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Abstract 

The aim of this study was to experience the lived experience of death 

anxiety before and after returning to life. The statistical population of 

the study was the experimenters of the approximate death 

phenomenon present in the TV program Life after Life, from which 10 

interviews were selected and recorded. The obtained data were 

analyzed by Maxqda 2022 software with 7-clays approach and 

extracted from the interviews of 16 main themes and 37 sub-themes. 

Findings showed that most experimenters experienced approximate 

death in situations of illness and in life dissatisfaction. The 

components of seeing light, meeting the dead, sublime and spiritual 

beings, lack of authority, intensifying the senses of sight, experiencing 

pleasant and unpleasant feelings, perceiving events around the body, 

zooming in and looking from all angles, and reviewing life are the 

most important components of explaining lived experience. He was an 

experimenter. Phenomena such as water, light, time, and place, and 

the apparent awe of the dead had also changed in relation to the 

terrestrial nature of the phenomena. In addition, the results showed 

that life had a new meaning for these people, and that fear, anxiety, 

and neglect of death had disappeared after returning to life. 

Keywords: lived experience, death anxiety, life after death, return to life. 
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 یاضطراب مرگ پس از بازگشت دوباره به زندگ ستهیتجربه ز

 رانای ، تهران ک،یدانشگاه آزاد الکترون ت،یشخص یروانشناس ارشد یکارشناس  یآباد سلطان دیناه

  

 رانای، تهران، نیام یدانشگاه علوم انتظام ،یروانشناس اریاستاد   یذوق الیل

 چکیده
این تجربه زیسته اضطراب مرگ، قبل و پس از بازگشت دوباره به زندگی انجام گرفت.  باهدفمطالعه این 

پدیده مرگ تقریبی  کنندگان تجربهجامعه آماری پژوهش، ی است. دارشناسیپدپژوهش کیفی و از نوع 

مصاحبه انتخاب و ثبت و  01تعداد  ها آنحاضر در برنامه تلویزیونی زندگی پس از زندگی بودند که از بین 

 ها مصاحبهشدند و از مجموع  لیوتحل هیتجزگانه کالیزی  7با رویکرد  آمده دست بهطالعات اند. شدضبط 

گران در  ای پژوهش نشان داد اغلب تجربهه مضمون فرعی استخراج شد. یافته 77مضمون اصلی و  01

ی ها مؤلفههای مواجه با بیماری و در شرایط نارضایتی از زندگی، مرگ تقریبی را تجربه کردند.  یتموقع

مشاهده نور، مالقات با اموات، موجودات واال و روحانی، نداشتن اختیار، تشدید حواس بینایی، تجربه 

خیره شدن نگاه و  صورت بهرویدادهای اطراف بدن، مشاهده احساسات خوشایند و ناخوشایند، درک 

 چنین گران بود. هم ی تبیین تجربه زیسته تجربهها مؤلفهین تر مهممشاهده از همه زوایا و مرور زندگی از 

 کرده تغییر ها یدهپد زمینی ماهیت به نسبت اموات ظاهری هیبت و مکان و زمان نور، آب، مانند هایی یدهپد

 و اضطراب ترس، و داکردهیپ جدیدی مفهوم و معنا این افراد برای زندگی داد نشان عالوه بر این، نتایج .بود

 .بود رفته بین از زندگی به بازگشت از پس نیز مرگ از غفلت

 .یپس از مرگ، بازگشت دوباره به زندگ یاضطراب مرگ، زندگ سته،یتجربه ز :ها واژهکلید
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 مقدمه -0

0پدیده مرگ
واقعیت  نیتر یحتم همواره موردتوجه علوم مختلف قرار گرفته است. مرگ 

مواجه بوده است؛  یا گونه تغییر به زندگی بشر است. بشر همواره با این پدیده غیرقابل

الینفک زندگی انسان است و اشتغال فکری افراد به مرگ  بنابراین اندیشیدن به مرگ جزء

با  مالحظات بشر در ارتباط نیتر است. یکی از مهمو اضطراب از آن بوده  توأم با ترس

مرگ  (.2،2107آنتونیمرگ است )"اضطراب "مرگ و مردن موضوع ترس از مرگ یا 

های علمی و فناوری  های چشمگیر بشر در حوزه پیشرفت باوجودای است که  پدیده

های  شادی ها و همچنان مجهول مانده است و به همین دلیل اکثر افراد مرگ را پایان خوشی

قوانین حیات انسان ازجمله مرگ یک پدیده خارجی نیست بلکه  که یدرحالبینند.  خود می

7)جونگ است
 (.2102و همکاران،  

خداوند در قرآن کریم که منبعی مطمئن برای رهنمودهای الهی است به واقعیت 

ندگی باعث نابودی ز تنها نهکند که  کند و آن را به نحوی توصیف می مرگ اشاره می

بنابراین افرادی که از ؛ (0737شود )زاهدی،  شود بلکه موجب درک معنای آن می نمی

اند و مطابق با آیه  به درک عمیق از معنای زندگی خود نرسیده درواقعمردن هراس دارند 

دهند )قرآن  دنیا را بر آخرت ترجیح می« کلّاً بل تحبون العاجله و تذرون اآلخره»شریفه 

 (.20-21قیامت: سوره کریم،

بسیاری بر یاد مرگ و عالم پس از مرگ )قیامت( وجود دارد  دیتأکدر متون اسالمی 

نباید از آن غافل  مؤمنکه  شود یمانتقال از سرای فانی به سرای باقی یاد  عنوان بهو از مرگ 

شیخ رود ) یمو از بین  شود یمباشد و چنین تصور کند که با مرگ، هستی او تمام 

موضوعی  ازآن پس(. مسئله مرگ و حیات 0731، به نقل از تابعی و همکاران،0777صدوق،

است که توجه پژوهشگران و محققان زیادی را به خود جلب کرده است. در همین راستا، 

زندگی پس از "نخستین پژوهشگری است که با انتشار کتابی تحت عنوان  (0327) یمؤد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Death 

2. Anthony 
3. Jong 
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پرداخته است. به بیان پورکایاستها و  0مرگبه مرگ موقت یا تجربه نزدیک به  " یزندگ

