده و امکان مشاهدۀ آن کفش توسط فرد تجربه

ددیقه نبض نداش  و به لحا  پزشکی، حدادل بخشدی از مغدز وی از حالد  فعالید       1۷ه حدود ب( مورد دیگر، فردی بود ک
کده در طدول ایدن مددت چشدم وی بسدته بدود، او تمدام          گردد و درحدالی  بازایستاده بود. پ  از سه روز وی به حال  عادی برمی
صورت ددیق  بود، به شده  منتقلو ... به آنها  هایی را که وی برای عکسبرداری مشخ ات پزشکان و پرستاران خود و وضعی  اتاق

 کند.  گزارش می
داده، کیفی  عمدل جراحدی و ... را    د( برخی افراد جزئیات اتاق آی. سی. یو و وضعی  درار گرفتن مبلمان، وسایل، اتفادات ره

اند که حتی توسط یک شخص آگاه در حال  عادی نیز دابل مشاهده نیس ، بلکده نیازمندد بررسدی     صورتی ددیق گزارش کرده به
ق و جزئی اس . برخی تجارب تنها توسط فردی دابل مشداهده اسد  کده از بداال، اشدراف      صورت ددی تمام ابعاد و زوایای اتاق به

نمونده از   120کاملی بر اتاق داشته باشد و بتواند بر جزئیات کامل جراحی خود و امور دیگر را نظارت کند. در برخی منابع، حدادل 
  (. Greyson, 2010: 161; Habermas, 2018: 231-234) اس  این موارد گزارش شده 

گر ودایعی را مشاهده کرده که مربوط به خدارد از اتداق آی    در موارد متعددی فرد تجربه گر: . شواهد از راه دور تجربه2

ها  هایی را که ده یو، اتاق گران، خارد از اتاق آی سی سی یو بوده، و این مشاهدات بعداو تأیید شده اس . برای نمونه یکی از مشاهده
هدایی را کده    هایی که بین افراد پرستار رد و بدل شده شنیده و جزئیات کامل اتاق له داشته، مشاهده کرده، صحب متر با وی فاص

و دسترسدی وی بده     . با توجه به عدم مشاهده(1401)موزون،  کند  وی با بدن جسمانی دبالو هرگز وارد آنها نشده بود، توصیف می
 که روح این فرد این موارد را مشاهده کرده اس .  این موارد، تنها تبیین دابل دبول این اس 

کده وی   اندد، درحدالی   گر افرادی را دیده که از ایدن دنیدا رفتده    در برخی تجارب، فرد تجربه . مشاهدة اشخاص متوفی:3

ص اطالعی از مرگ آنها نداشته اس  یا اینکه آن فرد در همان زمان که آن شدخص در حالد  کُمدا بدوده، از دنیدا رفتده و شدخ       
شناخته و پ  از  گر شخص متوفی را اساساو نمی گر وی را در حال  نزدیک به مرگ مشاهده کرده اس ؛ یا اینکه فرد تجربه تجربه

گدر در حدین تجربده، اطالعداتی      دس  آورده اس . حتی در برخی موارد، فرد تجربه پایان تجربه، اطالعاتی در مورد آن شخص به
شده نبود، ولی بعداو صح  و اعتبار آن ثاب  شد. در  کسی شناخته که تا پیش از آن توسط هیچ دس  آورده  دربارۀ شخص متوفی به

توان گف  که چون شخ ی دوس  داشته یا آرزو داشته شخ ی متوفی را ببیند، در فرایندی مغزی چنین شخ دی   این موارد نمی
توان  روح با این اشخاخ اس  و تبیینی مغزی از آنها نمیرا مشاهده کرده اس ؛ زیرا این تجارب حاوی اطالعاتی حاکی از ارتباط 

 .(Greyson, 2010: 162-169) ارائه داد

مواردی گزارش شده اس  که فردی از ابتدای تولد نابینا بوده، اما در تجربدۀ خدود   . شواهد مربوط به اشخاص نابینا: 4

جزئیاتی که وی بیان کدرده، بدا واددع تطدابق داشدته اسد . در       صورت جزئی مشاهده کرده و پ  از بررسی،  افراد و ودایعی را به
توان آنها را ساختگی، بازسازی ذهندی، حددس    حدی ددیق بودند که نمی ها به تجربۀ افراد نابینا بررسی شد و گزارش 31پژوهشی، 

دددرت مغدز در    راید ندارد، زتجارب وجو نیاز ا یعیطب نییامکان تب ندیگو یاز مرگ م پ موافقان اعتبار تجارب  یا تخیل دانس .
 نید درک ام د  دید با نی. بنابرادکنرا مشاهده  یحس یایاش اتیجزئ دتوان ینم نابینا منوط به وجود چشم اس  و انسان اءیمشاهدۀ اش

  .(Habermas, 2018: 237-238)تجارب را روح انسان دانس 

گر اطالعاتی را در این تجربه  موارد، شخص مشاهدهدر بعضی از آینده:  خبر دادن. شواهد مربوط به امور غیبی یا 5

