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چكیده
امروزه اندیشمندان در مواههۀ با مسئلۀ تناسخ ،رویکرد بسیار متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کردهاند ،شراید ترا یرکصرد
سال پیش ،بسیاری از مسائل از همله تناسخ با رویکردی کامالً عقلی و استداللی بحث و بررسی مریشرد؛ ولری انسران
امروزی در رویارویی با این مسئله رویکرد تجربی و پسینی را پیشۀ اود کرده است .یکی از این موارد «تجربرۀ نزدیرک
به مرگ» یا « »Near death experienceاست که به ااتحار  NDEاوانده میشود .گروهی مدعی نند کره هنگرام
قرار گرفتن در ستانۀ مرگ بالینی ،رادادها و اتفاقات زیادی را مشاهده کردهاند ،دیدن زندگیهای متوالی گذشته یکری
از مشاهداتی است که توسط این دسته از تجربهگران  NDEبازگو و از سوی برای روانشناسان بهعنوان دلیلی بر اثبات
تناسخ قلمداد شده است .سؤال اصلی تحقیق این اواهد بود که یا تجربههای گزارش شده ،توان اثبات تناسرخ را دارد؟
با بررسی گزارشهای این تجربهگران بر اساس روش کتابخانهای و تحلیلهرای ارائرهشرده از سروی روانشناسران ،ایرن
فرضیه به اثبات میرسد که اگر اصل وقوع تجربۀ نزدیک به مرگ را هم بپذیریم ،بسیاری از هزییات ن ،از همله اثبات
زندگیهای متوالی بر اساس  NDEپذیرفتنی نخواهد بود و این تجربهها از اثبات موزۀ تناسخ عاهز هستند.

واژگان کلیدی
تأثیرات فرهنگی ،تجربۀ نزدیک به مرگ ،تناسخ ،مرگ موقت ،هستۀ مشترک.
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مقدمه
یکی از دستاوردهای بشر کره بره برکرت پیشررفت در علروم پزشرکی و دسرت یرافتن بره
فناوریهای نوین مهندسی پزشکی در دسترس قرار گرفته ،احیا و بازگشت دوبرارۀ افررادی
است که در ستانۀ مرگ قرار گرفترهانرد .از ایرن پدیرده در غررب برا عنروان

« Near death

 »experiexceیا «تجربۀ نزدیک به مرگ» و به ااتحار « »NDEیاد میشود« .مرگ تقریبی» یا
«مرگ موقت» نیز از دیگر نامهای این پدیده هستند.
پیشینه
برای از پژوهشگران پیشینۀ تجربههای نزدیک به مرگ را همزاد پیدایش بشر میدانند و از
برای نوشتههای باستانی و کتابهای مقدس ،شواهدی را بر ادعای اود بیان مریکننرد .برا
وهود این ،نخستین پژوهش نظاممند در این زمینه نگارش کتاب «زندگی پرس از زنردگی»

2

در سال  2133میالدی به قلم «ریموند مودی» 1برود .رویکررد ایرن کتراب روایری و پنجراه
گزارش مربوط به تجربۀ نزدیک به مرگ در ن همع وری شده بود .این گزارشها در سره
رده تقسیم شده بودند؛ نخست کسانی که پس از اعالم پزشکان مبنی بر مرگ نران ،دوبراره
به زندگی برگشتهاند؛ گروه دوم کسانی که به دالیل مختلف در وضعیتی نزدیرک بره مررگ
قرار گرفته اند و سومین دسته کسانی بودند که تجربیرات و مشراهدات ارود را در اررین
لحظههای زندگیشان برای اطرافیان بازگو کردهانرد .مرودی از میران  232گرزارش موهرود،
پنجاه گزارش مربوط به دو دستۀ نخست را در این کتاب همع وری کررده اسرت (مرودی،
.)18 - 11 :2131
استقبال کمنظیر از پژوهش مرودی  ،سربب شرد ترا ثرار مشرابه دیگرری کره قبرل از او
تجربههای مشابه را همع وری کرده بودند ،بدون اینکه اصطالح «تجربۀ نزدیک به مرگ» را
بهکار برده باشند ،در کرانون توهره محققران قررار گیرنرد (اعتمرادینیرا.)23 - 28 :2111 ،
1. Life after life
2. Raymond Moody
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کتاب«مالحظاتی در باب سقوطهای مرگبار» 2نوشتۀ لبرت هایم 1زمین شرناس و کوهنرورد
سوئیسی و «تجربههای روانی مرگ» نوشتۀ ولیام ب،رت 1نمونهای از این ثارند.
ادامۀ این مجاهدت علمی سبب شد تا در سال  2138میالدی در دانشگاه ویرهینیرا 4انجمنری
با عنوان «مطالعات علمی پدیدۀ نزدیک به مرگ» توسط پزشکان ،روانشناسران و هامعرهشناسران
تشکیل شد .در فوریۀ  2182این نهاد به سرپرستی کنث رین  3و با همکاری برروس گریسرون

3

و هان دت 3و با عنوان هدید «انجمن بینالمللی مطالعات نزدیک به مرگ» 8فعالیت ارود را در
دانشگاه کِنکتیکت 1غاز کرد .با تأسریس ایرن نهادهرای علمری ،پرژوهشهرای وسریعی دربرارۀ
تجربههای نزدیک به مرگ به سرانجام رسید .این پژوهشها نقطۀ شروعی برای تحقیقات علمری
هدیتر و گستردهتر بودند و زمینۀ راهاندازی انجمنهای علمی در استرالیا و کشورهای اروپرایی
را نیز فراهم وردند.
رشد شتابندۀ پژوهشها ،در ههت کشف ابعاد و زوایای پنهان پدیدۀ تجربههای نزدیک به
مرگ ادامه داشت؛ بهگونهای که تا سال  1223میالدی بیش از هشتحد کتراب و مقالره دربرارۀ
این پدیدۀ نگاشته شد .در این پژوهشها ،پدید ورندگان ثرار ،برا ارائرۀ بریش از  33پرژوهش
ناظر به تجربههای نزدیک به مرگِ  1322نفر از افرادی که این تجربه را پشت سر گذاشتهانرد،
به بررسی ثار و تبعات این پدیده و ویژگیهای