 زمان مدت( مرگ موقت نوعی مرگ بالینی است که در آن فرد، 2102) 2موخرجی

های بدن زنده هستند  که ارگان یدرحالدهد  کوتاهی عالئم حیاتی خود را از دست می

منکران مسئله بازگشت به زندگی پس از مردن  در برابرخداوند نیز در سوره قیامت 

آیا چنین خدای )با قدرت و حکمت( « أَلَیسَ ذَلِک بِقَادِرٍ عَلَی أَنْ یحْیی الْمَوْتَ»فرماید:  می

 (.01قیامت:  سوره )قرآن کریم، باز نتواند مردگان را زنده گرداند؟

گران  در تجربه ی در کتاب خود به بررسی حاالت عرفانی و روحانی این پدیدهمؤد

کنند را مشابه توصیفات  گران توصیف می پردازد و از جهات بسیاری حاالتی که تجربه می

(. سن فیلیپو 2100ماتاموآ، -داند )تسل های بزرگ عارفان دینی از مرگ می شخصیت

به  ها آن»نویسد:  اند می تجربیات افرادی که مرگ موقتی را تجربه کرده در باب( نیز 2111)

جدا شدن فرد از مکان فعلی و قدم گذاشتن در تونلی که به نور  ازجملهمشترکی  موارد

خود و... در تجربیات  شده فوترسد، احساسات مثبت، آرامش داشتن، دیدن نزدیکان  می

 «.کنند خود اشاره می

مرگ  کنندگان تجربههای ایرانی و آمریکایی  ( در پژوهشی نمونه0731قاسمیان نژاد )

کنند  ی قرار داد و نشان داد، افرادی که این نوع از مرگ را تجربه میبررسموردموقت را 

گیرند و  های مواجه با مرگ قرار می اغلب در شرایط وخیم بیماری و یا در موقعیت

گردند. وی دریافت که تجربیات نزدیک به مرگ  یبرمیی به زندگی آسا معجزه صورت به

هستند و نتیجه گرفت که این همسویی های با دو فرهنگ متفاوت، همسو  در نمونه

 ی مشترک است.شناخت روانبعد  دهنده نشان

ین پدیده تر دردناک عنوان بهدر بسیاری از منابع گوناگون در این حیطه، از مرگ 

یک حقیقت مسلم  عنوان بهکه مرگ  ییازآنجاشود و  می برده نامناشناخته در زندگی انسان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Near-Death Experiences (NDEs) 

2. Purkayastha & Mukherjee 
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یر به همراه دارد که به آن اضطراب ناپذ اجتنابشود اندیشیدن به آن اضطرابی  تلقی می

 (.0737گویند )گروسی و همکاران،  می 0مرگ

های متفاوت وجود دارد  اضطراب ناشی از اندیشیدن به مرگ در همه ادیان و فرهنگ

أَلَمْ تَرَ إِلَی »کریم در آیه شریفه خداوند نیزدر قرآن  (.2100)قاسمیان نژاد و همکاران، 

هَ لَذُو الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیاهُمْ إِنَّ اللَّ

از ترس مرگ، از  با اشاره به جمعیتی که« فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ وَلَکنَّ أَکثَرَ النَّاسِ لَا یشْکرُونَ

)قرآن  کند یمکردند به ترس از مردن و اضطراب مرگ اشاره  های خود فرار می خانه

( در مطالعه خود به 0737همکاران )و  (. در همین راستا، گلپاشا،207بقره:  سوره کریم،

ها پرداخته و دریافتند که افراد  ها به حیات پس از مرگ و سالمت روان آن نگرش انسان

کنند و واکنشهای متفاوتی نسبت به آن  های متفاوت تجربه می گونه بهمرگ را اضطراب 

یری شخصیت بسیاری از گ شکلتواند در  ی که این اضطراب و وحشت میا گونه بهدارند 

به حفظ سالمت  تواند یمهای دینی  یرگذار باشد و پیشنهاد دادند که تکیه برآموزشتأثآنها 

 طراب مرگ کمک کند.ها در مواجه با اض روان انسان

گران حالت نزدیک به مرگ ممکن است متفاوت باشد.  اضطراب مرگ برای تجربه

ی که ممکن است فرد با مرگ موقت به بینش و آگاهی درباره حیات پس از مرگ ا گونه به

که با ترس و وحشت بیشتری با  ینابرسد و به زندگی خود به بهترین حالت معنا بخشد، یا 

پرداختن به  (.2103شود و نتواند به حقیقت آن پی ببرد )بیانکو و همکاران، رو  زندگی روبه

که درک  موضوع تجربه نزدیک به مرگ از چند جهت دارای اهمیت است. نخست این

ها دشوار است و  مرگ به دلیل ابهامی که با خود به همراه دارد برای بسیاری از انسان

، اندیشیدن از روی ناآگاهی و داشتن باورهای انسان میل به جاودانگی دارد که ییازآنجا

و این  آورد یمغلط در خصوص نیستی خود و اطرافیان پس از مرگ، وحشت به همراه 

ی دیگری همچون افسردگی، شناخت رواناختالالت  تواند یمترس عالوه بر اضطراب مرگ 

ندگی نیز هدف و معنای ز که نیاخودبیمارانگاری و از این قبیل را ایجاد کند، ضمن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Death Anxiety 
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گران  بنابراین، آگاهی از توصیفات تجربه؛ این مشکالت قرار گیرد الشعاع تحت تواند یم

دهد و این آگاهی  مرگ موقتی، تصور ذهنی واضحی در مواجه با پدیده مرگ ارائه می

تواند اضطراب مرگ را کاهش دهد. دومین وجه اهمیت این موضوع، در خصوص  می

گران است.  مواجه با مرگ و پیامدهای مرگ بالینی در تجربه آگاهی بیشتر کادر درمان در

های مربوط به هوشیاری و  تواند در حوزه روانشناسی شاخه مطالعه چنین نتایجی می

 اضطراب مرگ، نقش مهمی داشته باشد.