شود. برای نمونده در یکدی از ایدن تجدارب،      دریاف  کرده که پنهان اس  یا اینکه از اموری مطلع شده اس  که در آینده وادع می
برای حفر  دنبال مکان مناسبی ها به همراه مهندسان متخ ص( مدت که آن شخص )به کند. درحالی شخ ی پدرش را مشاهده می

مکان حفدر چداه را کده در آن آب     قاویددیافتند، پدر وی  چاه برای یافتن آب بودند و مکانی را که در آن آب وجود داشته باشد نمی
دهد. همچنین وی از لکن  زبان شدید یکی از ادوام خویش در چهارسدالگی نگدران بدوده     شود، به وی نشان می فراوانی یاف  می

 قداو یدددهد. چندد سدال بعدد     که هیچ لکن  زبانی ندارد، به وی نشان می ی را درحالیسالگ هف ین کودک در اس . پدر وی آیندۀ ا
 . ( ب1400)موزون،  رسد  سالگی می شده بدون لکن  زبان به سن هف  داده همان شخص با همان چهرۀ نشان
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  اندد کده مغدز و دلبشدان از عمدل      اشتهدر برخی موارد، افرادی وجود د . شواهد مربوط به توقف فعالیت قلب و مغز:6

های مغزی نسب  داد، زیرا در ایدن افدراد    توان به فعالی  را نمی ها گزارشاند. این  بازایستاده، در عین حال مشاهدات خاصی داشته
  .(Hasker & Taliaferro, 2019)های مغزی متودف شده اس   تمامی فعالی 

 زدیک به مرگ . بررسی ادلة مخالفان اعتبار تجارب ن3
تواند دلیل معتبری بر وجود نف  یا جهان پ  از مرگ باشد.  مخالفان اعتبار تجارب نزدیک به مرگ معتقدند این تجارب نمی

 اند، به شرح ذیل اس :  ی که ایشان برای نفی اعتبار تجارب نزدیک به مرگ ارائه کردهلیدالترین  مهم

ناشدی از    افتدد،  ها نزدیک بده مدرگ اتفداق مدی     ودایعی که برای انسان . امکان تبیین علمی وقایع نزدیک به مرگ:1

اند ممکن اس  این تجارب حاکی از م رف داروهای خاخ باشدد. برخدی دیگدر     های مغزی اس . برای نمونه برخی گفته فعالی 
دارندد و ....   دید تأکآگداه انسدان   دهد. برخی دیگر روی ناخود سبب کمبود اکسیژن در مغز ره می اند تجارب تونل و نور و .. به گفته

 (Kellehear, 2003: 613-614; Augustine, 2015: 529-570 ) 

آیند این اس  که بسیاری از آنچه در این لحظات مشاهده  دس  می های مغزی به شاهد دیگر بر اینکه این مشاهدات از فعالی 
خلبان بوده، در تجربۀ نزدیک به مرگ خود را در حال پدرواز  های مغزی دبلی اس . برای مثال کسی که  شود، مرتبط با فعالی  می

کند و با تغییر  کند که مغز انسان در بخش ناخودآگاه خود، اموری را ذخیره می بر روی یک ادیانوس دیده اس . این موارد تأیید می
کند کده خدارد از آن    را گزارش میافتد. البته موارد معدودی گزارش شده که فردی ودایعی  آنها تجارب نزدیک به مرگ اتفاق می

هدا صدادق    های مغدزی باشدد، امدا ایدن مدوارد اوالو خیلدی معدودندد، ثانیداو شداید ایدن ادعدا            تواند ناشی از فعالی  اتاق بوده و نمی
  (.Marsh, 2018: 252-253)نباشد 

تواند مدورد   اما این شواهد نمی های مغزی در زمان تجربه متودف شده اس ، همچنین در برخی موارد گزارش شده که فعالی 
های مغزی را نشان دهد. حتی بر فرض تودف کامل مغز، ممکن  پذیرش درار گیرد، زیرا ممکن اس  نوار مغزی نتواند تمام فعالی 

اس  تجربۀ نزدیک به مرگ پیش یا پ  از این تودف باشد و دلیلی وجود ندارد که این تجارب همزمان با تودف مغز واددع شدده   
  (.Hasker & Taliaferro, 2019) اس 

تجارب نزدیک به مرگ از محیط و فرهنگ خاصی که  ی تجارب نزدیک به مرگ از شرایط فرهنگی:ریرپذیتأث. 2

ای از جهنم مواجه شد که متأثر  ها، فردی مسیحی با تجربه شود. برای نمونه در یکی از گزارش اند، ناشی می در آن افراد رشد کرده
وجدود آورده بودندد.    از اعتقاد مسیحیان در خ وخ جهنم اس . در این تجربه، وی موجودات موذی را دید که وحش  زیادی را به

س   وی به بهش  منتقل شد و در آنجا با مردم شاد، موسیقی و مناظر خوشبو مواجه شد. س   بعدد از اتمدام ایدن تجربده، وی     
های روزانه ادامه داد. در مقابل فردی هندو در تجربۀ نزدیک به مرگ، با خدای  اموال خود را فروخ ، راهب مسیحی شد و به توبه

