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چکيده
این نوشتار میکوشد ضمن پرسش از چيستی تجربههای نزدیک بهه مهر و اطهالع از
جزئيات و ابعاد متنوع آن ،نحوه داللت آن را در اثبات آگاهی مستقل از کالبد فيزیکهی و
تداوم حيات انسان پس از مر  ،محل بحث و بررسی نقادانه قرار دهد .بررسی های بهه
عمل آمده در نهایت نشان می دهد که اگرچه هيچ ویژگی یا نوع خاصهی از تجربههههای
نزدیک به مر به تنهایی نمی تواند نظریه بقا را به انتخابی موجه بدل کند ،اما هنگامی
که مجموعه ای از ویژگی ها یا انواعی از تجربه های نزدیک به مر با این هدف مطمح
نظر قرار می گيرد ،انتخاب فرضيه بقا صورت معقول تری می یابد .اما از آنجها کهه وقهوع
مر زیست شناختی درباره هيچ یک از تجربه گران قابل اثبات نيست ،نمی توان صرفاً با
استناد به این پدیده ،درباره سرانجام آگاهی انسان پس از توقف کامل و برگشهت ناپهذیر
فعاليتهای مغزی نظریه ای بنا نهاد .به این ترتيب ،صرفاً مهیتهوان روایتهی حهداقلی از
فرضيه بقا را در باب تجربههای نزدیک به مر محتمل دانست .بر این اساس ،فرضهيه
بقا به امکان وجود آگاهی فارغ از کالبد فيزیکی در انسان فرو کاسته خواهد شد .به نظر
می رسد مجموعه ای از شواهد و قراین ناظر به تجربه نزدیک به مر می تواند مها را در
انتخاب این روایت محدود از فرضيه بقا موجه جلوه دهد.
کلیدواژهها :تجربه نزدیک به مر  ،مر بالينی ،مر زیستشناختی ،حيات پهس از
مر  ،فرضيه بقا.
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مقدمه
امروزه فیلسوفان دین در حوزه برهان های پسینی ناظر بنه حینات پنس از منرگ ،از
مقولهای به نام تجربههای ن دیک به مرگ ( )near-death experiencesسخن میگویند .اینن
موضننوع ،کننه دسننتکننم فص ن مشننترک بررسننیهننای فراروانشناسننی ،روانشناسننی،
روانپ شکی ،طب بیمارستانی ( ،)hospital medicineفلسفه دینن و روانشناسنی دینن بنه
شمار میرود ،امروزه توجه بسیاری از کسانی را که عالیهمندند گن ارههنای دیننی را بنا
روشی ایر از روش سنتی استداللهای فلسفی و کالمی به اثبات برسانند ،به خود جلب
کرده است .از آنجایی که آمار افراد صاحب چنین تجربهای در دهههای اخیر طب برخی
از بررسیها کامالً ایریاب تصور بوده است ( )Elsaesser Valarino, 1997: 6عدهای بر آننند
که تجربههای ن دیک به مرگ ،امروزه ملموسترین پدیندهای اسنت کنه وجنود روح و
ادامه حیات آن را پس از مرگ به اثبات میرسناند .در واینع ،منواد خنام اسنتداللهنای
فلسفی و کالمی این گروه از پژوهشگران ،به جای آنکه مفناهیم انت اعنی و گن ارههنای
درون دینی ناظر به حیات پس از مرگ باشد ،گ ارشهای متعدد کسانی است که آگاهانه
در فرآیند مرگ بالینی ( )clinical deathیا وضعیتی ن دیک به آن ،احساس جدایی از بندن
فی یکی و مواجهه با بسیاری از پدینده هنا و رویندادهای کنم و بنیش مشنابه را از سنر
گذراندهاند.
صاحبان چنین تجربه هایی از موجودینت ایرجسنمانی خنود ،کنه بنا حناالتی نظینر
احساس آرامش وصفناپذیر ،ورود به داالن تاریکی ،مشاهده نوری خیرهکنننده و لبرین
از عشننقی نامشننروط ( ،)unconditional loveمالیننات بننا موجننودات روحننانی ،مننرور
رویدادهای زندگی و احساس یضاوت درباره خود یرین است ،آگاهی کام داشنتهانند؛
به نحوی که االب توانسته اند پس از پشت سر گذاردن این وضعیت ،تمام این خاطرات
را با دیت و وضوح کام برای دیگران روایت کنند .این افراد عمدتاً با از سنر گذرانندن
چنین تجربهای ،تأثیراتی مثبت در زندگی خود پدید می آورنند و بنه نظنر االنب آننان،
مواجهة با مرگ عالوه بر آنکه ترس از مرگ را به نحوی باورنکردنی از وجود آنان زائ
کرده ،به زندگی شخصی آنان نی معنای بیشتری بخشیده است.
در دهههای گذشته ،محققان با بررسی صدها مورد از گ ارشهای مربوط بنه تجربنه
ن دیک به مرگ دریافتهاند که صاحبان این تجربه ها ،فارغ از سن ،نژاد ،دین یا ملیتشنان،
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روایتهای نسبتاً مشابهی از این رویداد عرضه کردهاند و این مشابهتها از نظنر کمینت
و کیفیت به گونه ای است که به اعتقاد برخی باید احتمال تصنادف ،تنوهّم و اخنتالالت
روانی و عصبی را در این باره بنه شندت تردیندآمین تلقنی کنرد .امنروزه نظرینههنای
فراشخصیتی ( )transpersonalدر باب تجربههای ن دیک به مرگ ،به جد در پنی آننند تنا
اثبات کنند که این تجربهها به جای آنکه ناشی از اختالالت مغ ی و رواننی و محصنول
توهّمننات و برسنناختههننای ناخودآگنناه و احیانناً خودآگنناه روانننی فننرد باشننند ،اصننوالً
نشئتگرفته از ساحت روحانی و فراشخصیتی انسانهاست .از سنوی دیگنر ،عندهای از
پژوهشننگران منندعیاننند کننه تبیننینهننای فی یولننوژیکی و روانشننناختی و بعضنناً
اسطورهشناختیِ ( )mythologicalآنان بیآنکه این تجربه را ناظر به حینات پنس از منرگ
بینگارد یا امکان وجود آگاهی مستق از کالبد فی یکی را الزمه صنحت آن بدانند ،ینادر
است برای همه ابعاد متنوع این تجربه ،تبیینی بسنده ارائنه دهند .اینن نوشنتار در ادامنه
میکوشد نخست مبتنی بر روشی پدیدارشناسانه 1به بررسی ابعاد مختلف تجربه ن دینک
به مرگ بپردازد .آنگاه با رویکردی فلسفی -کالمی ،نقش و نحوه داللت آن را در اثبنات
حیات پس از مرگ ،مح بحث و تأم یرار دهد.