ن پردااتند (.)Bryant, 2009: 773

در ایران نیز تعدادی از دانشجویان و پژوهشگران در قالب کتاب و پایاننامه به بررسری
و تحلیل تجربههای نزدیک به مرگ پردااتهاند .دکتر علینقری قاسریمان از هملرۀ افررادی
است که رسالۀ ارشد اویش را با عنوان «مقایسۀ کیفیرت زنردگی ،احسراس قدرشناسری و
1. Remarks on Fatal Falls
2. Albert Heim
3. Willian Barrett
4. Virginia
5. Kenneth Ring
6. Bruce Greyson
7. John Audette
8. International Association for Near – death studies (IANDE).
9. Connecticut
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تعلق ما به دیگری در افراد با و بدون تجربۀ نزدیک مرگ و افراد روبرهروشرونده ،برا اطرر
تهدید به زندگی» به این موضوع ااتحاص داده است .از این پایراننامره در سرال  2111در
دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان دفاع شده است.
کمیل فرحناکیان دانشجوی ارشد رشتۀ فلسفه و کالم اسرالمی دانشرگاه اصرفهان ،سرال
 2111پایاننامۀ دورۀ کارشناسی ارشد اود را به موضروع «تحلیرل تطبیقری از تجربرههرای
نزدیک به مرگ در کالم هدید و عرفان اسالمی با توهه به یات و روایات» ااتحاص داده
است.
محبوبه ساعی از دیگر دانشجویانی است که در پایاننامۀ دورۀ کارشناسری ارشرد ارود
«بررسی دالیل تجربی حیات پس از مرگ» ،تجربههای نزدیک به مرگ را موضوع پرژوهش
اود قرار داد.
مجتبی اعتمادینیا دانشجوی رشتۀ دینشناسی از دیگر پژوهشگرانی اسرت کره در دورۀ
کارشناسی ارشد ،پایاننامۀ اود را به موضوع «تفاسیر دینی تجربههرای نزدیرک بره مررگ»
ااتحاص داد .از این محقرق کترابی برا عنروان «زنردگی در کرانرههرا؛ سره گفترار در براب
تجربههای نزدیک به مرگ» توسط نشر بحیرت منتشر شده اسرت .همچنرین ایشران نتیجرۀ
مطالعات و تحقیقات اود در پایاننامۀ کارشناسی ارشد را به کمال بیشتری رساند و اوایرل
سال  2113در قالب کتابی با عنوان «مرگ شنای» منتشر کرد.
ماهیت تجارب نزدیک به مرگ
به اعتقاد بیشتر پژوهشگران «مرگ» در اصطالح «تجربۀ نزدیک به مرگ» در مورد مرگ برالینی
بهکار میرود .در این نوع مرگ ،امکان بازگشت به زندگی کامالً منتفی نیسرت و تنهرا عالیرم
بیرونی حیات مانند هوش ،تنفس و واکنش به محرکها مشاهدهشدنی نیست ،ولری ارگانیسرم
بدن هنوز زنده است و عمل سواتوساز یا متابولیسم صرورت مریپرذیرد .در ایرن مرحلره،
تجربهگران واقعاً نمردهاند و صرفاً در ستانۀ مرگ قرار گرفتهاند (سابوم.)13 - 13 :2138 ،
تجربهگران  NDEافرادی هستند که از موقعیتهرای مررگ ور یرا بیمراریهرای شردید
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بهصورت غیرمنتظرهای نجات یافتهاند .برای صاحبان چنین تجربهای طی فر یند مرگ بالینی
یا وضعیتی نزدیک به ن ،احسراس هردایی از بردن فیزیکری رخ مرینمایانرد و برا وهرود
غیرهسمانی اود همراه با حالتهایی مانند احساس رامش ،وارد داالن تاریکی مریشروند.
در ادامه نوری ایرهکننده و موهودات روحانی نیز مشاهده میکنند.
این رویدادها با دیدن اتفاقات زندگی فرد و احساس قضراوت دربرارۀ ارودش همرراه
است؛ بهگونهای که بیشتر نان می توانند پس از پشرت سرر گذاشرتن ایرن وضرعیت ،تمرام
مشاهدات و ااطرات اود را با دقت و روشنی برای دیگران بیان کنند .عموم تجربرهگرران
مرگ موقت ،ثار مثبتی از تجربۀ اود بهدست می ورند و این مواههۀ نان با مرگ ،معنرای
بیشتری به زندگی نان میبخشد (مودی.)13 - 223 :2131 ،
بروس گریسون ،روان پزشک و محقق برهسته در ارتباط با تجربرههرای  NDEتعریرف
اود از این رویداد را اینگونه بیان میکنند« :رویدادهای روانشنااتی عمیق با مؤلفرههرای
رمز لود ،روحانی و متعالی که برای افرادی کره در سرتانه مررگ و یرا در وضرعیت شردید
سیبهای هسمانی قرار میگیرند ،روی میدهد)Greyson,2000: 320( ».
از نظر هُلدن ،تجربۀ نزدیک به مررگ اراطرهای فراروانشرنااتی و روحرانی اسرت کره
توسط افرادی گزارش میشود که در ستانۀ مرگ قرار گرفتهاند