آنچه گفته شد، پژوهش حاضر به تجربه زیسته اضطراب مرگ پس از بازگشت  بنا بر

 زیر شکل گرفت: سؤالپاسخ دادن به  درصددو  دوباره به زندگی پرداخته

تجربه کنندگان مرگ موقت تجربه زیسته اضطراب مرگ را چگونه تبیین  -

 کنند؟ می

 روش پژوهش

 ی است.دارشناسیپدپژوهش حاضر یک پژوهش کیفی به روش 

تلویزیونی  در برنامهجامعه آماری پژوهش، تجربه کنندگان مرگ موقت حاضر 

شد.  پخش 0011و  0733های  سیما در سال 0شبکه  بودند که از« زندگی پس از زندگی»

های برنامه فوق،  که از میان مصاحبه صورت نیبدهدفمند بود،  صورت بهیری گ نمونهروش 

شده  انجامهای  مصاحبه که به اشباع نظری رسیده بودند، انتخاب شدند. سپس روایت 01

سپس اطالعات  .شدند سازی یادهروی برگه پ یتو درنها وت ذخیرهص ضبطیله وس به

های  شدند. بر اساس گام لیوتحل هیتجز 0ای کالیزی مرحله شده با روش هفت یگردآور

و  دقت به شده ضبطهای  سازی رویکرد کالیزی در گام اول، پس از هر جلسه مصاحبه یادهپ

یس روی نو دست صورت بهگران کلمه به کلمه  شده و سپس بیانات تجربه داده گوشمکرر 

جهت درک عمیق احساسات و تجارب تجربه کنندگان متن  ازآن پسکاغذ نوشته شد. 

چند بار مطالعه شد. درگام دوم، متن مصاحبات جمله به جمله مطالعه شد و  شده نوشته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Colaizzi 
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فاده از خط کشیدن زیر آن جمالت پژوهش با است باهدفتمامی جمالت معنادار و مرتبط 

بود، یک  شده مشخصمشخص شدند. درگام سوم، برای هر جمله معنادار که در گام دوم 

 بر طبق، شده انتخابمفهوم یا واحد معنایی انتخاب شد. درگام چهارم، واحدهای معنایی 

 تری قرار گرفته و سپس مضامین پژوهش )مضامین فرعی( از یکلی بند طبقهشباهت در 

ها، در  ین فرعی پس از استخراج بر اساس شباهتمضاماستخراج شدند. در گام پنجم:  ها آن

های  تر با عنوان مضامین اصلی قرار داده شدند. درگام ششم، یافته یکلی ها دسته

، تقلیل داده شد. در گام هفتم، زیآم اغراقآمده از طریق حذف توصیفات نامناسب و  دست به

مشاهده شد و همچنین از نظرات  شده ضبطی ها لمیف، برای چند بار ها جهت اعتبار یافته

 اساتید در این بخش کمک گرفته شد.

 ها یافته

 01/07سال و انحراف معیار  01مرد با میانگین سنی  1زن و  0افراد گروه نمونه شامل 

ی کالیزی انجام ا مرحله 7با روش  ها مصاحبهاز  آمده دست بهاطالعات . تحلیل بودند

 77مضمون اصلی و  01برای پاسخ به یک سؤال پژوهش، چهار بعد کلی،  تیدرنهاگرفت. 

 مضمون فرعی استخراج شد.

پژوهش: تجربه کنندگان مرگ موقت تجربه زیسته اضطراب مرگ را چگونه  سؤال

 کنند؟ تبیین می

 الف( تبیین تجربه زیسته

به مرگ داشتند که این مشاهدات برای برخی  گران مشاهداتی در حین تجربه نزدیک تجربه

کنندگان تجربه مرور اتفاقات زندگی  حس خوشایندی داشته است. بعضی از شرکت

گران نسبت به  کامل یا فقط رویدادهای مهم را، داشتند. برخی از تجربه صورت به

خیره شدن نگاه یا  صورت بهها  رویدادهای اطراف جسم آگاه بودند و مشاهدات آن

گران اظهار داشتند در حین  ها برخی تجربه اهده از همه زوایا بوده است. عالوه بر اینمش

های مختلفی رفتند، اختیار در رخ دادن اتفاقات، اعضا و جوارح و هیبت  تجربه به مکان
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زمینی نداشتند. حس بینایی و در برخی تشنگی شدیدی در حین تجربه ایجاد شده است، 

هی به جسم خود نداشتند. بعضی دیگر جسم خود را دیده و با آن گران توج برخی از تجربه

مضمون اصلی  2، کنندگان تجربه. بر این اساس، برای تبیین تجربه زیسته اند داشتهمکالمه 

 .اند شدهبیان  ها آناستخراج شد که در ادامه به همراه مضامین فرعی 

 : مشاهدات حین تجربه0مضمون اصلی  

و  بخش آرامشهای  ، بعضی از افراد صحنهکنندگان موردمطالعه تجربهبا توجه به اظهارات 

صحبت درباره  ؛ کههای ترسناک مواجه شدند زیبا مشاهده کردند و بعضی دیگر با پدیده

رغم گذشت زمان طوالنی از تجربه، حس ترسناک و یا آرامش آن،  یعلآن مشاهدات 

این مشاهدات تحت عنوان دو مضمون  داد. بر این اساس، گر را تحت تأثیر قرار می تجربه

 ی، مشاهدات خوشایند و مشاهدات ترسناک قرار گرفتند.ها نامفرعی به 

 : تجربیات زیسته4 یاصلمضمون 

های مختلف،  تجربیات زیسته گوناگونی همچون حضور در مکان موردمطالعهافراد 

تجربیات مشترک مرگ، شنیدن صداها و تجربیات مثبت و منفی خود را بیان نمودند. این 

، تجربه شده دهیشنی، نداشتن اختیار، صداهای ها نامتجربیات تحت هفت مضمون فرعی با 

ت منفی و بعد جسمانی قرار ، تجربیات مثبت، تجربیاها مکانمشترک مرگ، حضور در 

 داده شدند.

 : تشدید حواس1مضمون اصلی 

گران آن را تجربه کردند اشاره  این مضمون به افزایش شدت حواس که تعدادی از تجربه

دارد. این تجارب بر اساس نوع حس تشدید شده در دو مضمون فرعی، تشدید حس بینایی 

 و احساس تشنگی جای گذاری شدند.
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 شده تجربه: احساسات 2مضمون اصلی 

گران، در زمان تجربه اتفاقات جاری در هنگام مرگ تقریبی انواع احساسات متفاوتی  تجربه

را تجربه کردند که در دو مضمون فرعی با عناوین، احساسات خوشایند و احساسات 

 ناخوشایند قرار گرفتند.

