
 

ربه
تج

 
ت 

العا
 مط

ظر
ز من

گ ا
 مر

اني
عرف

ي 
ها

N
D

E
 /

الي
 اقب

اده
 آز
ي و

كيل
ي و

هاد
  

131  

  
  

 هاي عرفاني مرگ  تجربه

  NDEاز منظر مطالعات 
 ∗ هادي وكيلي

  ∗∗آزاده اقبالي

  چكيده
هـاي نخـستين قـرن      بـه سـال  )NDE(  مرگ و احوال دم مـرگ ه در زمينها پژوهش

در زمينه مراحل تجربه نزديك مرگ، نه مرحلـه اسـتخراج            .گردد  بيستم ميالدي باز مي   
اس سروصدا، تجربـه خـروج از جـسم،         احساس آرامش، احس  :شده است كه عبارتند از    

تجربه عبور از تونل تاريك، مالقات با اشخاص نوراني، مواجهه با موجـودي مقـدس و       
هـاي عرفـاني و      در آمـوزه  . درخشان، مرور زندگي، وصول به مرز يـا مـانع و بازگـشت            

ي هـاي   ه از تجربـ   انارفـان و صـوفي    عبرخي  نيز  هاي عرفاني    برخي اقوال موجود در كتاب    
 را حاصل جدايي نفـس از بـدن و يـا كـم شـدن ارتبـاط ايـن دو                     ها   آن واند   فتهسخن گ 

 ابـر بر،  در واقـع  . تجربـه خلـع و لـبس بـدن اسـت          ،  اه  ه اين دست تجرب   هاز جمل . دانند مي
بـه جـدايي    ،   عارفانـه  هـاي   ه امورغيبي و يا بـسياري از تجربـ        همشاهد،  هاي عارفان  آموزه

،  جسماني و تقويت قـواي روحـاني  هاي نبهيف جنيازي ندارد و تنها با تضع   نفس از بدن  
 بـراي ايـن امـر   . د، ببينـ  نيـست  پـذير ها مشاهده   كه براي عموم انسان     را  برخي امور  تواند  ميانسان  
هـاي     تجربـه  در مجمـوع بـين    . شود  تعريف مي  ها   خاص و تحمل رياضت    يبا طي مسير  ،  عارفان

  .هاي مهمي وجود دارد ها و تفاوت هاي نزديك مرگ، شباهت عرفاني مرگ و تجربه
  . نزديك مرگ، احتضار، خلع بدنيها  عرفاني مرگ، تجربهيها تجربه :واژگان كليدي

                                                           
 .ه اسالمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشاستاديار ∗
  كارشناس ارشد عرفان اسالمي ـ پژوهشگر ∗∗

  30/7/1386:      تاييد4/7/1386: تاريخ دريافت
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هـاي نخـستين قـرن       به سال  ∗)NDE( مرگ و احوال دم مرگ     ه در زمين  ها  پژوهش هپيشين
و همكار ) Sir William Barrett( سر ويليام بارت م1926در سال . گردد بيستم ميالدي باز مي

 نزديك  هاي  ه ادراك لحظ  هكتاب كوچكي در زمين   ،   در دانشگاه رويال انگليس     او ناسروان ش 
 بود كه بـر بـالين بيمـاران مـشرف بـه         يياه  مجموعه گزارش اين كتاب،    .كردند مرگ منتشر 
ديدن ارواح و رؤيـت     ،   از شنيدن موسيقي   يموارد،  در اين كتاب  . آوري شده بود    مرگ جمع 

، سـي سـال بعـد   . خـورد   به چشم مـي   اند،    هده بود كرارش  خروج روح از بدن كه بيماران گز      
وي نخـستين   . فراروان شناس به نام كـارليس اوسـيس را جلـب كـرد            يك  كتاب بارت نظر    

اوسـيس در   .  پرداختـه اسـت    پـژوهش كسي است كه به صورت علمي درباره احتـضار بـه            
بـارت را   هـاي    تصميم گرفت يافتـه   ،   در مؤسسه فرا روان شناسي نيويورك      م1950هاي   سال

 مرگ در تماس    دم با بيماران     بيشتر با پزشكان و پرستاراني كه    ،   به همين منظور   .بررسي كند 
 و وي   يافـت  ادامه   60 و   50 او در دهه     هاي  پژوهش. گو پرداخت و  به گفت  ليفصت  به بودند

 افراد محتـضر ربطـي      ياه  ههاي نوين آماري بهره برد تا بتواند نشان دهد كه مشاهد           از روش 
 )75 ص:1375، سونداوسيس و هارال( .م ندارند توههب

 پزشكي نيز وارد شد و به صورت جـدي در  وزهبه تدريج به ح، در اين زمينه ها    پژوهش
، وي بـه عنـوان پزشـك      . گرفـت   آن را پـي   دكتـر اليزابـت كـوبلرراس       ،   شصت ميالدي  هده

 بيـست هـزار مـورد        از  و بيش  ي پاياني انجام داد   ها  هايي را با افراد مبتال به بيماري        مصاحبه
. ، مورد مطالعه قرار داداند  شدهزنده دوباره كلينيكي مرده و     از نظر  را كه     افرادي ياه  همشاهد

  )5ص: 1382كوبلر، (
 كوبلر راس را در دهه هفتاد ميالدي، پزشكي به نام ريموند مودي ادامه داد               يها  پژوهش

 سخن به ميـان آمـده بـود،         هايي  هاي متعددي از چنين ادراك      و گرچه پيش از وي در كتاب      
را ) Near-Death Experience(هايي عنوان تجربه نزديك مـرگ   ولي مودي براي چنين ادراك

ها و ايجاد بـستري مناسـب در          برگزيد كه اين امر را به منزله كشف مجدد اين دست ادراك           
  ).10ص: 1373مودي، (. هاي بيشتر در اين زمينه دانسته اند جهت پژوهش

                                                           
 )Near Death Experience( مخفف واژه التين ∗



 