 .1پديدارشناسي تجربههای نزديك به مرگ
یضاوت و اظهارنظر در باب تجربه های ن دیک به مرگ ،نخست ،مویوف شناخت و
بررسی کیفیت پدیدار شدن آن بر تجربه گران اسنت .پدیدارشناسنی تجربنه ن دینک بنه
مرگ میتواند با بهرهگیری از شرح و توضنیح مراحن مختلنف اینن تجربنه ،تصنویری
روشن از ویژگیها ،مشابهتها و اختالفات آن به دست دهد .این کار معموالً با بررسنی
مجموعهای از تجربهها و طبقهبندی مراحن و ویژگنیهنای خنا هنر ینک صنورت
میبندد ( .)San Filippo, 1993در باب تجربههای ن دیک به مرگ ،تصویری که معمنوالً از
یک الگوی کام آن ترسیم میشود به ندرت وایع می شود و معموالً هر تجربه صرفاً بنا
برخی از مراح و ویژگی ها همراه است .بر این اساس ،در این بخش بحث را با بررسی
نسبتاً جامعی در باب چیستی و ویژگیهای تجربه آااز میکنیم و در ادامه ،نوع و مین ان
مشابهتها و افترایات تجربههای ثبتشده و امکان وجود هسته مشترک در آنها را محن
بحث و تأم یرار خواهیم داد.
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 .1.1چيستي تجربه

به نظر می رسد نخستین پرسشِ نیازمند پاسخ در باب تجربه ن دیک به مرگ ،پرسش
از چیستی و معنای اصطالحی آن باشد .در این زمینه ،ایضناح سنه مفهنوم در هنمتنیندة
«مرگ»« ،وضعیت یا حالت ن دیک به مرگ» و «تجربه ن دیک به مرگ» (کنه آمین های از
دو مفهوم پیشین است) ضروری مینماید.
ریموند مودی ( ،)Raymond Moodyپدر تجربههای ن دیک به منرگ ،کنه واضنع اینن
اصطالح نی به شمار میرود ،معتقد است مرگ در تجربههای ن دیک به مرگ به معننای
عدم امکان بازگشت فعالیت های حیاتی است .در این تعریف ،چنانچه فردی تحنت هنر
شرایط فی یولوژیکی به حیات باز گردانده شود ،مرده محسنوب نخواهند شند ،هرچنند
همه عالئم حیاتی برای مدت طوالنی یابن ردینابی نباشند .اینن تعرینف ،محندودترین
معنای مرگ است که بالطبع در هیچ یک از تجربههای ن دیک به منرگ محقن نخواهند
شد .مودی در نخستین کتاب خود با الت ام به این تعریف ،از پدیده مورد بحث با عننوان
«تجربه ن دیک به مرگ» یاد میکند (.)Moody, 1975: 135-139
بدین ترتیب ،چنانچه به تعریف مودی از مرگ ملت م باشیم و آن را بنر مبننای مؤلفنه
برگشتناپذیری تعریف کنیم ،باید اذعان کنیم که هیچ یک از تجربهگران وایعاً نمردهانند
و نهایتاً در شرایط ن دیک به مرگ ینرار داشنتهانند و از ایننرو بنا ننامگنذاری دیین و
معناداری مواجهیم.
1
بر این اساس ،تجربههای ن دیک به مرگ ،االباً در حنین منرگ بنالینی و ننه منرگ
زیستشناختی ( )biological deathرخ میدهند ،چراکه در مرگ زیسنتشنناختی ،امکنان
بازگشت فرد به لحاس نظری به کلی منتفی است ،اما این امکنان در منرگ بنالینی هننوز
پابرجاست .البته در این میان ،برخی دیگر معتقدند مرگ بالینی در نگاه تخصصی معننای
دیی تری دارد و بر اساس آن میتوان برخی از تجربهگران را مرده انگاشت .اینن گنروه
از پ شکان معتقدند مرگ ،فرآیندی تدریجی است که همواره در مراح اولیه آن ،امکنان
بازگشت و تغییر وضعیت وجود دارد .به همنین دلین  ،بالفاصنله پنس از ایسنت یلبنی
تالش میشود تا حیاتِ از دسترفته یلنب و سنایر انندامهنا دوبناره بازگرداننده شنود.
بنابراین ،چنانچه در مراح آاازین و برگشتپذیرِ مرگ ،ایدام منؤثری بنه ثمنر نرسند،
مرحله برگشتناپذیر مرگ در اثر آسیبهای جبرانناپذیری کنه بنه انندامهنای مختلنف
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وارد شده ،آااز می شود .این مرحله اخیر در ادبیات ایرمتخصصان مرگ نامیده میشنود
اما در وایع ،مرگ طی روندی تدریجی تحق مییابد (.)Parnia, 2006: 37
به نظر میرسد هر دو تعریف ارائهشده در باب مرگ را ،علیرام تفناوت در تعبینر،
میتوان ناظر به معنایی واحد دانست؛ به این معنا که مرگ زیسنتی در تعرینف نخسنت،
همان مرحله برگشت ناپذیر مرگ در تعریف دوم است .به این ترتیب ،تعریف اصنطالح
دوم یعنی «وضعیت یا حالت ن دیک به مرگ» نی واضح خواهد بود .وضعیت یا حالنت
ن دیک به مرگ ،به شرایطی اطالق می شود که طی آن ،فرد در آستانه منرگ زیسنتی ینا
مرحله برگشتناپذیر مرگ یرار گرفته است .چنانکه گفته آمد ،گاهی از این وضعیت بنا
عنوان مرگ بالینی یاد می شود .البته در این میان ،برخی با نظر به افن هنای منبهم پنیش
روی محققان در باب تعریف متقن «مرگ» ،اصرار دارند تا در موارد ناظر به اینن پدینده
به جای استفاده از اصطالح مرگ بالینی ،از همان مفهوم مبهم «وضعیت ن دیک به مرگ»
( )near-death stateاستفاده کنند (.)Elsaesser Valarino, 1997: 1
اما تعاریفی که تاکنون در تعریف اصطالح «تجربه ن دینک بنه منرگ» ارائنه شنده را
باید عمدتاً تعاریف توصیفی و ساختاری دانست .نخستین بار ،ریموند مودی با احصنای
برجستهترین ویژگیهای هوینت سناز اینن تجربنه ،بنه ارائنه چننین تعریفنی پرداخنت
( .)Moody, 1975: 11-12پننس از مننودی پژوهشننگران دیگننری ،نظیننر کنننت ریننن
( )Kenneth Ringو ملوین مورس )Melvin Morse( ،نی کوشیدند با شناسایی هسته مرک ی
این تجربه ،تعریف توصیفی نسبتاً دییقی از آن به دست دهند.
نکته یاب توجه در توصیف ساختاری تجربه ن دیک به مرگ آن است که مؤلفههنای
ذکرشده و ترتیب آنها در همه تجربهها عمومینت نندارد .چننانکنه االنب پژوهشنگران
یادآور شدهاند ،همه مؤلفههایی که در توصیف ساختاری تجربه به آنهنا اشناره شند ،بنه
ندرت در یک تجربه وایع میشود؛ در عوض ،بیشتر تجربنههنا صنرفاً شنام برخنی از
مؤلفههای ذکرشده هستند .ترتیب یرار گرفتن مؤلفهها نی در ساختار کلی تجربنه بسنیار
متفاوت است.