 : درک اتفاقات اطراف بدن5مضمون اصلی 

در این پژوهش اظهار داشتند نسبت به اتفاقات اطراف بدن درک و  موردمطالعهبیشتر افراد 

های، درک  ی در دو مضمون فرعی با عنوانها یآگاه. این ادراکات و اند داشتهآگاهی 

 ی شدند.بند دستهی اطراف بدن دادهایروعزاداری خانواده و درک 

 العمل روح نسبت به جسم عکس: 6مضمون اصلی 

ی بود که روح العمل عکسگران،  های تجربه از پاسخ شده استخراجیکی دیگر از مضامین 

ی، ندیدن ها بانامگران نسبت به جسم خود داشتند. این تجارب در دو مضمون فرعی  تجربه

 ی شدند.بند طبقهجسم خود و توجه به جسم خود، 

 : نحوه مشاهده رویدادها7مضمون اصلی 

گوناگون مشاهده نمودند. بر اساس این  صورت بهرا  شده شاهدهمگران رویدادهای  تجربه

خیره  صورت بهگوناگونی، دو مضمون فرعی با عناوین، مشاهده از تمام زوایا و مشاهده 

 شدن نگاه، استخراج شدند.

 : مرور زندگی8مضمون اصلی 

در حین گران اظهار داشتند بخشی یا تمام زندگی خود را از لحظه تولد  نفر از تجربه 1

تجربه مرور کردند. مرور این اتفاقات احساس خوشحالی و یا پشیمانی و تأسف برای برخی 

گران در پی داشته است. برای این مضمون اصلی، یک مضمون فرعی با نام مرور  تجربه

 رویدادهای زندگی به دست آمد.
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 ب( ماهیت تجربه

توانند  عاجز بودند و اقرار داشتند نمی شده مشاهدههای  گران در توصیف پدیده برخی تجربه

اظهار داشتند  ها آنچنین برخی از  اند توصیف کنند. هم ها را تجربه کرده که پدیده گونه آن

ها وجود نداشت. ماهیت  مکان و زمان ماهیت زمینی نداشتند و درواقع مفهومی برای آن

ر کرده بود. در بعد ماهیت ها مالقات داشتند در برخی موارد تغیی ظاهری اموات که با آن

ها استخراج  ناپذیری رویدادها و ماهیت پدیده یفتوصمضمون اصلی با عنوان  2تجربه 

 گردید.

 ی رویدادهاریناپذ فیتوص: 9مضمون اصلی 

، چنین دریافت شد که برخی شده مشاهدهگران در توصیف رویدادهای  از اظهارات تجربه

ی از توصیف آن پدیده عاجزند. به این معنی که نیفرازمها در مواجه با رویدادهای  از آن

های دنیای پس از مرگ قابل توضیح و نشان دادن در این دنیای محدود نیستند. بر  پدیده

 ازاز این مضمون اصلی عبارت بودند  شده استخراجاین اساس، دو مضمون فرعی 

 ی مشاهدات.ریناپذ فیتوصو  ها رنگی ریناپذ فیتوص

 ها : ماهیت پدیده01 یاصلمضمون 

ی ا گونه بهدر عالم پس از مرگ را  شده مشاهدههای  گران ماهیت و جنس پدیده تجربه

ی که در این دنیا مشاهده ا گونه بهها ماهیت زمینی و  داد پدیده توصیف کردند که نشان می

در سه مضمون فرعی با عناوین، ماهیت مکان،  افتهیرییتغی ها تیماهشوند، ندارند. این  می

 ماهیت زمان و ماهیت ظاهری اموات قرار گرفتند.

 ج( تأثیر تجربه نزدیک به مرگ بر زندگی تجربه کنندگان

برای بررسی تأثیر تجربه اضطراب مرگ بر زندگی تجربه کنندگان، دو حالت در نظر 

. برای سنجش این بعد از تجربه دازآنبعگرفته شد. زندگی تجربه کنندگان قبل از تجربه و 

چهار مضمون اصلی استخراج شد. برخی تجربه کنندگان قبل از تجربه از زندگی خود 
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پس از بازگشت دوباره به زندگی  ها آنتوجه بودند.  یبراضی نبودند و نسبت به اعمال خود 

یر افراد ، برخی نیز از قضاوت شدن توسط ساکردند یمبرای کم شدن گناهان خود تالش 

 ترسیدند. می

 : کیفیت زندگی قبل از تجربه00مضمون اصلی 

 ها آنگران در بیان تجارب خود به مفاهیمی اشاره کردند که نشان از کیفیت زندگی  تجربه

های، نادیده  قبل از تجربه مرگ موقت داشت. این مفاهیم در دو مضمون فرعی تحت عنوان

 گرفتن گناهان و راضی نبودن از زندگی قرار گرفتند.

 : کیفیت زندگی پس از بازگشت04مضمون اصلی 

پس از  ها آنگران نشان داد تجربه مرگ موقت در زندگی  های تجربه بررسی پاسخ

ی ترس از قضاوت ها بانامدو مضمون فرعی  راتیتأثوده است. این ب رگذاریتأثبازگشت 

آرامش و  صورت بهتجربه مرگ بر زندگی ) ریتأثشدن در زندگی پس از بازگشت و 

 امیدواری( را شکل دادند.

 : توجه به اعمال خود پس از بازگشت01مضمون اصلی 

م شدن گناهان خود تالش بیشتر افراد مورد آزمون در این پژوهش اظهار داشتند نسبت به ک

کنند که به گناه کمتری در  کنند و یا به ائمه توسل می کنند، با گناه کردن مقابله می می

زندگی آلوده شوند. بر این اساس یک مضمون فرعی با نام کم شدن گناهان برای این 

 مضمون اصلی استخراج شد.

 : نوع نگاه به زندگی پس از بازگشت02مضمون اصلی 

پس از بازگشت دوباره به  ها آنگران اظهار داشتند نوع و روش زندگی  تجربهبرخی از 

زندگی تغییر کرده است. این تغییرات در قالب دو مضمون فرعی تغییر نگاه به زندگی و 

 درک معنای زندگی قرار گرفتند.

