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 صرد  کاند، شراید ترا یر    ۀ تناسخ، رویکرد بسیار متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کردهمسئلامروزه اندیشمندان در مواههۀ با 

شرد؛ ولری انسران     رویکردی کامالً عقلی و استداللی بحث و بررسی مری سال پیش، بسیاری از مسائل از همله تناسخ با 

تجربرۀ نزدیرک   »رویکرد تجربی و پسینی را پیشۀ اود کرده است. یکی از این موارد  مسئلهامروزی در رویارویی با این 

نگرام  . گروهی مدعی  نند کره ه شود یماوانده  NDEاست که به ااتحار « Near death experience»یا « به مرگ

ی متوالی گذشته یکری  ها یزندگ، دیدن اند کردهقرار گرفتن در  ستانۀ مرگ بالینی، رادادها و اتفاقات زیادی را مشاهده 

دلیلی بر اثبات  عنوان بهبازگو و از سوی برای روانشناسان  NDEگران  از مشاهداتی است که توسط این دسته از تجربه

شده، توان اثبات تناسرخ را دارد؟   ی گزارشها تجربهق این اواهد بود که  یا اصلی تحقی سؤالتناسخ قلمداد شده است. 

از سروی روانشناسران، ایرن     شرده  ارائره ی هرا  لیتحلی و ا کتابخانهگران بر اساس روش  ی این تجربهها گزارشبا بررسی 

زییات  ن، از همله اثبات که اگر اصل وقوع تجربۀ نزدیک به مرگ را هم بپذیریم، بسیاری از ه رسد یمفرضیه به اثبات 

 .از اثبات  موزۀ تناسخ عاهز هستند ها تجربهپذیرفتنی نخواهد بود و این  NDE بر اساسی متوالی ها یزندگ
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 مقدمه

یکی از دستاوردهای بشر کره بره برکرت پیشررفت در علروم پزشرکی و دسرت یرافتن بره          

افررادی   ۀنوین مهندسی پزشکی در دسترس قرار گرفته، احیا و بازگشت دوبرار  یها یفناور

 Near death»انرد. از ایرن پدیرده در غررب برا عنروان        مرگ قرار گرفتره  ۀاست که در  ستان

experiexce » به ااتحار  و« مرگنزدیک به  ۀتجرب»یا«NDE »یا « مرگ تقریبی»شود.  یاد می

 های این پدیده هستند. نیز از دیگر نام« مرگ موقت»

 پیشینه

دانند و از  پیدایش بشر می دهای نزدیک به مرگ را همزا تجربه ۀبرای از پژوهشگران پیشین

کننرد. برا    شواهدی را بر ادعای اود بیان مری  ،های مقدس های باستانی و کتاب برای نوشته

 2«زندگی پرس از زنردگی  »نگارش کتاب  زمینهمند در این  ، نخستین پژوهش نظاماین وهود

 پنجراه . رویکررد ایرن کتراب روایری و     ودبر  1«یدومریموند »میالدی به قلم  2133در سال 

ها در سره   گزارش. این بود وری شده  نزدیک به مرگ در  ن همع ۀگزارش مربوط به تجرب

؛ نخست کسانی که پس از اعالم پزشکان مبنی بر مرگ  نران، دوبراره   بودند  رده تقسیم شده

گروه دوم کسانی که به دالیل مختلف در وضعیتی نزدیرک بره مررگ     ؛اند به زندگی برگشته

که تجربیرات و مشراهدات ارود را در  اررین      بودنداند و سومین دسته کسانی  قرار گرفته

گرزارش موهرود،    232از میران   یدومر انرد.   ی زندگیشان برای اطرافیان بازگو کردهها لحظه

، یدومر ) کررده اسرت   ی ور همعنخست را در این کتاب  ۀگزارش مربوط به دو دست پنجاه

2131: 11 - 18). 

، سربب شرد ترا  ثرار مشرابه دیگرری کره قبرل از او         یدومر نظیر از پژوهش  استقبال کم

را « نزدیک به مرگ ۀتجرب» وری کرده بودند، بدون اینکه اصطالح  همعهای مشابه را  تجربه

 .(23 - 28 :2111نیرا،   )اعتمرادی  دنر کار برده باشند، در کرانون توهره محققران قررار گیر     به
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شرناس و کوهنرورد    زمین 1میها   لبرت ۀنوشت 2«های مرگبار مالحظاتی در باب سقوط»کتاب

 .نداز این  ثار یا نمونه 1ولیام ب،ر ت ۀنوشت« های روانی مرگ تجربه» ی وسیسوئ

انجمنری   4میالدی در دانشگاه ویرهینیرا  2138این مجاهدت علمی سبب شد تا در سال  ۀادام

شناسران   توسط پزشکان، روانشناسران و هامعره  « نزدیک به مرگ ۀمطالعات علمی پدید»با عنوان 

 3و با همکاری برروس گریسرون   3هاد به سرپرستی کنث رین این ن 2182 ۀتشکیل شد. در فوری

فعالیت ارود را در   8«المللی مطالعات نزدیک به مرگ نیبانجمن »و با عنوان هدید  3و هان  دت

 ۀهرای وسریعی دربرار     غاز کرد. با تأسریس ایرن نهادهرای علمری، پرژوهش      1دانشگاه کِنکتیکت

شروعی برای تحقیقات علمری   ۀها نقط های نزدیک به مرگ به سرانجام رسید. این پژوهش تجربه

های علمی در استرالیا و کشورهای اروپرایی   اندازی انجمن راه ۀو زمین ندتر بود تر و گسترده هدی

 .  ندرا نیز فراهم  ورد

های نزدیک به  ربهها، در ههت کشف ابعاد و زوایای پنهان پدیدۀ تج رشد شتابندۀ پژوهش

میالدی بیش از هشتحد کتراب و مقالره دربرارۀ     1223ی که تا سال ا گونه بهمرگ ادامه داشت؛ 

پرژوهش   33ها، پدید ورندگان  ثرار، برا ارائرۀ بریش از      این پدیدۀ نگاشته شد. در این پژوهش

انرد،   ذاشتهنفر از افرادی که این تجربه را پشت سر گ 1322های نزدیک به مرگِ  ناظر به تجربه

 .(Bryant, 2009: 773های  ن پردااتند ) به بررسی  ثار و تبعات این پدیده و ویژگی

نامه به بررسری   در ایران نیز تعدادی از دانشجویان و پژوهشگران در قالب کتاب و پایان

افررادی   ۀقاسریمان از هملر   ینقر  یعلاند. دکتر  های نزدیک به مرگ پردااته و تحلیل تجربه

کیفیرت زنردگی، احسراس قدرشناسری و      ۀمقایس»ارشد اویش را با عنوان  ۀسالاست که ر
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 برا اطرر  شرونده،  رو روبره نزدیک مرگ و افراد  ۀدیگری در افراد با و بدون تجرببه تعلق ما 

در  2111نامره در سرال    به این موضوع ااتحاص داده است. از این پایران « تهدید به زندگی

 دانشگاه اصفهان دفاع شده است. شناسینعلوم تربیتی و روا ۀدانشکد

فلسفه و کالم اسرالمی دانشرگاه اصرفهان، سرال      ۀکمیل فرحناکیان دانشجوی ارشد رشت

هرای   تحلیرل تطبیقری از تجربره   »ارشد اود را به موضروع  کارشناسی  ۀدور ۀنام پایان 2111

ااتحاص داده « نزدیک به مرگ در کالم هدید و عرفان اسالمی با توهه به  یات و روایات

 است. 