(.)Nouri, 2008: 15

در ارتباط با تجربههای نزدیک به مرگ ویژگیهای متنوعی همراه با اارتالف نظرهرای
فراوانی بیان شده اسرت .مرودی در کتراب زنردگی پرس از زنردگی ارود ،ضرمن بررسری
گزارشهایی از این تجربه ،دوازده ویژگی برای تجربۀ نزدیک به مرگ بیان میکند :احساس
وقوع مرگ ،توصیفناپذیر بودن تجربه ،شنیدن صدای اطرافیان در لحظره قررار گررفتن در
ستانۀ مرگ ،تجربۀ احساس رامش و سرکون ،شرنیدن صرداهای نامتعرارف ماننرد صردای
زن  ،موسیقی ،ناقوس ،فریاد و وزش باد ،کشیده شدن و ورود به تونلی تاریرک ،احسراس
حضور اارا از کالبد ،مالقات با موهودات غیرمادی ناشنااته یا برای از دوستان ،اقوام و
شخحیتهای مذهبی شنااتهشده ،دیدن موهودات نورانی ،مرور زندگی ،احساس مواههرۀ
با مرز برگشتناپذیر ،بازگشت نااواسته به زندگی (مودی.)12 - 11 :2131 ،
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برای از پژوهشگران در پی ن بودهاند که با بررسی نمونههای مختلرف ،ویژگریهرای
این تجربیات را در قالب الگویی ارائره دهنرد :دکترر ملروین مروریس در کتراب «ادراکرات
لحظات نزدیک به مرگ و تحوالت روحی ن»  1نشانۀ ویژه برای ادراکات نزدیک به مرگ
برمیشمارد .2 :احساس مرده بودن؛  .1احساس رامش و بیدردی؛  .1احسراس ارروا از
بدن؛  .4تجربۀ تونل؛  .3دیدن انسان های نورانی یا کالبدهای سااتهشرده از نرور؛  .3دیردن
یک وهود مقدس و منور؛  .3بازبینی مجدد سرالهرای زنردگی؛  .8تنبلری و بریرغبتری در
بازگشت و  .1تحوالت شخحیتی (موریس.)14 - 13 :2133 ،
کنث رین  ،الگویی پنجمؤلفه ای پیشرنهاد مری دهرد :احسراس رامرش و سرعادتمندی،
احساس هدایی از کالبد فیزیکی ،ورود به تاریکی ،دیردن نرور دراشرنده و ورود بره نرور
(.)Ring, 1980: 40
مایکل سابوم ،در کتاب «ااطرات مرگ» ضمن بررسی پیامدهای مؤلفههرای مرورد نظرر
مودی ،الگویی با عنوان تالنتا 2ناظر به ویژگیهای عمومی تجربههای نزدیک به مرگ ارائه
میدهد که عبارتند از :توصیفناپذیری ،احسراس حضرور در سراحتی بریزمران ،احسراس
واقعی بودن رویدادها در حین تجربه و پس از ن ،احساس وقوع مرگ ،احساس رامرش و
لذت و احساس هدایی از کالبد مادی (سابوم.)11 - 33 :2138 ،
بروس گریسون مؤلفههای شانزدهگانرهای را برهعنروان شرااصهرای نروعی تجربیرات
نزدیک به مرگ بیان میکند .ایشان شااصهای سنجش تجربه را در چهرار ردۀ کلری قررار
میدهد (.)Greyson, 1983: 369 - 375
مؤلفه های ساختاری :احساس تغییر وضعیت در گذشت زمران ،سررعت تفکرر ،مررور
رادادهای زندگی و احساس فهم ناگهانی؛
مؤلفههای عاطفی :احساس رامش ،شادمانی ،وحدت کیهانی و تجربۀ نور دراشنده؛
مؤلفههای فراهنجار :احساس سرزندگی نامتعارف ،گاهیهای فراهنجرار برا اسرتفاده از
ادراکات فراحسی ،یندهبینی و تجربۀ اروا از کالبد؛
1. Atlanta
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مؤلفههای استعالیی :روبهرو شدن با قلمرویی متفاوت و ماورایی ،مواههه با حضروری
راز میز یا شنیدن صدایی ناشنااته ،دیدن ارواح نیاکان و شخحیتهای مذهبی و رسیدن بره
نقطۀ برگشتناپذیر که در صورت عبور از ن ،دیگر امکان بازگشت نخواهد بود.
با بررسی دیدگاههای مختلف دربارۀ شااحهها و ویژگیهرای تجربرههرای نزدیرک بره
مرگ این نتیجه حاصل میشود که میزانری از مشرابهت میران ایرن دیردگاههرا وهرود دارد،
بهگونهای که هیچیک از پژوهشگرانی که در این زمینه تحقیق کردهاند ،در وهود تشابه میان
تجربههای نزدیک به مرگ و وهود هستۀ مشترکی میان نها تردید روا نداشتهاند و ماهیرت
داستانهایی که گزارش شده ،بهگونهای است که میتوان ادعا کرد همرۀ افرراد تجربرههرای
مشابهی را گزارش کردهاند .پژوهشرگرانی ماننرد مرودی ،رینر  ،مروریس و کروبر وهرود
مشابهت میان گزارشهای تجربههای نزدیک به مرگ را تأیید میکنند .از این امر مریتروان
نتیجه گرفت که این تجربهها از توهم و ااتاللهای روانی نشأت نگرفتهاند.
برای محققان برای اثبات این ادعا از روشهای ماری نظیرر «اری _ دو» کره زمرونی
ماری غیرپارامتری برای بررسی تطابق یک توزیع بر وردشده با یک توزیرع واقعری اسرت،
بهره بردهاند .با استفاده از این روش میتوان دریافت کره یرا رویردادهای گرزارششرده در
تجربههای نزدیک به مرگ ،بهصورت تحادفی اتفاق افتراده انرد یرا اینکره قابرل پریشبینری
هستند؟ نتایج بهدست مده از این پژوهشها و معناداری ماری ن ،این حقیقرت را شرکار
میکند که شباهت موهود در گزارشهای تجربهگران ناشی از تحرادف نیسرت ،بلکره ایرن
شباهتها پدیدارهای ثابت همان صاحبان این تجربهها هستند (سنفیلپو.)43 - 48 :2111 ،
با بررسی الگوهای ارائهشده میتوان به این نتیجه دسرت یافرت کره تروالی راردادهای
پیش مده برای افراد مختلف در زمان تجربه ،وضرعیت مشرابهی ندارنرد و بررای هرر کرس
رادادهای تجربهاش به ترتیب ااصی اتفاق میافتد؛ از اینرو هیچ دو تجربهای کامالً شبیه
دیگری نیست و هیچ ویژگری مشخحری برهصرورت کامرل در همرۀ تجربرههرا بره چشرم
نمیاورد ،هر چند نمیتوان منکر هستههای مشترک برای این تجربهها شد .هستۀ مشرترک
این تجربهها را میتوان در چهار مورد االصه کرد :تجربۀ اروا از کالبد ،دیدار با دوستان
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و شنایان در گذشته ،تجربۀ نور که همراه با رامش و شادمانی است و مواههه برا حائرل و
مرز زندگی و مرگ.
تناسخ در تجربههای نزدیک به مرگ
در ارتباط با اثبات تناسخ بر اساس تجربههای نزدیک به مرگ ،دو دیدگاه کلی وهرود دارد،
بعضی از محققان مانند مودی ،بر اساس گزارشهایی کره اودشران همرع وری کرردهانرد،
میگویند :نشانهای از حلول در کالبدی هدید در میان سوژههای اود نیافتهاند ،اما این نکته
را نیز یاد ور شدهاند که هیچیک مسئلۀ تناسخ را انکار نکردهاند (مودی.)241 :2131 ،
برای دیگر از پژوهشگران  NDEبر این باورند که بسیاری از تجربهکنندگان نزدیک بره
مرگ ،به تناسخ اعتقاد دارند که این امر در بسیاری از مروارد ،مترأثر از دیردن زنردگیهرای
پیشین این افراد بوده است .امبر ولز 2دانش مواترۀ دانشرگاه کانکتیکرات ،زیرر نظرر کرنش
رین