ربه
تج

 
ت 

العا
 مط

ظر
ز من

گ ا
 مر

اني
عرف

ي 
ها

N
D

E
 /

الي
 اقب

اده
 آز
ي و

كيل
ي و

هاد
  

133  

   مرگمراحل نزديك
وي پـس از بررسـي      . ها درباره اين پديـده را نيـز مـودي صـورت داد              نخستين توصيف 

هاي متعدد از بيمارانش، نه مرحله را در توضيح مراحل تجربـه نزديـك                ها و پرسش    گزارش
احـساس آرامـش، احـساس سروصـدا، تجربـه          : اين مراحل عبارتند از   . مرگ استخراج كرد  

 تاريـك، مالقـات بـا اشـخاص نـوراني، مواجهـه بـا               خروج از جسم، تجربه عبور از تونـل       
مـودي،  (. موجودي مقدس و درخشان، مرور زندگي، وصول به مـرز يـا مـانع و بازگـشت                

  )155 و 27-25ص: 1375 ؛ مورس، 84 تا 40ص: همان
 به اين نكته نيز اشـاره دارد كـه          اش  ه گردآوري شد  ياه  ريموند مودي با بررسي گزارش    

 و گرچه ميـان اظهـارات       را تشريح كنند   خود   هتمامي جزئيات تجرب  د  توانن  نميمعموالً افراد   
 كـامالً شـبيه بـه يكـديگر         دام هيچ كـ   ، ولي شود  هاي بسياري ديده مي     شباهت،  افراد مختلف 

 گاهي  حتيكنند     نمي پيروي در ترتيب و توالي مراحل       او ه ارائه شد  الگوينيستند و لزوماً از     
ـ     ، چه بسا   مثال رايب. شوند  را نيز شامل نمي   تمام مراحل     خـروج از بـدن      ه فردي تنهـا تجرب

 يا فقط مواجهه بـا       و  احساس آرامش و مكيده شدن به داخل تونل        هداشته باشد يا تنها تجرب    
ـ  وي مـي  .  را تجربه كنـد    موجود نوراني و خروج از بدن       شـمار د عمـق ايـن تجربـه و         گوي

  بـه   كه آيا وي   داردي  گذارد به اين بستگ     مراحلي را كه شخص از مراحل فوق پشت سر مي         
 يا خير و اگر چنين اسـت چـه مـدت زمـاني در ايـن                  است واقع به مرگ كلينيكي فرو رفته     

 بـارديگر  پزشكي مرده اعالم شده و       از نظر كساني كه   وي،   راوب  به .شرايط به سر برده است    
مرگ اند تا كساني كه شرايط بحراني نزديك          تري داشته   تر و مفصل    كامل هتجرب،  اند احيا شده 

  )34-33ص : مودي، همان( .اند را تجربه كرده
ـ  هاي مراحل نـه      بخش نزديك مرگ نيز برخي      هاي  ه پژوهشگران تجرب  ديگر  فـوق را بـه   هگان

  بهجـت احـساس ، كنـت رينـگ  ،  نمونهبراي .اند  در نظر گرفتهها ه مشترك اين تجرب   هعنوان هست 
)feelingblissful sensation( خروج از بدن ،)leaving the body( تونل تاريـك ، )a tunnel of darkness(، 

 را به عنـوان  )entering the light( و ورود به نور )perceiving a bright light(درك موجود نوراني 
  )Woerlee, 2004: P.64( .كند  نزديك مرگ عنوان ميهاي ه تجرب)core-NDE(  مشتركههست

  انصوفي عارفان ومعناي مرگ نزد 
 از جهتـي    انصوفي.  مرگ مواجهيم  دربارهان با دو ديدگاه متمايز از هم        در تصوف و عرف   

، هـاي انديـشه انـساني     حوزهديگرفصل ختام زندگي نگريسته و همچون  به مرگ به عنوان
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مرگ معنايي نمادين نيـز     ،   آنان به تدريج   هدر انديش ،   از سوي ديگر   .اند  آن بحث كرده   درباره
كه بنيان انديشه خود را بر آيات و روايات اسـالمي بنـا             رسد صوفيان    به نظر مي  . يافته است 

 آن خـارج  رايجمرگ را از معناي اسالمي، با تأسي به برخي آيات قرآني و روايات    ،  اند كرده
در قرآن با معنـاي     ،   مثال ايبر. اند دهكرو در سخنان و آثار خود به معناي استعاري آن توجه            

ظلمت مواجهيم كه گـاه متـرادف بـا هـدايت و            دو پهلويي از برخي مفاهيم همچون نور و         
شـود و گـاه تنهـا همـان معنـاي روشـنايي و تـاريكي را بـه ذهـن                      گمراهي به كار برده مي    

ـ صوفيه در برخي آثار. گونه استمفاهيم مرگ و زندگي نيز از اين . درسان مي  به ويـژه  شان 
 در اين باره الهام بخش آنـان   آياتي كهيانم از .اند از اين شيوه بهره بردهـ  عرفاني  هايتفسير

  :توان به موارد زير اشاره كرد مي، بوده است
ينْ الْحم تيالْم خْرِجمو تينْ الْمم يالْح خْرِج95):6(انعام( .ي(  

 ...ينْ الْحم تيالْم تُخْرِجو تينْ الْمم يالْح تُخْرِج27):3(آل عمران. ( ...و(  
  :توان به روشني در آيه زير مشاهده كرد تلفيقي از اين نمادها را ميز ني 

 أَومنْ كَانَ ميتًا فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمشي بِه في النَّاسِ كَمنْ مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخَارِجٍ                 
  )122):6(انعام( .منْها

ا نور و حيات و گمراهي به معناي تاريكي و مرگ بـه كـار     در اين آيه، هدايت مترادف ب     
عارفان با الهام از چنين آياتي در بسياري از آثارشان، مرگ را افـزون بـر معنـاي                  . رفته است 