ارشرد ارود   کارشناسری   ۀدور ۀنام انیپاساعی از دیگر دانشجویانی است که در  همحبوب

دیک به مرگ را موضوع پرژوهش  های نز ، تجربه«بررسی دالیل تجربی حیات پس از مرگ»

 اود قرار داد.

 ۀشناسی از دیگر پژوهشگرانی اسرت کره در دور   دین ۀنیا دانشجوی رشت مجتبی اعتمادی

« هرای نزدیرک بره مررگ     تفاسیر دینی تجربه»اود را به موضوع  ۀنام پایان ،ارشدکارشناسی 

گفترار در براب   هرا؛ سره    زنردگی در کرانره  »ااتحاص داد. از این محقرق کترابی برا عنروان     

 ۀتوسط نشر بحیرت منتشر شده اسرت. همچنرین ایشران نتیجر    « های نزدیک به مرگ تجربه

کارشناسی ارشد را به کمال بیشتری رساند و اوایرل   ۀنام مطالعات و تحقیقات اود در پایان

 . منتشر کرد«  شنای مرگ»در قالب کتابی با عنوان  2113سال 

 ماهیت تجارب نزدیک به مرگ

در مورد مرگ برالینی  « تجربۀ نزدیک به مرگ»در اصطالح « مرگ»اد بیشتر پژوهشگران به اعتق

منتفی نیسرت و تنهرا عالیرم     کامالًرود. در این نوع مرگ، امکان بازگشت به زندگی  کار می به

شدنی نیست، ولری ارگانیسرم    ها مشاهده بیرونی حیات مانند هوش، تنفس و واکنش به محرک

پرذیرد. در ایرن مرحلره،     یا متابولیسم صرورت مری   وساز سواتعمل  بدن هنوز زنده است و

 (.13 - 13: 2138اند )سابوم،  اند و صرفاً در  ستانۀ مرگ قرار گرفته گران واقعاً نمرده تجربه

هرای شردید     ور یرا بیمراری   هرای مررگ   افرادی هستند که از موقعیت NDEگران   تجربه
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یند مرگ بالینی  ای طی فر برای صاحبان چنین تجربهاند.  ای نجات یافته غیرمنتظره صورت به

ا وهرود  بر نمایانرد و   یا وضعیتی نزدیک به  ن، احسراس هردایی از بردن فیزیکری رخ مری     

شروند.   وارد داالن تاریکی مری  ،هایی مانند احساس  رامش غیرهسمانی اود همراه با حالت

 نند.ک کننده و موهودات روحانی نیز مشاهده می ایره یدر ادامه نور

ارودش همرراه    ۀاین رویدادها با دیدن اتفاقات زندگی فرد و احساس قضراوت دربرار  

توانند پس از پشرت سرر گذاشرتن ایرن وضرعیت، تمرام        که بیشتر  نان می یا گونه بهاست؛ 

گرران   مشاهدات و ااطرات اود را با دقت و روشنی برای دیگران بیان کنند. عموم تجربره 

و این مواههۀ  نان با مرگ، معنرای    ورند یمدست  ربۀ اود بهمرگ موقت،  ثار مثبتی از تج

 .(13 - 223 :2131، یدوم) بخشد بیشتری به زندگی  نان می

تعریرف   NDEهرای   پزشک و محقق برهسته در ارتباط با تجربره  بروس گریسون، روان

هرای   شنااتی عمیق با مؤلفره  رویدادهای روان»کنند:  بیان می گونه نیااود از این رویداد را 

رمز لود، روحانی و متعالی که برای افرادی کره در  سرتانه مررگ و یرا در وضرعیت شردید       

 (Greyson,2000: 320« )دهد. گیرند، روی می های هسمانی قرار می  سیب

حرانی اسرت کره    ای فراروانشرنااتی و رو  نزدیک به مررگ اراطره   ۀاز نظر هُلدن، تجرب

 .(Nouri, 2008: 15) اند مرگ قرار گرفته ۀکه در  ستانشود  گزارش میتوسط افرادی 

نظرهرای    های متنوعی همراه با اارتالف  های نزدیک به مرگ ویژگی در ارتباط با تجربه

 یبررسر در کتراب زنردگی پرس از زنردگی ارود، ضرمن        یدومر فراوانی بیان شده اسرت.  

احساس  کند: نزدیک به مرگ بیان می ۀ، دوازده ویژگی برای تجربهایی از این تجربه گزارش

بودن تجربه، شنیدن صدای اطرافیان در لحظره قررار گررفتن در     ناپذیر وقوع مرگ، توصیف

احساس  رامش و سرکون، شرنیدن صرداهای نامتعرارف ماننرد صردای        ۀمرگ، تجرب ۀ ستان

رود به تونلی تاریرک، احسراس   زن ، موسیقی، ناقوس، فریاد و وزش باد، کشیده شدن و و

حضور اارا از کالبد، مالقات با موهودات غیرمادی ناشنااته یا برای از دوستان، اقوام و 

 ۀشده، دیدن موهودات نورانی، مرور زندگی، احساس مواههر  های مذهبی شنااته شخحیت

 .(12 - 11 :2131، یدوم، بازگشت نااواسته به زندگی )ناپذیر با مرز برگشت
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هرای   های مختلرف، ویژگری   با بررسی نمونه کهاند  برای از پژوهشگران در پی  ن بوده

ادراکرات  »این تجربیات را در قالب الگویی ارائره دهنرد: دکترر ملروین مروریس در کتراب       

نشانۀ ویژه برای ادراکات نزدیک به مرگ  1 «لحظات نزدیک به مرگ و تحوالت روحی  ن

. احسراس ارروا از   1 ؛دردی . احساس  رامش و بی1 ؛ن. احساس مرده بود2شمارد:  برمی

. دیردن  3 ؛شرده از نرور   های نورانی یا کالبدهای سااته . دیدن انسان3 ؛تونل ۀ. تجرب4 ؛بدن

رغبتری در   . تنبلری و بری  8 ؛هرای زنردگی   . بازبینی مجدد سرال 3 ؛یک وهود مقدس و منور

 .(14 - 13 :2133)موریس،  . تحوالت شخحیتی1بازگشت و 

دهرد: احسراس  رامرش و سرعادتمندی،      ای پیشرنهاد مری   مؤلفه ث رین ، الگویی پنجکن

 احساس هدایی از کالبد فیزیکی، ورود به تاریکی، دیردن نرور دراشرنده و ورود بره نرور     

(Ring, 1980: 40). 