مقالهای را در مجلۀ «مطالعات نزدیک به مرگ» در پاییز سال  2111منتشرر کررد .برر

اساس مطالعات ایشان ،هفتاد درصد تجربهکنندگان نزدیک به مرگ بره مسرئلۀ تناسرخ براور
دارند .بر اساس این مطالعات ،بهدنبال تجربۀ  ،NDEتغییررات شرایان تروههی در باورهرای
تجربهگران اتفاق میافتد کره تمایرل نهرا بره مروزۀ تناسرخ یکری از ایرن تغییررات اسرت
(.)www.near_death.com
تجربههای نزدیک به مرگ از دو ههت برا مروزههرای تناسرخ سرازگار یرا مؤیرد ایرن
موزهاند :وهه نخست گزارشهای بسیاری اسرت کره تجربرهگرران  ،NDEمردعی هسرتند
زندگیهای پیشین اود را در قالب این تجربه مشاهده کردهاند و وهه دیگر ،همسرو برودن
مبانی و دیدگاه تجربیات نزدیک به مرگ با موزۀ تناسخ است.
گزارشهای NDE

در گزارشهای زیادی که توسط تجربهگران  NDEبازگو شده است ،نمونرههرای زیرادی از
تناسخ به چشم می ید .از همله در نامۀ هان روبینسون به دکتر کنث رین

اینگونره مرده
1. Amber wells.

تناسخ و مسئلۀ تجربههای نزدیک به مرگ 111 

است« :موهودی که در تجربۀ نزدیک به مرگم با من صحبت کرد گفت که پسر بزرگ مرن
قبل از این زندگی 24 ،تجسم در قالب زن داشته است» (.)www.near_death.com
شواهد دیگری که دکتر رین

در رشیو محاحبههای اود با این تجربهگران بهصرورت

صوتی نگهداری کرده ،به شرح زیرند (:)www.near_death.com
تمام زندگیهایم مقابل چشمم بود .هر نچه انجام داده یا نداده بودم .امرا نرهفقرط ایرن
زندگی ،بلکه تمام زندگیهایم .میدانم ن حقیقت تناسخ است .تناسخ قطعری اسرت .تمرام
زندگیهایم نشان داده شد و دیدم چگونه به چیزهایی که در زندگیهرای دیگرر انجرام داده
بودم ،غلبه کرده بودم .هنوز برای مسائل نیاز به اصالح داشت ر سؤاالت زیرادی داشرتم و
می اواستم بدانم نها (موهودات نورانی) چه کاری میکردند و این هنب و هوش در ایرن
اطراف برای چه بود؟ یکی از نها قدمی هلو گذاشت  ...نهتنها یکی بلکه از تعدادی از نها
اطالعات میگرفتم  ...همۀ نها منتظر تناسخ بودند.
سانهرا روبرز :در  12وریل سرال  2133تفنگری روی قلربش گذاشرت و شرلیک کررد.
بههای روبهرو شدن با عدمی که از اودکشی اودش انتظار داشت ،شاهد تجربۀ نزدیک به
مرگ اود بود .نوری دراشان و مملو از عشرق ،کره سرانهرا او را مسری مرینامیرد ،تمرام
زندگی او و همۀ وقایعی که او را به این نقطه از زندگی و تالش بررای اودکشری رسرانده
بود ،به او نشان داده شد .نور امکان دسترسی به دانش بیانتها را به او هدیه داد .به او گفتره
شد که میتواند در نور بماند ،بهویژه نکه بعداً تناسخ یابد و بر مشکالتش فائق ید.
کریستین اندرسون تجربۀ خود را اینگونه بیان میکند« :دیدم چهرار صرفحۀ شرفاف
ظاهر شد .از این طریق من زندگی اود را مرور کردم؛ شاید بهتر است بگویم زندگیهرایم
را مرور کردم ،بدون اینکه بخواهم سرم را برگردانم  ...در بهشت بهطور انکارناپذیری دیدم
که زندگیهای غیرقابل شمارشی را سپری کردهام .نچره دیردم بسریار فراترر از درک مرا از
تناسخ بود .بنابراین من صرفاً در احوص بارها و بارها متولد شدن در این سریاره صرحبت
نمی کنم .من دیدم که ههان بزرگی در نجا وهود دارد و اداوند ن را بهطور تمام و کمال
سازماندهی کرده است».
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در تارنمای «بنیاد پژوهش تجربۀ نزدیک به مرگ» 2که بزرگترین تارنمرا در ارتبراط برا
تجربههای  NDEمحسوب میشود و بیش از چهار هزار تجربه بره  11زبران زنردۀ دنیرا در
نجا ثبت شده است ،گزارشهای متعددی از دیدن زندگیهای گذشتۀ تجربرهگرران وهرود
دارد که به برای از نها اشاره میشود (:)www.nderf.org
«تجربۀ شریل :وقتی در «وحدت» بودم ،تمام نچه در این زندگی و زندگیهای متعردد
قبلی حس کرده بودم یا بر من گذشته بود را دوباره در نزد اود یافتم.
تجربۀ میسای :نگاه گاهی و حکمت هدیدی در مورد وسعت و گستردگی وهرودم و
کوچکی و ناچیزی بدن زمینیام (و دنیا و زندگی ن) برایم شکار شد .تمام نقشهرایی کره
در زندگیهای متعدد بر روی زمین ایفا کرده بودم و بدنهای متفراوتی کره در نهرا زیسرته
بودم ،دوباره در ضمیر من مدند و من به همۀ نها لبخند زدم ،زیررا مریدیردم کره مرن بره
هیچیک از این زندگیها و بدنها هیچ دلبستگی و اتحالی ندارم.
تجربۀ ریچارد در هشتسالگی :من به اطراف اود نگراه کرردم و چهررههرای شرنای
زیادی را در نجا دیدم ،دوستان ،اقوام ،کسانی که قبالً میشنااتم ،ولی نمیتوانستم بره یراد
بیاورم از کجا و کی .میدانستم که بعضی از نها را برای مدت بسیار زیرادی مریشرنااتهام،
در طول زندگیهای زیاد و در مکانهای متفاوت .صحنههای کوتاهی از ایرن زنردگیهرای
گذشته و اتفاقات ن در نظرم می مدند .نوعی پیوستگی و هدفدار بودن در این زندگیهرای
متعدد را حس میکردم که در طول قرنهای زیادی اتفاق افتاده بودند.
تجربۀ لوری :من میدانستم که صحنۀ سمت راستم که نمیتوانسرتم ببیرنم ،مربروط بره
تمامی زندگیهایی است که تاکنون داشتهام ،بهطور همزمان! برایم ایلی عجیب برود ،زیررا
من همیشه به تناسخ و زندگیهای متعدد اعتقاد داشتم ،ولی هیچگاه نمیتوانستم تحرور ن
را بکنم که ممکن است در ن واحد در چندین زندگی بود!
تجربۀ راجیو پارتی :ناگهان گاهی من دوباره به تونل برگشرت کره در ن پشرتِ سرر
1. Near Death Experience Research Foundation.
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پدرم در حال حرکت بودم .در نجا می توانستم گذشته و حرال و ینردۀ ارود را ببیرنم .در
یکی از زندگیهای قبلی ،اود را دیدم که یک شراهزادۀ هنردی در قررون وسرطی برودم و
بدون هیچ ترحمی افراد ضعیف و فقیر را شالق میزدم .در صحنۀ دیگری زنردگی ارود را
حدود دویست سال قبل دیدم که یک کشاورز اشخاش در افغانسرتان برودم و بره تریراک
حاصل از مححوالت اشخاش اود اعتیاد داشتم .همرانطرور کره پردرم مرن را در تونرل
هدایت می کرد ،این بحیرت در من نفوذ کرد که در زندگی فعلری مرن نیرز همران رفترار و
عاداتهای زندگیهای قبلیم منعکس هستند».
چنانکه در این گزارشها مشاهده میشود ،زندگیهرای متروالی گذشرته هسرتۀ مرکرزی
نهاست؛
همخوانی دیدگاه  NDEو تناسخ