  (.Marsh, 2018: 249)اجه شده اس  که با باورهای دینی هندوئیسم سازگار اس  مرگ هندوها مو

ندد. بدرای نمونده شخ دی در تجربدۀ خدود       ا شده، عجیب و غریب برخی تجارب گزارش . عجیب بودن برخی تجارب:3

و شلوار( را پوشدیده بدود.    پدرش را که پانزده سال دبل فوت کرده، دید و پدرش ددیقاو همان لباس پانزده سال پیش )همان ژاک 
لحا  اس  که چطور پدر وی در طول تمام پانزده سال هرگز لباس خود را عوض نکدرده و آن فدرد    این تجربه بدین بودن بیعج

اعتبداری تجدارب دیندی     هدای عجیدب، شداهدی بدر بدی      نمونده  گونده  نیاکند.  سال دبلی مشاهده می پانزدهوی را با همان لباس 
 . (Marsh, 2018: 249-250)اس  

گر اطالعی از مرگ  مشاهدۀ افراد متوفی که شخص تجربه . عدم داللت مشاهدة افراد متوفی بر درستی تجارب:4

گر، افرادی را که  تواند دلیلی بر درستی تجارب نزدیک به مرگ باشد، زیرا مواردی نیز وجود دارد که شخص تجربه آنها ندارد، نمی
افراد زنده در این دنیا نباید در این تجارب  عتاویطبپ  از مرگ هستند،  این تجارب مربوط به وادعاواگر ند، مشاهده کرده اس . ا زنده

 & Hasker)سدازد   اعتبار مدی  مشاهده شوند. مشاهدۀ افراد زنده، ارزش و اعتبار مشاهدات مربوط به مشاهدات افراد متوفی را بی

Taliaferro, 2019.)  
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مسیحیان معتقدند در لحظۀ مرگ حضرت عیسدی   حضرت عیسی و توصیف بهشت:. تفاوت توصیفات سیمای 5

ای تیره با موهدای سدیاه داشدته اسد ، امدا در ایدن        وی چهره احتماالوسفاردی بوده،  اصالتاوبینند. از آنجا که حضرت عیسی  را می
تجارب وی با موهای زرد و صورت سفید مشاهده شده اس  که با نژاد وی سازگاری ندارد. در مورد توصیفات بهشدتی نیدز، ایدن    

ی و ... از توصدیفات  قیسد های رنگارنگ، مو ها، زمین ، گلزیباهای  ت ه ،یآسمان آبهای هالیوودی اس .  توصیفات بیشتر شبیه فیلم
هایی داشته اس . این امدور نشدان    ها گرفته شده اس . توصیفات نور بعد از مرگ و .... نیز بعضاو با هم تفاوت ذهنی انسان در فیلم

هاسد ، نده اینکده توصدیف وادعدی جهدان آخدرت         دهد که این توصیفات بیشتر متأثر از فرهندگ و باورهدای پیشدین انسدان     می
 (.Marsh, 2018: 250-252)باشد 

گدر   های نزدیک به مدرگ، فدرد تجربده    در موارد متعددی در گزارش های نزدیک به مرگ: . جسمانی بودن گزارش6

هدایی را کده روی آنهدا راه     رود. لباسی با رنگ خاصدی پوشدیده اسد . جدن  سدنگ      دیده که روی پا راه می خود را در حالتی می
توانند روحانی باشند، زیرا روح وجود جسمانی نددارد، راه   ها نمی دهد این گزارش نشان می کرده اس . این شواهد رفته، ح  می می
 .(Marsh, 2018: 253-254)اند  های جسمانی همراه بوده که این توصیفات با ویژگی پوشد، درحالی رود و لباس نمی نمی

فعان توضدی  داده شدد، در برخدی از ایدن     چنانکه در بحث ادلدۀ مددا  . عدم داللت اطالعات جدید بر درستی تجارب: 7

اند. در مورد  شدنی کند که تنها از طریق تجارب روحی تبیین گر اطالعاتی را از داخل اتاق یا خارد از آن گزارش می تجارب، فرد تجربه
ون اینکده  این اطالعات جدید این نقد مطرح شده اس  که بسیاری از این شواهد ممکن اس  توسط گوش انسدان شدنیده شدود )بدد    

گدر   توسط فرد تجربه شده ارائهانسان توجهی داشته باشد( و س   در ناخودآگاه انسان ذخیره شود. مواردی نیز وجود دارد که اطالعات 
هایی )اگرچه غیرعمدی( وجود داشته  توانند دلیلی بر درستی این تجارب باشند. در برخی موارد ممکن اس  فریب اند و نمی ددیق نبوده
   (.Hasker & Taliaferro, 2019) دیافزا یمو در اثر تکرار مواردی به آن  کند یمای کلی را نقل  نحو که فرد حادثه باشد، بدین