انـد، بـا اسـتفاده از اسـتعاره رنـگ، در              زيست شناختي، به معناي نمادين نيز بـه كـار بـرده           
تحمـل  ( مـوت اسـود   ،  )خرقه پوشي ( خضرموت ا ،  )گرسنگي( موت ابيض هايي مانند     تعبير

امـا  . از آن ياد كرده انـد ) مخالفت با هوا و سركوبي نفس   ( موت احمر و  ) آزار و اذيت خلق   
موت ارادي يا اختياري همان است كه مراد اصلي صوفيان از مـرگ و مقتـضاي اعـراض از                   

         )431ص: 1381ي، جالهي(. هاي نفساني است هاي جسماني و خواهش لذت

  رگ اراديم
ـ   و حكيمـان     برخـي عارفـان      هاي  و كرامت  اه  هدر ميان مكاشف   ي برخـورد   هـاي   هبـه تجرب

در چنـين  كه  رسد   گونه به نظر مي    اين. است حاصل جدايي روح از بدن       ظاهركنيم كه به     مي
عي تجربـه   ، نـو   بـه شـكل ارادي     -شـود   مي تعبيرخلع بدن    كه اغلب از آن به       -ي  هاي  هتجرب

ـ      . دهـد  مي، روي    به هنگام مرگ   مانند رخداد ،  جدايي روح از بدن    ، اهـ   هاز ايـن دسـت تجرب
  .ته استيافاي   در برخي آثار حكمي و عرفاني توجه ويژه، وليهاي چنداني در دست نيست نمونه
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 بـه صـورتي كـه       ؛خلع بدن به معناي خروج روح از كالبد به اراده و اختيار سالك است             
د و دوبـاره بـه كالبـد جـسماني     زاس را از بدن خارج      هرگاه اراده كند بتواند بميرد و يا روح       

نـضو  حكما بـه  ، اي كه گاه از آن به مرگ ارادي نيز ياد شده است       چنين تجربه  از .بازگرداند
تـرين ملكـات حاصـله در سـير و           اند و آن را بـزرگ       تعبير كرده  انسالخو صوفيه به     جلباب

 )400ص: 1366سهروردي، ( .اند سلوك دانسته

اند كه حكيم واقعـي را جـز در          اهميت دانسته با  مرتبه را چنان     اين   رسيدن به  حكما نيز   
  )503ص: 1372سهروردي، (. اند پرتو دست يافتن به آن تعريف نكرده

  :گويد  توضيح عروج اهل تصوف مي، درسفي در انسان كاملن
رادي بدان كه انبيا را پيش از موت طبيعي، موت ديگرهست، از جهت آنكه ايشان به موت ا                

ميرند و آنچه ديگران بعد از موت طبيعي خواهند ديد، ايشان پـيش            پيش از موت طبيعي مي    
شود و از مرتبه علم اليقين  بينند و احوال بعد از مرگ، ايشان را معاينه مي       از موت طبيعي مي   

رسند، از جهت آنكه حجاب آدميان جسم است، چون روح از جسم  به مرتبه عين اليقين مي   
 )107ص: 1366نسفي، . (شود د، هيچ چيز ديگر حجاب او نميبيرون آم

گويد اگر مـردم از عظمـت آن آگـاه بودنـد،               كه مي  داند  با ارزش مي  او اين كار را چنان      
  )108 ص:همان( .تا احوال پس از مرگ بر ايشان مكشوف شودكوشيدند  ميشب و روز 

  ان به هنگام مرگعارفاحوال 
 آن  جنبي بر ي از مرگ و موضوعات      گوناگون هاي  ا تعريف چنان كه ب   هم،  در آثار عرفاني  

بسياري هست و    مطالب    نيز، به هنگام مرگ   حوال عارفان و مشايخ صوفيه    ا بارهدر،  مواجهيم
 .خـورد   بـه چـشم مـي      اند، اين امر    هايي كه بر زندگي ايشان نگاشته      حال ها و شرح   در تذكره 

كه  اند  به اين موضوع اختصاص داده      گاه فصلي را   ، تصوف  درباره  برخي از نويسندگان   حتي
 اطرافيان از حاالت و احياناً ظهور برخي       همشاهد،  اغلب شامل سخنان صوفيه به هنگام مرگ      

  . شده استديدههايي است كه پس از مرگ آنها   و خوابها هاي غير عادي يا كرامت پديده
نـوعي اشـتياق و تمنـاي     بهي كه در آن هاي نقل :اند قابل بررسيسه قسمت ها در   نقلگونه   اين
 بـه   ،ي كـه در آن    هـاي   نقل كه به بيان خوف از مرگ معطوف است و           هايي  نقلشود،    مي اشارهمرگ  

در اينجـا بـه سـومين گونـه از ايـن            . ودش  اشاره مي به هنگام احتضار    ظهور برخي امور غير عادي      
  :ردازيمپ هاب دم مرگ است، مي ها كه محل تالقي تجربه عرفاني احتضار و تجربه نقل
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  مشاهده پديده هاي غير عادي. 1
 احـوال عارفـان، بـه       مربـوط بـه    يهـا   گونـه كـه اشـاره كـرديم در ميـان گـزارش              همان
هـايي غيـر     ها يـا مـشاهده پديـده       خوريم كه در مورد ظهور برخي چهره       مي هايي بر  گزارش

يـت   مشاهده نور از سوي محتضر يـا اطرافيـان او، رؤ           شاملاين مطالب، اغلب     .عادي است 
در  .انـد   وي يا خبر از حضور كساني است كه بر بالين محتضر حاضر شـده              از سوي بهشت  

، از حضور ملك المـوت بـر بـالين محتـضر و گـاه رؤيـت آن از سـوي                     ها  برخي از روايت  
  :توان به گزارشي از مرگ مولوي اشاره كرد براي نمونه، مي. حاضران، سخن به ميان آمده است
كرد كه روز آخرين خداوندگار بر سر بالين مباركش نشسته بودم چلبي حسام الدين روايت  