با بررسی دیدگاههای مختلف دربارۀ تجربههای نزدیرک بره مررگ و مقایسرۀ ن برا مروزههرای
تناسخ ،این نتیجه بهدست می ید که همخروانی زیرادی میران ایرن دو نروع تجربره وهرود دارد؛
نخستین وهه این همخوانی در هدف ایرن دو نروع تجربره اسرت :مروزش و یرادگیری هردف
مشترک تجربههای  NDEو تناسخ هستند .در تحلیلی که دکترر ملروین مرورس از گرزارشهرای
ادراکات نزدیک به مرگ ارائه داده ،مهمترین هنبۀ  ،NDEموزش و یادگیری بوده که نتیجرۀ ن،
پیدایش تحوالت روحی در افراد است .ایشان پس از تجزیه و تحلیل مراری بریش از چهارصرد
سوژه به این نتیجه میرسد که رسیدن به ستانۀ مرگ ،موهبات تحوالت روحی ،هرویتی ،روانری
و ایدئولوژیکی عمیقی را فراهم میکند که بسیار ثابت و دیرپرا هسرتند .براری از ایرن تغییررات
عبارتند از :کاهش ترس از مرگ ،افزایش قدرتهای روحی ،پیدایش عشق و دلبستگی بیشتر بره
زندگی و رسیدن به هوش و قدرت گاهی بیشتر (مورس.)12 - 14 :2133 ،
یکی از هنبههای مهم تناسخ نیز یادگیری و موزش بوده؛ چرا که از نگاه تناسخبراوران،
هدف از تناسخ و زندگیهای مکرر در زمینه ،رشد روحری و یرادگیری درسهرای معنروی
است .بر اساس موزۀ تناسخ ،براورداری انسان از فرصت یک بار زندگی برای یادگیری و
رشد روحی کفایت نمی کند ،هر زندگی محدود است و فرصت تجربۀ تعرداد محردودی از
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هنبههای مختلف وهودی ما در ااتیار انسان قرار میگیرد ،در حالیکره تجربرۀ زنردگی در
قالب انسانی فقیر و دارای معلولیتهای هسمی در برههای از زمان و سپس تجربۀ زنردگی
در پوشش انسانی ثروتمند و مشهور ،انسران را برا درسهرا و تجربرههرای بسریار متفراوتی
روبهرو میکند (.)www.near_death. Com
بنابراین بر اساس دیدگاه تناسخ و  NDEدنیا همانند یک مدرسه ،مکانی برای یرادگیری
و رشد روحی و معنوی است .اگر قرار باشد هر کس فقط از یک فرصت بررای زنردگی در
دنیا براوردار باشد ،تکلیف نوزدانی که در چندروزگی مرردهانرد ،چیسرت؟ در واقرع هریچ
فرصت حقیقی برای تجربۀ این دنیا و بهرهمندی از پیشرفتهای روحی در ااتیار نها قررار
نگرفته است.
وهه دیگر همخوانی موزۀ تناسخ و  ،NDEمسئلۀ عدالت الهی اسرت؛ از نگراه ایرن دو
گروه عادالنه نیست که انسان تنها یک فرصت تکرارنشدنی برای زندگی کوتراه دنیرا داشرته
باشد و نوقت تا ابد محکوم به نتایج ن باشد .از سوی دیگر زمانی که امکان اصالح رفتار
وهود ندارد ،مرور زندگی چه فایده ای اواهد داشت؟ ههرنم یرا تنبیره ،زمرانی هدفمنرد و
اردمندانه است که در بهبود رفتار ینده تأثیرگذار باشد ،زمانی که هیچگاه فرصت مجرددی
نباشد ،فلسفه و حکمت ن تنبیه چه اواهد بود؟ افزون بر این ،تفاوتهای زیرادی کره برر
زندگی مادی انسانها حاکم است ،چگونه توهیره مریشرود؟ اارتالف دمیران در دریافرت
حکمتهای معنوی ،قرار گرفتن در مسیر و رشد و هدایت چگونه توهیه میشود؟ بهعنوان
مثال یک نفر تجربۀ نزدیک به مرگ را پشت سر میگذارد ،بسیاری از حقرایق را برا چشرم
اود میبیند و به او فرصت بازگشت به زندگی دوبراره داده مریشرود ترا بتوانرد اطاهرا و
اشتباهات اود را اصالح کند ،در حالیکه بسیاری دیگر چنین فرصتی نمییابند یا معنویرت
و دین به گونۀ تحریفشدهای به نها ارائه میشود که از دین و ادا گریزان مریشروند؛ برا
وهود این یا تنها یک بار زندگی تکرارناشدنی منحفانه است؟ (.)www.near_death.com
با کنار هم گذاشتن گزارشهای  NDEو مبانی فکری پژوهشگران ایرن دو نروع تجربره
(تناسخ و  )NDEنکات زیر بهدست می ید:
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در موارد متعددی تجربهگران نزدیک به مررگ ،زنردگیهرای گذشرتۀ ارود را گرزارش
کرده اند و تعداد این تجربهها به گونهای بوده که اثبرات تناسرخ بررای تعردادی از محققران
محرز شده است.
همخوانی ههانبینی  NDEبا هنبههای مختلف تناسخ این نتیجه را حاصل مریکنرد کره
تناسخ بهترین توهیه برای اتفاقات مشاهدهشده در تجربیات نزدیک به مرگ است.
تحلیل و بررسی
چنانکه بیان شد ،برای از تجربهگران  NDEمدعی شدهاند که در تجربۀ ارود توانسرتهانرد
تعدادی از زندگیهای پیشین اود را در بدنهای مختلف تجربه کننرد .ایرن امرر از سروی
برای از پژوهشگران و مفسران این تجربهها نیز پذیرفته شده و این تجربهها را شاهدی برر
درستی باور به موزۀ تناسخ ارزیابی کردهاند .این ادعا از چند منظر های نقد و بررسی دارد
که مهمترین نها بحث و بررسی اواهد شد:
 NDEاز واقعیت تا خیال