 شود.  ، در ادامه ذیل دیدگاه برگزیده بررسی و نقد میبه مرگ کیمخالفان اعتبار تجارب نزد ۀادل

 . دیدگاه برگزیده 4
دیدگاه برگزیده این اس  که نه اعتبار تمام تجارب نزدیک به مرگ پذیرفته شود و نه درستی همه انکار شود، بلکه باید بین انواع 

. 2نامعتبر،  دطعاو. تجارب 1شوند:  ئل شویم. تجارب نزدیک به مرگ به سه گروه تقسیم میتجارب نزدیک به مرگ، تف یل دا
 شود: معتبر. در ادامه این سه نوع بررسی می دطعاو. تجارب 3تجارب محتمل و 

 نامعتبر قطعاًتجارب . 1. 4

های عقالنی یا  کامالو در تضاد با آموزهاعتباری آنها وجود دارد. تجاربی که  نسب  به برخی از این تجارب، دالیل دطعی بر بی
تنها اعتبار این تجارب اثبات نشده، بلکه دالیل عقلی یا وحیانی بر ضد  وحیانی باشند، هرگز دابل دبول نیستند. در این موارد، نه

 اعتبار آنها وجود دارد. در مورد این تجارب دو احتمال وجود دارد:
ای کده   نی باشد که حاصل فعل و انفعاالت مغزی اس ، مانندد رییاهدای آشدفته   الف( ممکن اس  این تجارب نوعی توهم ذه

 گونه وادعیتی نیس . بینند و حاکی از هیچ ها در خواب می انسان
ب( این احتمال نیز وجود دارد که این تجارب نوعی القائات شیطانی باشد. با توجه به سلطۀ شیطان بر بشدر دارد، وی تواندایی   

آیدد و   را دارد. در برخی روایات اسالمی به این مسئله اشاره شده اس  که شیطان هنگام احتضار نزد انسان مدی   فریب دادن انسان
. به همین نحو، ممکن اس  شیطان گداهی  1(123 :3، د ق140۷)کلینی،  کند وی را به کفر و تشکیک در دین بکشاند  تالش می

رو این دسته تجارب ضدد دیندی یدا     را از مسیر درس  منحرف کند. ازاین اودات تالش کند با القائات خود، انسان نزدیک به مرگ
 عقل، هرگز الهی نیستند. 

                                                           

حَضَرْتُمْ مَوْتَداکُمْ   یَقْدِرْ عَلَیْهِ فَإِذَامِنْ شَیْطَانِهِ أَنْ یَأْم رَه  بِالْکُفْرِ وَ ی شَکِّکَه  فِی دِینِهِ حَتَّى تَخْرُدَ نَفْس ه  فَمَنْ کَانَ م ؤْمِناو لَمْ   إِبْلِی    بِهِ  . عنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ یَحْضُرُه  الْمَوْت  إِلَّا وَکَّل1َ

 فَلَقِّنُوه مْ شَهَادَۀَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه  وَ أَنَّ م حَمَّداو رَس ولُه  خ حَتَّى یَم وتَ. 
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اعتباری آنها وجود دارد. در این موارد،  نسب  به برخی از این تجارب، نه دلیل معتبری بر درستی آنها و نه دلیل مستحکمی بر بی
درس  دانس  و نه آن را رد کرد، بلکه )به تعبیر حکمای مسلمان( باید آن را در بقعۀ امکان درار توان آن تجارب را دطعاو  نه می
گیرند، زیرا به همان  های دینی سازگارند، اما در عین حال تبیین طبیعی نیز دارند، در این گروه جای می تجاربی که با آموزه 1داد.

ها بر اثر ت ورات پیشین  عی  جهان پ  از مرگ باشند، ممکن اس  انساناندازه که احتمال دارد این تجارب، ت ویری از واد
بینند که نه دلیل دطعی  هایی را می مذهبی و فعل و انفعاالت مغزی، اموری را در این تجارب مشاهده کنند؛ نظیر کسانی که خواب

 اعتباری آنها وجود دارد.  بر اعتبار آنها، و نه دلیل دطعی بر بی

 عاً معتبر تجارب قط .3. 4

بر سازگاری با عقل و نقل،  نسب  به برخی تجارب نزدیک به مرگ، دالیل دطعی بر اعتبار آنها وجود دارد. این تجارب عالوه
بلکه باید گف   توان آنها را مح ول فعل و انفعاالت مغزی دانس ،  گونه تبیین طبیعی و حسی ندارند؛ به همین سبب، نمی هیچ

 کنند: اثبات میاین تجارب چند چیز را 
الف( با توجه به اینکه این تجارب تبیین طبیعی ندارند، باید علتی فراطبیعی داشته باشند. البتده منظدور ایدن نیسد  کده ایدن       

کند، بلکه کارکرد این تجارب این اس  که نشدان دهدد علتدی     تجارب، تمام صفات کمالی این موجود فراطبیعی )خدا( را اثبات می
 ندۀ این تجارب اس . فراطبیعی، ایجادکن