 .2.1ويژگيها

اظهار نظر درباره ویژگنیهنا ی تجربنه ن دینک بنه منرگ بسنیار متننوع و تنوأم بنا
اختالفنظرهای فراوان بوده است .چنانکه انتظار میرود ،نخسنتین اظهنار نظنر در اینن
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باره از آنِ مودی در کتاب زندگی پس از زندگی است .وی در این اثر ،ویژگنیهنایی را
که از رهگذر بررسی نمونههای خود به آنها دست یافته ،شام موارد زیر میداند:
 احساس ویوع مرگ؛ ماهیت وصفناپذیر تجربه؛ شنیدن صدای اطرافیان در لحظاتی که فرد در آستانه مرگ انگاشته شده است؛ احساس آرامش و سکون؛ شنیدن اصوات نامتعارف و بعضاً نامطبوع شبیه صندای زنن  ،موسنیقی ،ننایوس،فریاد ،وزش باد و ...؛
 احساس کشیده شدن همراه با ورود به درون تونلی تاریک؛ احساس حضور خارج از کالبد؛ مالیننات بننا دیگرانننی کننه گنناهی ایننوام و دوسننتان و شخصننیتهننای مننذهبیِشناختهشدهاند و گاهی موجودات ایرمادی ناشناخته؛
 مالیات با موجود نورانی؛ احساس مواجهه با مرزی بازگشتناپذیر؛ بازگشتِ عموماً ناخواسته به زندگی (.)Ibid.: 10-77مودی در آثار بعدی خود ،ویژگی های دیگری را نین بنه اینن مجموعنه افن ود کنه
عبارت بودند از :مواجهه با دانشی فراگیر و جامع؛ دیندار از یلمنرو ارواح سنرگردان؛ و
نجات ماوراءالطبیعی ( .)Moody, 1978: 9-28عالوه بر این ،ویژگیهایی از یبی صعود بنه
سوی آسمان و تجربه زمان و فضایی متفاوت نی از جمله ویژگیهایی بنود کنه منودی
بعدها آن را در زمره ویژگیهای تجربه به شمار آورد (مودی.)91 ،91 ،13 :1939 ،
سایر پژوهشگران پس از مودی نی موضوع ویژگیهای تجربنه ن دینک بنه منرگ را
موضوعی مهم یافتند و ضمن بررسی الگوی مودی در نمونههای خود ،جامعینت ،دینت
و فراگیری آن را مح بحث و بررسی ینرار دادنند و بعضناً الگوهنای تنازهای پیشننهاد
کردند .یکی از مهمترین الگوهای پیشنهادی در اینن بناره از آن کننت رینن بنود .وی
عقیده داشت الگوهای پنج مؤلفهای او شام احساس آرامش و سعادتمنندی ،احسناس
جدایی از کالبد فی یکی ،ورود به تاریکی ،مشاهده ننور درخشننده و ورود بنه ننور ،در
مقایسننه بننا الگننوی مننودی ،جامعیننت و دیننت بیشننتری دارد ( .)Ring, 1980: 40سننایر
پژوهشگرانی که در این باره کاوش کردند نی الگوهای خا خود را پیشننهاد دادهانند.
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برخی ضمن تأیید اصول یافته های مودی معتقدند بسامد ویوع همه بخشهای تجربه بنا
یافتههای مودی همخوانی ندارد (.)Bremmer, 2002: 88
پژوهشهایی که در سالهای اخیر سامان یافتنه حکاینت از آن دارد کنه مؤلفنههنای
الگوی مودی چندان جامع نیست و تنها در معدودی از تجربههای بحرانی و ایربحراننی
یاب مالحظه است .در عوض ،مؤلفههای پنچ گانه رین  ،به رام آنکه نوایصنی دارد ،از
همپوشانی اف ونتری نسبت به الگوی مودی برخوردار است ( .)Fox, 2003: 326عالوه بر
نوایض الگوی مودی در احصای مؤلفه های تجربه ،افلت او از برخنی ایسنام تجربنه و
بیتوجهی وی به فقدان معنادار پارهای مؤلفهها در میان گروههایی از تجربهگنران باعنث
شد تا جامعیت و دیت یافتههای او بعدها با تردید روبنهرو شنود .یکنی از اینن منوارد،
می ان ویوع تجربه های جهنمی است که ظاهراً مودی آنها را کمتر از می ان شیوع وایعنی
برآورد کرده است ). (Atwater, 1992
 .2تبيينهای مختلف تجربه نزديك به مرگ
مودی در نخستین کتاب خود ،تفسیرهای محتم در باب تجربههای ن دیک به مرگ
را در سه رده کلی تفسیرهای فراطبیعی ( ،)supernaturalطبیعی /علمنی ()natural/scientific
و روانشناختی ( )psychologicalطبقهبنندی کنرد .تبینینهنای علمنی و روانشنناختی در
ردهبندی مودی ،خود به ردههای ج ئیتر تقسیم میشد .اکنون پیشرفتهنای روزافن ون
دانشمندان در طنب و روان شناسنی همنراه بنا توجنه بنیش از پنیش آننان بنه موضنوع
تجربه های ن دیک به مرگ ،تعداد یاب توجهی از تبیینهای طبیعتگرایاننه ()naturalistic
را به ثمر نشانده است.
فی یولوژی و روانشناسی اصلیترین مصادر تبیینهای طبیعتگرایانه ناظر به تجربنه
ن دیک به مرگ به شمار میروند .اینگونه تبیینها ،تجربه ن دیک بنه منرگ را ناشنی از
عل فی یولوژیک یا واکنشهای روانی تجربه گران در مواجهه با لحظات بحراننی وینوع
احتمالی مرگ میدانند و بر این اساس ،بی آنکه اینن پدینده را شناهدی دالّ بنر وجنود
ساحتی ایرمادی در انسان تلقی کنند ،متعلَّ ادراکات تجربهگران را ایروایعنی ،تنوهّمی
و برساختة ساز و کارهای مادّی میدانند.
نگاهی جامع به تبیینهای مختلف تجربه ن دیک به مرگ ،شام تبیینهای فراطبیعنی
و طبیعتگرایانه (که بررسی ج ئیات مبسوط آنها خارج از مقصند اینن نوشنتار اسنت)
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نشان می دهد که تا کنون هیچ تبیینی از عهده توضیح کام و بسنده این تجربه بر نیامنده
است .بسیاری از پژوهشگران نی پس از سال ها تالش و بررسی در مطالعه اینن پدینده،
نهایتاً اظهار داشتند که تا کننون هنیچ ینک از تبینینهنای فی یولنوژیکی ،روانشنناختی،
داروشناختی ( )pharmacologicalو جمعیت شناختی از عهنده توضنیح کامن مؤلفنههنای
تجربه و ساز و کار توانایی های شناختاری افراد در حین ویوع آن بنر نیامنده اسنت .در
چنین وضعیتی اگرچه به لحاس نظری امکان تبیین علمی تجربه منتفی نیست امنا ظناهراً
دانش فعلی بشر هنوز از عهده این کار بر نیامده است.