هرای مرورد نظرر     ضمن بررسی پیامدهای مؤلفه «ااطرات مرگ»مایکل سابوم، در کتاب 

های نزدیک به مرگ ارائه  های عمومی تجربه ناظر به ویژگی 2 تالنتا ، الگویی با عنوانیدوم

زمران، احسراس    ناپذیری، احسراس حضرور در سراحتی بری     : توصیفکه عبارتند از دهد می

واقعی بودن رویدادها در حین تجربه و پس از  ن، احساس وقوع مرگ، احساس  رامرش و  

 .(11 - 33 :2138لذت و احساس هدایی از کالبد مادی )سابوم، 

هرای نروعی تجربیرات     شرااص  عنروان  بره ای را  گانره  های شانزده بروس گریسون مؤلفه

کلری قررار    ۀهای سنجش تجربه را در چهرار رد  کند. ایشان شااص نزدیک به مرگ بیان می

  .(Greyson, 1983: 369 - 375) دهد می

احساس تغییر وضعیت در گذشت زمران، سررعت تفکرر، مررور      های ساختاری: مؤلفه

 رادادهای زندگی و احساس فهم ناگهانی؛

 ؛نور دراشنده ۀاحساس  رامش، شادمانی، وحدت کیهانی و تجرب های عاطفی: مؤلفه

های فراهنجرار برا اسرتفاده از     احساس سرزندگی نامتعارف،  گاهی های فراهنجار: مؤلفه

 اروا از کالبد؛ ۀبینی و تجرب ادراکات فراحسی،  ینده

                                                                                                                                        
1. Atlanta 
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رو شدن با قلمرویی متفاوت و ماورایی، مواههه با حضروری   روبه های استعالیی: مؤلفه

های مذهبی و رسیدن بره   اح نیاکان و شخحیتوراز میز یا شنیدن صدایی ناشنااته، دیدن ار

 ناپذیر که در صورت عبور از  ن، دیگر امکان بازگشت نخواهد بود. برگشت ۀنقط

هرای نزدیرک بره     هرای تجربره   ها و ویژگی شااحه ۀهای مختلف دربار با بررسی دیدگاه

 ،هرا وهرود دارد   شود که میزانری از مشرابهت میران ایرن دیردگاه      مرگ این نتیجه حاصل می

در وهود تشابه میان  ،اند تحقیق کرده زمینهاز پژوهشگرانی که در این  کی چیهکه  یا گونه به

اند و ماهیرت   میان  نها تردید روا نداشته یمشترک ۀگ و وهود هستهای نزدیک به مر تجربه

هرای   افرراد تجربره   ۀتوان ادعا کرد همر  است که می یا گونه به ،هایی که گزارش شده داستان

، رینر ، مروریس و کروبر وهرود     یدومر اند. پژوهشرگرانی ماننرد    مشابهی را گزارش کرده

تروان   کنند. از این امر مری  به مرگ را تأیید می کینزدهای  های تجربه مشابهت میان گزارش

 .اند روانی نشأت نگرفته های ها از توهم و ااتالل نتیجه گرفت که این تجربه

کره  زمرونی   « دو  _اری »های  ماری نظیرر   برای محققان برای اثبات این ادعا از روش

واقعری اسرت،   شده با یک توزیرع  بر ورد ماری غیرپارامتری برای بررسی تطابق یک توزیع 

شرده در   توان دریافت کره  یرا رویردادهای گرزارش     اند. با استفاده از این روش می بهره برده

بینری   انرد یرا اینکره قابرل پریش      صورت تحادفی اتفاق افتراده  به ،های نزدیک به مرگ تجربه

و معناداری  ماری  ن، این حقیقرت را  شرکار    ها از این پژوهش  مده دست بههستند؟ نتایج 

گران ناشی از تحرادف نیسرت، بلکره ایرن      های تجربه د که شباهت موهود در گزارشکن می

 .(43 - 48 :2111فیلپو،  )سن ها هستند ها پدیدارهای ثابت همان صاحبان این تجربه شباهت

به این نتیجه دسرت یافرت کره تروالی راردادهای       توان یمشده  با بررسی الگوهای ارائه

و بررای هرر کرس     ندارنرد ر زمان تجربه، وضرعیت مشرابهی    مده برای افراد مختلف د پیش

کامالً شبیه  یا تجربههیچ دو  رو نیا؛ از افتد یماتفاق  یبه ترتیب ااص اش تجربهرادادهای 

بره چشرم    هرا  تجربره  ۀکامرل در همر   صرورت  بره دیگری نیست و هیچ ویژگری مشخحری   

مشرترک   ۀشد. هست ها هتجربهای مشترک برای این  توان منکر هسته ، هر چند نمیاورد ینم

اروا از کالبد، دیدار با دوستان  ۀدر چهار مورد االصه کرد: تجرب توان یمرا  ها تجربهاین 
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و  حائرل نور که همراه با  رامش و شادمانی است و مواههه برا   ۀو  شنایان در گذشته، تجرب

 مرز زندگی و مرگ.

 های نزدیک به مرگ تناسخ در تجربه

دو دیدگاه کلی وهرود دارد،   ،نزدیک به مرگ یها تجربه بر اساسدر ارتباط با اثبات تناسخ 

 ،انرد  کررده  ی ور همرع کره اودشران    ییها گزارش بر اساس، یدومبعضی از محققان مانند 

اما این نکته  ،اند افتهیناود  یها سوژهاز حلول در کالبدی هدید در میان  یا نشانه: ندیگو یم

 .(241 :2131، یدوم) اند نکردهتناسخ را انکار  ۀمسئل کی چیهکه  اند شدهور را نیز یاد 

کنندگان نزدیک بره   بر این باورند که بسیاری از تجربه NDEبرای دیگر از پژوهشگران 

 یهرا  یزنردگ مرگ، به تناسخ اعتقاد دارند که این امر در بسیاری از مروارد، مترأثر از دیردن    

دانشرگاه کانکتیکرات، زیرر نظرر کرنش       ۀ مواتر  دانش 2این افراد بوده است. امبر ولز نپیشی

برر  منتشرر کررد.    2111در پاییز سال  «مطالعات نزدیک به مرگ» ۀای را در مجل رین  مقاله

تناسرخ براور    ۀمسرئل کنندگان نزدیک به مرگ بره   درصد تجربه هفتادمطالعات ایشان،  اساس

تروههی در باورهرای    شرایان  ، تغییررات  NDE ۀدنبال تجرب ات، بهاین مطالع بر اساسدارند. 