از ناگاه مردي پيدا شد و تروحن او         .دو حضرت خداوندگارم و شيخم بر من تكيه كرده بو         
چنانكه من از غايت لطافت حـسن او بيهـوش          ؛  تجسد كرده در غايت خوبي صورت بست      

رگيرنـد و   رمود كه جامه خواب را ب     همانا كه موالنا برخاست و به وي استقبال كرده ف          .شدم
 و چه چه كسي؟ ست؟ اپيش آن جوان رفتم كه حال چون  منآن جوان قدري توقف نمود،    

 به امر جليل آمدم تا حضرت موالنـا چـه           . عزرائيلم ،ملك العزم و الجزم    :گفت خواهي؟ مي
  )2ص :1375، افالكي( »...زهي ديده بينا كه آن چنان صورت را توان ديدن .فرمايد

 در روايـت مـرگ خيـر نـساج از سـوي عطـار، نيـز ديـده                ديگر از اين دست،    اي  نمونه
   )180و179ص: 1377عطار، ( .شود مي

هاي مـشاهده شـده از سـوي عارفـان و             ها، مشحون از گزارش كرامت      بسياري از تذكره  
 شنيدن صداي هاتفي كه خبـر از مـرگ          همچون: ه هنگام مرگ يا پس از آن است       صوفيان ب 
هايي بر بدن متوفي       نوشته مانندها   دهد، يا ظاهر شدن برخي از نشانه        اولياي الهي مي  يكي از   
 ،147ص: 1377عطـار،   ( . زنده شدن دوباره پس از مرگ و به سخن درآمـدن مـرده             يا حتي 

  )باب الخامس و الثالثون: 1977؛ ابن عربي، 591ص: ؛ افالكي، همان66، ص108، ص180و179ص

  يبيحقايق و صور غتجليات . 2
 ،فتوحاتاو در   . اند، ابن عربي است      ميان كساني كه در اين باره به تفصيل سخن گفته          از

با اختصاص بابي به اين موضوع هنگام جدايي روح از بدن، دوازده چيـز ممكـن اسـت بـر           
اعمال، علم، اعتقادات، مقام، حال، رسول، ملك، اسماء    : اولياي خدا تجلي كند كه عبارتند از      

برخي چندين تجلي را با هـم درك        . ات، نعوت يا اسماء تنزيه و اسماء ذات       فعلي خدا، صف  
ابـن  (. ها به هنگام مرگ هـستند       ها تنها شاهد متجلي شدن يكي از آن         كنند و برخي از آن      مي
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  )297-295 ص و231، ص4ج؛ 296ص، 2 ج:1977 ،عربي
لي از بهـشت    كننـد، مثـا     هاي خيالي را كه اين حقايق در آنها ظهور مي           ابن عربي صورت  

هر يك از اين دوازده صـورت نـشان دهنـده يكـي از حقـايق يـا       : گويد كند و مي    فرض مي 
. شـوند   اند؛ زيرا در برزخ، معاني در اشكال و مقادير، متجسم و ظاهر مي              معاني فوق صوري  

  )295 همان، ص،ابن عربي(

  پژوهش تطبيقي
هـا و   يم به برخـي از اشـتراك  بكوش تطبيقي اي هعمطالنمايد بر مبناي  در اينجا مناسب مي   

ايـن  .  بپردازيمنزديك مرگهاي  احتضار و تجربه عرفاني  هاي  هن تجرب ايم هاي موجود   افتراق
وجوه اشتراك و افتراق را به تفكيك و در قالب مواردي از همساني و يـك مـورد ويـژه از                     

  :كنيم ناهم ساني بررسي مي

  ها همساني. 1

   مشابه از مرگهاي تعريف
ـ   يكي از ويژگي  تر گفتيم،     ه كه پيش  گون  همان   احـساس  ، نزديـك مـرگ   هـاي   ههاي تجرب

 ،رباره اين اشخاص اتفاق نيفتـاده اسـت       د اش  مرگ به معناي حقيقي   البته گرچه   . مردن است 
كنند كه هر چه عمق تجربه       اي از مرگ تلقي مي     به عنوان تجربه  ،   را  خويش ها تجربه   آن ولي

ن حـس نيـز     ، اي گذاشته شود   به نزديك مرگ پشت سر     تجر  از بيشتري بيشتر باشد و مراحل   
ان بـه عنـوان مـرگ تعريـف     ش  كليت تجربه  ازكنندگان    تجربه ، به همين دليل   .گيرد قوت مي 

ي همچون انتقـال از يـك مرحلـه حيـات بـه             ياه   تشبيه ،اين افراد در توصيف مرگ    . كنند مي
ي در  هـاي   چنين تعبير برند؛    يبه كار م   آگاهي يا موجوديتي برتر      ه ورود به مرحل   ، ديگر همرحل

ـ . خـورد  متون ديني و عرفاني نيز در توصيف مرگ به چشم مي     گفتـاري از  ، درنمونـه ي ارب
  :شده است هر دو جنبه روايي و عرفاني جمع ،شمس تبريزي
  :يدفرما مصطفي مي

  )86ص : 1377شمس تبريزي،  (.پس نقل ديگر بود و مرگ ديگر بود. المؤمنون اليموتون بل ينقلون
 زنـدان و مـرگ بـه        چونـان  بدن   ،نزديك مرگ  هاي   از تجربه  اه  يا در مواردي از گزارش    
  :ه استدشرهايي از تنگناي آن تشبيه 
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در اين مرحله ما فقط قادر به درك آنچه جسم ما را زنـداني              . زندگي چون يك زندان است    
لي اسـت كـه     اين بهترين مثا  . مرگ يك رهايي است؛ چون رهايي از زندان       . باشيم كرده، مي 
  )109 ص :1382كوبلر، ( .توانم در مورد مرگ به كار ببرم من مي

