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 مقدمه
ادیان آسمانی است. این آموزه  اساسی های آموزهودانگی انسان از باور به حیات پس از مرگ و جا

انسان را برای حضوری شایسته تا  اند آمدهادیان آسمانی  درواقعدر حقایق عالم تکوین ریشه دارد. 

که تا ابدیت امتداد دارد آماده سازند. حیات پس از مرگ حضوری جاودانه در ملکوت  زندگی در

ی محض به مهر و عشق اوست. به عالم برای انسان در جوار نور و رحمت الهی و در پیوستگ

برابر انکار تمام حقایق  آن راو انکار  قرارگرفته تأکیدادیان مورد باور به آن در  دلیل همین

ای انسان منجر باورها و رفتاره ،ها دیدگاهبه اصالح  باور اگر به نحو صحیح باشد . ایناند دانسته

و اگر مورد انکار قرار گیرد یا  مهر خواهد ساخت و را قرین نور و رحمت شده و حیات ابدی فرد

به همین دلیل  باز و ؛رنج و سختی را برای فرد و جامعه به بار آورد تواند مید درست فهمیده نشو

ابدی را این مقصد متعالی و این پناه  اند داشتههمیشه سعی  ،انسان خورده قسماست که دشمنان 

اما خداوند  ؛به انحطاط و نابودی بکشانند او را آن به دنبال و از فکر و ذهن انسان خارج ساخته

، این حقیقت عالِم مؤمنانو همچنین  خویش با زبان سفرای رسمی و شاهدان ملکوتمتعال 

است تا گرد جهل و غفلت بر فکر و جان او ننشسته و از  شده ذکرانسان مت به مکرراًبزرگ را 

 اندیشه الهی ازپیش بیش ست نگردد. در چند قرن گذشته موج کفر و الحادسپرداختن به کار آن 

یاد و ذکر این حقیقت  و تا زمین خدا را به دامن ابلیس مطرود سوق دهد ر دادهقرارا مورد هجوم 

. مبتال سازد صرف گرایی مادیرا به درد مزمن  ها ملتو بسیاری از  فروبردهرا در محاق فراموشی 

برخاسته و  باورمند شاهدانی ،گرا مادی های ملتکه از دل  قرارگرفتهاراده الهی بر این  ولی اکنون

جز تجربه  بیدار سازند. این افراد کسانی جاودانه خویش به حقیقت توجهی بیمردم را از خواب 

که به  متفاوت های اندیشهار و با افک تند. افرادی از اقشار مختلف،کنندگان مرگ تقریبی نیس

ش سفر خویدرونی یا رنج یک بیماری، لحظات یا دقایقی به سمت حقیقت  ای حادثهدلیل وقوع 

. اند آوردهپیام بیداری برای همگان  اند چشیده ، شنیده وبا تمام وجود دیده ازآنچهکرده و 

مرز  حد بیهرچند به درازای تاریخ بشری قدمت دارند اما کنجکاوی  «تجربیات نزدیک به مرگ»

 ،و به جامعه معرفی گردد. در این تجربیات قرارگرفته موردتوجه کامالًعث شده با یانسان امروز

همان مسیر در نگاه دینی ما که  روند میواقعی و عینی  کامالًافراد به سفری معنوی و باطنی اما 

. بیان روشن و امروزی مربوط به این تجربیات فرصتی شود میمحسوب ت به خدای متعال بازگش

 الحلّ همچنین رجوع الی اهلل و معنوی و ینی در ادبیات دینی در باب مسائلمغتنم برای بازب

 یم به یاری خداوند متعال ضمن طرح مباحث. ما قصد داربرخی معضالت فکری و عقیدتی است

تا نگاهی  کنیم اشارهقرآن کریم نیز  درآیاتبه بیانات متناظر دینی آن بخصوص  این تجربیات،
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 متأثرهنوز  ها قرنه پس از گذشت ؛ نگاهی کحاصل گردددر این زمینه دینی  های آموزهبه  دیگر

  .طلبد میبوده و شستشویی امروزی را در صدر اسالم از غبار ذهن و فهم مخاطبین آیات و روایات 

تا  دانیم می افراد و جوامع غافل از خدا و غیبالهی برای  ای عطیهما تجربیات نزدیک به مرگ را 

دامنه آثار این  حال درعینرهایی یابند.  صرف گرایی مادیطوق بندگی در نور توجه به آن از 

جوامع دینی را نیز به بازنگری در برخی  تواند می فراتر از این بوده و تواند می تجربیات

که در  ای تکیهد. البته با توجه به مدارک و مستندات قابل عرفی از تعالیم کمک کن های برداشت

 عنوان بهحداقل  پس ازاین آن را توان میخصوص نحوه وقوع تجربیات مرگ تقریبی وجود دارد 

محسوب کرد. لذا و عالم غیب  اثبات وجود خدادین در باب  های آموزهیک شاهد قوی در اثبات 

 از ظرفیت باالی این تجربیات در مباحث دینی و معرفتی غافل بمانند. نبایددانشمندان دینی 

شده منحصر در آثاری است که به نقل  تألیفدر کشور ما در این زمینه  تاکنونکه  هایی کتاب

 و فرجام شناسانه هستی شناسانه برداری بهرهصرف وقایع این تجربیات پرداخته و از هرگونه 

نزدیک به تجربیات  ،دریافت توان مینیز  گاهی گذراخالی بوده است. این در حالی است که با ن

 زمینه درت فکری و دینی و معضال سؤاالتپاسخگوی  تواند میحاوی مطالبی است که  ،مرگ

ادیان  های آموزهباورنکردنی با  به نحواینکه این مطالب  دیگر توجه قابلمختلف باشد. نکته  های

آینده این  های بخشبخصوص دین مبین اسالم سازگاری و مطابقت دارد که ان شاءاهلل در ضمن 

 . رسد میبه اثبات  مسئله

معنوی باشند اما  تأثیر؛ مطالب هم دارای بعد علمی و هم دارای ایم کردهما در این کتاب سعی 

 کنیم میتوصیه  .گردد بازمیبه قضاوت خوانندگان گرامی  ایم شدهاینکه تا چه اندازه به آن موفق 

ات در پاورقی هم با توضیحات و ارجاع بار یکو  بدون ارجاعات و توضیحات بار یککتاب را 

که بخشی از فصل اول و عمده  «های نزدیک به مرگ تجربه»الزم است از سایت  بخوانید.