 تناسرخ یکری از ایرن تغییررات اسرت      ۀافتد کره تمایرل  نهرا بره  مروز      گران اتفاق می تجربه

(www.near_death.com). 

هرای تناسرخ سرازگار یرا مؤیرد ایرن        های نزدیک به مرگ از دو ههت برا  مروزه   تجربه

ند هسرت   ، مردعی NDEگرران   بسیاری اسرت کره تجربره   های  وهه نخست گزارش اند:  موزه

اند و وهه دیگر، همسرو برودن    های پیشین اود را در قالب این تجربه مشاهده کرده زندگی

 تناسخ است. ۀمبانی و دیدگاه تجربیات نزدیک به مرگ با  موز

 NDE یها گزارش

ی زیرادی از  هرا  نمونره  ،بازگو شده است NDEگران  های زیادی که توسط تجربه در گزارش

گونره  مرده    هان روبینسون به دکتر کنث رین  این ۀدر نام همله از ید.  تناسخ به چشم می

                                                                                                                                        
1. Amber wells.  
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نزدیک به مرگم با من صحبت کرد گفت که پسر بزرگ مرن   ۀموهودی که در تجرب»است: 

 .(www.near_death.com) «تجسم در قالب زن داشته است 24قبل از این زندگی، 

 صرورت  بهگران  های اود با این تجربه شواهد دیگری که دکتر رین  در  رشیو محاحبه

 :(www.near_death.com)ند صوتی نگهداری کرده، به شرح زیر

ایرن   فقرط  نره انجام داده یا نداده بودم. امرا    نچههایم مقابل چشمم بود. هر  تمام زندگی

تناسخ است. تناسخ قطعری اسرت. تمرام    دانم  ن حقیقت  هایم. می زندگی، بلکه تمام زندگی

هرای دیگرر انجرام داده     که در زندگی ییزهایچهایم نشان داده شد و دیدم چگونه به  زندگی

غلبه کرده بودم. هنوز برای مسائل نیاز به اصالح داشت ر سؤاالت زیرادی داشرتم و     ،بودم

و هوش در ایرن   کردند و این هنب اواستم بدانم  نها )موهودات نورانی( چه کاری می می

یکی بلکه از تعدادی از  نها  تنها نهاطراف برای چه بود؟ یکی از  نها قدمی هلو گذاشت ... 

  نها منتظر تناسخ بودند. ۀگرفتم ... هم اطالعات می

تفنگری روی قلربش گذاشرت و شرلیک کررد.       2133 وریل سرال   12را روبرز: در  سانه

نزدیک به  ۀشاهد تجرب ،اودش انتظار داشت شدن با عدمی که از اودکشی رو روبههای  به

نامیرد، تمرام    را او را مسری  مری   مرگ اود بود. نوری دراشان و مملو از عشرق، کره سرانه   

وقایعی که او را به این نقطه از زندگی و تالش بررای اودکشری رسرانده     ۀزندگی او و هم

به او هدیه داد. به او گفتره  انتها را  بود، به او نشان داده شد. نور امکان دسترسی به دانش بی

 و بر مشکالتش فائق  ید. بد نکه بعداً تناسخ یا ژهیو به ،تواند در نور بماند شد که می

شرفاف   ۀدیدم چهرار صرفح  » کند: بیان می گونه نیاخود را  ۀکریستین اندرسون تجرب

هرایم   شاید بهتر است بگویم زندگی ؛ظاهر شد. از این طریق من زندگی اود را مرور کردم

انکارناپذیری دیدم  طور بهبدون اینکه بخواهم سرم را برگردانم ... در بهشت  ،را مرور کردم

دیردم بسریار فراترر از درک مرا از       نچره ام.  های غیرقابل شمارشی را سپری کرده که زندگی

ن در این سریاره صرحبت   تناسخ بود. بنابراین من صرفاً در احوص بارها و بارها متولد شد

تمام و کمال  طور بهوهود دارد و اداوند  ن را   نجاکنم. من دیدم که ههان بزرگی در  نمی

 .«سازماندهی کرده است
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در ارتبراط برا    تارنمرا ترین  که بزرگ 2«نزدیک به مرگ ۀبنیاد پژوهش تجرب» تارنمایدر 

دنیرا در   ۀزبران زنرد   11 و بیش از چهار هزار تجربه بره  شود محسوب می NDEهای  تجربه

وهرود  گرران   تجربره  ۀهای گذشت متعددی از دیدن زندگی های گزارش، است شده  ثبت  نجا

 :(www.nderf.orgشود ) که به برای از  نها اشاره می دارد

های متعردد   در این زندگی و زندگی  نچهتمام  ،بودم« وحدت»وقتی در  تجربۀ شریل:»

 شته بود را دوباره در نزد اود یافتم.قبلی حس کرده بودم یا بر من گذ

 نگاه  گاهی و حکمت هدیدی در مورد وسعت و گستردگی وهرودم و   تجربۀ میسای:

هرایی کره    ام )و دنیا و زندگی  ن( برایم  شکار شد. تمام نقش کوچکی و ناچیزی بدن زمینی

 نهرا زیسرته   های متفراوتی کره در    های متعدد بر روی زمین ایفا کرده بودم و بدن در زندگی

دیردم کره مرن بره      دوباره در ضمیر من  مدند و من به همۀ  نها لبخند زدم، زیررا مری   ،بودم

 ها هیچ دلبستگی و اتحالی ندارم. ها و بدن از این زندگی کی چیه

هرای  شرنای    من به اطراف اود نگراه کرردم و چهرره    سالگی: هشتتجربۀ ریچارد در 

توانستم بره یراد    ولی نمی ،شنااتم دیدم، دوستان، اقوام، کسانی که قبالً می  نجازیادی را در 

ام،  شرنااته  دانستم که بعضی از  نها را برای مدت بسیار زیرادی مری   بیاورم از کجا و کی. می

هرای   های کوتاهی از ایرن زنردگی   های متفاوت. صحنه های زیاد و در مکان در طول زندگی

هرای    مدند. نوعی پیوستگی و هدفدار بودن در این زندگی رم میگذشته و اتفاقات  ن در نظ

 های زیادی اتفاق افتاده بودند. کردم که در طول قرن متعدد را حس می

مربروط بره    ،توانسرتم ببیرنم   دانستم که صحنۀ سمت راستم که نمی من می تجربۀ لوری:

ایلی عجیب برود، زیررا    ! برایمهمزمان طور بهام،  هایی است که تاکنون داشته تمامی زندگی

توانستم تحرور  ن   گاه نمی ولی هیچ ،های متعدد اعتقاد داشتم من همیشه به تناسخ و زندگی

 را بکنم که ممکن است در  ن  واحد در چندین زندگی بود!