  :شود چنين تشبيهي درباره مرگ در اشعار و آثار منثور عرفاني فراوان ديده مي
   پروازكنــان بــه دســت شــهباز رســيد     از شه چو صفير ارجعي روح شـنيد          وين مرغ از اين قفـس بـه پـرواز آيـد                                   آن روز كه كار وصل را ساز آيـد     

   جامه چه درانيم و چون خاييم دست           روح ســلطاني ز زنــداني بجــست   زانكه بد مرگي اسـت ايـن خـواب گـران                                                    عزا بر خود كنيد اي خفتگان     پس        )133ص : 1374رازي، ( 
  )800 -796ابيات ، دفتر ششم: ش1373ي، لووم(

  نور
 نزديك مرگ را رؤيت نـور       ةگذارترين عوامل تجرب  اثر   يكي از    ،بسياري از پژوهشگران  

 تمام عناصري است كـه در طيـف         اساسدانند و برخي بر اين باورند كه رؤيت اين نور            مي
أثير ايـن رؤيـت اسـت كـه         ت نزديك مرگ وجود دارند و تنها        ياه  ه لحظ ياه  گسترده ادراك 

ملوين مورس از جمله اين افـراد اسـت         . يابد آيد و استمرار مي    دگرگوني در انسان پديد مي    
 به اين نتيجه رسيده است كه اين نور داراي منـشأ و منبعـي خـارج از                  هايش  در پژوهش كه  

  )243 ص : همانمورس،( .بدن انسان است
 انجـام   هـايي   پژوهش نزديك مرگ    هاي  ه رؤيت نور در تجرب    ه در زمين   نيز دكتر تي بومن  

 كه به بررسي ماهيـت نـور   (God at the speed of Light) عنوان باي در اثر خودو. داده است
  :گويد  نزديك مرگ اختصاص دارد ميهاي هفيزيكي و نور رؤيت شده در تجرب

رؤيـت بهـشت   ] ادعـاي [ من دريافتم كه يك عنصر متعالي در رابطه تجربه نزديك مرگ و       
 .عـالم و حاضـر در همـه جاسـت         ،  نـوري كـه قـادر مطلـق       . هست كه اين عامل نور است     

Williams, 1996 ,P7)(  
خورد و شايد بتـوان گفـت در     نيز به چشم مي   بيان ديگر محققان   در   ها اين توصيفا  انندم
  . كننده دارد ها حضور نور در مراحل مختلف نقش تعيين  آنبيشتر

 تـوانيم نگـاهي بـه آثـار      مـي نقل شده، حـال    ياه   گزارش ز و ني  تذشگبا توجه به آنچه     
. دانيم عنصر نور در آثار عرفاني نقش مهم و قابل توجهي دارد            چنان كه مي  . عرفاني بيندازيم 
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 فـراوان در آثـار عرفـاني بـه        ،هاي مثبت به نـور     بسياري واژه  تشبيه خداوند، علم، هدايت و    
 تنها به معناي استعاري     ،نورواژه  اي كه در بسياري موارد استفاده از          به گونه  ؛خورد چشم مي 

 از جملـه در شـرح       – در مـواردي     همچنـين . برسـانيم  مفهـوم مثبتـي را       نيست كه بخواهيم  
در . شـود   كه اغلب از آن به اشراق تعبير ميدر نظر است مفهوم حقيقي  ـ  عرفانيهاي هتجرب

 كه به حكمت اشـراق      نام برد  عرفاني سهروردي    - مكتب فلسفي   ويژه از  توان به  اين باره مي  
ردي از جمله كساني است كه دربـاره تجربـه خلـع بـدن فـراوان                 سهرو .تشهرت يافته اس  

 پيشينيان  هاي  ههاي   از تجربه  ،گروي در توضيح چگونگي مشاهده عوالم دي      . سخن گفته است  
 در توضـيح  يو. ورزد تأكيـد مـي  ديگران  و در اين مورد بر افالطون بيش از  گويد  مي سخن
  :گويد  افالطون ميياه همشاهد

اي از مردم در   هاي بااليي است كه پاره     الطون گويد به عينه همان آسمان     افالك نوراني كه اف   
  )280-279ص : سهروردي، همان( .كنند قيامت خود مشاهده مي

 بـر ايـن اسـاس       ، بيشتر دارد  يونان بيان مي   به پيروي از برخي حكيمان       آنچه سهرودي   
ت و ضـعف   عـوالم نيـز بـه نـسبت قابليـت و شـد       ديگـر است كه مبدع كل نـور اسـت و          

 به برخي آيات و روايات       باره وي در اين  .  درجاتي از همان نور محض هستند      شان،  وجودي
آيـه  ،  ملـه جاز  . استناد دارد كه در آنها به صراحت از حقيقت وجود به نور تعبير شده است              

  : فرمايد  كه مي و روايتي از پيامبر»اهللا نور السموات و االرض « :نور است
 »  بـصره  ن حجاباً من نور لو كشف عن وجهه الحترقت سبحات وجهـه مـا ادرك              ان هللا سبع و سبعي    «
  )281-280همان، ص ( .»ان العرش من نوري« و 

  .داند اي را جز مشاهده همين انوار الهي نمي  عارفانههاي ه سهروردي چنين تجرب،بر همين اساس

  گانگذشتارواح رؤيت 
 فـرد    در گذشته، از سـوي     يت افراد رؤ،   نزديك مرگ  هاي  تجربههاي مهم    يكي از ويژگي  

درحوزه فراروان  ،  اين موضوع از جمله مسائل مطرح درباره احتضار       . در حال احتضار است   
 توان نتيجه گرفت كه افـراد مـشاهده شـده دو           از بررسي اظهارات مختلف مي    .شناسي است 

ان قابل تشخيص است كه معمـوالً بـستگ       ،   توسط شخص   روشني ها به  يا هويت آن  : ندا  دسته
در محـل   انـد، ولـي       زندهالبته در موارد اندكي نيز از رؤيت كساني كه          . گذشته او هستند   در