 شده کمال تشکر را بنمایم. تجربیات از آن نقل

و  قرار داده موردتوجهاین کتاب را کریمانه  های نقصو  ها ضعفامیدواریم خوانندگان فرهیخته،  

 سازند. مند بهرهاز تذکرات و انتقادات خود جهت اصالح و ارتقای مطالب، ما را 

 هو الموفق المعینو 

 تقدیم

( که عین حقیقت والسالم الصلوهعلیه )علی  مؤمنانر منور مولی الموالی امیر محض بهاین کتاب را 

با آن حقیقت قدسی در  نشینی هم. امید است این تحفه ناچیز به نمایم میملکوت است تقدیم 

 پاداش داده شود.عالم ماده حجاب ظلمانی  ورای
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 فصل اول

 آشنایی با تجربه نزدیک به مرگ

است. البته تنها از جهت مادی آن. مرگ برای ما  شده شناختهموضوعی  ها انسانمرگ برای ما 

و تمام شدن حیات و آگاهی یک انسان است. بعد از مرگ ما فقط با یک  ابدی سکوت و خاموشی

اما ؛ از خاک گذاشت و فراموشش کرد ای حفرهدر  آن راروبرو هستیم که تنها باید  جان بیجسم 

 بینیم می سو این؛ مرگ تنها این چیزی نیست که ما در اند دادهادیان آسمانی از ابتدا به بشر خبر 

 اند اطالع بیاز آن  ها انساندر جهانی که اکثر  آن رایق است که باید حقیقت رازی عم ،بلکه مرگ

از جهانی به ما خبر دادند که  اند ملکوتکه خود شاهدان  جستجو کرد. پیامبران و اولیاء الهی

 نیتجربه ااما چون ؛ دهد میو حیاتش را در آن ادامه  رود میانسان پس از مرگش به آنجا 

شنیدن از  صرف بهبود برخی به انکار آن پرداخته و برخی  غیرممکنحقیقت برای عموم افراد 

پذیرفتند بدون آنکه بدانند حقیقتش چیست؟ با گسترش معارف دین ابعاد  آن رامخبر صادق 

 بسا چهتصور درست آن کار آسانی نبود.  بازهمبیشتری از حیات پس از مرگ آشکار شد اما 

مرگ را در شرایط خاص تجربه کرده بودند اما چنان وقایع آن برایشان دور از  که خود افرادی

 و  کرده هم نقل برای افرادی بسا چهدرست تحلیل کنند و  آن را اند توانسته نمیذهن بود که 

 .اند شدهتکذیب 

 تجربه نزدیک به مرگ چیست؟بخش اول: 

های افرادی که به علت ایست قلبی و یا  ات زیادی در مورد گزارشتحقیق های اخیر  در سال»

ء شده و ولی دوباره احیا داده  دست ازطور موقت عالئم حیات را  سایر حوادث یا امراض مرگبار به

 کمتر دهند.  است. بسیاری از این افراد خبر از دیدن دنیایی دیگر می اند شده به زندگی برگشته

ها را خوانده و به فکر فرو نرود. به علت پیشرفت علم پزشکی  ز این گزارشا تعدادی تواند می کسی

ان چن ها آنها و شباهت بین  ن گزارششمار این افراد بسیار بیشتر از سابق بوده است. تعداد ای

تجربه » دهیپداو کرده است. این مند هر دو را کنجک زیاد است که محققین و افراد عادی عالقه
نامیده شده است ولی گاهی  (NDE) طور خالصه یا به (Near Death Experience) «نزدیک به مرگ

 گویند. می زین 1«مرگ موقت» ای« مرگ تقریبی»به آن تجربۀ 

در  1332در سال « ریموند مودی»اولین بار توسط دکتر  «مرگ به نزدیک ی تجربه» عبارت

ها در این  از اولین کتاب یکی ایناستفاده شد.  "یزندگحیات بعد از "ر وی به نام کتاب مشهو

کند که در اثر حادثه، بیماری،  نفر را بازگو می 151زمینه بود که در آن دکتر مودی تجربۀ حدود 

                                                           
1

 "نزدیک به مرگ"افراد از تعبیر  ،مشاهده شده ؛ زیرااین پدیده صحیح تر است اکثریت مصادیق برای "مرگ موقت"تعبیر . 

 تصور درستی ندارد.
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اند.  اند ولی دوباره به حیات برگشته برخورد بسیار نزدیکی با مرگ داشته ،و یا عوامل دیگری سکته

، یا به داده ازدستو فعالیت مغزی را برای مدتی این افراد عالئم حیات مانند ضربان قلب و تنفس 

ای عمیق را گزارش  اند، ولی بعد از بازگشت به زندگی تجربه طور موقت درگذشته عبارتی به

اند آن را بسیار حقیقی، ملموس،  هایی را گزارش داده ه افرادی که چنین تجربههم باًیتقر .اند داده

 .اند از زندگی و حالت هشیاری در این دنیا توصیف کردهتر  و حتی واقعی تردید غیرقابلو  واضح

 مردم درصد 15 تا 5های مختلف بین  تجربۀ نزدیک به مرگ پدیدۀ نادری نیست. طبق آمارگیری

 های پیشرفت خاطر به گذشته با مقایسه در امروزه .اند ر تجربۀ نزدیک به مرگ داشتهبا یک حداقل

 علت به خصوص به دهند، می دست از را حیات عالئم که افرادی از بیشتری بسیار شمار پزشکی

باشند. عالوه بر این، به خاطر پیشرفت  می ءل بازگرداندن مجدد به زندگی و احیاقاب قلبی، ایست

ها مخاطبین  خصوص اینترنت، این گزارش بسیار زیاد در امکانات ارتباطاتی در چند سال اخیر، به

ها برای عموم فراهم  و امکان منتشر کردن این تجربه ندا بسیار بیشتری را به خود جذب کرده

آمده است. همچنین با بازتر و پذیراتر شدن افکار عمومی، افراد تجربه کننده کمتر از گذشته با 

تر آن را  شوند و آزادانه و دیوانگی و هذیان مواجه می دروغ  بههای منفی دیگران و اتهام  قضاوت

باعث شده که امروزه هزاران نفر تجربه نزدیک به مرگ خود را از  ها اینکنند. تمام  بازگو می

 .بگذارند اشتراک به دیگران با مجازی فضای در طریق نوشتن کتاب یا انتشار

محققین و پزشکان  هرروزهای اخیر به حدی زیاد بوده است که  ها در سال تعداد این گزارش

 های شباهت و ها تجربه این زیاد سیارب شمار دهند. بیشتری به مطالعه آن عالقه نشان می

 و دانشمندان کنجکاوی حس مختلف، گران تجربه بین ها آناصلی  های مؤلفه بین تردید غیرقابل

 علمی، مختلف نهادهای به ها تجربه این ماهیت دربارۀ بحث که طوری به. است برانگیخته را عموم

 نیز ملل سازمان حتی و مختلف کشورهای در تلویزیونی مهم های شبکه و گروهی های رسانه

شود مستقل از  ها دیده می که در چهارچوب اصلی این تجربه هایی شباهت. است یافته  گسترش