ناگهان  گاهی من دوباره به تونل برگشرت کره در  ن پشرتِ سرر       تجربۀ راجیو پارتی:

                                                                                                                                        
1. Near Death Experience Research Foundation. 
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توانستم گذشته و حرال و  ینردۀ ارود را ببیرنم. در      می  نجاپدرم در حال حرکت بودم. در 

های قبلی، اود را دیدم که یک شراهزادۀ هنردی در قررون وسرطی برودم و       یکی از زندگی

زدم. در صحنۀ دیگری زنردگی ارود را    بدون هیچ ترحمی افراد ضعیف و فقیر را شالق می

ان برودم و بره تریراک    سال قبل دیدم که یک کشاورز اشخاش در افغانسرت  دویستحدود 

طرور کره پردرم مرن را در تونرل       حاصل از مححوالت اشخاش اود اعتیاد داشتم. همران 

کرد، این بحیرت در من نفوذ کرد که در زندگی فعلری  مرن نیرز همران رفترار و       هدایت می

 .«های قبلیم منعکس هستند های زندگی عادات

مرکرزی   ۀتروالی گذشرته هسرت   م یهرا  یزندگ، شود یممشاهده  ها گزارشچنانکه در این 

 ؛ست نها

 و تناسخ NDEهمخوانی دیدگاه 

هرای   های نزدیرک بره مررگ و مقایسرۀ  ن برا  مروزه       های مختلف دربارۀ تجربه با بررسی دیدگاه

 ید که همخروانی زیرادی میران ایرن دو نروع تجربره وهرود دارد؛         دست می تناسخ، این نتیجه به

نروع تجربره اسرت:  مروزش و یرادگیری هردف        نخستین وهه این همخوانی در هدف ایرن دو 

هرای   و تناسخ هستند. در تحلیلی که دکترر ملروین مرورس از گرزارش     NDEهای  مشترک تجربه

،  موزش و یادگیری بوده که نتیجرۀ  ن،  NDEترین هنبۀ  ادراکات نزدیک به مرگ ارائه داده، مهم

ل  مراری بریش از چهارصرد    پیدایش تحوالت روحی در افراد است. ایشان پس از تجزیه و تحلی

رسد که رسیدن به  ستانۀ مرگ، موهبات تحوالت روحی، هرویتی، روانری    سوژه به این نتیجه می

کند که بسیار ثابت و دیرپرا هسرتند. براری از ایرن تغییررات       و ایدئولوژیکی عمیقی را فراهم می

ستگی بیشتر بره  های روحی، پیدایش عشق و دلب عبارتند از: کاهش ترس از مرگ، افزایش قدرت

 (.12 - 14: 2133زندگی و رسیدن به هوش و قدرت  گاهی بیشتر )مورس، 

براوران،   ؛ چرا که از نگاه تناسخبودههای مهم تناسخ نیز یادگیری و  موزش  یکی از هنبه

هرای معنروی    های مکرر در زمینه، رشد روحری و یرادگیری درس   هدف از تناسخ و زندگی

براورداری انسان از فرصت یک بار زندگی برای یادگیری و   موزۀ تناسخ، بر اساساست. 

کند، هر زندگی محدود است و فرصت تجربۀ تعرداد محردودی از    رشد روحی کفایت نمی
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کره تجربرۀ زنردگی در     گیرد، در حالی های مختلف وهودی ما در ااتیار انسان قرار می هنبه

زنردگی   ۀی از زمان و سپس تجربا های هسمی در برهه قالب انسانی فقیر و دارای معلولیت

هرای بسریار متفراوتی     هرا و تجربره   انسران را برا درس   ،در پوشش انسانی ثروتمند و مشهور

 .(www.near_death. Com) کند رو می روبه

مکانی برای یرادگیری   ،دنیا همانند یک مدرسه NDEدیدگاه تناسخ و  بر اساسبنابراین 

و رشد روحی و معنوی است. اگر قرار باشد هر کس فقط از یک فرصت بررای زنردگی در   

چیسرت؟ در واقرع هریچ     انرد،  مررده  یچندروزگدنیا براوردار باشد، تکلیف نوزدانی که در 

قررار    نهاهای روحی در ااتیار  مندی از پیشرفت فرصت حقیقی برای تجربۀ این دنیا و بهره

 ته است.نگرف

عدالت الهی اسرت؛ از نگراه ایرن دو     ۀمسئل ،NDEتناسخ و  ۀوهه دیگر همخوانی  موز

انسان تنها یک فرصت تکرارنشدنی برای زندگی کوتراه دنیرا داشرته    که گروه عادالنه نیست 

تا ابد محکوم به نتایج  ن باشد. از سوی دیگر زمانی که امکان اصالح رفتار  وقت  نباشد و 

ای اواهد داشت؟ ههرنم یرا تنبیره، زمرانی هدفمنرد و       مرور زندگی چه فایدهوهود ندارد، 

گاه فرصت مجرددی   اردمندانه است که در بهبود رفتار  ینده تأثیرگذار باشد، زمانی که هیچ

های زیرادی کره برر     نباشد، فلسفه و حکمت  ن تنبیه چه اواهد بود؟ افزون بر این، تفاوت

شرود؟ اارتالف  دمیران در دریافرت      چگونه توهیره مری  ها حاکم است،  زندگی مادی انسان

 عنوان بهشود؟  در مسیر و رشد و هدایت چگونه توهیه می قرار گرفتنهای معنوی،  حکمت

گذارد، بسیاری از حقرایق را برا چشرم     نزدیک به مرگ را پشت سر می ۀمثال یک نفر تجرب

ود ترا بتوانرد اطاهرا و    شر  بیند و به او فرصت بازگشت به زندگی دوبراره داده مری   اود می

یا معنویرت   یابند نمیکه بسیاری دیگر چنین فرصتی  اشتباهات اود را اصالح کند، در حالی

برا   ؛شروند  شود که از دین و ادا گریزان مری  به  نها ارائه می ای شده تحریف ۀگون  بهو دین 

 .(www.near_death.com) منحفانه است؟ ناشدنی  یا تنها یک بار زندگی تکراراین وهود 

و مبانی فکری پژوهشگران ایرن دو نروع تجربره     NDEهای  با کنار هم گذاشتن گزارش

  ید: دست می ( نکات زیر بهNDE)تناسخ و 
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ارود را گرزارش    ۀهرای گذشرت   زنردگی  ،گران نزدیک به مررگ  در موارد متعددی تجربه

عردادی از محققران   که اثبرات تناسرخ بررای ت    بودهای  ها به گونه اند و تعداد این تجربه کرده

 محرز شده است.

