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 پيشگفتار

همه ما متأثر از جامعه و محيطي كه در آن رشد كرده ايم در يك سري از باورها و 

ها مشتركيم و از آنجا كه همه آدم ها از هر رنگ ، مليت و مذهب در انسان بودن سنت

اشتراك دارند ، اعتقاد به روح و جاودانگي يكي از دغدغه هاي هميشگي آنها بوده و 

 . ريشه در كهن الگوها دارد به تعبير يونگ روانشناس سوئيسي

باور به فناناپذيري روح و جهان ديگر از جمله عوامل تأثيرگذار اجتماعي بوده اند كه 

اعمال بشري را از سير و سلوك اخالقي و روحاني ، همنوع دوستي ، طيف وسيعي از 

صلح و ايثار تا خصومت و جنگ هاي عقيدتي و فرقه گرائي و بمب گذاري هاي 

 . انتحاري را در بر گرفته اند

با نگاهي به تاريخچه فلسفي روح از عصر باستان تا امروز شاهديم كه بسياري از 

ني بر فرضياتي غير قابل اثبات بوده و هنوز هيچ مدرك اين تعابير و ديدگاه هاي مبت

 .موثق علمي و قابل اتكا براي تاييد آنها ارائه نشده است

دانش از بسياري از  زدائيدر دوران معاصر نيز به رغم پيشرفت هاي علمي و راز 

پديده هايي كه در هاله اي از تقدس و ابهام پنهان شده بود ، هنوز تعريف جامعي 

كه فرايندي از عملكرد  (mind)و وجه تمايز آن از ذهن  (soul)ماهيت روح  درباره

ايده آليستي و عقل گرا  ينيمكره هاي مغزي است ، وجود ندارد و تقابل ديدگاه ها

(Rationalism)  و ديدگاه هاي ماترياليستي و تجربه گرا(Empirisism)  به تكافوي

 . ادله نرسيده اند
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اني با اعالم اينكه هيچ حقيقت مطلقي وجود ندارد ، همه كالن زماني نيچه فيلسوف آلم

روايت هاي كهن را به چالش كشيد و امروز با گام هاي عظيم در دانش ريز ذرات و 

اين سوال مطرح مي شود كه ما به عنوان » فرضيه عدم قطعيت هايزنبرگ«كوانتوم و 

 مشاهده گر از كدام زاويه به موضوع مي نگريم 

 لقمه ناني ، نانيتا در هوس 

 تا در طلب گوهر كاني ، كاني

 اين نكته و رمز اگر بداني ، داني

 هرچيز كه در جستن آني ، آني

 » مولوي«

هدف اين نوشتار نگرش از زاويه اي ديگر به ماهيت روح و جاودانگي به عنوان يكي 

از غامض ترين پرسش هاي بشري با استناد به تازه ترين شواهد  علمي و 

در اين حوزه و گشودن دريچه اي  (Neuroscience)دهاي علوم اعصاب دستاور

رشد علوم «براي باز انديشي و تفسيرهاي تازه است ، هرچند به قول كارل پوپر 

 ،مرهون نقد و تجديدنظر در آنها بوده است و برخالف باورهاي جزمي و متعصبانه

 » .وجه عمده علوم ، امكان ابطال پذيري آنهاست

 مدرسي دكتر ذبيح

 1393بهار 
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 جايگاه روح در تاريخ و فلسفه