بعد از مرگ،  وزندگیسن، جنسیت، تحصیالت، دین و مذهب، اعتقادات معنوی و اعتقاد به خدا 

ماعی و تربیتی و دیگر عوامل های فرهنگی و اجت ، زمینهشده استفادهعلت مرگ موقت، داروهای 

 این مطالعه با سازد.  و هرگونه توجیهی که بر پایۀ اثر چنین عواملی باشد را مردود می است

 و مادی کامالً دیدی به ها تجربه این به توان می سختی به شده انجام تحقیقات و ها تجربه

 و حقیقتِ)کر و ضمیر ف ماهیت مورد در را بشریت امروز دیدگاه ها تجربه این. کرد نگاه فیزیکی

 اندازد. به چالش می شدت بهانسان و حیات  (وجود

د دانشگاه دکتر متخصص در جراحی مغز و استا " اندرکسالایبن "ن تجربه گران دکتر یکی از ای

ها نشانۀ حیات بعد از  NDE اندر یکی از منکرین سرسخت این بود کهکسهاروارد بود. دکتر ال
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های دنیا در این زمینه  یک دانشمند متخصص از یکی از بهترین دانشگاهمرگ هستند. او که 

در سال  وی های مغزی ما هستند. فعالیت ی ساختهشت که آگاهی و ضمیر ما تنها است، اصرار دا

در اثر این عفونت  و ی بسیار نادر گردیدخود دچار یک نوع عفونت مننژیت شدید مغز 2118

او انتظار داشتند  . گروه پزشکیفرورفتو برای مدت یک هفته در حالت کما  درآمده پا ازباالخره 

 طور به او ولی. باشد فلج  صورت کامل مرده یا اگر به زندگی برگردد، به ،روزکه او ظرف چند

 ها سالو آنچه را که واقعی بودن آن را برای  یافته بهبودگونه آسیب دائمی  هیچ بدون و آسا معجزه

 .ود خود شخصاً تجربه کردانکار کرده ب

 دگرگونکلی  ندر در اثر این تجربه و برخورد بسیار نزدیک با مرگ بهکسازندگی و دیدگاه دکتر ال

ما مستقل از مغز و بدن ماست و  )روح( و برای او جای شک و تردیدی در مورد اینکه ضمیر شده 

 ترس خاطر به ابتدا در چطور که گوید می ندرالکسا دکتر ماند نگذاشت.  بعد از مرگ ما باقی می

 تجربۀ کردن بازگو از اش ای حرفه و علمی شهرت افتادن خطر به و دیگران تمسخر و قضاوت از

 2ره بعد از باالخ او. داشت واهمه خدا و مرگ از بعد حیات به آن دادن ارتباط بخصوص و خود

کتابی در این زمینه  2112و در سال  سال تصمیم به صحبت راجع به تجربۀ خود و نشر آن نمود

منتشر کرد. وی در این کتاب عالوه بر بازگویی تجربۀ خود،  "بهشتاثبات وجود "به نام 

ها داده  پزشکی و بیولوژی برای توضیح و توجیه این تجربه ازنظرهای مختلفی که  استدالل

یک رد کرده است. او که خود  به را یک ها آنو از دیدی اصولی  قرار داده موردبررسیشوند را  می

تمامی قسمت کورتکس مغز من، غشاء خاکستری و "گوید  یک جراح و متخصص مغز است می

 افتاده کار ازطور کامل  دهد به های ذهنی انسانی را می الیۀ خارجی مغز که به ما هوش و توانائی

 ".فظه غیرممکن استو شکل گرفتن خاطره و حا بود و در این حال امکان تجسم، رؤیا

کنیم. او در تجربۀ خود یک دختر  در اینجا تنها به یکی از نکات جالب در مورد تجربۀ او اشاره می

او رابطۀ بسیار خوبی  با که خود پدر چرا اینکه از او زند.  کند و با او حرف می جوان را مالقات می

اندر چیز جالبی کسمتعجب بود. ولی در عوض دکتر ال سال قبل درگذشته بود را ندیده 4داشته و 

 از بعدبود.  شده  بزرگ ها آنو با  شده قبولای به فرزندی  یابد. او از بدو تولد توسط خانواده را درمی

یابد که خواهری داشته  اتفاق او به سراغ خانوادۀ اولیۀ خود رفته و بعد از کمی تحقیق درمی این

رده بوده و وی هرگز او را ندیده و از وجود او نیز خبر نداشته است. که پیش از تولد او فوت ک

یابد که او همان  زدگی درمی بیند، با شگفت برای اولین بار عکس خواهر خود را می که هنگامی

 .اش او را همراهی کرده بود دختر جوانی بود که در تجربه

هور یونانی افالطون در کتاب . دانشمند مشاند شده گزارشپیش  ها قرناز  NDE های تجربه

 شدگان کشتهکند که جزء  را بازگو می "اِر"داستان یک سرباز به نام  "یجمهور"معروفش به نام 
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محسوب شده بود ولی دوباره به حیات بازگشته و سفر خود در سرای دیگر را بازگو کرد. در 

است.  شده دادهشود شرح  مراحلی که توسط روح بعد از مردن تجربه می« کتاب مردگان تبت»

است. جالب  شده نوشتهاعتقاد بر این است که این کتاب حدوداً در قرن هشتم بعد از میالد مسیح 

ی با آنچه در تردید غیرقابلدر این کتاب شباهت  شده دادهاست که مراحل توضیح اینج

 .دارند خوانیم میدید های نزدیک به مرگ در عصر ج گزارش

در قرن چهاردهم میالدی که  "باشهیرونیموس "اثر  "ن صعود به آسما"در نقاشی مشهور 

روح  ،و اکنون در موزۀ پالزو دکال در شهر ونیز در کشور ایتالیا قرار دارد، فرشتگان نقاشی شده

طرف  برند. عبور از یک تونل با سرعت بسیار زیاد به سوی نور می یک انسان را از درون تونلی به

 .های بعد از مرگ است های تجربه ترین مؤلفه نوری درخشان و پر از عشق یکی از متداول

دان بسیار مشهور انگلیسی  همسر ریاضی که توسط سوفیا دمرگان "از ماده تا معنی"در کتاب 

است، تجربۀ نزدیک به مرگ یک افسر دریادار  شده  نوشته 1863در تاریخ « آگوستوس دمرگان»

است  شده  نقل " وفوریبفرانسیس "ان به نام رتبۀ انگلیسی و عضو انجمن سلطنتی انگلست عالی