 هويـت مـشخص     بـدون  كـساني    ،دسـته دوم نيـز    . سخن به ميان آمده است    ،  حضور ندارند 
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 نامي براي آنهـا انتخـاب       ،هاي فكري و مذهبي     بسته به زمينه   شاندر اظهارات ،  هستند كه افراد  
در ،  انـد  مواجـه شـده   ،   فاقد هويت مـشخص     اغلب رادي كه با اين موجود     تمامي اف  .كنند مي

 شـان، او را     بيـشتر كننـد و      استفاده مي  نند آن عشق و ما  ،   همچون نور  واژگانيتوصيف آن از    
  .كنند  نه بي ارتباط با او توصيف ميلي و،ز خداوندجبه موجوديتي 

 كه از آبـشخور آيـات،       ا م بحث حضور اواح و مالئكه بر بالين محتضر در متون عرفاني          
 عـارف   زمينـه، در ايـن     .خـورد   به چشم مي   فراوان ،گيرد ا سرچشمه مي  ه  هروايات و مكاشف  

هاي اهل كشف بر اين باورنـد        با استناد به برخي روايات و گفته      ،   امام خميني راحل،  
 .كه ظهور واليت معصومين بر بالين محتضر مؤمن و كافر از امور پـذيرفتني اسـت  

  موضـوع  ايـن  ناگفته نماند،     )462-461؛ اربعين حديث، ص   132، ص 3 ج :1381 بيلي،ارد: ك.ر(
  .  متون شيعي است و در متون عرفاني غير شيعي كمتر مجال بروز و ظهور يافته استويژه

  احتـضار  ياهـ   هلحظـ از   دو نوع گزارش     ، حاوي متون عرفاني ،  توان گفت  در مجموع مي  
محتضر از حضور كساني بر بالين خود خبـر         آنها،    در ي است كه  ياه  گزارش،  اولنوع   :است
  .آورده است  االولياءةتذكر عطار در براي مثال،اند؛  گذشته درتر،  پيشدهد كه  مي

مـرا  ] خرقـاني [ شـيخ  .  اندهگن از نفس آخـر دلمحمد بن الحسين گفت من بيمار بودم و        
: گفـت . آري: فتمترسم؟ گ  در آخر كار از رفتن جان است كه گويي همي         ! هيچ مترس : گفت

اگر من بميرم پيش از تو آن ساعت حاضر آيم نزديك تو در وقت مردن تو و اگر همه سي                    
در وقت نـزع    : نقل است كه پسرش گفت    . پس شيخ فرمان يافت و من بهتر شدم       . سال بود 

شـيخ  : گفتم يا پدر كه را بينـي؟ گفـت        . پدرم راست بايستاد و گفت درآيي و عليك السالم        
اني است كه وعده كرده است از بعد چندين گاه و اينجا حاضر است تا مـن                 ابوالحسن خرق 

  )693ص: عطار، همان (.اين بگفت و جان بداد. مردان نيز با او به هم نترسم و جماعتي جوان
تـر،    پـيش ا نيز به حضور ملك الموت مربـوط اسـت كـه             ه  شرگزابخش ديگري از اين     

   .آورديمهايي از آن را  نمونه
توان دريافت كه چنين تجلياتي گرچـه        ميبن عربي در باب تجليات احتضار       ا سخناناز  

امـا چنـان كـه خـود در شـرح           ،  دهد به اجله عرفا اختصاص دارد       كه وي شرح مي    نهو گ نآ
كنـد   تواند صـدق   اي مي   مردم نيز به گونه    ه اين تجليات براي عام    ،دارد تجلي ملك اظهار مي   

ابـن  (.كنـد  هر كس دارد معنـا پيـدا مـي         و دركاتي كه  كه البته متناسب با احواالت و درجات        
 )297 ، ص 4 ج:عربي، همان
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 پيـامبر   حديثرا با الهام از     آنها  حسنات  خود،  تجلي اعمال كه    ، وي در زمينه     مثالبراي  
 هنگام مرگ و هم در زمان برپايي قيامـت          بههم  ها براي انسان،      ، به تجلي آن   نامد  مي تصال

چگونگي تجلـي   ،   به بيان احوال عرفا به هنگام مرگ نظر داشته          وي تنها  اعتقاد دارد و چون   
  ديگـري ماننـد    يـات لگرچه بيان وي در مـورد تج       .اعمال بر عامه مردم را شرح نداده است       

  .كند مي در مورد عرفا معنا پيدا  ظاهراي است كه به رسول و ملك به گونه، اسماء، علم
 بر بالين محتضر از مواردي اسـت كـه     حضور ارواح درگذشتگان و يا فرشتگان     بنابراين،  

  .شود در هر دو حوزه ديده مي

   ناهمساني.2

  نظام كيفر و پاداش
 ياهـ   نزديك مـرگ و گـزارش  هاي تجربهتوان به عنوان وجه افتراق        مي ويژهآنچه كه به    

نتـايج  . نظـام كيفـر و پـاداش اسـت        در  تفـاوت   گفـت،   لحظات احتضار در متـون عرفـاني        
ي هـاي  ، تجربـه  نزديـك مـرگ   هـاي   تجربـه دهـد كـه اغلـب        ه نشان مي   در اين بار   ها  پژوهش

هـاي    بررسـي  ه نتيجـ  ، مثـال  ايبـر . دهنـده اسـت    تسكين،  خوشايند و براي فرد تجربه كننده     
 پذيرفتمريكايي تحقيقات روحي انجام     آ انجمن   در 1970اوسيس و هرالدسون كه در سال       

نيمي ،   را پشت سر گذاشته بودند      احتضار ياه  ه زن و مردي كه لحظ     1078د از ميان    انشان د 
ـ   % 29 تنها حـدود     ، نزديك مرگ بودند كه از اين تعداد       هاي  تجربهواجد    ياهـ   هشـامل تجرب
 البته اين در حالي اسـت كـه در      .، مجازات و هراس بود    هاي خشن  يت صحنه ؤ ر مانندمنفي  