 (soul)روح  ، تعريفدر نظر بسياري از فالسفه ، مذاهب و روايت هاي اسطوره اي

ماهيتي غير مادي و ناميرا در انسان و موجودات زنده است ، هرچند برخي از اديان ، 

از جمله اديان ابراهيمي بازگشت روح به جهان ابدي و ساحت قدسي را منحصر به 

انسان دانسته اند ، اما برخي از اديان مانند هندوئيسم اينگونه آموزش مي دهند كه نه 

ء و موجودات بي جان مانند كوه ، رودخانه نيز داراي تنها موجودات زنده بلكه اشيا

اعتقاد به ارواح مجرد در همه موجودات  (Animism)روح هستند و جان گرائي 

 . هستي است

در جهان انساني اعتقاد به ارواح قدمتي به وسعت تاريخ بشري دارد و با وجود آنكه 

همه جانوران ، تنها انسان مرگ مسأله مربوط به همه حيوانات زنده است اما از ميان 

است كه مي داند خواهد مرد و از پايان محتوم خود آگاه است و اين آگاهي متضمن 

نوعي جدائي و تفاوت وي از ساير عناصر طبيعت و جانوران گرديده و او را به تفكر 

 . واداشته است

هر در جوامع ابتدائي ، نيروهاي مافوق طبيعي در همه مظاهر زندگي به خصوص مظا

پيچيده اي كه به دشواري شناخته شده و مطيع اراده انساني مي گردند مانند سيل ، 

طوفان ، زلزله ، خشكسالي و نقش ويژه اي داشتند و انسان به اين باور مي رسد كه 

چيزي يا نيروئي در همه چيزهاي طبيعت جريان دارد كه با جادو و مراسم آييني مي 

به تدريج مي پذيرد نه تنها موجودات زنده بلكه  توان از اين نيروها كمك گرفت و
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موجودات مجرد و بي جان مانند كوه ، دريا و رودخانه داراي جان و همزادي مستقل 

از جسم آنان است كه داراي ماهيتي متفاوت و غير مادي است تا آنجا كه بقاي جسم 

مي شود كه او نيز وابسته به جان يعني عاملي غير جسماني است و مرگ وقتي حادث 

 . جان يا روح از جسم جدا گردد و به اصل خود واصل شود

در يونان باستان بسياري از فالسفه مانند سقراط ، افالطون و ارسطو بر اين عقيده 

 (Alive)بودند كه روح منشاء عقل و استدالل در وجود آدمي است و حيات 

 .موجودات زنده وابسته به روح مي باشد

 

روح پديده اي ناميراست و پس از مرگ به حيات خود ادامه مي دهد و از نظر افالطون 

تقسيم كرد و براي هر كدام ) گياه ، حيوان و انسان(موجودات زنده را به سه مرتبه 

 .سه سطح روحي درنظر گرفت
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نيز با اين تقسيم بندي در رابطه با سلسله مراتب  (Aristo)شاگرد وي ارسطو 

 : شتچندگانه روح اتفاق نظر دا

، رشد و بقا و تكثير آن در  غذيهتبراي افعالي مثل  (Nutritive soul)روح مغذي -1

 . مشترك است) گياه ، حيوان ، انسان(هر سه گروه 

كه در رابطه با درد ، لذت ، شهوت و آرزو است  (preceptive soul)روح ادراكي  -2

 . كه تنها در حيوان و انسان مشترك است

كه منحصر به انسان است و از نظر افالطون  (faculty of reason)قوه استدالل  -3

تنها اين مرتبه از روح است كه توان جاودانگي دارد و وابسته به جسم نمي باشد ، در 

حاليكه ارسطو اعتقاد داشت در اين سلسله مراتب روحي ، هر مرحله باالتر وابسته به 

نيست ولي ) ماده(وح از جنس فيزيكي ذات مرتبه پائين تر است ، زيرا با وجود آنكه ر

بخشي تفكيك ناپذير از جسم بوده و بدون جسم وجود ندارد ، ديدگاه حلول روح در 

كه در آراي برخي از فالسفه و اديان مطرح شده  (Metempsychosis)ديگر  يكالبد

 . است مبتني بر نياز روح به كالبدي براي بقاست

،ابو مورد توجه فالسفه اسالمي از جمله ابن سينا نظريات فالسفه يوناني با تغييراتي 

و ابن  )مولوي(ي خلجالل الدين محمد ب،   ابيفارابو نصر محمد  ،حامد محمد غزالي 

ها قرار گرفت و مباني فلسفي بقاي روح در قرون وسطي عمدتا حول اين ديدگاه شدر

 . بوده است
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براي )مادي(ماهيتي غير فيزيكي  و جسم  –بين روح  (Dualism)دوگانگي  جودو