ت و تجربۀ نزدیک به مرگ موق، سالگی در اثر غرق شدن 21سن حدود در  1335که در سال 

. اجزاء تجربۀ وی از قبیل احساس آرامش عمیق، مرور زندگی، احساس حضور استمرگ داشته 

بینیم  می NDE جدید های تجربه در آنچه به یتردید غیرقابل شباهت …و  در عالمی معنوی

 .دارد
 

 های نزدیک به مرگ های اساسی در مورد تجربه واقعیت

های بسیاری بین  یکسان نیستند، شباهت کامالًگرچه هیچ دو تجربۀ نزدیک به مرگی  -1

 توان دید. می ها آنهای اصلی یکسانی را در  های مختلف وجود دارد و مؤلفه تجربه

های  های نزدیک به مرگ ارتباطی به زمینه دهد که محتوای تجربه تحقیقات متعدد نشان می -2

فرهنگی و اجتماعی، تحصیالت، اعتقادات قبلی، دین و مذهب، کشور، سن، علت مرگ موقت، 

ترین حقایق راجع به این  از قوی یکی اینو سایر عوامل خارجی ندارد.  شده استفادهداروهای 

 را بدانند را علت این پدیده ها آنکنند  یرا اثر عوامل خارجی که بعضی سعی میز استها  تجربه

 .سازد می منتفی کامالً

 و ببیند را اتفاقاتی های نزدیک به مرگ، شخص تجربه کننده توانسته در بسیاری از تجربه -3

 در آنچه اند توانسته افراد مثالً. باشد آن امکان بایست نمی منطقی طور به که کند گزارش بعداً

و یا  چه در بیمارستان یا اتاق انتظار گذشته، می ها آن مغزی نوار و قلب توقف و موقت مرگ حین

بوده را گزارش کنند و آنچه افراد  ها آنحتی در خانه یا محیطی دور از جایی که بدن فیزیکی 
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 اند داده خبر آینده اتفاقات از گاهی افراد این  خانواده مشغول انجام آن بودند را بعداً بازگو نمایند.

ای که گاهی تا قبل از  اد با اقوام یا افراد خانواده درگذشتهافر مثالً یا. است پیوسته تحقق به که

 این ،ها آن احیاء از بعد که اند کرده مالقات اند بوده خبر بی آن حتی از وجود آن شخص یا مرگ او

 .است شده تأیید اطالعات

شوند و این پدیده اثری عمیق و دائمی  اکثر افراد تجربه کننده در اثر تجربه خود متحول می -4

یشه در جهت افزایش هم باًتقریگذارد. این تحول  می ها آنبینی و منش  روی زندگی و جهان

های فرد در زندگی  ها و ارزش و تغییر اولویت دیدی معنویمهربانی و خدمت به دیگران و افزایش 

  .است

 و کرده تعبیر خود قبلی اعتقادات بستر در را خود تجربه گران بعد از احیاء، گاهی تجربۀ -5

 گاهی اند، کرده مالقات نورانی یباوجود خود تجربه در که کسانی مثال عنوان به. دهند می توضیح

 نیز بسیاری. اند خوانده خدا خود گاهی و فرشته یک گاهی بودا، گاهی مسیح، را وجود این

توان دید  هرحال می کند. به شود تفاوتی نمی اند که نام و لقبی که استفاده می شرح داده گونه این

ممکن  ها گذاری نامهای آن یکسان است، ولی نحوۀ تعبیر و  اساس تجربه و واقعیت درهرصورتکه 

 .است متفاوت باشد

اطمینان دارند و آن را  خود تجربۀ بودن یقیحق به کننده، تجربه افراد اتفاق به قریب اکثریت -6

خوانند. بعضی از تجربه کنندگان  تر از زندگی عادی روزمره می تر و واقعی تر و ملموس بسیار زنده

ها کمی حالتی رؤیا گونه و تصوری  دارند که زندگی ما در دنیا در مقایسه با این تجربه اذعان می

و نقطۀ عطفی در  داده رخشان  در زندگی هاتفاقی ک ترین مهمه خود را دارد. اکثر این افراد تجرب

 1«.دانند می ،شان مسیر زندگی

 های نزدیک به مرگ حقیقت دارند؟ آیا تجربه

های نزدیک به مرگ  سؤالی که برای بسیاری مطرح است این است که معنی و تعبیر تجربه»

 های فعالیت زائیدۀ و بوده توهم ها تجربه این کنند می ادعا که شکاکان گونه آنچیست؟ آیا 

 آیا است؟ ،داده ازدست مرگ هنگام بحرانی حال در را خود شیمیائی تعادل که مغز غیرعادی

آید؟ آیا ممکن  بر روی مریض به وجود می شده استفادهها در اثر مواد داروئی  هتجرب این احساس

 که کسانی آیا  ها نتیجۀ نرسیدن اکسیژن به مغز شخص در حال مرگ باشد؟ است این تجربه

 گویند؟ اند راست می را کرده NDE تجربۀ ادعای

کند و نشانگر بقای  رگ باز میم ماهیت به ما روی به را ای دریچه ها گزارش این مجموعۀ یا اینکه

 و آدمی مغز از خارج تواند می ادراک ما بعد از فنای جسم ماست؟ آیا و حیات و آگاهی() ریضم

                                                           
 با تلخیص و تصرف neardeath.orgهای نزدیک به مرگ:  . سایت تجربه1
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 آن هدف و منشأ و جهان دربارۀ اساسی سؤاالتی به ها تجربه این آیا باشد؟ داشته وجود آن بدون

از محدودۀ بحث ما خارج  NDE های گزارش سقم یا صحت به راجع مفصل بحث دهند؟ می جواب

شواهدی که دال بر صحت و  ترین مهمصورت خالصه به  است. در اینجا بدون شرح مفصل و به

 .پردازیم ها هستند می NDE واقعی بودن

های غیرطبیعی مغز در لحظات بحرانی قبل از مرگ  ها را زائیدۀ توهم و فعالیت NDE برخی -1

 ریختگی هم بهو تشویش و  دانسته و یا آن را نتیجۀ نرسیدن اکسیژن به مغز در اثر ایست قلبی

 .اند شیمیائی مغز خوانده

ار فعالیت مغزی دانش پزشکی مقد ازنظردر پاسخ به این گروه باید به این واقعیت اشاره کرد که 

 گیری کرد. بسیاری در حالی تجربۀ اندازه ” یجای ای “توان با نوار مغزی  می هرلحظهافراد را در 

NDE پزشکی این  ازنظرداده است.  یک خط صاف را نشان می ها آناند که نوار مغزی  داشته

های مغزی هیچ فعالیت الکتریکی ندارد. در چنین شرایطی مغز  افتد که سلول هنگامی اتفاق می

 های تجربه از بسیاری که درحالی. داشت نخواهد را توانائی تشکیل فکر و ایجاد تصور و تجسم 

NDE ای هستند. اغلب افراد تجربه  ها و جزئیات زیاد و به نسبت پیچیده طوالنی و دارای صحنه

مراتب  خوانند و سطح درک و هوشیاری خود را در حین تجربه به خود را بسیار شفاف و زنده می