های بدن مادی و مشاهدۀ مواردی که امکان تجربه با بدن مادی وجود ندارد )مثل مشداهدات از راه   ب( با توجه به محدودی 
هدای   دور و .... که در بخش ادلۀ مدافعان توضی  داده شد(، این تجارب توسط نف  غیرمادی وادع شده اس . البته وجود ویژگدی 

گری نف  مجرد ندارد، زیرا نف  مجدرد   مند بودن تجارب و مشاهدۀ اموری مادی جهان، تنافی با تجربه و مکان مادی مانند زمان
تواند تجداربی در عدالم مداده     و می (322-321 :13۶0)طباطبایی،  هایی چون ب عد، زمان، مکان و ... را دارد  در مرتبۀ مثالی، ویژگی

 داشته باشد. 
توان نتیجه گرف  کده خداوندد    هایی که در متون دینی برای برزه ذکر شده، می شاهدات با ویژگید( با توجه به تطابق این م

اراده کرده اس  تا انسان برخی از ودایع پ  از مرگ را که در متون دینی توصیف شده اس ، در این تجارب مشاهده کندد. البتده   
دهدد خداوندد اراده    نیس  که فرد وادعاو به عالم پ  از مرگ منتقل شده باشد س   برگردد، بلکه این تجارب نشدان مدی   طور نیا

ای کوچک از حوادث پ  از مرگ را مشاهده کند و س   بده دنیدا    کرده اس  که روح از بدن فرد خارد شود و آن شخص، گوشه
صیفات دینی در مورد ودایع پ  از مرگ، در ایدن تجدارب مشداهده شدود، بلکده      بازگردد. بنابراین هیچ ضرورتی ندارد که تمام تو

ای کوچک از عالم پ  از مرگ آشنا شود، برای اثبات روح و جهدان   که فرد تا حدی با جدایی روح از بدن و مشاهدۀ گوشه همین 
های بهش  یدا   ای از نعم  )ع( یا گوشهپ  از مرگ کافی اس . البته ممکن اس  برخی افراد عزرائیل یا برخی از ائمۀ مع ومین 

عذاب برزخی را مشاهده کنند، اما با توجه به اینکه مرگ وادعی ره نداده اس ، ضرورتی ندارد تمام جزئیاتی که در آیات و روایات 
 گر مشاهده شود.  دربارۀ ودایع پ  از مرگ نقل شده، توسط افراد تجربه

کندد، معتقدد    رویم. وی اگرچه اعتبار تجارب نزدیک به مرگ را انکدار نمدی   ودی میبر این اساس، به سراغ نقد آدای ریموند م
گوید در تجاربی که نقدل شدده اسد ، خبدری از      اس  این تجارب با دیدگاه مسیحیان در خ وخ جهنم سازگاری ندارد. وی می

کردند، چنین ت ویری از جهنم  فکر میجهنم نیس . حتی کسانی که از دبل به مدل پاداش و عقاب معتقد بودند و به این مفاهیم 
ی خشم و ع بانی ، به آنها تعالیم جا بهاند. کسانی که اعمال گناهکارانه زیادی داشتند، نوری را مشاهده کردند که  را تجربه نکرده

  (.Moody, 2001: 90-91)شود  ی با آنان مواجه میطبع شوهدهد و با  جدیدی را ارائه می

هدای پد  از مدرگ را نیدز      اندد کده عدذاب    گف  اوالو در بسیاری از تجارب نزدیک به مرگ، افرادی بودهدر پاسخ به وی باید 
شود که از نگاه وی از تمام موجودات دنیوی  گران با موجود بسیار هولناکی مشاهده می اند. برای نمونه یکی از تجربه مشاهده کرده

                                                           

 .(1۶1 :1381سینا،  )ابن   نه دائم البرهانما لم یذدک ع  ء ... فال واب أن تسرح أمثال ذلک إلى بقعۀ اإلمکان إیاک أن تکون تکیسک و تبرزک عن العامۀ هو أن تنبری منکرا لکل شی. 1
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اندد، برخدی    نام نهداده  1«کننده تجارب ناراح »را   دیگری نیز که برخی آن. در تجارب متعدد ( الف1400)موزون،  تر اس   ترسناک
 (.Greyson & Bush, 1992)اند  گران اموری شبیه عذاب و جهنم را تجربه کرده تجربه

در  کننده تمام ودایعی را کده  ثانیاو، چنانکه از مباحث دبلی روشن شد، هیچ ضرورتی وجود ندارد که در این تجارب، فرد مشاهده
ای نزدیک به مرگ را داشته کده در آن خداوندد    متون دینی نقل شده، مشاهده کند، زیرا این فرد در وادع از دنیا نرفته، بلکه تجربه

برخی از جزئیات پساز مرگ را به وی نشان داده اس . در وادع منظور از اعتبار این تجارب نزدیک به مرگ ایدن نیسد  کده ایدن     
بدر   اند، بلکه مق ود این اس  کده انسدان عدالوه    را از دس  داده و س   بعد از مدتی از جهان برزه برگشتهافراد وادعاو حیات خود 