رنه دكارت قرابت نزديكي دارد ، با اين  با نظريات فيلسوف فرانسوين دقائل ش روح

را به شكلي كه  (Mind – Body)بدن  –حال او نخستين كسي بوده كه معماي ذهن 

 .امروزه در محافل علمي مطرح است ، مورد توجه قرار داد

دوره (ميالدي  17و  16در عصر روشنگري تا قبل از ايمانوئل كانت يعني در قرون 

 : فلسفه جديد شامل دو جريان عمده بود) كالسيك

كه شناخت جهان و پديده ها را از راه عقل كه مقوله اي  (Rationalism)عقل گرايان 

كه تجربه  (Empiricism)ذاتي و غير مادي است، ميسر مي دانستند و تجربه گرايان 

و مشاهده را سرچشمه شناخت بشري مي دانستند و بر علوم عملي و تجربه به جاي 

 . انديشه هاي انتزاعي و غير قابل آزمون تأكيد داشتند

فيلسوف برجسته فرانسوي را محل تالقي عقل ) 1724 – 1804(نظرات ايمانوئل كانت 

ه هاي علمي را در راه رسيدن گرايي و تجربه گرايي مي دانند و او هم عقل و هم تجرب

 . انسان به شناخت حقيقت دخيل دانست

روشن كرد كه چون شناخت با تجربه حسي آغاز » نقد خرد ناب«كانت در رساله خود 

مي شود و دانش بشري بر اساس تجارب علمي و تمام امكانات خود، محدود به جهان 

 رانا ناپذيري نداريم، روح پديده هاست و ما هيچ تجربه حسي از مفاهيمي چون خدا، ف

) خرد ناب(نه مي توان اثبات نمود و نه رد كرد و اين تصورات مختص عقل محض 

به  –نتي آن سبوده و فرا سوي توانايي هاي ذهني ما است و متا فيزيك به معناي 
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براي شناخت آن ها كافي نيست و تنها مي توانيم در  –مثابه دانش جوهري روان 

 . شيم ولي هرگز نمي توانيم آن ها را اثبات نماييممورد آن ها بيندي

 

 كالبد شناسي روح 

اعتقاد به بقاي روح مورد توجه ميليون ها انسان و از همه طبقات در اقصا نقاط جهان 

مي باشد، ايده جدايي روح از جسم و سرشت ناميراي آن عمدتاً با بينش هاي مذهبي 

توسط  2003ك بررسي آماري كه در سال و روحاني ارتباطي نا گسستني دارند، در ي

پرسش شوندگان به بقاي %  84در آمريكا انجام شده است،  Hariss pollمؤسسه 

و باور به جهان بعد از مرگ تا آن جا است كه ، . روح بعد از مرگشان اعتقاد داشته اند

زامبي ها و خون آشامان جن گيري ، آن ها در قالب ) فانتزي(حتي روايت هاي تخيلي 

 . عامه پسند جهان را به خود اختصاص داده اند يسينما  و ادبياتبخشي از 

را معادل ذهن  (Saul)بسياري از محققين علوم اعصاب روح  اينكه از نظر علمي

(Mind)  بر اين حقيقت استوار است كه با مطالعه فرايندهاي مغزي كه مي دانند

آگاهي، حافظه، هشياري و شناخت را شكل مي دهند مي توان به شناخت روح نائل 

 . شد

روح به  (Dualism)در طي ادوار مختلف تالش هاي مستمري براي تبيين دوگانگي 

در چند دهه اخير با پيشرفت عنوان ماهيتي مجزا از بدن صورت گرفته است ولي 

هايي كه در علوم اعصاب و امكان ثبت امواج مغز و تصوير پردازي از مغز صورت 

گرفته است، اين امكان مهيا شده است كه از ساختارهاي فيزيكي ذهن و آگاهي در 
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ذهن به عنوان عنصري مجرد و بدون / مفهوم روح  ومغز نقشه برداري كنند 