 



 3111بهار و تابستان  | 14شماره  | دوازدهم  سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 314

 نسبت به مرگ قبل و بعد از تجربه کنندگان تجربهدیدگاه د( 

نسبت به مرگ قبل و بعد از تجربه، دو مضمون اصلی  کنندگان تجربهبرای بررسی دیدگاه 

قبل از تجربه و پس از بازگشت دوباره به زندگی بررسی شد.  ها آناستخراج شد و دیدگاه 

برخی افراد قبل از تجربه مرگ موقت از مرگ ترس داشتند، به مرگ اعتقاد نداشتند و به 

دوباره به زندگی واقعیت مرگ را درک کردند اما پس از بازگشت ؛ کردند مردن فکر نمی

 و آن را پذیرفتند.

 : دیدگاه فرد نسبت به مرگ قبل از تجربه05مضمون اصلی 

گران قبل از تجربه مرگ موقت از مرگ ترس داشتند، برخی اعتقادی به  . برخی از تجربه

کردند. بر این اساس، سه مضمون  به مرگ فکر نمی اصالًچنین برخی به  مرگ نداشتند و هم

فرعی استخراج شد که ترس از مرگ، اعتقاد نداشتن به مرگ و فکر نکردن به مرگ، نام 

 گرفتند.

 : دیدگاه فرد نسبت به مرگ پس از بازگشت06مضمون اصلی 

در این مورد تجربیات متنوع و بسیاری داشتند. این تجربیات، سه  موردمطالعهگران  تجربه

های نترسیدن از مرگ، واقعیت مرگ، پذیرش مرگ و گذرگاه  مضمون فرعی با عنوان

 بودن مرگ را شکل دادند.

 افراد از اضطراب مرگ ةستیزمضامین اصلی و فرعی تجارب  .0جدول 

 مضامین فرعی مضامین اصلی ابعاد 

 تجربه زیسته

اضطراب 

 مرگ

 تببین تجربه

 خوشایند، ترسناک مشاهدات حین تجربه

 تجربیات زیسته

، تجربه شده دهیشنصداهای  نداشتن اختیار،

، تجربیات ها مکانمشترک مرگ، حضور در 

 مثبت، تجربیات منفی و بعد جسمانی

 حس بینایی و احساس تشنگی تشدید حواس

 و احساسات ناخوشایند احساسات خوشایند شده تجربهاحساسات 

ی دادهایرودرک عزاداری خانواده و درک درک اتفاقات اطراف 



 311 |   ذوقی و یآباد سلطان؛  یاضطراب مرگ پس از بازگشت دوباره به زندگ ستهیتجربه ز

 مضامین فرعی مضامین اصلی ابعاد 

 اطراف بدن بدن

العمل روح  عکس

 نسبت به جسم
 ندیدن جسم خود و توجه به جسم خود

 نحوه مشاهده رویدادها
 صورت بهمشاهده از تمام زوایا و مشاهده 

 خیره شدن نگاه

 رویدادهای زندگیمرور  مرور زندگی

 ماهیت تجربه

ی ریناپذ فیتوص

 رویدادها

ی ریناپذ فیتوصو  ها رنگی ریناپذ فیتوص

 مشاهدات.

 ماهیت مکان، ماهیت زمان و ماهیت ظاهری ها ماهیت پدیده

تأثیر تجربه نزدیک به 

مرگ بر زندگی 

 تجربه کنندگان

کیفیت زندگی قبل از 

 تجربه

نبودن از نادیده گرفتن گناهان و راضی 

 زندگی

کیفیت زندگی پس از 

 بازگشت

ترس از قضاوت شدن در زندگی پس از 

تجربه مرگ بر زندگی  ریتأثبازگشت و 

 آرامش و امیدواری( صورت به)

توجه به اعمال خود 

 پس از بازگشت
 کم شدن گناهان

نوع نگاه به زندگی پس 

 از بازگشت

فرعی تغییر نگاه به زندگی و درک معنای 

 زندگی

دیدگاه تجربه 

کنندگان نسبت به 

مرگ قبل و بعد از 

 تجربه

دیدگاه فرد نسبت به 

 مرگ قبل از تجربه

ترس از مرگ، اعتقاد نداشتن به مرگ و فکر 

 نکردن به مرگ

دیدگاه فرد نسبت به 

 مرگ پس از بازگشت

نترسیدن از مرگ، واقعیت مرگ، پذیرش 

 مرگ و گذرگاه بودن مرگ

 

 

 

 گیری نتیجهبحث و 

بیان نموده و فرموده است:  نیچن نیا سوره واقعه 11 ةیخداوند سبحان حقیقت مرگ را در آ

ما ال  یأَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَکُمْ وَ نُنْشِئَکُمْ ف ینَحْنُ قَدَّرْنا بَیْنَکُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقینَ؛ عَل»
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گیرد، تا  تَعْلَمُونَ؛ ما در میان شما مرگ را مقدّر ساختیم و هرگز کسی بر ما پیشی نمی

ای  دانید آفرینش تازه گروه دیگری بیاوریم و شما را در جهانی که نمی یجا گروهی را به

 «بخشیم.

 یعَل»یعنی ما مسبوق به علل نیستیم، و کار ما یعنی میراندن شما روی این اساس است: 

ای به نشئه دیگر  بنابراین مرگ انتقال از نشئه« ما ال تَعْلَمُونَ یأَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَکُمْ وَ نُنْشِئَکُمْ ف