ای  جسم دارای روح غیرجسمانی بوده و خداوند اراده کرده، روح برخی افراد نزدیک به مرگ از بدنشان جددا شدود و بعضداو گوشده    
کند که انسدان محددود بده وجدود مدادی نیسد  و دارای حقیقتدی         بات میکوچک از عالم فراماده را مشاهده کنند. این تجارب اث
 ماند.  فراطبیعی اس  که این وجود بعد از مرگ بادی می

 تذکر چند نکته دیگر در خ وخ اعتبار این تجارب ضروری اس :
یا   همراه با دروغ ها گزارشو این  اند پرداز ودایعی را بازگو کرده هایی دروغ توان ادعا کرد که در تمام این موارد، انسان الف( نمی

مبالغه یا اختالل در حافظه و... اس ، زیرا هزاران گزارش از این ودایع به دس  رسدیده اسد  و بسدیاری از افدرادی کده در نقداط       
این امکان وجود اند. البته در این امور هم همانند تجارب دیگر  های دروغگویی نبوده اند، انسان مختلف دنیا این امور را تجربه کرده

 های متعدد، معقول نیس  تمام این تجارب دروغ دانسته شود.  ها و گزارش هایی را بگویند، اما با وجود گواهی  دارد که برخی دروغ
شدوند: برخدی از آنهدا     ، به دو دسته تقسیم مدی  توان گف  اموری که در تجارب نزدیک به مرگ گزارش شده اس  در وادع می

رو اعتبار آنها دطعی اس . برای نمونه در موارد متعددی،  اند و ازاین مادی ندارند، توسط افراد متعدد گزارش شدهضمن اینکه تبیین 
هدا و اددوام مختلدف،     تجاربی وادع شده که فرد دسترسی مادی به آنها نداشته اس . با توجه به کثرت این تجدارب در بدین ملد    

 دانسته و ارزشی معرفتی آنها را دطعی دانس .  صورت جهانی، معتبر توان این تجارب را به می
در مقابل برخی از جزئیات ممکن اس  تنها توسط افراد معدودی گزارش شده باشند. در این موارد، اگر این افراد مورد اعتمداد  

 (303 ق:1409اسدانی،  خرر.ک: ) آزمایی معلوم شود که این تجارب تبیین طبیعی ندارند، بر اساس اعتبار خبر واحد  بوده و با راستی
 توان ارزش معرفتی آنها را با احتمال زیاد و بعضاو نزدیک به یقین اثبات کرد.  می (Audi, 2005: 128-147)یا اصل گواهی 

ب( در مواردی که تجارب، مردّد بین چند شخص هستند، باید بین خود تجربه و تفسیر تجربه تمییز دائدل شدد. بدرای نمونده     
پیدروان   مدوردنظر به این معنا نیس  که آن شخص، فرد  لزوماواینکه فردی در لحظۀ مرگ شخ ی نورانی را مشاهده کرده اس ، 

شده، شخ ی ندورانی اسد ،      ( باشد. آنچه در تجربۀ این شخص مشاهدهیک دین خاخ )برای مثال حضرت عیسی در مسیحی
 اما تطبیق آن بر شخص خاخ، عملیاتی خارد از خود تجربه اس . 

گر معتبر  اند که تجربۀ دینی امری شخ ی اس  که تنها برای تجربه د( برخی در بحث تجربۀ دینی این دیدگاه را مطرح کرده
. نظیدر ایدن سدخن ممکدن اسد  دربدارۀ       (2۶-24 :1389)جیمز،  شناختی ندارد  رورت معرف اس  و پذیرش آن برای دیگران ض

 گدران ید یمعتبر اسد  و بدرا   ،اند دهکرکه آنها را تجربه  یکسان یتنها براتجارب نزدیک به مرگ نیز مطرح شود که این تجارب 
 . ندارد یارزش

آزمایی هر مورد تجربۀ جزئی نزدیک  که چند معیار برای راستیاین دیدگاه دابل پذیرش نیس ، زیرا از مباحث دبلی روشن شد 
به مرگ وجود دارد: الف( سازگاری با عقل و دین؛ ب( عدم امکان تبیین طبیعی و مادی تجربۀ نزدیک به مرگ؛ د( تعدد نقدل در  

کده ایدن    ود نددارد. درصدورتی  های متواتر نسب  به یک وادعه، یا راستگو و مورد اعتماد بودن در مواردی که تعدد نقل وجد  گزارش
شود که شخ ی وادعاو حقیقتی مرتبط با جهان  اثبات می  آزمایی شود، معیارها فراهم باشد و بر این اساس، یک تجربۀ جزئی راستی

پ  از مرگ را تجربه کرده و این تجربه ناشی از دروغگویی، توهم یا فعل و انفعاالت مغدزی نبدوده اسد . در اینجدا در پدذیرش      
گر که بدرای   فقط برای تجربه ای حاکی از وادعیات باشد، وادعی  نه گر و بقیه وجود ندارد. اگر تجربه ی ، تفاوتی بین فرد تجربهوادع