است، در واقع پيشرفت هايي كه در  دهشبا چالشي جدي مواجه وابستگي به بدن 

علوم اعصاب صورت گرفته است چشم اندازهاي روشني را براي شناخت ظرفيت 

هاي ذهني مثل حافظه، ادراكات و آگاهي كه فرايندهايي مغزي هستند، پيش روي ما 

به طوري كه مي توان اذعان كرد ذهن فرايندي زيستي است كه در اثر . وده استگش

گستردگي سيستم عصبي در همه بخش هاي بدن و ارتباطات ادراكي آن با محيط 

ما را شكل مي دهند در مغزي تكامل يافته و برنامه ريزي   تجارب ادراكات و خارج كه

س عنصر مجرد و وضعيت دماغي و روحي افراد نه بر اساو شده شكل مي گيرند 

غير مادي روح، كه ما حصل فعل و انفعاالت فيزيكي و شيميايي ميلياردها سلول 

مغزي و ارتباطات بين آن ها است و به عبارت ساده تر تعامل و ارتباطات انساني با 

ديگران و محيط خارج در ارتقاء و پيچيده تر شدن مدارهاي عصبي داخل مغز كه ذهن 

گذار بوده و به هر انساني اين امكان را مي دهد كه بر پايه  ما را مي سازند، تأثير

تجارب فردي و آموزشي كه مي گيرد توانايي هاي ذهني و دماغي خود را افزايش 

دهد، در واقع مغز يك ماشين ياد گيري است كه از بدو تولد تا زمان مرگ متوقف نمي 

 . شود و بر توان ذهني ما مي افزايد
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 ذهن يا روح 

وجود ندارد اما در تفاسير و نقطه نظرات  (Saul)تعريف جامعي از روح  گر چه

مشتركي كه وجود دارد روح پديده اي غير مادي، آگاه و ذاتي است كه حاوي ويژگي 

فرد را كه شامل آگاهي  (Personality – Identity)هايي است كه هويت شخصيتي 

زوها و خلقيات را دربر مي ، هشياري، افكار و تصورات و آر(Self aware)از خود 

 . گيرد

در واقع تجسم انسان از روح پديده اي با خصوصيات آگاهي، هشياري و شخصيتي 

ويژه است كه با آن آشنا هستيم و نمودي از آگاهي بينابيني است كه از جسم مادي 

ما تا جهان ديگر كه جسمي وجود ندارد تداوم مي يابد و متناسب با اعمالش پاداش 

يا تنبيه مي شود، به عبارت ديگر در همه اديان، آثار هنري و اسطوره ها،  گرفته و
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روح به شكلي تجسم يافته است كه گويي در لحظه مرگ به خوابي مي رويم و در 