با نگاهی جامع و ایرتقلی گرایانه به تبینینهنای مختلنف تجربنه ن دینک بنه منرگ
میتوان دریافت که هر یک از این تبیینها میتوانند با عطف توجنه بنه سناحتی از اینن
پدیده در نهایت به کمک یکدیگر ،تفسیری جامع از آن به دسنت دهنند .وینوع تجربنه
ن دیک به مرگ بیشک متناظر با برخی ساز و کارهای عصنبشنناختی در مغن اسنت.
سایر ساز و کارهای فی یولوژیک بدن انسان نی چه بسا در حین ویوع تجربه ایفای نقش
میکنند .بدیهی است که تبیینهای فی یولوژیکی میتوانند در این حیطنه نظرینهپنردازی
کنند .جنبههای روانشناختی تجربه ن دیک به مرگ نی از برجستهترین ابعاد این پدیده به
شمار میرود .بر این اساس ،تبیینهای روانشناختی میتوانند بنا بنه کنار بسنتن اصنول
روان شناسی ،در باب کیفیت ویوع ،عم و اثرات پسینی تجربه روشنگری کنند .کیفینت
تأثیر پیشزمینههای فرهنگی -مذهبی تجربهگران در منظرهآمی ی تجربنههنای آننان نین
میتواند موضوع تأمالت روانشناختی ،جامعهشناختی و االهیاتی وایع شود .فراز و فرود
مفهوم حیات پس از مرگ در ادوار مختلف تاریخ که از یِبَ بررسی تجربههنای ن دینک
به مرگ یاب پیگیری است ،یکی دیگر از جنبههای مطالعاتی این پدیده است که میتواند
مح توجه جامعهشناسی وفلسفه وایع شود .و باألخره بررسنی امکنان وجنود سناحتی
ایرمادی و مستق از ماده در انسان و تنداوم احتمنالی آن پنس از منرگ نین از جملنه
مسائلی است که نظرگاههای فراطبیعتگرایانه میتوانند مبتنی بنر شنواهد یابن اعتننا و
مدارک متقن ،آن را موضوع بحث و بررسی یرار دهند.
 .1.2رهيافت اديان ابراهيمي در تبيين تجربههای نزديك به مرگ

االب پیروان ادیان ب رگ در سراسر جهان ،گسترة زندگی بشنر را بنه حینات منادی
دنیایی محدود نمیدانند و هر یک با روایتهای خنا خنود ،مندافع تنداوم حینات و
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آگاهی انسان در ساحت دیگری از هستی هستند .باور به نظام ج ادهی در حینات پنس
از مرگ ،که عموماً بر تصاویر دویطبیِ ناظر به سنرانجام نیکوکناران و بندکرداران تأکیند
می ورزد ،از دیگر ویژگیهای مشترک االب ادیان ب رگ جهان بنه شنمار منیرود .اینن
ویژگیهای مشترک در کنار برخی دیگر از خصایص کمتر متداول باعث شده اسنت تنا
ارتباط تأم برانگی ی میان تجربههای ن دیک به مرگ و آموزههای آخرتشناسنانه ادینان
ب رگ جلب نظر کند.
به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران ،آموزههای دینی یابلیتهای خوبی برای توضنیح و
تبیین ابعادی از اینگونه تجربهها دارند ،اما از آنجایی که موضوع تجربههای ن دینک بنه
مرگ تا کننون عمندت ًا در انرب مسنیحی محن بحنث و بررسنی ینرار گرفتنه اسنت،
مشهورترین پاسخها و اظهارنظرهای االهیاتی در این باره نی االباً از سنوی معندودی از
االهی دانان مسیحی ابراز شده است .از اینرو ،اسنالم و یهودینت دربناره اینن موضنوع
عمدتاً سکوت اختیار کرده اند .در مسیحیت نی به رانم واکننش برخنی از فیلسنوفان و
االهیدانان ،کلیسای کاتولیک هیچ موضنع رسنمیای در اینن بناره اتخناذ نکنرده اسنت
(.)Fox, 2003: 11
در این میان ،برخی از پژوهشگران معتقدند تاکنون از توان بالقوه ادیانی نظیر اسنالم،
که در سنتهای عرفانی خود یابلیتهای فراوانی برای تحلی اینگونه پدیدههنا دارنند،
بهره برداری نشده است و بر این اساس ،االهی دانان مسلمان از توان بالقوه یاب تنوجهی
برای بررسی اینگونه پدیدهها برخوردارند ( .)Ibid.: 345عالوه بر این ،به نظر منیرسند،
میراث روایی مسلمانان (به ویژه در میان شیعیان) نی در مقایسه با متون مقدس یهودینان
و مسیحیان از یابلیتهای باالیی برای توضیح ابعاد و مؤلفههای مختلف تجربنه ن دینک
به مرگ برخوردار است .اما با وجود این ،به نظر میرسد االب فیلسوفان و االهیداننانی
که به ادیان ابراهیمی تعل خاطر دارند ،از نتیجه بیش از سی سال تالش پژوهشگران در
حوزه مطالعات مربوط به تجربههای ن دیک به مرگ به سادگی گذشنتهانند و در بیشنتر
موارد آن را جدی نگرفتهاند ،حال آنکه برخی از نتایج این پژوهشها عالوه بر آنکنه تنا
کنون به وضوح مح بحث فلسفه و االهیات بوده است ،اف هنای جدیند و یافتنههنای
حیرتانگی ی را پیش روی فیلسوفان و االهیدانان یرار میدهد.