یکی از چالشهای پیشروی تجربههای نزدیک به مرگ ،زیر سؤال رفتن اصل این تجربهها
توسط عدهای از محققان است .در پژوهشهای میانفرهنگی که از سروی ایرن محققران در
مورد تجربههای نزدیک به مررگ در ادوار و اقروام مختلرف انجرام گرفرت ،نقرش عوامرل
فرهنگی ر مذهبی را در نهتنها در ساحت «بیان» و «تفسیر» تجربهها شایان توهه دانستهانرد،
بلکه اصل محتوای تجربه را نیز الهامگرفته از ن انگاشتهاند .اانم کارول زالسکی 2یکری از
برهسته ترین پژوهشگرانی بوده که این اشکال اساسی را نسبت به تجربههای  NDEمطررح
کرده است .ایشان نتیجۀ مطالعات اود در ارتباط با بررسری ریشرهای تجربرههرای NDEدر
قرون وسطی و مقایسرۀ ن برا تجربرههرای دوران معاصرر را در کترابی بره نرام «سرفرهای
نههانی» 1گرد ورد .از نگاه این محقق ،پژوهشگرانی که در دورۀ هدید در ارتباط با ایرن
1. Carol Zaleski
2. Other world Journeys
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نوع تجربه تحقیق کردهانرد ،در مرحلرۀ همرع وری ،ثبرت ،طبقرهبنردی ،گرزینش و تفسریر
اطالعات و گزارشها بهگونهای ههتدار رفتار کردهاند ترا تحرویر یکپارچره ،هماهنر

و

منسجم از این تجربهها ناظر به فرهن های مختلف ارائه دهند؛ از ایرنرو از بیران گرزارش
چیزهایی که به این تحویر یکپارچه ادشه وارد کند روی برتافتهاند.
از نگاه زالسکی تجربههای نزدیک به مرگ ،گفتوگویی درونی میان فررد تجربرهگرر و
فرهنگی است که در ن رشد کرده است .این گفتوگو توسط راویان ،در اهردف اراص و
چارچوبهای معینی صورتبندی میشود .افزون برر ن در اندیشرۀ ایرن محقرق ،همرواره
احتمال دروغگویی تجربهگران یا روایت اغراقگونۀ نان وهود دارد و همگام با این مسئله،
روش گزینش نمونهها ،نوع پرسشهای مطرحشده ،تجربهگران و روشهای تحلیرل مراری
کاربردی پژوهشگران ،به همراه تعلق ااطر نان به برای از دیدگاههرا ،در نتیجرۀ اکتسرابی
بسیار تأثیرگذار و تعیینکننده است؛ بهگونهای که در پارهای ازموارد ،مؤلفههای تعیینکننرده
و اثرگذار از نگاه مخاطبان دور نگه داشته میشود یا برای نان تشری نمریشرود (

Zleski,

 .)1987: 150 - 160از نگاه زالکسی تجربههای  NDEکارکرد تحرورات مرذهبی اسرت کره
فرهن

هامعه ن را صورتبندی کرده و این تالش ،برای توصریف و قالرببنردی دوبرارۀ

ههان تلقی شده ،چنانکه در گذشته نیز به اشکال گوناگونی وهود داشرته اسرت؛ از ایرنرو
بههای نکه این تجربهها را بیانگر سفری واقعی به زندگی پس از مرگ بردانیم ،بایرد ن را
نوعی از تخیل ارزیابی کنیم.
گروه دیگری که اصل وقوع این تجربهها را زیر سرؤال برردهانرد ،براری از پزشرکان و
فیزیولوژیستها هستند .نها  NDEرا ثمرۀ فعالیتهای مغرزی انسران مریداننرد؛ از ایرنرو
شباهت این تجربههای ادراکی ،تنها بهسبب فعالیتهرای مشرابه مغرزی تجربرهگرران

NDE

است .به همین علت ،واقعیبودن این تجربهها اثباتشردنی نیسرت (اکبرری- 118 :2181 ،
 .)113بر اساس این رویکرد تجربههای نزدیرک بره مررگ ،شراید نمونرهای از حملرههرای
صرعی لب تمپورال یا نتیجۀ تخلیههای عحبی حملهمانند این بخش از مغرز باشرد .کراهش
اکسیژن مغز یا باال رفتن میزان گاز کربنیک در سواتوساز مغز نیز شاید سبب تحورات و
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تفکرات نامتعارفی شود که با تحوراتِ ذهنری تجربرهگرران  NDEشرباهت دارنرد .احتمرال
دیگری که مطرح شده این است که تجربههای مذکور نتیجۀ زاد شدن ناگهانی نوروپتیردها
و انتقالدهندههای عحبی هستند .رامشی که به ادعای تجربهگران در حالت تجربه برایشان
حاصل شده ،در حقیقت نتیجۀ زاد شدن مواد شیمیایی و برهکرار رفرتن ن در بردن اسرت.
(ایروین.)143 - 148 :2181 ،
انتقاد دیگر ،از هنس روانشنااتی است .برای این تجربهها را توهمی بیشتر نمیداننرد
و ن را با توهمات دیداری و شنیداری افراد روانپریش مقایسه میکنند (

Augustin, 1997:

.)261
رویکرد انتقادی دیگر به تجربههای  NDEالهیاتی است .بر اساس این رویکرد NDE ،برا
موزههای دینی ناظر به ههان پس از مرگ مانند مورد سؤال قرار گرفتن متروفی و ورود بره
بهشت یا ههنم همخوانی ندارد (اکبری،