جهان ديگر در حالي چشم مي گشاييم كه داراي همان ويژگي هاي شخصيتي، افكار و 

 . خاطراتي هستيم كه در جسم مادي ما وجود داشته است

اين تصور رايج از روح مشابه همان چيزي است كه در علوم اعصاب به نام ذهن 

(Mind)  شناخته مي شود و ذهن چيزي نيست جز همان احساسات، انديشه ها و

خاطراتي كه شما نسبت به آن آگاهي داريد و ديگران شما را با همين ويژگي ها مي 

 . شناسند

 خواستگاه ذهن و آگاهي 

همه آن چه ذهنيت و شخصيت ما را مي سازد حاصل فراينده هاي پيچيده اي است كه 

در مغز صورت مي گيرد و تحقيقات وسيع بر روي بيماراني كه در اثر سوانح مختلف 

دچار آسيب . . .) تصادف، سكته مغزي، ضايعات عروقي و تومورهاي مغزي و غيره (

ه محقق حوزه علوم اعصاب داده است هاي موضعي در مغز شده اند اين امكان را ب

كه دريابند چگونه آسيب بخش هاي مشخصي از مغز سبب اختالالت شناختي ويژه 

مثل حافظه، درك گفتاري يا ( ياي مي گردند كه براي فعاليت هاي ذهني مشخص

اهميت دارند و با عكس برداري توسط سي تي ) شنيداري، شناخت اشخاص و اشياء

از افرادي كه در اثر آسيب هاي مغزي  (MRI)آي . آر. اميا  (CT – Scan)اسكن 

دچار اختالالت شناختي و يا حركتي شده اند و تجزيه و تحليل اين اطالعات موفق 

شوند آن مناطق از مغز را كه مسئول ادراكات شناختي ويژه اي هستند و نقش مهمي 

 . ص كننددر آگاهي دارند تعيين كرده و نقشه و ساختار ذهن را در مغز مشخ
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يكي از نتايج برجسته اين تحقيقات آن بود كه نشان مي داد هشياري و آگاهي فرد به 

هماهنگي و ارتباطات گسترده عصبي چندين بخش مختلف در مغز بستگي دارد كه 

 Temporal)و لب گيجگاهي  (Frontal lobe)عمدتاً در بخش هاي مجاور لب پيشاني 

lobe) نيم كره چپ مغز واقع اند . 

 
و مناطق ارتباطي مجاور  (Frontal lobe)به عنوان مثال آسيب در لب پيشاني مغز 

آن سبب تغيير خلق و خو، تغييرات شخصيتي و ناتواني فرد در حل مشكالت مي 

مغز و مناطق ارتباطي مجاور آن  (Temporal lobe)شود و آسيب هاي لب گيجگاهي 

سبب حاالت تهاجمي، اختالالت گفتاري و فهم كالمي، اختالالت حافظه و اشكال در 

 . شناخت چهره ها و اشياء و تغييرات در ميل جنسي مي گردد

اين تحقيقات نشان داد كه ساختار فيزيكي ذهن و آگاهي در يك ناحيه مشخص مغز 

رتباطات عصبي بخش هاي مختلفي از مغز وابسته مستقر نبوده و به هماهنگي و ا

است، به عبارت ساده تر ذهن و آگاهي فرد منوط به توانايي مغز در هماهنگي و 
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يكپارچگي اطالعاتي است كه از مناطق مختلف مرتبط با فرايندهاي فني چون بينايي، 

 . كالمي، فضائي و حركتي دريافت مي كند

مجرد و من خويشتن جايگاهي ويژه و اختصاصي آن است كه روح  مؤيداين تحقيقات 

فرايندي  شناسيمدر مغز ندارد، در واقع خواستگاه آگاهي و آن چه را به نام ذهن مي 

از فعاليت هاي هماهنگ و هم زمان در مدارهاي عصبي پيچيدة مغز است و ذهن 

(Mind) جدا از عملكردهاي مغزي وجود خارجي ندارد . 

 