یقی حق بهاند. این افراد  باالتر از آگاهی و هوشیاری در حال بیداری در زندگی روزمره توصیف کرده

از متفاوت از خواب دیدن یا توهمات ناشی  کامالًاطمینان دارند و آن را  کامالًاند  بودن آنچه دیده

 و بدونای نامنظم  خوانند. چنین توهماتی معموالً مجموعه یا تب یا مصرف مواد مخدر می بیماری

است. در  گردند روشن که به حالت عادی برمیبعدازاینانسجام است و توهم بودن آن برای افراد 

در طول زندگی خود از مواد مخدر  قبالًاند،  خود را گزارش داده NDE چندین مورد اشخاصی که

از  کامالً ها آن NDE اند که تجربه زا نیز استفاده کرده بودند ولی بیان نموده یا شیمیائی توهم

وهم بودن و برخالف مواد مخدر که شخص بعد از برگشت به حال عادی ت ای متفاوت بوده مقوله

عالوه، ماهیت و اجزاء  چنین نبوده است. به NDE های کند، در مورد تجربه آنچه را دیده حس می

 های زمینه و است متفاوت بسیار مختلف افراد  توهمات ناشی از مواد شیمیائی یا داروها برای

 کمترین توان می سختی به که جایی تا دارند زیادی سهم آن در نیز محیطی عوامل و ذهنی قبلی

است که گرچه برای  NDE های بین دو نفر پیدا کرد. این در نقطۀ مقابل تجربه ،ر آند شباهتی

وجود دارد و  انکاری غیرقابلو  کننده خیرههای  یکسان نیستند، در آن شباهت کامالً دونفریهیچ 

 .انسجام و هماهنگی و عمق در آن مشهود است

رسد، این  به چند ده هزار می منتشرشده NDE های که گفته شد تعداد گزارش گونه همان

اند درصدد منتشر و  ها را داشته است که تنها اقلیت کوچکی از کسانی که این تجربه باوجودآن
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آیند. تحقیقات متعدد نشان داده و با مطالعۀ تعدادی از این  بازگو کردن آن برای عامه برمی

 های زمینه و سن از ها مستقل تجربه توان دید که محورهای مشترک بین این ها می گزارش

 عوامل هرگونه و کننده تجربه شخص جنسیت و ملیت و اجتماعی طبقۀ و فرهنگی و مذهبی

 تجربه از بعد زندگی در عمیقی بعضاً تحوالت دچار کنندگان تجربه از بسیاری. است محیطی

 .گردد می دگرگون ها آن های ارزش و اهداف و شوند می خود

به این نکته اشاره کرد که بعد از احیاء، شخص تجربه کننده باید از طریق کانال البته باید 

ارتباطی کالم و زبان خود برای بازگو کردن این تجربه به دیگران استفاده کند و گاهی اعتقادات و 

، در مثال عنوان بهمؤثر است.  ها آن NDE های فکری افراد روی نحوۀ تعبیر و بیان تجربه زمینه

 او با مالقات که کند می صحبت نورانی وجودی  ها، تجربه کننده از دیدن NDE بسیاری از

 ممکن کنندگان تجربه. کند می القاء شخص به را ناپذیری وصف لذت و آرامش و محبت احساس

 خدا خود یا فرشته، بودا، مسیح، ن وجود راای خود فرهنگی مذهبی زمینۀ به بسته است

 بسیار عشق و جذابیت با نورانی باوجودی مالقات  ماهیت گذاری، نام از نظر صرف ولی. اند خوانده

 .است ها تجربه اکثریت بین مشترکی مؤلفۀ زیاد

طور علمی و اصولی و با دیدی محققانه  سال به 21پیم ون لومل، پزشک متخصص قلب در طول 

ا در و نتایج آن ر قرار داده موردبررسیتعداد زیادی از بیماران را که دچار ایست قلبی شده بودند 

 نوع هیچ که دهد می نشان او تحقیقات نتیجۀ منتشر نمود. در مجلۀ علمی الست 2111سال 

، شده استفادههوشی مریض، داروهای  و طول زمان ایست قلبی یا بی NDE های تجربه بین ارتباطی

دهند که ارتباطی بین  ن مییا ترس قبلی شخص از مردن ندارند. همچنین مطالعات دیگر نشا

 این از قبلی اطالع و آگاهی حتی و تحصیالت  های فرهنگی شخص، نژاد، طبقه اجتماعی، زمینه

کند  می گیری نتیجهاز تحقیقات خود  لوجود ندارد. ون لوم NDE های تجربه و آن عدم یا پدیده

 .که ضمیر ما بعد از مرگ باقی خواهد ماند

عالئم حیات  هرگونهفاقد  که درحالی  تعداد زیادی گزارش وجود دارد که در آن تجربه کننده -2

های پزشکان در اتاق  فعالیت مثالًداده،  بوده توانسته اتفاقاتی که در دنیای فیزیکی رخ می

را با ذکر  ها آن ،اطرافیان را دیده و شنیده و بعد از احیاء های حرفبیمارستان بر روی بدن او یا 

هاست.  NDE  های قسمتترین  جزئیات بازگو کند. مشاهده بدن خود از خارج یکی از مشترک

مکالمات بین دکترشان  مثالًاند حتی اتفاقاتی را که دور از محل بدنشان،  ها توانسته تجربه کننده

 درستی گزارش کنند. بیمارستان به و اعضاء خانواده را در اتاق انتظار

خود ببینند. در کتاب  NDE در حین تجربۀ اند توانسته اند بوده  مادرزاده کور کسانی ک -3

کند.  پیرزنی که از بچگی کور بوده اشاره می NDE گزارش به مودی دکتر " یزندگ از پس حیات"
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 مورداستفادهبوده و شکل ابزاری که  داده رخوی بعد از احیاء، جزئیات آنچه در اتاق عمل 

را بازگو کرده بود.  ها آنوگوهای میان  و گفت اند شده خارج، افرادی که از اتاق وارد و قرارگرفته

بود و به همین دلیل او را به دکتر مودی که در این  باور غیرقابلبرای پزشک و پرستاران این امر 

 کرد معرفی کردند. زمینه تحقیق می

افراد کور  NDE های بر روی تجربه خود دوسالۀنتیجه تحقیقات  رینگ و شارون کوپر تدکتر کن

نمونه از نابینایانی که برخی از  31منتشر کردند. در این کتاب تجربیات  " ذهندید "در کتاب 

 از پس اند توانسته افراد این  است. شده بیاناند  طور مادرزادی دچار این نقیصه بوده آنان به

 توصیف جزئیات با است بوده که چنان را خود اطراف هایرنگ و اشکال اشیاء، زندگی، به بازگشت