د کره  کنر  حاصل مری را مختلف تناسخ این نتیجه  یها هنبهبا  NDEبینی  همخوانی ههان

 شده در تجربیات نزدیک به مرگ است. تناسخ بهترین توهیه برای اتفاقات مشاهده

 تحلیل و بررسی 

 انرد  توانسرته ارود   ۀتجرب که در اند شدهمدعی  NDE گران تجربهچنانکه بیان شد، برای از 

مختلف تجربه کننرد. ایرن امرر از سروی      یها بدنپیشین اود را در  یها یزندگتعدادی از 

را شاهدی برر   ها تجربهو این  پذیرفته شدهنیز  ها تجربهبرای از پژوهشگران و مفسران این 

دارد ی نقد و بررس های. این ادعا از چند منظر اند کردهتناسخ ارزیابی  ۀدرستی باور به  موز

 :  اواهد شدبحث و بررسی   نها نیتر مهم که

NDE  از واقعیت تا خیال 

 ها تجربهنزدیک به مرگ، زیر سؤال رفتن اصل این  یها تجربهروی  پیش یها چالشیکی از 

در فرهنگی که از سروی ایرن محققران     میان یها پژوهشاز محققان است. در  یا عده توسط

، نقرش عوامرل   گرفرت نزدیک به مررگ در ادوار و اقروام مختلرف انجرام      یها تجربه مورد

 ،انرد  دانستهتوهه  شایان ها تجربه« تفسیر»و « بیان»تنها در ساحت  فرهنگی ر مذهبی را در نه 

یکری از   2. اانم کارول زالسکیاند انگاشتهگرفته از  ن  بلکه اصل محتوای تجربه را نیز الهام

مطررح   NDE یها تجربهکه این اشکال اساسی را نسبت به  دهبوپژوهشگرانی  نیتر برهسته

در  NDEیهرا  تجربره  یا شره یرمطالعات اود در ارتباط با بررسری   ۀکرده است. ایشان نتیج

سرفرهای  »دوران معاصرر را در کترابی بره نرام      یهرا  تجربره  ن برا   ۀو مقایسر  یقرون وسط

هدید در ارتباط با ایرن   ۀدر دورگرد  ورد. از نگاه این محقق، پژوهشگرانی که  1«ههانی  ن

                                                                                                                                        
1. Carol Zaleski 
2. Other world Journeys 
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، گرزینش و تفسریر   یبنرد  طبقره ، ثبرت،  ی ور همرع  ۀ، در مرحلر انرد  کردهنوع تجربه تحقیق 

ترا تحرویر یکپارچره، هماهنر  و      اند کردهرفتار  دار ههت یا گونه به ها گزارشاطالعات و 

از بیران گرزارش    رو نیر ا ازمختلف ارائه دهند؛  یها فرهن ناظر به  ها تجربه نیاز امنسجم 

 .اند برتافتهادشه وارد کند روی  کپارچهیچیزهایی که به این تحویر 

و  گرر  تجربره گویی درونی میان فررد  و نزدیک به مرگ، گفت یها تجربهاز نگاه زالسکی 

گو توسط راویان، در اهردف اراص و   و فرهنگی است که در  ن رشد کرده است. این گفت

همرواره  ایرن محقرق،    ۀ. افزون برر  ن در اندیشر  شود یم یبند صورت یمعین یها چارچوب

، مسئله نان وهود دارد و همگام با این  ۀگون یا روایت اغراق گران تجربه ییگوغ درواحتمال 

تحلیرل  مراری    یها روشو  گران تجربه، شده مطرح یها پرسش، نوع ها نمونهروش گزینش 

 ۀ اکتسرابی جر ینتدر  ،هرا  دگاهیداز به همراه تعلق ااطر  نان به برای  ،پژوهشگران اربردیک

 کننرده  نییتع یها مؤلفه ،ازموارد یا پارهکه در  یا گونه به ؛است کننده نییتعبسیار تأثیرگذار و 

 ,Zleski) شرود  ینمر یا برای  نان تشری   شود یمو اثرگذار از نگاه مخاطبان دور نگه داشته 

کارکرد تحرورات مرذهبی اسرت کره      NDE یها تجربهزالکسی  از نگاه .(160 - 150 :1987

 ۀدوبرار  یبنرد  قالرب کرده و این تالش، برای توصریف و   یبند را صورتفرهن  هامعه  ن 

 رو نیر اچنانکه در گذشته نیز به اشکال گوناگونی وهود داشرته اسرت؛ از    ،ههان تلقی شده

ایرد  ن را  را بیانگر سفری واقعی به زندگی پس از مرگ بردانیم، ب  ها تجربه نکه این  یها به

 .نیمنوعی از تخیل ارزیابی ک

انرد، براری از پزشرکان و     ها را زیر سرؤال بررده   گروه دیگری که اصل وقوع این تجربه

 رو نیر ا؛ از داننرد  یمر مغرزی انسران    یها تیفعال ۀرا ثمر NDE  نهاهستند.  ها ستیولوژیزیف

 NDE گرران  تجربره مشرابه مغرزی    یهرا  تیفعالسبب  ادراکی، تنها به یها تجربهشباهت این 

 - 118 :2181)اکبرری،   نیسرت  شردنی  اثبات ها تجربهاین  بودن یواقعاست. به همین علت، 

 یهرا  حملره از  یا نمونره  ، شراید نزدیرک بره مررگ    یها تجربهاین رویکرد  بر اساس .(113

مانند این بخش از مغرز باشرد. کراهش     عحبی حمله یها هیتخل ۀصرعی لب تمپورال یا نتیج

سبب تحورات و  شایدمغز نیز  وساز سواتیا باال رفتن میزان گاز کربنیک در اکسیژن مغز 
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شرباهت دارنرد. احتمرال     NDE گرران  تجربره تفکرات نامتعارفی شود که با تحوراتِ ذهنری  

ناگهانی نوروپتیردها    زاد شدن ۀنتیج ی مذکورها تجربهاین است که  شده  مطرحدیگری که 

در حالت تجربه برایشان  گران تجربه.  رامشی که به ادعای هستندعحبی  یها دهنده انتقالو 

 ن در بردن اسرت.    کرار رفرتن   هبر مواد شیمیایی و   زاد شدن ۀدر حقیقت نتیج ،شده  حاصل

  .(143 - 148 :2181)ایروین، 

 داننرد  ینمرا توهمی بیشتر  ها تجربهاست. برای این  یشناات روانانتقاد دیگر، از هنس 

 :Augustin, 1997) کنند یممقایسه  شیپر رواندیداری و شنیداری افراد  و  ن را با توهمات

261). 