.)112 :2181

باید این نکته را یاد ور شد که برای از پژوهشگران ،اشکالهای واردشرده را نادرسرت
دانستهاند و هوابهایی برای این موارد بیان کردهاند (ساعی و قاسمیان.)21 - 12 :2111 ،
نکتۀ شایان توهه دیگر ،ارین دیدگاه مودی دربارۀ تجربههای  NDEاست .مودی کره
اود اصطالح «تجربۀ نزدیک به مرگ» را پدید ورد و در ردیف اولرین کسرانی اسرت کره
بهصورت رسمی این موضوع را مطرح کرد ،پرس از سرالهرا تحقیرق ،نظریراتش برا تغییرر
شگرفی همراه شد .او ضمن نزدیک شدن به دیدگاه شکاکان ،مردعی شرد کره ایرن پدیرده
نمیتواند حیات پس از مرگ یا ادراکات فراحسری را ثبرات کنرد .ایشران ضرمن نادرسرت
اواندن تالش فراروانشناسان برای بررسی ایرن پدیرده برا روشهرای علمری ،تجربرههرای
نزدیک به مرگ را بهعنوان شااهای از تفری و سررگرمی مریدانرد .یعنری برههرای اثبرات
اینگونه تجربهها ،نها را نوعی سرگرمی و تفری بهحساب می ورد

(.)Mody, 1993

حاصل نکه هرچند فراوانی گزارشهای ارائهشده از سوی کسانی کره بره ایرن تجربره
دست یافتهاند ،به حدی است که درستی این ادعا را ثابت دانستهاند ،با نگاه شکاکانۀ براری
از روانشناسان و پزشکان در اصل وقوع این نروع تجربره اللری وارد نکررده ،ولری دربرارۀ
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محتوای این تجربهها و بسیاری از ادعاهای مطرحشده در این تجربهها ،تردیدهای فراوانری
برها اواهد گذاشت.
نبود هستۀ مشترک

صرف نظر از صحت ماهیت پدیدۀ تجربۀ نزدیک به مرگ یا پذیرش اصل وهرود و امکران ایرن
تجربه ،اثبات تناسخ بر اساس این پدیده با چالشهای دیگرری روبرهرو اسرت؛ چررا کره اثبرات
تناسخ بر اساس این نوع تجربه ،نیازمند مقدماتی اواهد برود کره مهرمتررین ن وهرود تناسرخ
بهعنوان هستۀ مشترک تمام تجربیات گزارششده است؛ به این معنا کره در تمرام تجربیراتی کره
توسط افراد مختلف بیان شده است ،باید دیدن زندگیهای متوالی پیشین در بردنهرای مختلرف
فیزیکی ،هستۀ مشترک باشد .مرور دیدگاه محققان برهستۀ تجربههای  NDEدر ارتباط برا هسرتۀ
مشترک این تجربهها ،در دست یافتن به این مطلب ما را یاری میکنرد .هسرتههرای مشرترک در
تجربههای نزدیک به مرگ ،توسط محققان اینگونه بیان شده است:
دکتر سام پرنیا :تجربۀ اروا از کالبد ،دیدار با دوستان و شرنایان در گذشرته ،تجربرۀ
نور که همراه با رامش و شادمانی است و مواههۀ با حائل و مررز زنردگی و مررگ (پرنیرا،
)18 :2183؛
کنث رینگ :احساس رامش و سعادت ،احساس هردایی از کالبرد فیزیکری ،ورود بره
تاریکی ،مشاهدۀ نور دراشنده و ورود به نور ()Ring,1980: 40؛
ملوین مورس :احساس مرده بودن ،احساس رامرش و بریدردی ،احسراس ارروا از
بدن ،تجربۀ تونل ،دیدن انسانهای نورانی یا کالبدهای سااتهشده از نور ،دیدن یک وهرود
مقدس و منور ،بازبینی مجدد سالهای زندگی ،تنبلی و بیرغبتری در بازگشرت و تحروالت
شخحیتی (موریس)14 - 13 :2133 ،؛
انجمن بینالمللی مطالعات نزدیک به مرگ :اعتقاد به اینکه تجربۀ مورد بحث ناظر بره
حیات پس از مرگ است ،احساس عمیرق رامرش ناشری از تجربره ،احسراس حضرور در
قلمرویی ن ههانی ،مالقات با اویشاوندان در گذشرته و شخحریتهرای دینری و مرذهبی
(.)www.iands.Org
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چنانکه مالحظه شد در هیچکدام از نظریات مختلف ،دیردن زنردگیهرای پیشرین و در
بدنهای مختلف بهعنوان هستۀ مشترک بیان نشده است .افزون بر ن ،گزارشهایی دال برر
دیدن زندگیهای پیشین نیز در چند گزارش االصه شدهاند .از اینرو ادعای اثبات تناسرخ
بر اساس این نوع تجربهها دشوار بهنظر میرسد .به این مسرئله دیردگاه دکترر مرودی (کره
شااصترین چهره در ارتباط با ثبت گزارشهای تجربههای  NDEاست) را میتوان افرزود
و ن اینکه ایشان اعتراف میکند در مواردی که با نها براورد کرده ،به نشرانهای از مسرئلۀ
تناسخ دست نیافته است (مودی.)241 :2131 ،
تأثیر آموزههای مذهبی و فرهنگی

شواهد متعددی وهود دارد که هنجارهای فرهنگی مرذهبی ،عرالوه بر نکره در قالرببنردی
تجربهها تأثیر فراوانی دارد ،تفسیر تجربهها را نیز صورتبندی مریکنرد؛ بره ایرن معنرا کره
هنجارهای فرهنگی و مذهبی مبنایی را برای تفسیر محتوای تجربههرا فرراهم مریکنرد و در
شکلدهی به روایت تجربه تأثیرگذار است.
به اعتقاد گروهی از پژوهشگران ،تجربههای  NDEهنگامی که در فرهن هرای مختلرف
ظاهر میشود ،منطبق با فرهن