ـ . يابـد  گيـري كـاهش مـي      ين درصد بـه ميـزان چـشم       ، ا اخيرهاي    پژوهش  در  ، نمونـه  يارب
تـوان    در مجموع مي   .رسد مي% 3 اين ميزان به     ، رينگ و مودي   -گروه اورگرين هاي    پژوهش

   .هاي مثبت هستند تجربه، بندي كوين ويليامز  تقسيمبنابر نزديك مرگ ياه هتجرب، بيشتر گفت
 نظام كيفر و پاداش تقريباً همان چيـزي         نيز، در عرفان و تصوف اسالمي       ،از سوي ديگر  

ميـان  ،  عرفـاني  در بيشتر متون  ،  شود و بنابراين    روايات ديني تصوير مي    است كه در آيات و    
آنچـه كـه فـردي گناهكـار      درستكار به هنگام مرگ و پس از آن بـا         يك شخص  هاي  تجربه

ر آثار عرفـاني بـه هنگـام پنـد و     ، داند كه اين موضوع تفاوت قائل شده، گذارد پشت سر مي 
در بيـان    انسان كامـل  چهارم از كتاب    ه  في در رسال   نس ،لا مث  براي .كند نمود پيدا مي  ،  موعظه
وي مراتـب   . كند مي به شش دسته تقسيم   تن،   از قالب    يياجد از   پساحوال نفوس را    ،  معاد
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گيرد و براين بـاور اسـت         در نظر مي   ش متناسب با ميزان علم و طهارت      ،سير نفس را در عوالم ديگر     
 پايـان اصل از نقصان طهارت به مـرور        عذاب ح .  موجب عذاب است   ،كه نقصان در علم و طهارت     

 )106-104ص: ي همانفنس( .ماند نفس باقي مي  عذاب ناشي از نقصان علم تا ابد برايولييابد،  مي

كنند   توصيف مي  نهوگها را پس از مرگ همان         احوال انسان  ان، عارفان و صوفي   بسياري ديگر از  
   )141-136ص: تا بي غزالي، ؛210-205 ص:ق1421 ،غزالي (.شود كه در متون ديني ديده مي

ت به طـور    هس تصويري كه از مرگ و خالق آن در متون عرفاني            داشت بايد متوجه    بتهال
  . غضب او بر نه، است مبتنيكلي بر رحمت و لطف خداوندي

اي مهربـان و رحـيم ترسـيم       چه در آثار عارفـان همـواره از خداونـد چهـره           ر گ بنابراين،
 ايشان تا حد زيـادي بـا اعمـال و           يشتربه هنگام مرگ از ديد ب     ها    احوال انسان  ، ولي شود مي

 نزديك مرگ تـا حـدي       هاي  تجربه امري كه در     تناسب دارد؛ كردار ايشان در طول حياتشان      
  .خورد متفاوت به چشم مي

  نتيجه گيري
چـون از نظـر      ، مرگ است  هاي دم   پژوهشاز پيشتازان   كه  مودي  به باور كساني مانند     . 1
گـردد و تمـامي     مرگ حالتي است كه شـخص از آن بـاز نمـي    ،يك پزشكي هاي كالس  آموزه
 پس هرگز به لحـاظ      ،اند شود بازگشته  كنندگان از آنچه به عنوان مرگ درنظر گرفته مي         تجربه

وي در ايـن بـاره بـه        . انـد   را تجربه كرده  اند و تنها ظهور عالئم مرگ         واقع نمرده   به پزشكي
فعاليت تنفسي و مغزي نيـز متوقـف        ،  توقف ضربان قلب   بر   افزونكند كه    مواردي اشاره مي  

 ،فـراد امودي از جملـه ايـن       . اند دهكرخود شروع به فعاليت     ه  ب  دوباره خود  ولي ،شده است 
در . شـوند  دچار مي ) كاهش غير طبيعي حرارت بدن    ( زند كه به هيپوترمي    كساني را مثال مي   

وي در ايـن    . ه گرم شود متوقف است     فعاليت امواج مغزي تا زماني كه بدن دوبار        ،اين افراد 
  :گويد باره مي

بسياري . اند ند اما بر اساس تعريف ذكر شده هنوز  نمرده   ا  ها خيلي به مرگ نزديك     گرچه آن 
گويد اگـر قلـب      اين قانون مي  . دهند  قانون پنج دقيقه را مورد سؤال قرار مي        ،از اين حاالت  

 بـراي ادامـه حيـات شـخص وجـود      يلـي براي مدتي بيش از پنج دقيقه از ضربان بايستد دل        
هاي نوين احيـاء ممكـن اسـت         با روش .  زيرا متأسفانه مغز بدون اكسيژن مانده است       ؛ندارد

  )92-91 ص : همان،مودي( .اين قانون تجربي نياز به تجديد نظر داشته باشد
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  :گيرد  مي نتيجهيوسپس 
لـوژي مـرگ چيزهـاي    درسي كه در همه اين موارد وجود دارد اين است كـه دربـاره فيزيو         

 اگر بخواهيم از نظر فني صـحبت كنـيم تجربـه            ،بنابراين. دانيم زيادي وجود دارد كه ما نمي     
  )مودي، همان (.اند  ولي بسيار بيشتر از ما به مرگ نزديك بوده،اند كنندگان هرگز واقعاً نمرده

رگ، هاي نزديك مـ  تجربهدر ، هاي رايج در پزشكي براي تشخيص مرگ    مالكاز نظر   . 2
ـ      مگر آنكه اين مالك    ؛مرگ به معناي قطعي آن رخ نداده است        ه ديگـري بتـوان     ها را به گون

 مطرح كـرد كـه در برخـي مـوارد كـه             راتوان اين احتمال       در اين باره مي    البته. تعريف كرد 
چـه   -اسـت  مغـز    بيانگر فعال نبودن   كه   -كنند منحني امواج مغزي هيچ فعاليتي را ثبت نمي       