برا   NDEاین رویکرد،  بر اساس .الهیاتی است NDE یها تجربهرویکرد انتقادی دیگر به 

دینی ناظر به ههان پس از مرگ مانند مورد سؤال قرار گرفتن متروفی و ورود بره    یها  موزه

 .(112 :2181)اکبری،  بهشت یا ههنم همخوانی ندارد

ه را نادرسرت  شرد وارد های باید این نکته را یاد ور شد که برای از پژوهشگران، اشکال

 .(21 - 12 :2111)ساعی و قاسمیان،  اند کردههایی برای این موارد بیان  و هواب اند دانسته

کره   یدوماست.  NDE یها تجربه ۀدربار یدومدیگر،  ارین دیدگاه  توهه ۀ شایان نکت

را پدید  ورد و در ردیف اولرین کسرانی اسرت کره     « تجربۀ نزدیک به مرگ»اود اصطالح 

برا تغییرر    شتحقیرق، نظریرات   هرا  سرال رسمی این موضوع را مطرح کرد، پرس از   صورت به

ایرن پدیرده    کره  مردعی شرد   ،به دیدگاه شکاکان شدن کینزدشگرفی همراه شد. او ضمن 

ات فراحسری را ثبرات کنرد. ایشران ضرمن نادرسرت       حیات پس از مرگ یا ادراک تواند ینم

 یهرا  تجربره علمری،   یهرا  روشایرن پدیرده برا     بررسیاواندن تالش فراروانشناسان برای 

اثبرات   یهرا  بره . یعنری  دانرد  یمر از تفری  و سررگرمی   یا شااه عنوان بهنزدیک به مرگ را 

  .(Mody, 1993)  ورد یم حساب به نها را نوعی سرگرمی و تفری   ،ها تجربه گونه نیا

از سوی کسانی کره بره ایرن تجربره      شده ارائههای  فراوانی گزارش هرچندحاصل  نکه 

براری   ۀبا نگاه شکاکان ،اند دانستهبه حدی است که درستی این ادعا را ثابت  ،اند افتهیدست 

 ۀولری دربرار  رده، و پزشکان در اصل وقوع این نروع تجربره اللری وارد نکر     روانشناساناز 
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تردیدهای فراوانری   ،ها شده در این تجربه و بسیاری از ادعاهای مطرح ها تجربهاین محتوای 

 برها اواهد گذاشت. 

 هستۀ مشترک  نبود

صرف نظر از صحت ماهیت پدیدۀ تجربۀ نزدیک به مرگ یا پذیرش اصل وهرود و امکران ایرن    

چررا کره اثبرات    رو اسرت؛   ی دیگرری روبره  ها چالشاین پدیده با  بر اساستجربه، اثبات تناسخ 

 ن وهرود تناسرخ    نیترر  مهرم این نوع تجربه، نیازمند مقدماتی اواهد برود کره    بر اساستناسخ 

شده است؛ به این معنا کره در تمرام تجربیراتی کره      هستۀ مشترک تمام تجربیات گزارش عنوان به

ف ی مختلر هرا  بردن ی متوالی پیشین در ها یزندگتوسط افراد مختلف بیان شده است، باید دیدن 

در ارتباط برا هسرتۀ    NDEی ها تجربهفیزیکی، هستۀ مشترک باشد. مرور دیدگاه محققان برهستۀ 

ی مشرترک در  هرا  هسرته کنرد.   ، در دست یافتن به این مطلب ما را یاری میها تجربهمشترک این 

 بیان شده است: گونه نیای نزدیک به مرگ، توسط محققان ها تجربه

 ۀتجربر  ،اروا از کالبد، دیدار با دوستان و  شرنایان در گذشرته   ۀتجرب :ایپرن  سامدکتر 

)پرنیرا،   و مررز زنردگی و مررگ    حائلبا  ۀنور که همراه با  رامش و شادمانی است و مواهه

 ؛(18 :2183

احساس  رامش و سعادت، احساس هردایی از کالبرد فیزیکری، ورود بره      کنث رینگ:

 ؛(Ring,1980: 40) نور دراشنده و ورود به نور ۀتاریکی، مشاهد

دردی، احسراس ارروا از    احساس مرده بودن، احساس  رامرش و بری   ملوین مورس:

شده از نور، دیدن یک وهرود   های نورانی یا کالبدهای سااته تونل، دیدن انسان ۀبدن، تجرب

رغبتری در بازگشرت و تحروالت     های زندگی، تنبلی و بی مقدس و منور، بازبینی مجدد سال

 ؛(14 - 13 :2133)موریس،  شخحیتی

مورد بحث ناظر بره   ۀاعتقاد به اینکه تجرب مطالعات نزدیک به مرگ: یالملل نیبانجمن 

حیات پس از مرگ است، احساس عمیرق  رامرش ناشری از تجربره، احسراس حضرور در       

 ی دینری و مرذهبی  هرا  تیشخحر ههانی، مالقات با اویشاوندان در گذشرته و  قلمرویی  ن 

(Org.www.iands). 
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پیشرین و در   یهرا  یزنردگ ات مختلف، دیردن  یاز نظر کدام چیهچنانکه مالحظه شد در 

دال برر   ییها گزارشمشترک بیان نشده است. افزون بر  ن،  ۀهست عنوان بهمختلف  یها بدن

ادعای اثبات تناسرخ   رو نیا. از اند پیشین نیز در چند گزارش االصه شده یها یزندگدیدن 

کره  ) یدومر دیردگاه دکترر    مسرئله . به این رسد یمنظر  دشوار به ها تجربهاساس این نوع  بر

افرزود   توان یمرا  (است NDEهای  های تجربه چهره در ارتباط با ثبت گزارش نیتر شااص

 ۀمسرئل از  یا نشرانه در مواردی که با  نها براورد کرده، به  کند یمو  ن اینکه ایشان اعتراف 

  .(241 :2131، یدوم) تناسخ دست نیافته است

 مذهبی و فرهنگی یها آموزهتأثیر 

 یبنرد  قالرب عرالوه بر نکره در    ،شواهد متعددی وهود دارد که هنجارهای فرهنگی مرذهبی 

یرن معنرا کره    ه اکنرد؛ بر   مری  یبند صورترا نیز  ها تجربهتأثیر فراوانی دارد، تفسیر  ها تجربه

و در  کنرد  یمر فرراهم   هرا  تجربهمذهبی مبنایی را برای تفسیر محتوای و هنجارهای فرهنگی 

 به روایت تجربه تأثیرگذار است.  یشکلده

مختلرف   یهرا  فرهن هنگامی که در  NDE یها تجربهبه اعتقاد گروهی از پژوهشگران، 

نمونره دیردن    عنروان  بره ؛ شرود  یمر ، منطبق با فرهن  حاکم بر  ن صورتبندی شود یمظاهر 

 رو نیر اتربیرت و اعتقرادی افرراد اسرت؛ از      مرذهبی،  ۀموهود نورانی، کامالً منطبق بر زمینر 

و یهودیران در قالرب یرک     نندیب یمصورت مسی  یا حواریون  مسیحیان موهود نورانی را به

در  هررا تجربرره( همچنررین مرررور رارردادهای زنرردگی در ایررن  32 :2131ی، دومرر) فرشررته

ز مرور غربی ا گران تجربه؛ شود یمیک بیان  مختلف منطبق با شرایط ااص هر یها فرهن 

 گرران  تجربره و   ورنرد  یمر رادادهای ارد و کالن زندگی در هنگام تجربه سخن به میران  