ها اعتبار دارد و این سخن معقول نیس  که کسی به صرف اینکه امدری را خدودش تجربده نکدرده اسد ، وادعید  را        تمام انسان

                                                           
1. Distressing Near-Death Experiences 
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دسد  آیدد کده آن وادعدۀ      ای حسی را نقل کنند و بر اساس شواهد این نتیجه بده  برای ما وادعهن ذیرد. در امور حسی، اگر دیگری 
حسی، وادعی و صادق بوده اس ، این گواهی برای همگان اعتبار دارد، حتی برای کسانی که خودشان آن وادعدۀ حسدی را ندیدده    

شده، اثبات شود که این تجربه،  اس شواهد توضی  دادهباشند، به همین نحو، اگر کسی تجربۀ نزدیک به مرگ داشته باشد و بر اس
 اند.  وادعی بوده اس ، این حقیق  برای همگان اعتبار معرفتی دارد، حتی برای کسانی که شخ او تجارب نزدیک به مرگ نداشته

ندارندد، بلکده    یمستقل یارزش معرفت گونه چیتجارب ه نیکه ا س یمعنا ن نینقل بد ایعقل  یبر مبنا ینیتجارب د ییآزما یراستد( 
 مرگ هستند. ازپ   اتیبر وجود روح و ح یمستقل لیندارد، دل یعیطب نییکه تب یتجارب د،یروشن گرد نیشیچنانکه از مباحث پ

با توجه به مطالب یادشده، نقدهای اساسی مخالفان اعتبار تجارب نزدیک به مرگ که در مبحث دبلی توضی  داده شد، بددین  
 ستند: شرح دابل پاسخ ه

چنانکه گذش  اگرچه ممکن اس  بتوان برخی از تجارب نزدیک به مرگ را بر اساس فعدل و انفعداالت مغدزی تبیدین کدرد،      
های مختلف، احتمال دروغگویی این افدراد   گونه تبیین حسی ندارند. تعدد این موارد در بین ادیان و مل  بخشی از این تجارب هیچ

مکن اس  برخی دانشمندان بتوانند تبیینی علمی و حسی از برخی تجارب ارائه کنند و آن تجدارب  کند. بنابراین م را نیز منتفی می
را بر اساس اموری چون فعل و انفعاالت مغزی، ناخودآگاه، تأثیر داروهای خاخ و ... تبیین کنند یدا اینکده بگویندد برخدی از ایدن      

، به معنای نفی ارزش معرفتدی تمدام تجدارب نیسد ، زیدرا چنانکده       اند، اما این موارد جزئی شده  تجارب به دروغ و فریب گزارش
هایی نظیر خبردادن از امور غیبی یا خبر دادن از آینده در حین تجربه، مشاهدات  گذش  بخش زیادی از این تجارب دارای ویژگی

دس  آوردن اطالعات جدید از آنها و ... هستند که ایدن امدور تنهدا از     در زمان تودف فعالی  دلب و مغز، مشاهدۀ افراد متوفی و به
 طریق عامل فراطبیعی دابل تبیین اس . 

گر  های مغزی متودف بوده، و در آن زمان فرد مشاهده ای وادع شده که فعالی  چنانکه گذش  برخی از این شواهد در لحظه. 1
 ;Greyson, 2010: 161)از اتداق آی سدی یدو را مشداهده کدرده اسد        های پزشکان، پرستاران یا حتدی افدراد خدارد     فعالی 

Habermas, 2018: 231-234.)  
پیشین یک فرد وادع شدود،   طیشرا. اگرچه ممکن اس  برخی تجارب نزدیک به مرگ غیروادعی بوده و تح  تأثیر محیط و 2

توان تمام این تجارب را  حاکی از این اس  که نمی  ناپذیری حسی تجارب دینی، برخی وجوه مشترک در این تجارب در کنار تبیین
بر اینکه در برخی موارد ممکن اس  فردی شخص مبهم و مرددی را مشاهده کرده  متأثر از فرهنگ و محیط خاخ دانس . افزون

 و خود آن را بر یک پیامبر یا فرشتۀ خاخ تطبیق کرده اس . 

ایدن   بدودن  بید عجتواندد   با همان لباس پانزده سال پیش دیده اسد ، نمدی  گر دیگری را  . اینکه در بعضی موارد فرد تجربه3
دو احتمال در مورد این بدن وجود دارد که البته دضاوت میان این دو به لحا  ادلۀ عقلی و نقلی نیازمند تجارب را نشان دهد، زیرا 

 بحث مستقلی اس :

اند، بلکه با نوعی وجود مثدالی یکددیگر مواجده     هده نکردهدر این تجارب افراد یکدیگر را با جسم مادی مشاالف( ممکن اس  
اند. اینکه وجود مثالی فرد شبیه انسان پانزده سال پیش با همان لباس دبلی باشد، چیز عجیبی نیس ، زیرا در آن مرحله لباس  بوده