 .کنند

دارد، شباهت ساالن  به تجربۀ بزرگ ها آنهای  اند و گزارش اشتهد NDE کودکان زیادی تجربۀ -4

بااینکه این کودکان هنوز آشنایی قبلی با این پدیده، یا با تعلیمات دینی و مذهبی نداشته و 

تفاوت زیادی با  ها آنذهنیتی نیز از مرگ و جهان ماوراء و معنویت ندارند و محتوای ذهنی 

 .ساالن دارد بزرگ

که هیچ  آمریکا دکتر ملوین مرس، استادیار و پزشک بخش کودکان بیمارستان واشینگتن در

یک  NDE در حین طبابت با اولین مورد 1382اعتقادی به زندگی بعد از مرگ نداشت، در سال 

در یک کلینیک در شهر پوکاتلو در ایالت آیداهو  که درحالیکودک در کار خود روبرو شد. وی 

  دست ازا را که در اثر غرق شدن در استخر تمام عالئم حیات ر ای دختربچهمشغول به طبابت بود 

دقیقه قلب او متوقف بود را احیاء کرد. این کودک بعد از احیاء برای  13بود و برای مدت  داده

کرده  روی بدن او کار می که درحالیدکتر مرس تعریف کرد که چگونه بدن خود و دکتر مرس را 

 ازآنچهدیده است. او بعد از احیاء جزئیات بسیاری  و سعی در احیاء آن داشته است را از بیرون می

بوده است را برای دکتر مرس بازگو  داده رخدقیقۀ توقف قلبی او در اتاق بیمارستان  13در حین 

سیار زیبا و نورانی رسیده بوده است. جایی ب گوید که از تونلی آجری عبور کرده و به کند و می می

نگران »راحتی باور کند و کودک در جواب گفت  تواند این را به دکتر مرس به کودک گفت که نمی

بازگو کردن جزئیات اتفاقات بیمارستان و آنچه در آن  .«نباش دکتر مرس، بهشت حقیقت دارد

، برای دکتر مرس یک شُک کودک هیچ عالئمی از حیات نداشته که درحالیگذشته  اتاق می

ژورنال انجمن پزشکی “فکری بود و باعث شد دکتر مرس آن را در ژورنال علمی بسیار مشهور 

العاده این اتفاق، دکتر  های خارق عنوان یک مقاله منتشر کند. باوجود جنبه به  ” کایآمرکودکان 

ارد مشابهی را از سایر که موبعدازاینماند، ولی  مرس همچنان در شک و ناباوری خود باقی می

کودک که  26گیرد. او در یک بررسی  شنود تصمیم به تحقیق جدی در این زمینه می پزشکان می
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شدت مریض  کودک که به 131و آن را با  قرارداد موردمطالعهمرده و دوباره احیاء شده بودند را 

نفر  26کودک از  23بودند ولی عالئم حیات را از دست ندادند مقایسه کرد. وی دریافت که 

ای را  کودک در گروه دوم چنین تجربه 131یک از  هیچ که درحالیاند  داشته NDE تجربۀ

 و کودکان این زندگی روی را  ای سالهیقات، دکتر مرس مطالعه چندین تحق بعدازایناند.  نداشته

کودکان اثر در زندگی این  NDE آغاز کرد و دریافت که در حقیقت تجربۀ ها آنروی  NDE اثر

طور بارزتری افزایش داده  مثبتی گذاشته و خصائصی مانند مهربانی و گذشت را در این کودکان به

 است.

داشته و باعث تغییراتی شگرفی در  ها آنبسیاری از افراد تأثیرات عمیقی در زندگی تجربه  -5

 توجه اخیر های سال در اند شده است. که از تجربۀ خود گرفته های درسدر جهت  ها آنزندگی 

 دکتر مانند زیادی محققان و است یافته افزایش شدت به پدیده این به غربی دانشمندان و ها رسانه

 ها آنهمگی در این زمینه تحقیق کرده و تمام  و آتواتر گری، چارلز فلین مارگوت ،رینگ

. اند قرار داده موردبررسیاند را  داشته NDE های روانی و تغییرات شخصیتی افرادی که تجربۀ جنبه

ها اثرات عمیق و پایداری روی شخصیت و  نتایج تمام این تحقیقات نشان داده است که این تجربه

یشه در جهت مثبت است، هم باًتقریگذارد. این تغییرات  افراد تجربه کننده می بینی جهانرفتار و 

ی عمیق برای زندگی، بودن جهان و آفرینش، احساس وجود معنائ دار هدفمانند احساس 

 کردن وقف گاهی و احساس مسئولیت و رسالت در زندگی، تغییر شغل و نحوۀ زندگی کردن 

اعتیاد به مواد مخدر یا  ترک مردم، با شدن صبورتر و تر مهربان خیریه، امور به خود زندگی

 و اعتقادی های جنبه از نظر صرف معموالً تغییرات این.  قبیل این از دیگر تغییراتی و الکل،

 .اوست تجربه از قبل شخص مذهبی

گردن آلن، مدیرعاملی بسیار موفق و ثروتمند در شهر سیاتل آمریکا بود که نمونه  عنوان به

که در اثر ایست  1333بود. او بعد از تجربۀ خود در سال  شده  شناختهسال  مدیرعاملعنوان  به

 اجتماعی روابط و شهرت و مرفه بسیار وزندگی  داده قلبی اتفاق افتاد، از شغل خود استعفا

 و جوانان مشاورۀ شغل و آورد روی ای ساده نسبتاً زندگی به و گذاشته کنار را خود متعدد

عنوان یک  انوادگی هستند را انتخاب نموده و بهخ و شخصی مشکالت دچار که را کودکانی

روزی “کشیش در کلیسا نیز مشغول به خدمت شد. گزارشی مستند دربارۀ او و این رویداد به نام 

 .شد پخش اروپا و آمریکا در تلویزیونی شبکه چندین در 2113در سال  ” مُردمکه 

های ایندیانا و هاروارد در آمریکا  دانشمند و متخصص مغز از دانشگاه " لریتجیل بولت "دکتر 

شدید  ریزی خونهای مغزی و  سالگی در اثر پاره شدن یکی از رگ 33است که او نیز در سن 

دکتر تیلر توسط  2118داشت. در سال  NDE خود تجربۀ درنتیجهدچار یک سکتۀ قوی شده و 
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شد. وی در کتاب  قرار دادهنفر از اثرگذارترین افراد  111مجلۀ مشهور تایمز آمریکا در لیست 

گوید که متوقف  می "مغزسوی بصیرت: سیاحت شخصی یک دانشمند  حرکت من به"خود به نام 

جدیدی ببیند، با دیدی باز و  انداز چشمهای مغزی او باعث شد که حقیقت را از  شدن فعالیت

 از پر و باالتر احساسی …»گوید  بدون منیت و اتصال به گذشته و آینده. او در کتاب خود می