اگرچه واکنش االهی دانان ،به ویژه در حوزه ادیان ابراهیمی ،راجع به تجربه ن دینک
به مرگ بسیار محدود و معدود بوده است ،اما این واکنشهای معندود ،کنامالً متننوع و
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متفاوت است .با بررسی این تفسیرهای متفاوت و متباعدی که از این تجربنه بنه دسنت
داده شده ،دستکم به دو نتیجه مهم میتوان دست یافت:
نخست آنکه این تجربه نمیتواند به وضوح و صرفاً از گن ارههنای آخنرتشناسنانه
دینی خا یا سنتی معنوی ( )spiritual traditionحمایت کام کند .دوم آنکه تحلی مفاد
تجربه حکایت از آن دارد که ما با پدیدهای ذاتاً متغیر و متلوّن ( )proteanمنواجهیم .اینن
تغییر و تلوّن گاهی از حیث یابلیتهای تجربه برای انطباق با سنتهای دینی متفاوت و
متعارض است و گاهی به دلی ماهیت تفسیرپذیر آن است که سنتهای دیننی مختلنف
میتوانند از آن برای تحکیم مبانی االهیاتی و جهانبینی خود بهرهبرداری کننند .بنه اینن
ترتیب اگرچه بسندگی تفاسیر دینی ناظر به این پدیده با تردیدهای فراوانی روبهروست،
اما مطمئناً در میان این تفاسیر متفاوت ،برخی از اعتبار و وجاهت بیشتری در مقایسه بنا
سایرین برخوردارند (.)Ibid.: 339-340
البته در این میان ،نباید از نظر دور داشت که اگرچه سننتهنای فلسنفی ن عرفنانی
ادیان ابراهیمی ،به ویژه اسالم از میراث پرباری در اثبات جاودانگی و توصنیف کیفینت
تداوم آگاهی انسان در ساحت دیگری از هستی بهره می برند ،اما با وجود این ،بنه نظنر
میرسد استناد به پدیدههایی مشابه تجربههنای ن دینک بنه منرگ در اینن بناره چنندان
شناخته شده نبوده است و االباً از این سنت انی و ارجمنند ااینب اسنت .امنا در عنین
حال ،در برخی موارد ،تفسیر و تأوی گن ارههنای آخنرتشناسنانه در اینن سننتهنای
فلسفی ن عرفانی ،بسیار عمی و یاب توجه بوده است 9،به نحوی که بهنرهمنندی از آنهنا
در تفسیر و تبیین بخشهایی از تجربه ن دیک به مرگ ،منیتوانند نتنایج درخشنانی بنه
همراه داشته باشد.
 .3بررسي نحوه داللت تجربههای نزديك به مرگ در اثبات حيات پس از مرگ
سخن گفتن در باب نحوه داللت تجربههای ن دیک به مرگ در اثبات حیات پنس از
مرگ ،در وایع بررسی امکان صحت تبیینهای فراطبیعی است که تبیینهای دیننی یکنی
از زیرمجموعههای آن به شمار میرود .ما در ادامه خنواهیم کوشنید تنا تنوان مجموعنه
شواهد و یراینی را که به سود تبینینهنای فراطبیعنتگرایاننه وجنود دارد در ییناس بنا
تبیین های طبیعت گرایانه بسنجیم و از این رهگذر ،تصویر روشنی از داللت اینن پدینده
در اثبات حیات پس از مرگ به دست دهیم.
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 .1.3معقوليت مبتني بر مجموعهای از شواهد و قراين

وایعیت آن است که االب پژوهشگرانی که در دهههای اخیر به موضوع تجربههنای
ن دیک به مرگ پرداختهاند ،پرسش از بقای آگاهی پس از مرگ کالبد فی یکی را مغفنول
نهادهاند و در عوض ،عمدتاً به موضوعات کمتنر جندلآمین نظینر تغیینرات نگرشنی و
ارزشی تجربهگران پس از تجربه یا ساز و کارهای فی یولوژیک ویوع تجربه پرداختهانند.
حال آنکه این پدیده را بر اساس پرسش فوق نی میتوان مح بحث و بررسی یرار داد.
عالوه بر این ،پژوهشهای اخیر حکایت از آن دارد که بسنیاری از ویژگنیهنای تجربنه
ن دیک به مرگ چندان ویژه این تجربنه نیسنت و در بسنیاری دیگنر از تجربنههنای رواننی
فراهنجار نی نظایر آن دیده میشود .از میان این تجربههای نامتعارف ،که برخی ویژگنیهنای
آنها با ویژگیهای تجربه ن دیک به مرگ همپوشانی دارد ،میتوان به تجربه خنروج از کالبند،
برخی تجربههای عرفانی ،تجربههای ظهنور ارواح ( )apparitionalو اینبگنویی ()clairvoyant
اشاره کرد .این پیشینه باعث شده است که بسیاری از محققنان ،تجربنه ن دینک بنه منرگ را
نهایتاً موضوعی مرتبط با وضعیتهای دیگرگون آگاهی تلقنی کننند و مسنئله بقنای پنس از
مرگ را چندان با این پدیده مرتبط ندانند (.)Cook et al, 1998: 378
اما آیا در تجربه های ن دیک به مرگ ،شواهد و یراین یاب توجهی به چشم میخورد
که حاکی از وجود آگاهی مستق از مناده در انسنان و امکنان تنداوم آن پنس از منرگ
باشد؟ به اعتقاد برخی ،مهمترین دالی فراروانشناختی ارائهشده در اثبات حیات پس از
مرگ عمدتاً ناظر به خاطرات زندگیهای یب  ،تجربنه دیندار بنا درگذشنتگان و تجربنه
مرگ و بازگشت دوباره به زندگی بوده است .اما مسئلهای که در یبال اینگوننه شنواهد
وجود دارد آن است که تبیین های مختلفی درباره آنها وجود دارد که تنها در یکی از آنها
این پدیدهها دالّ بر حیات پس از مرگ انگاشته میشود .طب احصای کنالک و منارتین
( ،)Kolak and Martinمشهورترین تبیینهایی که تنا کننون خنود را متکفن توضنیح اینن
پدیدهها دانستهاند ،حدای در چهار رده کلی یاب طبقهبندیاند:
 تبیینهایی که این پدیدهها را نوعی دروغ و حقهبازی تلقی میکند؛ تبیینهایی که این پدیدهها را نوعی اوضاع و احوال ناآشنا امنا معمنولی بنه شنمار5
میآورند؛
2
 -تبیینهای فرا روانشناختی نظیر ادراکات فراحسی؛
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 تبیینهایی که این پدیدهها را ناظر به حیات پس از مرگ میداند (کالک و مارتین،.)193-193 :1933
به این ترتیب ،مدافعان هر یک از تبیینهای مذکور بایند اثبنات کننند کنه شنواهد و
یراین دالّ بر تبیین مختار آنان ،در مقایسه با سایر تبیینها ،جامعیت و بسندگی بیشنتری
دارد .در این میان ،برخی معتقدند انتخاب گ ینه چهارم حتی در مواردی کنه سنه تبینین
دیگر بر حسب ظاهر راه گشا نیست ،چندان معقول به نظر نمیرسد .زینرا همنواره اینن
احتمال وجود دارد که اینگونه پدیدههنای عجینب و بنه ظناهر نامتعنارف ،تبینینهنای
معمولی داشته باشند که هنوز ناشناخته ماندهاند .وانگهی از اینکه شنواهد و ینراین ،سنه
تبیین نخست را حمایت نمی کند ،نمی توان صحت تبیین چهارم را نتیجه گرفت .عنالوه
بر همه این احتماالت ،حتی در مواردی که همه تبیینهای معمول ،واضحالبطالن به نظنر
میرسند ،امکان تبیینهای فراروانشناختی که ل وماً مثبِت حینات پنس از منرگ نیسنتند
وجود دارد .برای مثال ،ممکن است برخی ویژگیهای تجربه ن دیک به منرگ نناظر بنه
ادراکات فراحسی باشد .این گونه ادراکات (در صورت اثبات) صرفاً چارچوب ادراکنات
حسی انسان را توسعه می دهند و چالشی جدی پیش روی فی یکالیسم خواهند بود ،امنا
به سادگی و ل وماً بر ادامه حیات انسنان پنس از منرگ داللنت ندارنند .برخنی امنروزه
معتقدند در باب تجربههای ن دیک به مرگ ،امکان صحت تبیینهای فراروانشنناختی و
تبیین های ناظر به حیات پس از مرگ به یک اندازه است .بنابراین ،تا زمانی که شواهد و
یراین محکمتری به نفع یکی از طرفین وجود ندارد ،ترجیح بالمرحج جای نیست (همان:
 .)151-193اما از سوی دیگر ،برخی دیگر از پژوهشگران معتقدند مجموعنهای از ینراین
وجود دارد که میتواند ما را در ترجیح تبیینهای فراطبیعتگرایانه موجه جلوه دهد.