گنجـد و    نامحسوسي در مغز باشد كه در محدوده حـساسيت دسـتگاه نمـي         هاي فعاليتبسا  
ريموند مودي   همچنان كه  را ثبت كند؛     اين فعاليت ها  تواند    نميدستگاه الكتروانسفالوگراف   

  .را داده استنيز اين احتمال 
توان از سويي بـه عنـوان انقطـاع      مرگ را مي، از مرگهاي موجود    تعريف اما با توجه به   

 بنـابر .  به عنوان جدايي نفس از بدن،هاي زيستي تعريف كرد و از سوي ديگر        عاليتدائمي ف 
 انقطـاع   زيـرا  ؛ي را مـرده فـرض كـرد       هـاي   تجربـه توان صاحبان چنـين      تعريف نخست نمي  

 هـاي   تجربـه  اساسـاً    .ه است هاي حياتي در هيچ يك از اين افراد به شكل دائمي نبود            فعاليت
كنـد كـه پـس از بـروز عالئـم مـرگ بـه زنـدگي                  ينزديك مرگ در مورد كساني صدق مـ       

ي جـدايي   ا مرگ به معنـ    ، اين تعريف  رابرب. تعريف دوم نيز خالي از ابهام نيست      . اند بازگشته
ريموند مـودي نيـز نـشده        شود كه در آن به دائمي بودن اين انقطاع         نفس از بدن تعريف مي    

نتوانـد دوبـاره بـه آن       د كه نفـس پـس از جـدايي از بـدن             وش ميبه عبارتي تصريح ن   . است
 هـاي  ، تجربـه  انقطـاع دائمـي نفـس از بـدن باشـد        شامل ، اگر اين تعريف   ،بنابراين. بازگردد

 مگر آنكه در مورد ايـن تعريـف         ؛اي از مرگ در نظر گرفت      توان تجربه  نزديك مرگ را نمي   
  . يمو ش قائلموارد استثناء

شـود   ميياد  ه در كنار بدن      در متون ديني و عرفاني اغلب از وجود دو ماهيت جداگان           .3
غزالي اولي را روح حيواني و دومي       . دگرد كه از يكي به نفس و از ديگري به روح تعبير مي           

  :كند هايي ذكر مي  ويژگيدامك نامد و براي هر را روح انساني مي
 نام  "روح حيواني "يكي از جنس روح حيوانات و ما آن را          : بدان كه آدمي را دو روح است      

 نام كنيم و ايـن روح حيـواني   " روح انساني" از جنس روح مالئكه و ما آن را كنيم و يكي  
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 بـه   ،و وي از دل به واسطه عروق ضوارب كه آن را نبض و حركـت باشـد                ...منبع دل است  
قوت بينايي و   ...رسد و اين روح حمال قوت حس و حركت است          ها مي  دماغ و جمله اندام   

و اين روح تـا مـزاج معتـدل         ...آيد اء پديدار مي  شنوايي و جمله حواس از اين روح در اعض        
همچنين شايستگي اين بخار    ...كند معاني لطيف را چون قوت حس و حركت قبول مي         ...بود

] از اعتـدال  [  در اعتدال مزاج وي بسته است چـون        ،لطيف كه آن را روح حيواني نام كرديم       
ء از اثر آن محروم     اعضا،  هاي حس و حركت قبول نكند      باطل شود قبول نكند و چون قوت      

و روحـي  ...گويند بمرد ومعني مرگ روح حيـواني ايـن بـود   . بي حس و حركت شود  . ماند
كه آن جسمي اسـت چـون       ... گوييم و دل نام كرديم     "روح انساني "ديگر است كه ما آن را       

 چه قسمت پذير نيست و معرفت حق تعـالي          ؛اما اين روح انساني جسم نيست     ...هوا لطيف 
 )84-83 ص :ش1378 ،امام محمد غزالي( .در وي فرود آيد

   :نيز درباره ماهيت نفس و روح آمده است     در روايتي از امام باقر
بنـده   هرگـاه  . و ميان اين دو شعاعي است به مثابه شعاع آفتاب  داردبدن آدمي نفس و روح      

 وقتي گذارد و كند و روح را به جاي مي  خداي تعالي نفس او را قبض مي،رود به خواب مي
 )101، ص 8 ج :ق1364 ،كاشاني(.دنك قبض مي  هر دو را،ميرد او مي

 تنگاتنگي ميان حـضور روح در بـدن و حيـات             پيوند  شايد بتوان گفت هرچند    ،بنابراين
شود با زنـده مانـدن        آنچه به صورت خروج روح از بدن شناخته مي         ولي ،جسم وجود دارد  

 جديد در حوزه فراروان شناسي نيز مؤيـد         هاي پژوهش چنان كه برخي     ؛ ندارد  منافاتي انسان
  . همين امر است

انـد   ي سخن گفتـه   هاي  تجربه از   انارفان و صوفي  عهاي عرفاني و برخي اقوال       در آموزه . 4
 ايـن   هاز جملـ  . داننـد  كه آن را حاصل جدايي نفس از بدن و يا كم شدن ارتباط اين دو مـي                

 بنـابر  ،در واقـع  . بـاره آن سـخن گفتـيم      تجربه خلع و لبس بدن است كه در       ،  اه  هدست تجرب 
 به جدايي نفـس از      ، عارفانه هاي  تجربه امورغيبي و يا بسياري از       ه مشاهد ،هاي عارفان  آموزه
انـسان  ،   جـسماني و تقويـت قـواي روحـاني         هـاي   جنبه ندارد و تنها با تضعيف        نيازي بدن
ايـن امـر در مـورد    . نيـست كه براي عموم انسان ها قابـل مـشاهده        تواند اومري را مشاهده كند        مي

 همـشاهد عارفان بـزرگ،   برخي وليشود،   تعريف ميهاي اص و تحمل رياضتخ  در جهتي عارفان
  .اند ها در شرايط خاص امكان پذير دانسته  را در مورد عموم انسانيعالم غيب و اخبار غيب
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