 یافت، گسترش شمول تمام و فراگیر سطحی به من آگاهی حال این در. گرفت خود در مرا شعف

 خود و کردم نمی حس را اطراف جهان و خود بین مرزهای دیگر. هستی تمامی با بودن یکی چون

 «کردم که در تمام فضا در جریان است. حس می سیالی مانند را

توانند دروغ باشند و برای کسب  ها می تصور کنند که این گزارش گونه اینای  است عده ممکن -6

های دروغ گفتن است.  ترین انگیزه شده باشند. نفع شخصی یکی از بزرگ وپرداخته ساختهتوجه 

راً اند، اکث کردن آن نبرده بازگوگونه سودی از  هیچ تنها نهاند  ها را بازگو کرده افرادی که این تجربه

اند و گاه دوستان و  هشد متهم گویی هذیان و توهم به  بسا چه با تمسخر دیگران روبرو شده و

العمل  اند. بسیاری از ترس عکس داده  دست ازرا از خود رانده و حتی همسر خود را نها آنزدیکان 

 .اند میان گذاشتهتنها با پزشک و یا پرستار خود درنزدیکان، آن را در ابتدا 

 NDE منتشرشدۀهای  توان تمامی این موارد را دروغ پنداشت. تعداد گزارش با نگاهی منصفانه نمی

متفاوت از سنین و  کامالًکه توسط افرادی  ها آنهای بین  رسد و شباهت به چند ده هزار می

است، حتی  شده گزارشهای مذهبی مختلف  های فکری و کشورها و تحصیالت و زمینه زمینه

 .برد فرومیترین افراد را به فکر  شکاک

ها برای ترویج  ها آشنایی ندارند بر این تصورند که این گزارش برخی که از نزدیک با این تجربه 

گفته شد بسیاری از این  قبالًکه  گونه همان اما ؛اند شده وپرداخته ساختهمذهب یا اعتقاد به خدا 

ن و مذهب یا حتی مفهوم دی گونه هیچ با آشنایی  که شده گفتهها توسط کودکان خردسالی  تجربه

 بلکه اند، نبوده مذهبی  اصالً تنها نهاند. بسیاری از تجربه کنندگان  خدا یا جهانی دیگر نداشته

 قریب اکثر که کرد خاطرنشان باید باالخره. اند بوده نیز  مرگ از پس حیات و خدا منکر

احساس وظیفۀ  دی هستند کهعا کامالً افرادی اند، گفته سخن خود تجربۀ از که کسانی  اتفاق به

 خاصی برای ترویج دین و مذهب ندارند.

های مشترک زیادی یافت،  توان جنبه ها می که به آن اشاره شد، در اکثر این تجربه گونه همان -3

و حتی  از فرهنگ، سن، ملیت، جنسیت، تحصیالت، مذهب، موقعیت اجتماعی و مالی نظر صرف

ی روی توجه قابل تأثیراز این عوامل  یک هیچدهد که  اعتقادات تجربه کننده. تحقیقات نشان می

 .ها ندارند محتوای این تجربه
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گویند و  تجربۀ خود سخن می از مطلق و کامل اطمینانی با افراد این تمامی تقریباً عالوه، به 

دانند. تمامی این  تر از آن می حتی واقعیواقعی بودن آن را مانند واقعی بودن زندگی روزمره و 

ها توهم و رؤیا باشند  افراد به معنوی و جهانی بودن تجربۀ خود اطمینان دارند. اگر این تجربه

آن را بسیار حقیقی بدانند و انتظار است که  اتفاق به قریب اکثریتچنین  منطقی است که نباید این

کوچکی از تجربه گران بعد از بازگشت به زندگی عادی و سالمت جسمانی،  چندان نهالاقل بخش 

 .توهم بودن تجربه خود را تا حدودی درک کنند

کلی فراموش کرده بودند  بینند که آن را به زندگی، افراد اتفاقاتی از گذشتۀ خود را میمرور در -8

بوده.  آن بسیار بعید می یادآوری و اند که بسیار خردسال بوده داده  رخ درزمانیو یا این اتفاقات 

اند. گاهی تجربه کننده قبل از  همچنین بسیاری اقوام یا دوستان درگذشته خود را مالقات کرده

خبر بوده و بعد از برگشت به دنیا خبر مرگ  تجربۀ خود از مرگ کسی که روح او را دیده است بی

که شخصی برادر یا خواهر خود را که  مواردی مثال عنوان بهگردد. یا  آن شخص برایش محرز می

خبر بوده )زیرا پدر و مادر و اطرافیان آن را  کلی بی قبل از تولد او مرده بوده و او از وجودش به

ساله اهل ایالت نبراسکا در  4کتمان کرده بودند( را مالقات کرده است. کلتون برپو، یک پسر 

تجربه نزدیک اورژانس بر روی آپاندیس،  در حین یک عمل جراحی 2113آمریکا بود که در سال 

هوش آمدن، او برای پدر و مادرش در مورد مالقات با ه . بعد از ببه مرگ را از سر گذراند

گفت. این برای پدر و مادر سخن خواهرش که قبل از تولد او در هنگام به دنیا آمدن مرده بود 

هرگز به او چیزی دربارۀ این خواهر سقط شده نگفته  کس هیچبود، زیرا  انگیز تعجبکلتون بسیار 

سال  31که  پدربزرگشبود و عامداً این مسئله از او کتمان شده بود. او همچنین از مالقات با 

و اتفاقات و کارهایی را  برای او محال بود گفت  ها آنپیش درگذشته بود، با جزئیاتی که دانستن 

 1.کردند را بازگو کرده بود و میاکه افراد خانواده در حین مرگ موقت 

وجود ندارد و  NDE های مدعی هستند که اثبات علمی محکمی برای صحت گزارش یبعض -3

 NDE های دانند. در جواب باید گفت که موارد زیادی از گزارش می باور غیرقابلرا  ها آنبنابراین 

شده پس از بازگشت به زندگی، وقایعی را که در حال مرگ موقت وی وجود دارند که فرد احیاء

ذکر کرده که به برخی از این جزئیات در بیمارستان یا اتاق عمل گذشته است را برای دیگران با 

 .شد اشاره مرس دکتر  ها در تجارب نمونه

اند گزارشی  شماری هستند که در آن افراد بعد از احیاء توانسته فقط چند مثال از موارد بی ها این

ها تفکر  گذشته بدهند. این گزارش می ها آندر حال مرگ موقت در محیط پیرامون  ازآنچهدقیق 

 یعلم های تئوری با حاضر حال در و برند می سؤال زیر انسان  و شناخت امروزۀ ما را دربارۀ ضمیر