امیلی ویلیام کنوک ( )Emily Williams Cookو همکنارانش بنا بررسنی سنه ویژگنی
تجربه ن دیک به مرگ ،که به نظر میرسد چه بسا بتواند شاهدی بر حیات پس از منرگ
تلقی شود ،طرحی پژوهشی را سامان دادهاند 1.آنان با بررسی سه ویژگی اف ایش توجنه
و آگاهی در حین تجربه ،مشاهده کالبد از موضعی متفاوت در فضنا و ادراکنات حسنی
فراهنجار در گ ارش تجربههای چهارده نفر از تجربهگران 3به نتایج یاب توجهی دسنت
یافتهاند .کوک و همکارانش معتقدند بررسیهای آنان درباره این جامعه آماری دستکنم
نتایج زیر را در پی داشته است:
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 بر اساس ویژگی نخست (اف ایش آگاهی و توجه در حین تجربه) وضنوح ذهننی( )mental clarityمنحصراً مویوف کارکردهای فی یولوژیک نیست.
 بر اساس ویژگی دوم (تجربههای خروج از کالبد) آگناهی منیتوانند جندا (و ننهمستق ) از کالبد فی یکی به فعالیتهای خود ادامه دهد.
 بر اساس ویژگی سوم (ادراکات حس فراهنجار) تجربههای ن دیک بنه منرگ ،دراص  ،تجربههایی صرفاً ذهنی به شمار نمیروند.
به اعتقاد این پژوهشگران ،اگرچه سه ویژگی مورد بررسی در اینن طنرح پژوهشنی
هیچ یک به تنهایی دالّ بر بقای آگاهی پس از مرگ نیست ،اما هنگامی که همنه آنهنا در
کنار یکدیگر یرار میگیرند ،صحت فرضیه بقنا ( )survival theoryرا بنا احتمنال بیشنتری
روبهرو میکند (.)Cook et al, 1998
عالوه بر موارد پیشگفته ،نوع خاصی از دیدار با افراد درگذشته حین تجربه ن دینک
به مرگ نی می تواند مؤید ماهیت فراطبیعی و ایرتوهّمی این پدیده تلقی شود .مشناهده
دوستان و خویشانِ درگذشته به خودی خود میتواند تبیین توهّمی داشته باشند .فنردی
که خود را مرده میانگارد ،احتماالً به لحاس روانی توینع دارد کنه دوسنتان و خویشنان
درگذشته خود را مالیات کند و الجرم آنان را مشاهده می کند .عالوه بر این ،نوعی ساز
و کار تدافعی برای کاهش ترس از مرگ نی میتواند تنوهّم همراهنی و بازپیوسنتن بنه
دوستان و خویشان درگذشته را پدید آورد .اما در این میان ،مواردی وجود دارد که فنرد
در حین تجربه ن دیک به مرگ ،تازهدرگذشتگانی را مالیات میکند که همزمان یا کمنی
یب از فرد تجربهگر درگذشتهاند و وی پیش از این تجربه هیچگونه اطالعی از وضعیت
آنان نداشته است .بدیهی است که وجود اینگونه تجربهها ،نظریه تنوهّمی بنودن چننین
مشاهداتی را تضعیف میکند (.)Ibid.
تجربههای ن دیک به مرگِ مشترک را نی میتوان با توجه به این مطلب مطمنح نظنر
یرار داد .در اینگونه تجربهها دو نفر در لحظهای واحد ،تجربهای مشترک و یکسنان را،
که ناظر به وایعیتی مشترک بوده است ،از سر گذراندهاند .مثالً دو نفنر کنه در لحظنهای
واحد دچار مرگ بالینی شدهاند ،یکندیگر را در حالنت ایرجسنمانی مالینات کنرده ،از
3
وضعیت یکدیگر مطلع شدهاند (.)Atwater, 2008
به این ترتیب آیا هنگامی که همه شواهد و یراین پیش گفته را همراه با ال امات سایر
تجربههای فراروانشناختی مشابه و تجربههای ن دیک به مرگ کودکان و نابینایان یکجا
مد نظر یرار دهیم ،میتوانیم از احتمال صحت فریضه بقا دفاع کنیم؟
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وایعیت آن است که عمدهترین انتقاد مخالفان در برابنر شنواهدی از یبین ادراکنات
حسی فراهنجار ،مشاهدات عینی در تجربه خروج از کالبد یا تجربههای بصری نابینایان،
خدشه در صحت گ ارش های ناظر به این موارد بوده است .از منظر مخالفنان ،گن ارش
مربوط به اینگونه موارد سالها بعد ثبت و ضبط شده است .از اینرو چندان یاب اعتماد
نیست .آنها همواره به صراحت اعالم کردهاند که اگر شواهدی نظیر تجربههنای بصنری
نابینایان ،چنانکه ادعا می شود ،صحت داشته باشد ،وجنود سناحتی ایرجسنمانی بنرای
انسان و امکان بقای آگاهی او پس از مرگ از شواهدی متقاعدکنننده برخنوردار خواهند
بود ،ولی مسئله آن است که این شواهد ،بسنده و یاب اعتماد نیستند (.)Fox, 2003: 341
اما مدافعان رویکردهای فراطبیعتگرایانه معتقدند در صورتی که نقصانی در حافظنه
افراد پدیده نیامده باشد و امکان دروغگویی و انگی ههنای ایراخالینی در مینان نباشند،
میتوان به این گ ارشها اعتماد کرد؛ البته درباره بسیاری از گ ارشهای موجنود چننین
شرایطی بریرار است .عالوه بر این ،امروزه حجنم معتننابهی از گن ارشهنای نناظر بنه
مشاهدات عینی حین تجربه خروج از کالبد وجود دارد و درباره بسیاری از آنها شنواهد
و یراینی دالّ بر صحت ادعاهای تجربهکنندگان به دست آمده است .اما همنانگوننه کنه
الکاتوش نی در این باره تفطن یافته است ،وایعیت تاریخ علنم حکاینت از آن دارد کنه
دانشمندان و مدافعان نظریات علمی به مجرد مواجهه با موارد متنایض به هیچ رو دفعتناً
از یک نظریه دست برنمی دارند ،بلکه بالفاصله در پی فرضیات نجات برمیآیند ،یا اگنر
امکان چنین کاری وجود نداشته باشد ،بییاعدگی موجود را تا جایی کنه ممکنن اسنت
نادیده تلقی میکنند (نک.)Lakatos, 1978: 71-72; 86-87 :.