 الموت خواهد بود. است و این کار به دست ملک

های پژوهش حاضر برای تبیین تجربه زیسته تجربه کنندگان مرگ  یافته بر اساس

، شده تجربهزیسته، تشدید حواس، احساسات  موقت، مشاهدات حین تجربه، تجربیات

روح نسبت به جسم، نحوه مشاهده رویدادها و  العمل عکسدرک اتفاقات اطراف بدن، 

مرور زندگی مضامین اصلی و مشاهدات خوشایند، مشاهدات ترسناک، نداشتن اختیار، 

ات ها، تجربیات مثبت، تجربی ، تجربه مشترک مرگ، حضور در مکانشده دهیشنصداهای 

ی، احساسات خوشایند، احساسات تشنگمنفی، بعد جسمانی، تشدید حس بینایی، حس 

ناخوشایند، درک عزاداری خانواده، رویدادهای اطراف بدن، ندیدن جسم خود، توجه به 

زوم شدن نگاه و مرور رویدادهای  صورت بهجسم خود، مشاهده از همه زوایا، مشاهده 

گران این  دند. نتایج پژوهش نشان داد اغلب تجربهبو شده استخراجزندگی مضامین فرعی 

 .اند کردهمضامین را تجربه 

، مشاهدات حین تجربه است. در مشاهدات شده استخراجمضامین  نیتر جیرااز 

کند. مواجه با موجودات واال  گر اموات یا اشخاص روحانی را مالقات می خوشایند، تجربه

 موجودات نورانی و یا حتی موجودی ناشناخته باشد.تواند اموات یا اشخاص روحانی،  می

و مثال  صالح، پیامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( با ظاهری آراسته ها هنگام مرگ همه انسان

شوند؛ اگر از مؤمنان باشد هنگام دیدار با این بزرگان عالقه  نزدنی بر روح فرد حاضر می

ها را از دشمنان خود  هنگام مشاهده آن ورزد و اگر از مؤمنان نباشد، کند و عشق می پیدا می

در  نیچن هم ؛ و(2، ح 070، ص 22داند و به دیدارشان عالقه ندارد. )بحار األنوار، ج  می

 حَارِث یا :فرمودند «همدانی اعور بن حارث» به( السالم هی)عل نیرالمؤمنیاماحادیث داریم 
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 و مؤمنان از کس هر بدان! همدانی حارث ای»قُباُلً  قٍمُنَافِ اَوْ مُؤْمِنٍ مِنْ یرَنِی یمُتْ مَنْ هَمْدَان

گران  های تجربه (. در گزارش210ص  ،11ج  بحاراالنوار،) ندیب می مرا بمیرد، که منافقان

. این اند کردهخود را مالقات  شده فوتپژوهش حاضر دیده شد که برخی از افراد اقوام 

انتقال ادراکات، دریافت آگهی بدون کالم و مکالمه کالمی صورت  صورت بهمالقات 

ای به این مشاهدات  گونه ، سوره نحل نیز به72در قرآن کریم، آیه شریفه گرفته است. 

الذین تتوفاهم المالئکه طیین یقولـون سـالم علـیکم ادخلـوا لجنـه بمـا »شده است:  اشاره

پاک و  که یدرحال رندیگ ین )مرگ( روحشان را مکسانی که فرشتگایعنی: « کنـتم تعملون

 .: سالم بر شما. وارد بهشت شوید برای اعمـالی کـه انجام دادیدندیگو یها م به آن اند زهیپاک

باشد اشاره  می ها آنگران به دیدن نور که از مشاهدات خوشایند  چنین اغلب تجربه هم

( بر این عقیده است که فقط یک موجود نورانی وجود دارد و همه 0332ی )مؤدکنند.  می

های پژوهش حاضر نشان داد افراد  بینند اما گزارش افراد همان موجود واحد را می

ها در قالب فرشته یا راهنمایان خدا و  آن ازنظربینند که  موجودات نورانی متنوعی را می

در هیبت یک  لزوماًر مواجه با نور الهی است که . مورد دیگاند ظاهرشدهموجودات دیگری 

کند و به  نوری باده که نوعی از عشق را نمایان می صرفاًتواند  شود و می موجود نمایان نمی

 دهد. افراد احساس دیدار معشوق الهی دست می

مواجه با موجودات ترسناک و آزار  ازجملهگران مشاهدات ناخوشایندی  برخی تجربه

ی چون ترس، ها مؤلفه( تجربیات ناخوشایند را 0321گری ) داشتند. اه آندیدن از 

 ةلیوس به قبض روح مطابق قرآن داند. اضطراب، رویارویی با موجودات ترسناک می

آمده است که به پیغمبر اکرم ـ  سوره سجده گیرد، در سومین آیه فرشتگان صورت می

بگو: »دهد در مقابل انکار معاد از سوی مشرکان  صلّی اهلل علیه و آله و سلّم ـ دستور می

پروردگارتان  یسو کند، سپس به فرشته مرگ که بر شما مأمور شده، قبض روح شما می

(، که شاید ثُمَّ إِلی رَبِّکمْ تُرْجَعُونَ)قُلْ یتَوَفَّاکمْ مَلَک الْمَوْتِ الَّذِی وُکلَ بِکمْ «. دیگرد یبازم

ی قبض روح ها فرشتهمقصود همان  نندیب یمدر اینجا موجودات و موارد ترسناکی که افراد 

فرشتگان )قبض ارواح(  که یهنگام سوره محمد داریم  27 هیآباشد؛ در قآن کریم 
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تَوَفَّتْهُمُ الْمَالئِکةُ  کنند( فَکیفَ إِذا زنند )و قبض روحشان می ها می صورت و پشت آن به

ها  آری، مالئکه با سیلی و مشت بر صورت و پشتشان، از آن .یضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ

( در مطالعه خود نشان داد تعداد 2111رینگ و واالرینو ) .تفسیر نور(کنند ) استقبال می

دات ترسناک را تجربه گران تجربیات ناخوشایند و رویارویی با موجو کمی از تجربه

دهد افرادی که بعد از جدا شدن روح از بدن  های پژوهش نشان می کنند. نتایج یافته می

. اند دادهبینند، تجسم اعمالی است که در دنیا انجام  انواع موجودات قبیح و زشت می

، فرشته مرگ، هنگام گرفتن روح السالم هیعل امام باقر بر اساس روایتی ازهمچنین 

ای خشمناک و  ای متناسب با اعمال و صفات آنان داشته با قیافه کاران، چهره گنه

های آتشین است به آنان نزدیک  آور به همراه فرشتگانی که در دستانشان تازیانه وحشت

 .(211-211 ص لقاهلل،) زدیر ای از شراب دوزخ در گلویشان می شده، جرعه

گران با اشاره به تزریق شدن به گیاه یا تزریق شدن  در پژوهش حاضر، برخی از تجربه

احساسات  عنوان بهبه صخره احساسات و اطالعات محیط پیرامون را دریافت کردند که 

دهد  گران نشان می پژوهش طبق روایت تجربه شناخته شد. نتایج این ها آنمثبت و منفی 

گران مرگ  گیاهان و اشیاء پیرامون ما ادراکات فراحسی و نیز احساس درد دارند. تجربه

ها حافظه، درک، شعور و دریافت  گیاهان همه پدیده جز بهتقریبی دریافت کردند که 

ده است که در دارند. برای سنجش احساس در گیاهان از آزمایشگاه باکستر استفاده ش

و همسو با  شده( نیز به این موضوع اشاره 0737مطالعه قاسمیان نژاد جهرمی و همکاران )

 پژوهش حاضر است.