جدودات یدا مدادی هسدتند یدا      مادی وجود نداشته اس  که درار باشد تغییر یابد یا تعویض شود. در اصدطالح فلسدفۀ اسدالمی، مو   
شوند، یدا اینکده    غیرمادی. موجودات غیرمادی )مجرد( یا فادد هرگونه آثار مادی هستند که در این صورت مجرد عقلی خوانده می

-321 :13۶0)طباطبدایی،   شدوند   برخی آثار ماده )مثل ب عد، شکل و وضع( را دارا هستند که در این صورت مجرد مثالی نامیده می
توانستند از دیدوار عبدور کنندد یدا      اند )برای مثال می های مادی بوده گران از یک طرف فادد ویژگی در این تجارب، مشاهده. (322
اند و این چیزی اسد  کده بدا     ( و از طرفی، ظاهر و شکل مادی را داشتههای دیگر داشته باشند دسترسی غیرحسی به مکاناینکه 

زگار اس . بنابراین این نقد نیز که چرا ارواح در این تجارب لباس خاصی با رنگ خاصدی  مفهوم مجرد مثالی در فلسفۀ اسالمی سا
اس . این افراد نه مجرد عقلدی   شدنی اند، با اصطالح مجرد مثالی تبیین اند یا اینکه دارای اعضای بدن مثل دس  و پا بوده پوشیده
 شود.  اند که مجرد مثالی نامیده می ای بینابین درار داشته اند، بلکه در مرحله مادیات را داشته خواخاند و نه تمام  بوده

های دیگر این بدن جسدمانی شدبیه    اند و ظاهر لباس و ویژگی ب( ممکن اس  این افراد بدن جسمانی متناسب با برزه داشته
 بدن دنیوی باشد. 
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چنانکه گذش  مدعا این نیس  کده تمدام ایدن    . در مورد مشاهدۀ افراد متوفی، باید تمام شواهد و درائن را کنار هم گذاش . 4
گر شخ ی را مشاهده کرده که دبالو خبر از وفات وی نداشته یا در حال  کُمای فدرد   ند، اما برخی تجارب که تجربها تجارب وادعی

 گر فوت کرده اس ، تبیین طبیعی و حسی ندارند.  تجربه

 س ین نیچنانکه گذش  اساساو مدعا ا گر،یموارد د ای)ع(  یسیدر مشاهدات مربوط به حضرت ع اتاختالف رادیا . در خ وخ5
، بلکه ممکن اس  برخی تجارب دابل پذیرش نباشند و برخی نیدز مشدکوک باشدند.    به مرگ اعتبار دارند کیکه تمام تجارب نزد

اس  که حدادل  نیااز  یمورد خاخ وجود داشته باشد که حاک کی تجربۀ در یاز موارد ممکن اس  تنادضات یاریدر بس نیهمچن
 لۀیوسد  نبوده و بده  یو نقل یکه ضد عقل یتجارب نیاس  که در ب نیمقاله ا نیا یاصل یند. اما مدعای ندارتجارب اعتبار کاف یبرخ
  دابل پذیرش هستند. شود،  ییآزما یبه آنها نداشته و ...( راست یسترسکه فرد د یاتیاز وادع  ی)مثل حکا یادشده یها راه

 تواندد  یمد  )برای مثال اینکه فردی نورانی را دیده و دیگدری عدذاب را دیدده(    گران اینکه اختالف مشاهدات تجربه گرید نکتۀ
شاد  یا خوب، با چهره یها انسان یبرا لیکه عزرائاس  شده  انیب مینمونه در درآن کر رایها باشد. ب از تفاوت اعمال انسان یناش

 .شود ی( ظاهر م22و ترسناک )فردان/ یع بان یا با چهرهبد  یها انسان ی( و برا32و بشّاش )نحل/

  . نتیجه5
ند، اما بر ا شک فادد اعتبار کافی توان تمام تجارب نزدیک به مرگ را معتبر دانس  و بلکه برخی از این تجارب بی اگرچه نمی

دارند. این تجارب دو چیز را اثبات عنوان دلیل مستقلی، از ارزش معرفتی کافی برخور اساس برخی شواهد برخی از این تجارب به
تواند اموری را  شود و می . انسان دارای روح غیرمادی اس . این روح غیرمادی در این تجارب از بدن انسان خارد می1کنند:  می

فراد متوفی، تواند با ارتباط گرفتن با ا در داخل این اتاق یا خارد این اتاق ببیند که دسترسی حسی به آن ندارد. حتی این فرد می
. زندگی انسان محدود به این دنیا نیس  و جهان پ  2اطالعات جدیدی را از آنها دریاف  کند که دیگران به آن دسترسی ندارند؛ 

اند(، اما خداوند اراده  اند )اگرچه وادعاو از دنیا نرفته از مرگ، بهش  و جهنم وجود دارند. افرادی که تجارب نزدیک به مرگ را داشته
 ها را به آنها نشان دهد.   ها و عذاب ای از حقایق مربوط به پ  از مرگ و بخشی از نعم  اس  که گوشه کرده
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