 جامعه شناسي روح 

در نظر بيش تر مردم اعتقاد و كنجكاوي آنان به روح ناشي از عالقه آن ها به 

جاودانگي و اتفاقاتي است كه پس از مرگ بر ايشان رخ مي دهد و همة آموزه هاي 

ديني مؤيد آن است كه هر كس متناسب با اعمال خوب يا بدش در جهان ديگر مورد 

اداش و جهنم را به عنوان عقوبت داوري قرار خواهد گرفت و بهشت را به عنوان پ

اعمالش تجربه خواهد كرد، حال اگر كساني مدعي شوند كه بخش جاوداني روح  

نيروي حياتي  –ربطي به تصورات، احساسات و عقايد آگاهي ما ندارد و چيز ديگري 

عامل حيات ماست كه حتي با مرگ و اضمحالل و تباهي   –يا جوهري غير مادي 

ه مي دهد به اين معنا است كه اين جنبه از ناميرايي وجودمان در جسم به حياتش ادام

اثر آن نيروي حياتي، بدون وجود آگاهي، افكار و خاطراتمان باقي خواهد ماند، كه در 

اين صورت اين بقا بي معناست، زيرا آن من واقعي وجود ندارد كه اين پاداش يا 

و در واقع روحي كه فاقد  عقوبت و يا هر چيز ديگري برايش اهميت داشته باشد
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باشد، از اعتبار همه جنبه هاي  (Depersonalization)ويژگي هاي شخصيتي 

كاسته مي شود و جاودانگي امري گنگ، بي محتوا و  اشفلسفي، روحاني و فرا زميني

 . كم اهميت مي شود

عوامل ارثي و محيطي و استرس ها دچار  اثردر طول زندگي بسياري از انسان ها در 

مشكالت روحي مي شوند و ميليون ها انسان براي درمان آن ها از داروهاي اعصاب 

استفاده مي كنند كه اين داروها با تغييراتي كه در فرايندهاي مغزي ايجاد مي كنند 

يتي سبب تثبيت خلق و بهبود ذهن و روان آنان مي شود، حال اگر باور كنيم روح ماه

غير مادي دارد، دچار اين تناقض مي شويم كه اين داروها با چه مكانيسمي بر روي 

 پديده اي غير مادي و جدا از مغز مؤثر بوده اند؟ 

 تجارب نزديك به مرگ 

)NDEs (Near Death Experiences  

 (Cardiac -  Arrest)در دهه هاي اخير گزارشات بيماراني كه متعاقب ايست قلبي 

تجارب نزديك به مرگ داشته اند، توجهات زيادي را بر انگيخته است و عموماً اين 

 . تجارب به عنوان دليلي براي جدايي روح از بدن و زندگي بعد از مرگ تفسير شده اند

 Brain)قبل از ورود به اين بحث بايد روشن كرد كه ايست قلبي معادل مرگ مغزي 

Death)  ايست قلبي مي توان با اقدامات احياء  نيست و در بسياري از موارد(CPR) 

 . جان بيماران را نجات داد و جلوي آسيب هاي مغزي را گرفت
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بيش از ده ميليون آمريكايي  (Gallop poll)سنجي گالوپ  آماربر طبق آمار مؤسسه 

از نجات يافتگان بعد از %  20چنين تجاربي را گزارش كرده اند و از نظر آماري در 

 . ا داشته اندر شابه اين تجاربم، ايست قلبي

 
اغلب اين بيماران از پديده هايي مانند روشنايي سفيد، قرار گرفتن در تونل نوراني، 

كه برايشان عزيز بوده اند، حس آرامش و سكوت، مرور زندگي و  فتگانيرمالقات با 

و شناوري در فضا در  (Out of Body Experiences)احساس جدايي از جسم 

ديدن و شنيدن توانائي حالي كه جسم آنان در روي تخت در شرف مرگ بوده است و 

 . اتفاقاتي كه در آن جا رخ مي داده است و امثال آن سخن گفته اند

در موارد ديگري نيز مانند مراقبه عميق  (OBEs)البته حس جدايي از جسم 

(Meditation) ،داروهاي مؤثر روي ضربه مغزي، مصرف  زا بعد روحيحران ب

توهم زا و استفاده از برخي داروهاي  و مواد (Psychoactive Drugs)اعصاب 

 . نيز گزارش شده استو  (Ketamine)بيهوشي مانند كتامين 
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 آسيب شناسي تجارب نزديك به مرگ 