گران بعد از خروج از کالبد، بدن غیرجسمانی خود را به دو گونه  برخی از تجربه

یت و توصیف کردند که بدنی نداشتند اما آگاهی، هو گونه نیاکنند. گروه اول  توصیف می

گر اظهار دارد که  را درک کردند. در حالت دوم تجربه زیچ همهحضور کامل داشتند و 

( 0322ی )مؤدی با مطالعه بند دستهبدن او درست مثل همین بدن مادی بوده است. این 

 همخوان است.

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
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گران  دهد بیشتر تجربه نتایج روایتی تجربه نزدیک به مرگ در این پژوهش نشان می
ی زیبا و سرشار از قدر به. این احساسات اند کردهاحساس آرامش، زیبایی و عشق را تجربه 

ها  گران بعد از بازگشت به جسم با یادآوری آن صحنه آرامش و عشق بوده است که تجربه
-ها با مطالعات تاسل به بدن خود ناراضی بودند. این یافتهگریه کردند و از بازگشت 

گران  ( که در آن تجربه2100(، قاسمیان نژاد و همکاران )2112(، نوری )2100ماتوموآ )

( که نشان 0327ارائه دادند و مطالعه گریسون ) العاده فوقهایی از آرامش و آسایش  گزارش
، همسو اند داشتهساس آرامش و خوشحالی گران در حین تجربه اح داد بیش از نصف تجربه

گران در تجربه خود هم احساسات  است. عالوه بر این در پژوهش حاضر برخی از تجربه
قاسمیان نژاد جهرمی و همکاران  بامطالعهداشتند که  باهمناخوشایند و هم خوشایند را 

( 2113ن )(، هولدن و همکارا2100ماتاموآ )-(، تاسل2101(، النگ و همکاران )0737)
 همسو است.

گران که تجربه احساسات منفی داشت از قضاوت  در پژوهش حاضر یکی از تجربه

شدن توسط سایر افراد واهمه داشته و برای اولین بار در این مطالعه پژوهش خود را بازگو 
 شده تجربهنتیجه گرفت احساسات خوشایند و ناخوشایند  گونه نیاتوان  بنابراین می؛ کرد

میقی در زندگی فرد پس از بازگشت به زندگی دارد. این نتیجه با مطالعات بوش تأثیر ع
( و 2111(، سن فلیپو )0331(، هلدن )2100(، قاسمیان نژاد جهرمی و همکاران )2111)

( که نشان داد، تجربه احساسات منفی و یا خوشایند یا ترکیبی 2112همچنین مطالعه نوری )

برخی  که یطور بهکنش فرد بعد از بازگشت به زندگی دارد از این دو تأثیر بسیاری در وا
گران به پرخاشگری و عصبانیت با اطرافیان پس از بازگشت اشاره داشتند، همسو  تجربه

 است.
ای دورتر از  گر از فاصله دهد در برخی موارد تجربه های پژوهش حاضر نشان می یافته

دای اطرافیان و حتی کادر درمان در کند، ص جسم رویدادهای در حال وقوع را مشاهده می

کند و عزاداری  شنود، تمام حاالت اطرافیان خود را درک می حین عملیات پزشکی را می
های برای محققین  نقش مهمی در سنجش واقعی بودن گزارش مؤلفهبیند. این  ها را می آن

گر با رویدادهای واقعی به صحت این  تواند با مقایسه بیانات تجربه دارد که محقق می
گران در این مرحله درکی از بعد جسمانی خود  چنین برخی از تجربه اظهارات پی ببرد. هم
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گر نسبت به رویدادهای اطراف  جربهو آگاهی ت آمده دست بهنداشتند. با توجه به نتایج 
رود نسبت به این مسئله آگاه باشند و  جسم، از پرستاران و پزشکان در بیمارستان انتظار می

های  هنگام عملیات بالینی مراقبت ؛ ومالحظات رفتاری و کالمی الزم را در نظر بگیرند
، هلدن و همکاران (2112با تحقیقات نوری ) آمده دست بهالزم را داشته باشند. نتایج 

 ( همخوانی دارد.2100ماتوموآ )-(، تاسل2100و همکاران ) نژاد انیقاسم(، 2113)

مشاهده از  صورت بهگران در اظهارات خود نوع مشاهده رویدادها را  اغلب تجربه
درجه داشتند که  711همه زوایا توصیف کردند به این معنی که زاویه دید از همه جهت و 

انستند از چند جهت دید داشته باشند. عالوه بر این برخی دیگر مشاهده تو می واحد درآن
معرفی  نیب ذره صورت بهزوم کردن نگاه توصیف کردند و آن را دیدن  صورت بهخود را 

که بیان داشتند، از دیگر  (0737کردند. این نتیجه با یافته قاسمیان نزاد جهرمی و همکاران )
گران همه زندگی یا  همه تجربه باًیتقرزندگی است و  عناصر تجربه نزدیک به مرگ مرور

ها،  همخوان است. منظور از دیدن، درک صحنه اند دهیدبخشی از آن را مانند یک فیلم 

ی از ثانیه کسرافکار و اخالقیات فرد در لحظه وقوع آن رویدادها در واقعیت است که در 
 شود. گر درک می توسط تجربه

واقعی  کامالًاند خیالی یا توهم نبوده، بلکه  تصاویری که دیدهگران باور داشتند  تجربه 
( که نشان 2102( و فاکو و آگریلو )2112بلنتی و همکاران ) . این یافته با مطالعاتاند بوده