حاکم بر ن صورتبندی مریشرود؛ برهعنروان نمونره دیردن

موهود نورانی ،کامالً منطبق بر زمینرۀ مرذهبی ،تربیرت و اعتقرادی افرراد اسرت؛ از ایرنرو
مسیحیان موهود نورانی را بهصورت مسی یا حواریون میبینند و یهودیران در قالرب یرک
فرشررته (م رودی )32 :2131 ،همچنررین مرررور رارردادهای زنرردگی در ایررن تجربررههررا در
فرهن های مختلف منطبق با شرایط ااص هر یک بیان میشود؛ تجربهگران غربی از مرور
رادادهای ارد و کالن زندگی در هنگام تجربه سخن به میران مری ورنرد و تجربرهگرران
هندی بیشتر پروندههایی را میبینند که اطوط کلی رفتارهای اوب و بد نهرا در ن نقرش
بسته است (اعتمادینیا.)18 :2113 ،
از نگاه زالسکی ،در قرون وسطی تجربههای نههانی ،نمایندۀ اندیشههای رایج مسریحیت از
قبیل توبه و برزخ در ن دوره بوده ،در حالیکه در عحر حاضر ،نوعی نظام فکرری اوشربینانه و
دموکراتیک بر فضای کلی تجربهها سایه افکنده

است (.)Zaleski,1987: 159 - 203
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برمر 2برا تحلیرل هامعرهشرنااتی ،مؤلفرههرای مختلرف تجربرههرای  NDEرا در ادوار
فرهن های مختلف مقایسه کرده است و اینگونه نتیجه میگیررد کره ایرن نروع تجربرههرا
مختص اودِ انسان هر عحر است که متناسب با هنجارهای مذهبی رایرج ن عحرر نوسران
مییابد .برای مثال ،مرور سریع رادادهای زندگی که در گزارشهای تجربرهگرران معاصرر
مشاهده میشود ،مبتنی بر شنایی ایشان با پدیدههایی از قبیل قطار و شرهر فرنر

در سردۀ

نوزدهم شکل گرفته؛ چرا که پس از این سده ،انسانها در فر یند مواههه با این پدیدههرا و
مرور سریع مناظر و رادادهای پشت سر هم در مقابل چشمانشان شنا شده و برا ن انرس
گرفتهاند و بر این اساس ،در تجربههای نزدیک به مرگ انعکاس یافته است.
این محقق شاهد مثال دیگر را تجربۀ تونل میداند و با طرح این سرؤال کره یرا پدیردۀ
تونل در ادوار گذشته نیز عمومیت داشته است؟ به فقدان این تجربه در میان برای ملرل از
قبیل چینیها و هندیها اشاره میکند؛ در حالیکه وهود چنین تجربهای را رهاورد بخشری
از پیشینۀ فرهنگی ،اهتماعی و مذهبی افراد میداند کره در نااود گراه نران رسروب کررده
است؛ چرا که در غیر اینصورت تجربۀ تونل که پدیردۀ برهنسربت مردرنی اسرت ،بایرد در
تجربههای نزدیک به مرگ ادوار گذشته نیز حضور میداشت.
نمونۀ دیگر مالقات با اویشان و شنایان است که در بیشتر تجربههای امروزی وهرود
دارد ،در حالیکه در تجربههرای ادوار گذشرته ،مالقراتهرا بیشرتر برا ارواح ،فرشرتگان یرا
شخحیتهای مذهبی بوده است .ایرن مسرئله را در رونرد تررویج سکوالریسرم در هامعرۀ
امروزی نیز میتوان مشاهده کرد؛ چرا که به گفتۀ این محقق ،تجربهگران هدید برهویرژه در
کشورهای غربی ،هنگامی که وارد شهرهای بلرورین و بهشرتگونرۀ نههرانی مریشروند،
سخنی از وهود ادا و فرشتگان به میان نمی ورند یا مواههه با پدیدههرایی مانرد ههرنم و
دیدهای ترسناک در این تجربهها وهود ندارد (.)Bremmer, 2002: 101 - 102
بنابراین فرهن

و مذهب اصلیترین عامل در شکل دادن به تجربههای نزدیک به مرگ

است که نقش انکارناپذیری در صورتبندی و قالببندی این تجربهها ایفا میکند .در نتیجره
1. Bremmer
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وهود مطالبی دال بر زندگیهای پیشین و موزۀ تناسخ را نیز میتوان مترأثر از وهرود براور
ااص این افراد یا کسانی دانست که این گزارشها را تهیه کردهاند.
نتیجهگیری
همعبندی مطالب بیانشده دربارۀ تجربۀ نزدیک به مرگ و ادعای اثبات تناسرخ برر اسراس ایرن
تجربهها ،نکاتی را برای ما شکار میکند :نخست اینکه هر چند اصل وقوع تجربههرای نزدیرک
به مرگ از سوی تعدادی از روانشناسان ،پزشکان و متکلمان مردود دانسته شرده اسرت ،شرواهد
موهود حکایت از ن دارد که میتوان بر اصل وقوع این امر مهر تأییرد زد .امرا ایرن نکتره براقی
میماند و ن اینکه پدیدهای که اصل و ماهیت ن با شرک و تردیرد همرراه مریشرود ،محتروا و
بسیاری از هزییات ن به طریق اولی دچار ابهامات و ایرادهای متعددی اواهد بود؛
دوم اینکه زمانی بر اساس تجربۀ

NDE

اثبرات تناسرخ ممکرن اواهرد برود کره دیردن

زندگیهای متوالی توسط تمام تجربهگران  NDEگزارش شده باشد؛ در حرالیکره ایرن امرر
توسط افراد معدودی مطرح شده است و برای از افراد شااص نیز به صراحت گفتهاند که
در میان مراهعان اود با چنین مسئلهای مواهه نشدهاند؛
سوم اینکه از بررسی محتوای گزارشهرای تجربرهگرران نزدیکری مررگ ،برهوضروح ترأثیر
پیشفرضهای ذهنی ،عقاید و باورهای نها شکار است .یعنی گزارشهرای ارائرهشرده توسرط
صاحب هر دین و یینی ،معموالً مطابق با برداشتهای او از همان یرین اسرت .برر ایرن اسراس
ادعاهای مطرحشده در مورد تناسخ را میتوان ناظر به عقاید و باورهای شخحری افرراد ارزیرابی
کرد .عالوه بر ن ،احتمال دارد کسانی که این تجربرههرا را ازطریرق تهیرۀ گرزارش همرع وری
کردهاند ،پیشفرضهای ذهنی اود را در بین پرسشها به تجربهگران القا کرده باشند.
بنابراین اگر اصل وقوع تجربۀ نزدیک به مرگ را هم بپذیریم ،بسیاری از هزییات ن از
همله اثبات زندگیهای متوالی بر اساس  NDEپذیرفتنی نخواهد برود و ایرن تجربرههرا از
اثبات موزۀ تناسخ عاهزند.
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