و تجارب نزديك به مرگ  (OBEs)اثبات صحت ادعاهاي جدا شدگي از جسم 

(NDEs)  در بيماران با ايست قلبي بسيار مشكل است، زيرا موافقان اين دعاوي بايد

اثبات كنند كه اين پديده ها ناشي از فعاليت مغزي نبوده است، الزم به توضيح است 

 40 – 30كه با توقف قلب گر چه خون رساني به مغز متوقف مي شود و در عرض 

ه قادر است فقدان اكسيژن و جريان ثانيه هشياري مختل مي شود اما مغز تا سه دقيق

خون را تحمل كند و اگر اين زمان به شش دقيقه رسيد آسيب هاي شديد و غير قابل 

برگشت مغزي حادث مي شود و با تداوم قطع جريان خون به ده دقيقه مرگ مغزي 

 .كليه فعاليت هاي مغز متوقف مي شود وفرا مي رسد

 (CPR)بديهي است در اغلب اين افراد با تجربه هاي قبل از مرگ، كه عمليات احياء 

الكتريكي مغز تداوم  –شروع شده است، هنوز فعاليت هاي شيميايي  آنان رايبسريعاً 

كه به برگشت هشياري بيماران  مناسب درمانيداشته است و عمليات احياء و اقدامات 

 . ختم شده است، قوياً مؤيد فعال بودن مغز در طول اين وقايع مي باشد

مطالعات باليني نشان داده اند اختالل در خون رساني به مغز در اثر سقوط ناگهاني 

فشار خون مشابه آن چه در خون ريزي و شوك و امثال آن رخ مي دهد، مي تواند 

، توهم غوطه وري، هاله هاي رنگي، احساس آرامش يجهگسبب احساساتي مانند سر 

سرچشمه تجارب نزديك به مرگ و و سكوت گردد، بنابراين منطقي تر آن است كه 

مي بينيم، ناشي از  هائي كه در خوابويا و كابوس رجدايي از جسم را مانند 

عملكردهاي مغزي بدانيم زيرا در آنان اگر ايست قلبي تا آن جا پيش رفته بود كه همه 
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فعاليت هاي مغز متوقف و مرگ مغزي حادث شده بود، ديگر شانسي براي هشياري 

 ! تجارب نزديك به مرگ خود را بيان كنند، باقي نمي ماندمجدد اين بيماران كه 

 هشياري دم مرگ 

روي غشاء هر يك از سلول هاي بدن پتانسيل الكتريكي وجود دارد و مي توان دو در 

اختالف پتانسيل ايجاد شده را در موقع فعاليت يا استراحت سلول ثبت نمود و اين 

به كمك تجهيزاتي كه وجود  (EKG)ب و قل (EEG)ثبت فعاليت الكتريكي امواج مغز 

دارد، ناشي از همين فرايند مي باشد، تجهيزات مدرن پزشكان را قادر ساخته است كه 

فعاليت هاي الكتريكي مغز و قلب را در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه 

(CCU) و يا در حين بيهوشي در اتاق عمل در صفحه نمايشگر مالحظه كنند . 

بيمار  7گزارش شده است كه در  2009در سال  Palliative Medicineدر مجله 

شديداً بد حال كه بقايشان فقط با كمك دارو و دستگاه تنفس مصنوعي ميسر بوده 

است، بعد از آن كه آن ها را از دستگاه تنفس مصنوعي جدا كردند تا با آرامش بميرند 

 (HZ)هرتز  40با فركانس باالي  ايست كامل قلبي ايجاد شد، امواجيكه نو متعاقب آ

دقيقه ادامه يافت،  20تا  1كه به نام امواج گاما شناخته مي شوند، ظاهر شده و بين 

 . سپس اين امواج متوقف و به صفر رسيد

منتشر شده  Journal Anestheoia and Analgiaگزارشات مشابهي نيز در مجله 

 . است

نشگاه ميشيگان انجام گرفت، محققين با كه در دا 2008در تحقيق ديگري هم در سال 

موش كه بيهوش شده و عمداً در آن ها ايست قلبي ايجاد  9ثبت و آناليز امواج مغزي 
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كردند، شاهد همان الگوي فعاليتي مغز بودند كه در وضعيت هشياري باال ايجاد مي 