های زندگی تمام حاالت، رفتار و حتی افکار خود را مجدد  دادند افراد در طول مرور صحنه

 نیتر قیعم( این عنصر را از 0331. گریسون )ردیگ یمکنند، در یک راستا قرار  مرور می
شوند هر حرف  گران در طول مرور زندگی متوجه می تجربه چراکهداند  تجربیات افراد می

 تواند زندگی خود و دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. و عملی چگونه می
رخوردار گران در این پژوهش از کیفیت زندگی ایده آلی ب اغلب تجربه که ییازآنجا

نارضایتی از زندگی، مشکالت اقتصادی، بیماری و در هنگام شکایت از  واسطه بهنبوده و 

پروردگار بابت شرایط نامناسب، مرگ تقریبی را تجربه کرده بودند، پس از بازگشت 
این تغییرات شامل ها اتفاق افتاده بود.  دوباره به زندگی تغییرات مهمی در زندگی آن

عالقه به همدلی و کمک به نیازمندان، احساس آرامش، افزایش تسلط به خود و  افزایش
چنین  های فردی و اجتماعی و هم ، افزایش امید به زندگی، تغییر در ارزشنفس عزت
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معنا تغییر نگرش نسبت به  ،میل شدید به کمک به دیگران و ابراز عشق، مراقبت از دیگران
و قدردانی نسبت به زندگی و عالقه کمتر به داشتن بینش عمیق ، زندگیو مفهوم 

اظهار  گران تجربهاز  یاریبسو تالش برای کم شدن گناهان بود. عالوه بر این،  گرایی یماد
 قیعم ریو تأث یمذهب ای یاز الهامات معنو یتر اند و درک کامل شده تر یداشتند که مذهب

تجربه نزدیک به اند که اثرات  ادهمطالعات نشان د . برخیاند به دست آورده یها بر زندگ آن

اند و  در افرادی که آن را تجربه کرده امدهایپ نیشود؛ و ا می دتریدر طول زمان شد مرگ
گردد. این نتایج با نتایج مطالعات  می ماندگارترتر و  یقعم ها آنچنین در اطرافیان  هم

 همسو است.( 0331( و گریسون )2100(، النگ و پری )0731قاسمیان نژاد جهرمی )
به محدود بودن جامعه آماری به تجربه  توان یمپژوهش حاضر  یها تیاز محدود

کنندگان ایرانی با دین و مذهب یکسان، کم بودن حجم گروه نمونه، عدم استفاده از 
شود در مطالعات  ی در تحلیل نتایج اشاره کرد که پیشنهاد میا سهیمقای کمی و ها روش
شدن و بررسی  تر قیعمبرای  شود یمقرار بگیرند. همچنین پیشنهاد  موردتوجهآتی 

 رودررو صورت به اند داشتهاین موضوع بهتر است با افرادی که این تجربه را  جانبه همه
 ی قرار داد.موردبررسمصاحبه انجام شود. همچنین افرادی از تمام ادیان و مذاهب را 

 سپاسگزاری
در پژوهش حاضر تشکر و قدردانی  اندرکار دستو اساتید از تمامی همکاران  لهیوس نیبد

 .دیآ یمبه عمل 
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 منابع
 قرآن کریم

 نشر فردا. ، اصفهان:دستور زبان داستان(. 0770اخوت، احمد )

نامه ادب  . کهنیپژوه تیپیش درآمدی بر مطالعه روایت و روا(. 0732میبدی، فروغ ) آقایی
 (.2)0پارسی، شماره 

در  لردهای متداوک: رویتحقیق کیفی و آمیخته یها بر روش یا مقدمه(. 0730بازرگان، عباس )
 علوم رفتاری. تهران، دیدار

 .11-27(، 1)7، تأمل(. یاد مرگ و آثار آن از دیدگاه قرآن و روایات. 0737) ضارحمدزاهدی، م

(، 10)03، راهبرددر علوم بالینی.  یشناس دهی(. کاربرد روش تحقیق پد0723) یدرعلیعابدی، ح
220-217. 

تجربه کنندگان نزدیک به مرگ در تجربه زیسته (. 0731) ینقلی جهرمی، ع نژاد انیقاسم
رساله دکتری، دانشکده علوم و تربیت روانشناسی، دانشگاه  های ایرانی و آمریکایی. نمونه

 شهید چمران اهواز.

 یومرث.ک ،بشلیده سماعیل.ا یدهاشمی، س هناز.هنرمند، م زاده یمهراب .ینق یجهرمی، عل نژاد انیقاسم

تجارب نزدیک به مرگ و ضرورت آگاهی از  (. بررسی عناصر0737) ضاخجسته مهر، ر
 .777-702(، 7)7، تحقیقات کیفی در علوم سالمتها.  آن

 ی فرهنگی درس هایی از قرآن .، تهران: موسسه3تفسیرنور، جلد (. 0721قرائتی، محسن.)
 )روایت پژوهی، کردیپویش کیفی و طرح پژوهش انتخاب از میان پنج رو(. 0731کرسول، جان )

و  فرد ییترجمه حسن دانا و مطالعه موردی(. ینگار داده بنیاد، قوم هی، نظریدارشناسیپد

 حسین کاظمی، تهران: صفار.
(. درک افراد سوگوار از پدیده مرگ. 0737) دیگروسی، بهش وح اله.خواجه، ر عیده.گروسی، س

 .017-030(، 00)0، اخالق زیستی
نگرش نسبت به (. 0737) هرهحسین زاده سرشکی، ز .، محمدحسنیزارچ شیآسا .گلپاشا، الهه

 المللی فرهنگ و اندیشه دینی. کنگره بین جهان پس از مرگ و سالمت روان.

 .210، ص 11، ج 0017المجلسی، بحاراالنوار، انتشارات موسسه الوفاء،  
کارگیری تحلیل  پژوهی: آشنایی با به روایت قیروش تحق(. 2117) اتریسیپمرتوا،  ئونارد.لوبستر، 

زاده و حسن  ترجمه نرگس قلی های روایت. روایتی رویدادهای کلیدی در پژوهش
 تهران: اندیشه احسان.(، 0732بودالیی )
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