که اطوط کلی رفتارهای اوب و بد  نهرا در  ن نقرش    نندیب یمرا  ییها پروندههندی بیشتر 

 .(18 :2113، این یاعتماد) بسته است

ی رایج مسریحیت از  ها شهیاندههانی، نمایندۀ  ی  نها تجربهاز نگاه زالسکی، در قرون وسطی 

که در عحر حاضر، نوعی نظام فکرری اوشربینانه و    قبیل توبه و برزخ در  ن دوره بوده، در حالی

 .(Zaleski,1987: 159 - 203سایه افکنده است ) ها تجربهدموکراتیک بر فضای کلی 
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را در ادوار  NDE یهرا  تجربره مختلرف   یهرا  مؤلفره  ی،شرناات  هامعره برا تحلیرل    2برمر

 هرا  تجربره کره ایرن نروع     ردیر گ یمنتیجه  گونه نیامختلف مقایسه کرده است و  یها ن فره

مختص اودِ انسان هر عحر است که متناسب با هنجارهای مذهبی رایرج  ن عحرر نوسران    

معاصرر   گرران  تجربره  یها گزارش. برای مثال، مرور سریع رادادهای زندگی که در ابدی یم

 سردۀ از قبیل قطار و شرهر فرنر  در    ییها دهیپد، مبتنی بر  شنایی ایشان با شود یممشاهده 

و  هرا  دهیپددر فر یند مواههه با این  ها انسان، سده نوزدهم شکل گرفته؛ چرا که پس از این

مرور سریع مناظر و رادادهای پشت سر هم در مقابل چشمانشان  شنا شده و برا  ن انرس   

 نزدیک به مرگ انعکاس یافته است.  یها تجربه اساس، در نیا برو  اند گرفته

 ۀو با طرح این سرؤال کره  یرا پدیرد     داند یتونل م ۀاین محقق شاهد مثال دیگر را تجرب

تونل در ادوار گذشته نیز عمومیت داشته است؟ به فقدان این تجربه در میان برای ملرل از  

را رهاورد بخشری   یا تجربهین که وهود چن ؛ در حالیکند یماشاره  ها یهندو  ها ینیچقبیل 

کره در نااود گراه  نران رسروب کررده       داند یمفرهنگی، اهتماعی و مذهبی افراد  ۀاز پیشین

در  بایرد  ،اسرت  یمردرن  نسربت  بره  ۀدیر پدتونل که  ۀصورت تجرب است؛ چرا که در غیر این

 .  داشت یمنزدیک به مرگ ادوار گذشته نیز حضور  یها تجربه

امروزی وهرود   یها تجربهدیگر مالقات با اویشان و  شنایان است که در بیشتر  ۀنمون

بیشرتر برا ارواح، فرشرتگان یرا      هرا  مالقرات  ،ادوار گذشرته  یهرا  تجربهکه در  در حالی ،دارد

 ۀرا در رونرد تررویج سکوالریسرم در هامعر     مسرئله مذهبی بوده است. ایرن   یها تیشخح

در  ژهیر و بره هدید  گران تجربه ،این محقق ۀا که به گفتچر ؛مشاهده کرد توان یمامروزی نیز 

، شروند  یمر ههرانی    ن ۀگونر  بهشرت کشورهای غربی، هنگامی که وارد شهرهای بلرورین و  

مانرد ههرنم و    ییهرا  دهیپدیا مواههه با   ورند ینمسخنی از وهود ادا و فرشتگان به میان 

 .(Bremmer, 2002: 101 - 102) وهود ندارد ها تجربهدیدهای ترسناک در این 

نزدیک به مرگ  یها تجربهعامل در شکل دادن به  نیتر یاصلبنابراین فرهن  و مذهب 

نتیجره   . درکند یمایفا  ها تجربهاین  یبند قالبو  یصورتبندی در ناپذیر است که نقش انکار

                                                                                                                                        
1. Bremmer 
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مترأثر از وهرود براور     توان یمپیشین و  موزۀ تناسخ را نیز  یها یزندگوهود مطالبی دال بر 

 .اند کردهرا تهیه  ها گزارشکه این دانست ااص این افراد یا کسانی 

 گیری نتیجه

ایرن   برر اسراس  دربارۀ تجربۀ نزدیک به مرگ و ادعای اثبات تناسرخ   شده انیببندی مطالب  همع

ی نزدیرک  هرا  تجربههر چند اصل وقوع  نکهیا: نخست دکن یم، نکاتی را برای ما  شکار ها تجربه

، پزشکان و متکلمان مردود دانسته شرده اسرت، شرواهد    روانشناسانبه مرگ از سوی تعدادی از 

توان بر اصل وقوع این امر مهر تأییرد زد. امرا ایرن نکتره براقی       موهود حکایت از  ن دارد که می

 ، محتروا و شرود  یمر ی که اصل و ماهیت  ن با شرک و تردیرد همرراه    ا دهیپدو  ن اینکه  ماند یم

 بسیاری از هزییات  ن به طریق اولی دچار ابهامات و ایرادهای متعددی اواهد بود؛

اثبرات تناسرخ ممکرن اواهرد برود کره دیردن         NDE ۀتجرب بر اساسدوم اینکه زمانی 

کره ایرن امرر     در حرالی  ؛گزارش شده باشد NDE گران تجربهمتوالی توسط تمام  یها یزندگ

اند که  و برای از افراد شااص نیز به صراحت گفته مطرح شده استتوسط افراد معدودی 

   ؛اند نشدهمواهه  یا مسئلهن اود با چنین ادر میان مراهع

ترأثیر   وضروح  بره نزدیکری مررگ،    گرران  تجربره ی هرا  گزارشسوم اینکه از بررسی محتوای 

شرده توسرط    ی ارائره هرا  گزارشی ذهنی، عقاید و باورهای  نها  شکار است. یعنی ها فرض شیپ

ی او از همان  یرین اسرت. برر ایرن اسراس      ها برداشتصاحب هر دین و  یینی، معموالً مطابق با 

ناظر به عقاید و باورهای شخحری افرراد ارزیرابی     توان یمشده در مورد تناسخ را  ادعاهای مطرح

ی  ور همرع  را ازطریرق تهیرۀ گرزارش    هرا  تجربره کرد. عالوه بر  ن، احتمال دارد کسانی که این 

 القا کرده باشند.   گران تجربهبه  ها پرسشی ذهنی اود را در بین ها فرض شیپ، اند کرده

یات  ن از یبسیاری از هز ،نزدیک به مرگ را هم بپذیریم ۀبنابراین اگر اصل وقوع تجرب

از  هرا  تجربره نخواهد برود و ایرن    پذیرفتنی NDE بر اساسمتوالی  یها یزندگهمله اثبات 

 .ندتناسخ عاهز ۀوزاثبات  م
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