ظاهراً این وضعیت درباره چالشهایی که تجربههای ن دیک به مرگ برای الگوهای
مادی گرایانه به همراه دارد نی صنادق اسنت .البتنه اینن موضنوع بنه هنیچرو از وظیفنه
سرنوشت ساز مدافعان فرضیه بقا در جهت رفع نوایص و ضعفهای شواهدی که به آن
استناد میکنند ،نمیکاهد .تردیدی در آن نیست که شنواهد و ینراین موجنود در جهنت
اثبات صدق مدعای تجربه گرانی که از ادراکات حسی فراهنجار ،مشاهدات عینی خنارج
از کالبد و مواردی از این یبی سخن میگویند ،نیازمند پشتوانههای محکنمتنری اسنت.
طبیعی است که اینگونه پدیدهها به دلی عوایب و تبعات سرنوشتساز و ویرانگری که
برای الگوهای مادیگرایانه به همراه دارد ،بنا وسنواس ،انکنار و سنختگیرهنای بعضناً
نامعقول مدافعان آن مواجهه شود ،اما با وجود این ،به نظر میرسد اگرچه هنیچ ویژگنی
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یا نوع خاصی از تجربههای ن دیک به مرگ به تنهایی نمیتواند نظریه بقا را بنه انتخنابی
موجه بدل کند ،اما چنانکه گفته آمد ،هنگامی که مجموعهای از ویژگیها ینا اننواعی از
تجربه های ن دیک به مرگ در این زمینه بررسی میشود ،انتخناب فرضنیه بقنا صنورت
معقولتری مییابد.
 .2.3روايت حداقلي از فرضيه بقا

االب تجربهگران ،خود تردیدی ندارند که تجربههایشان دالّ بر حیات پس از مرگ و
تداوم آگاهی آنان در ساحت دیگری از هستی است .آنان پس از این تجربنه ،بنه جنای
آنکه مرگ را پایان زندگی بدانند ،آن را انتقال از یک زندگی به زنندگی متفناوت دیگنر
تلقی می کنند .عم اثرگذاری تجربه در ذهن آنان به حدی است کنه هنیچگناه خنود را
نیازمند اثبات آنچه یافتهاند نمی بینند .وجود حیات پنس از منرگ و یافتنههنای آننان در
خالل تجربه ن دیک به مرگ ،آن یدر برای آنان وایعی و حتمی است که هرگن خنود را
درگیر اثبات آن برای دیگران نمیکنند ( .)Moody, 1978: 146اما از سوی دیگر ،بسیاری از
محققان معتقدند از آنجایی که هیچ یک از تجربهگران وایعاً برای همیشنه نمنرده اسنت،
بنابراین با استناد به این تجربههای مویت نمیتوان به اثبات حیات پس از مرگ نقب زد.
این گروه از پژوهشگران برآنند که وجود تجربههای ن دیک به مرگ ،در بهترین حالنت
میتواند چالشی را که پیش روی ایمان به حیات پس از مرگ یرار دارد ،اندکی محدودتر
کند ،اما هرگ از عهده رخنهپوشی کام آن برنمیآید ).)Bryant and peck (eds.), 2009: 775
به نظر میرسد سخن این گروه از پژوهشگران ،در عین حال که از پشنتوانه معقنولی
بهره میبرد ،ما را بر آن خواهد داشت تا مفهوم محدودتری از فرضیه بقا را مد نظر ینرار
دهیم ،چراکه به هر روی ویوع مرگ زیستشناختی (با تعریفی که پنیشتنر از آن ارائنه
دادیم) درباره هیچ یک از تجربه گران یاب اثبات نیست .از ایننرو نمنیتنوان صنرفاً بنا
استناد به این پدیده ،درباره سرانجام آگاهی انسان پس از تویف کام و برگشنتناپنذیر
فعالیتهای مغ ی نظریهای بنا نهاد .اما تجربههای ن دیک به مرگ ،از آنرو کنه چالشنی
پیش روی دیدگاههای رایج در فی یولوژی اعصاب و نظرگاههای متداول در تبیین رابطنه
میان مغ و آگاهی پدید آورده ،امکان وجود آگاهی مستق از ماده و احتمنال تنداوم آن
پس از مرگ را بیش از پیش اف ایش داده است .به این ترتیب ،منا نناگ یر خنواهیم بنود
روایتی حدایلی را از فرضیه بقا در باب تجربههای ن دیک به منرگ محتمن بندانیم .بنر
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این اساس ،چنانچه تجربههای ن دیک به مرگ در خوشبینانهترین حالت مؤیند حینات
پس از مرگ به شمار آید ،نمیتوان جاودانگی به معنای زندگی ابدی پس از منرگ را از
آن نتیجه گرفت ،چه آنکه جاودانگی گاهی صرفاً به معنای زندگی پس از مرگ بنه کنار
میرود و گاهی به معنای زندگی همیشگی پس از مرگ .تجربههنای ن دینک بنه منرگ،
چنانچه مؤید حیات پس از مرگ به شنمار آیند ،بنا ینک نگناه دیین فلسنفی مقتضنی
جاودانگی به معنای نخست خواهد بود .اما چنانکه گفتنه آمند ،داللنت اینن پدینده بنر
معنای نخست جاودانگی نی از آن رو کنه اثبنات وینوع منرگ زیسنتشنناختی دربناره
تجربهگران امکانپذیر نیست ،میسر نخواهد بود و بنابراین فرضیه بقنا بنه امکنان وجنود
آگاهی فارغ از کالبد فی یکی در انسان فرو کاسته خواهد شد .در این میان ،اگرچه امکان
وجود این نوع از آگاهی در انسان میتواند به عنوان مقدمنهای بنرای حرکنت در مسنیر
اثبات حیات پس از مرگ و احیاناً جاودانگی به کار بسته شود ،اما طی این مسیر دشنوار
و طوالنی همچنان نیازمند پیشرفتهای بیشتر در مسیر مطالعه تجربه ن دیک به منرگ و
تالشهای بیش از پیش فیلسوفان و االهیدانان خواهد بود.