 . شود

ن خون و ظهور اين امواج در مغزي كه از نظر زيستي در آستانه مرگ بوده و جريا

اكسيژن رساني به آن متوقف شده است، سؤاالت جديدي را مطرح ساخت و برخي 

و آخرين فعاليت مغز قبل از مرگ تفسير كرده اند، » هشياري دم مرگ«آن را ناشي از 

پاسخ به اين كه ظاهر شدن امواج گاما در مغز نشاني از هشياري است يا نه، سؤال 

طعي در مورد آن وجود ندارد، با اين همه سختي است كه در حال حاضر پاسخي ق

آنسفالوگرافي مغناطيسي مغز  با كمك دستگاه يشتر انجام شدهبتحقيقات 

(Magnetoencephalography) اييهنشان داد ظهور امواج گاما ناشي از فرايند 

به وجود  (Visual Cortex)حسي است كه مناطقي از مغز به خصوص قشر بينايي 

برانگيخته شدن ناگهاني و هم زمان سلول هاي عصبي مي آيد كه مي تواند ناشي از 

 . مناطقي از قشر مغز باشد

برخي محققين بر اين باورند كه محروميت سلول هاي مغزي از اكسيژن سبب تجمع 

پتاسيم خارج سلولي مي شود و اين اختالل سبب تخليه بار الكتريكي 

"Depolarization"  اي از سلول هاي  مجموعه به هم پيوسته مزمانهناگهاني و

مغزي به خصوص در مناطق مربوط به بينايي مي گردد كه مي تواند منجر به ادراكي 

 رعص شروع حمالت و مشاهده اين امواج در مرتبط با آن سلول ها در مغز گردد

 .تاييدي بر اين نظريه است 
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بر روي گروهي از توسط دكتر ديويد داوتسون   2005در مطالعاتي كه در سال 

راهبين بودايي تبت انجام شد، با ثبت امواج مغزي آنان در مرحله عميق مراقبه 

"Meditation" ،مالحظه گرديد كه مؤيد حداكثر هشياري و فعاليت باالي مغز بود

 بصورت امواجي با دامنه و فركانس باال حداكثر هماهنگي باسلول هاي مغزي آنان 

و بار ديگر اين سؤال  مطرح شد كه آيا  مي گردندهر امواج گاما ظاتحريك شده و

ظهور امواج گاما در مغزي رو به موت به معناي هشياري دم مرگ است و يا اين كه 

نقصان خونرساني  ودر اثر كمبود اكسيژن  اين امواج تنها ناشي از تخليه بار الكتريكي

 . و ربطي به هشياري ندارد ودهب غزبه م
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با فعاليت  سؤاالتي از اين دست نشان مي دهد كه هنوز ابهامات بسياري در رابطه

هاي مغزي بي پاسخ مانده و بايد به راز زدائي دانش از اين پديده ها در افق هاي فردا 

 . چشم دوخت

انساني كه نمي داند با اين زندگي چه كار كند، معموالً به «: آناتول فرانتس گفته است

ن و ما همچنان با اين پرسش مواجهيم كه در اين جها. »دنبال زندگي بعد از مرگ است

 . فيزيكي به عنوان مشاهده گر از كدام زاويه به روح مي نگريم

 

 نه تو داني و نه من  را اسرار ازل 

 وين حل معما، نه تو خواني و نه من

 هست از پس پرده گفت و گوي من و تو

 بر افتد نه تو ماني و نه من  چون پرده

 )خيام(

 

 دكتر ذبيح مدرسي

 1393بهار 
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