همان طور که مودی در دوران نخست حیات علمی خود عقینده داشنت طنرحهنای
پژوهشی ب رگی که صرفاً با هدف اثبات حیات پس از مرگ از رهگذر بررسی اینگوننه
تجربه ها سامان منییابند ،محنتمالً ناشنیانه و بنا نظنر بنه سنطح فعلنی داننش بشنری،
بلندپروازانه است .اثبات حیات پس از مرگ صرفاً با اتکا به شواهد علمنی ،امکنانپنذیر
نیست .اما در عوض ،راستیآزمایی برخنی نظرینههنای راینج علمنی از طرین بررسنی
اینگونه تجربه ها به نتایج مفیدی منجر خواهد شد که هم یوت آن نظریات را برمیرسد
و هم به کشف عمی تر تجربه ن دیک به مرگ میانجامد .بر این اساس ،میتنوان تصنور
کرد که چه بسا روزی از مجموع نتایج اینگونه بررسیها و نه صرفاً بنا اسنتناد بنه ینک
دلی واحد ،مسئله اامض حیات پس از مرگ از میان برود ،امنا اینن امنر مسنتل م طنی
مسیری طوالنی و چه بسا یرنها بذل جهد پژوهشگران مختلف خواهد بود .از این منظر
کامالً محتم است که باألخره روزی همه انسانها سرانجام بنه نحنوی معقنول متقاعند
شوند که بُعد دیگری از هستی وجنود دارد کنه حینات منا پنس از منرگ در آن تنداوم
خواهد یافت.
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مسئله تجرد نفس و اثبات حیات پس از مرگ در زمره آن گنروه از مسنائ فلسنفی
است که هم از رهگذر روش عقلی صرف می تنوان دربناره آن سنخن گفنت و هنم بنا
بهرهمندی از روشهای عقلی ن تجربی و برهانهای پسینی نشئتگرفته از اینن روشهنا
(نظیر تجربههای ن دیک به مرگ) میتوان در باب صدق و کذب آنها اظهنار نظنر کنرد.
نوشتار حاضر ،که با بررسی چیستی و ابعاد مختلف تجربه ن دیک بنه منرگ بنه عننوان
یکی از برهان های پسینی دالّ بر حیات اخروی ،نحوه داللت آن در اثبات حیات پنس از
مرگ را موضوع اصلی تأمالت خنود ینرار داده بنود ،در نهاینت نشنان داد کنه تفاسنیر
فراطبیعتگرایانه از تجربههای ن دیک بنه منرگ ،کنه آن را نگناهی اجمنالی بنه جهنان
واپسین و برهانی دالّ بر حیات پس از مرگ به شمار میآورند ،بنا ینک ناکنامی مبننایی
دست بنه گریبنان خواهنند بنود .رفنع اینن ناکنامی بنا نظنر بنه تعریفنی کنه از منرگ
زیستشناختی ارائه شد ،ناممکن به نظر میرسد .امنا در عنین حنال ،نبایند از نظنر دور
دا شت کنه اینن دشنواری نناظر بنه مقنام اثبنات اسنت و هماننند بسنیاری از یضنایای
جدلیالطرفین ،امکان صدور حکم درباره عالم ثبوت منتفی است و همواره امکان ثبنوت
آنچه امکان اثبات آن وجود ندارد ،به یوت خود بایی است .اما از سوی دیگر ،دستکنم
ایسام و ویژگی هایی از تجربه ن دیک به مرگ وجود دارد که بنه نحنوی معقنول ،عندم
جامعیت دیدگاه های رایج در حوزه فی یولوژی اعصاب و ضنرورتِ بنازخوانی انتقنادی
دیدگاه متعارف در باب رابطه میان مغ و ذهنن را ینادآور منیشنود .اینن بنازخوانی و
تجدید نظر ،در عین حال که امکان وجود آگاهیِ فارغ از کالبد فی یکی را در انسان بیش
از پیش محتم می داند ،حرکت در مسیر اثبات عقلی -تجربی حیات پس از مرگ را در
بستری هموارتر از گذشته به پیش خواهد برد.
در این میان ،نباید از نظر دور داشت که موضوع تجربه ن دیک بنه منرگ و ناکنامی
مبنایی این برهان پسینی در اثبات حیات پس از مرگ ،منطقاً نبایند بنه مثابنه خدشنه در
گ ارش های موجود در منابع موث ادیان توحیدی مبنی بر زننده شندن مردگنان توسنط
برخی از پیامبران (به مثابه یکی دیگر از برهانهای تجربی دال بر جاودانگی) بنه شنمار
آید .چنان که گفته آمد ،تمای نهادن میان مقام اثبات و ثبوت و عدم امکان اثبنات یطعنی
مرگ زیستشناختی در تجربه های ن دیک به مرگ ،خود به خود تمای ی بنینادین مینان
این تجربهها و گ ارش های دیننی نناظر بنه زننده شندن مردگنان در نحنوه داللنت بنر
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جاودانگی مینهد ،چنانکه در مقام احصای برهان های تجربی دالّ بر جاودانگی نی  ،این
دو به مثابه دو برهان متمای مند نظنر ینرار منیگیرنند .از ایننرو ناکنامی یکنی از اینن
برهان های تجربی در مقام اثبات ،به معنای خدشه در ثبوت گ ارشهای مرتبط با برهنان
تجربی دیگر نخواهد بود.

پينوشتها
 .1در اینجا مراد از پدیدارشناسی ،درک چیستی تجربه ن دیک به مرگ از رهگذر بررسنی ویژگنیهنا و
ابعاد مختلف آن است .این موضوع از آن حیث که متعل تجربه گروهی از افراد وایع شده ،بررسنی
میشود.
 .1این تأکیند از آنروسنت کنه در منوارد بسنیار ننادر ،برخنی افنراد کنه در معنرض تنرس شندید و
شوکآور یرار داشته اند نین از وینوع تجربنه ن دینک بنه منرگ خبنر دادهانند .در اینن بناره ننک:.
.Elsaesser Variano, 1997: 1

 .9یکی از این نمونه ها رویکرد فلسفی ،عرفانی و کالمی صدرالمتألهین شیرازی در کتاب چهارم اسنفار
است که به تعبیر سید حسین نصر ،از حیث بررسیهای پدیدارشناسانه دربناره منرگ ،مشنابه کتناب
تبتی مردگان است (نصر و لیمن.)113/9 :1931 ،
 .5تبیینهای فی یولوژیکی و روانشناختی را میتوان ناظر به این رده دانست.
 .2تبیینهای فراروانشناختی ل وماً مُثبت حیات پس از مرگ نیستند.
 .1کوک و همکارانش با اذعان به اینکه بررسیهای آننان نین در اینن مقالنه هماننند تحقیقنات مشنابه
ضعفهایی دارد ،خاطر نشان می کنند که اگر بسیاری از این بررسیها در زمانی انجنام منیشند کنه
شاهدان بالقوه در دسترس بودند ،نتایج دیی تر و یاب اعتمادتری در دست بود.
 .3گ ارش تجربه هفت نفر از این افراد پیش از پژوهش کوک و همکارانش منتشنر شنده و هفنت نفنر
باییمانده کسانی هستند که این پژوهشگران ،خود با آنها گفتوگو کردهاند.
 .3برای اطالع بیشتر در این باره نک:.

.Atwater, 2004: Va: 122-193
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