                                                           
 ببینید " بهشت حقیقی است"توانید در فیلم  . تجربه نزدیک به مرگ کلتون برپو را می1
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توان  د که اصوالً چنین مقوالتی را نمیکر خاطرنشان را نکته این باید ولی. نیستند توجیه قابل

های مادی است. علم  . علم، شناخت ما راجع به ارتباط بین پدیدهقراردادراحتی در حوزۀ علم  به

ن پدیده دارد گیری قابل تکرار آ برای بررسی یک پدیده و اثبات یا نفی آن نیاز به مشاهدۀ و اندازه

های زندگی پس از  تواند آن را تائید و یا رد کند. واضح است که مقوله و در غیر این صورت نمی

این خصوصیت الزمۀ علم را ندارند و بنابراین اثبات علمی و  NDE های مرگ و بیشتر جنبه

تواند بیانگر  هایی مانند پم رینولدز و امثال آن می نیست. ولی گزارش ها آنمستقیمی برای 

«.صداقت این افراد باشد
1 

 نسبت دین و تجربیات نزدیک به مرگبخش دوم: 

 های آموزهبیان موارد مشابه وقایع تجربیات نزدیک به مرگ و  درصدد به مدد الهی آنجاکه از

 به نسبت دین با تجربیات نزدیک به مرگ بکنیم. ای اشارهدینی هستیم الزم است 

. استآن وحی الهی  منشأ خالق است کهاعمال و ا عقاید، درزمینه یاز تعالیم  ای مجموعهدین 

ملکوت عالم و  ی که پیامبر در شهود و اتصال بهاز پیام آسمان عبارت استوحی الهی در دین 

شهود و اتصال پیامبر  پس سرچشمه دین همان 2.کند میبه مردم ابالغ دریافت و  ،خداوند متعال

تجربیات  با دینه اشتراک وج ترین اساسیما این  ازنظرست. ملکوت عالم و خدای متعال ا به

ملکوت و  نزدیک به مرگ نیز همین ارتباط و مشاهده در تجربیات چراکه ؛استنزدیک به مرگ 

یات مرگ تقریبی روایتی از تجرب روایات است. در حقیقت شده گزارشمتعال  حق بهدیدار و اتصال 

 3.خواهند پیمود آن را ها انساناست که همه  و معرفتی مسیر معنویطی حقایق هستی در 

 آن تر عالیبرتر و  و سالکان نندگانتجربه ک )علیهم السالم( الهی و اولیاء پیامبران که مسیری

د این ارتباط و نتوان مینیز تا جایی که در عین حضور در بدن مادی خود  شوند میمحسوب 

به  آن راو پیام آسمانی  را در نور ملکوت مشاهده دار وجود قایقح و حفظ کردهایجاد و اتصال را 

 مردم ابالغ نمایند.

 4معراج مسئلهاصولی ادیان دارد؛  های آموزهروایات تجربیات نزدیک به مرگ، مشابهت شگرفی با 

یک سیر  ی تجربه خود استکه از عقاید ضروری مسلمین  لی اهلل علیه وآله(ص)پیامبر اکرم 

حقایق عوالم باال را  لی اهلل علیه و آله(ص)معنوی عمیق و گسترده است که در آن پیامبر اکرم 

                                                           
 تلخیص و تصرف با neardeath.orgهای نزدیک به مرگ:  . سایت تجربه1
دانند ازنظر ما این اخبار مترتب بر شهود است  یعنی خبر دادن از سوی خدا می "اخبار عن اهلل". اکثر کتب عقاید نبوت را 2

 که آیات و روایات بر این شهود داللت دارند. تعالی است همچنان پس اساس نبوت شهود ملکوت و حق
ای انسان تو با  " یهیا ایها االنسان انک کادح الی ربک کدحا فمالق "ها داده است  . قرآن کریم این بشارت را به همه انسان3

 سوره انشقاق( 6روی و باالخره اورا مالقات خواهی کرد. )قرآن کریم آیه  سوی پروردگار خود می تالش و سختی به
 382 ص، 18 جمجلسی، بحاراالنوار،  . ر ک:4
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آن مشابهت زیاد  و معرفتی، به مراحل این سیر معنوی . یک نگاهکند میو سپس گزارش مشاهده 

 1بنام براق السیری سریعبر موجود  سوارشدن. کند میبا مراحل تجربیات نزدیک به مرگ ثابت  را

 های آسمانانبیاء گذشته در  ارواح و مشاهده جهنم در آسمان اول، مشاهده موجودات ملکوتی و

جالب  است. ذکر قابل های مشابهتاز  ای نمونهو ورود به بهشت در آسمان هفتم  بعدی و مشاهده

معراجی برای اهل ایمان  خود که نمازدستورالعمل شریف که بسیاری از تعالیم دین بخصوص این

 .است لی اهلل علیه و آله(ص)رهاورد معراج قدسی نبی اکرم  است؛ شده شمرده

ی توجه قابلبخش  ،این اصل ؛جاودانه انسان پس از مرگ است حیات ،یکی از اصول ادیان آسمانی

و بیانگر ابعاد مختلف نحوه بازگشت و رجوع  دهد میدینی را به خود اختصاص  های آموزهاز 

انسان به اصل و حقیقت خویش یعنی پروردگار متعال و نحوه طی مسیر و مراحل آن با زبان 

 شود مینیز مشاهده  تجربیات مرگ تقریبی مباحث و مسائل این اصل شریف در. استخاص خود 

جهنم سخن  بهشت و و حساب اعمال، لقاء الهی و ورود بهاهده مش حشر، هردو از مرگ، چراکه

 .گویند می

شناخت ذات و صفات و  شهود و بر پایه ادیان آسمانی است تمام ه اصل اساسیتوحید کاصل 

ی تجربیات نزدیک به مرگ است. این شناخت یکی از ابعاد اصل نهاده شده است، افعال خداوند

تجربیات نزدیک به اصول اخالقی و عملی نیز تا حدی در  ازجملهادیان  های آموزهدیگر از  برخی

 است. شده  منعکس مرگ

اصولی در  های شناخت منشأبا دین در  ربیات نزدیک به مرگ،تجروایات آنچه گفته شد  بنا بر

ادیان بزرگ  به پایه گاه هیچ ،معارف بسیاری ابعاد مشابهت دارد هرچند به لحاظ عمق و وسعت

 .رسد مین

امری  در دین ملکوت عالم که دائمو مشاهده  اتصال برخورداری از ویژگی الزم به ذکر است؛

هدایتگران  عنوان بهانبیاء و اولیاء الهی  تنها است که ای العاده فوقویژگی  2است شده شمردهممکن 

و عت مستلزم وس این ویژگی ردارند.جسمانی از آن برخوو مربیان بشر در عین ابتال به بدن مادی 

در علم و دانش الهی تا جایی که آنان را  نسبت به سایرین بوده ها آنگاهی علم و آ عمق

به بیان  .سازد میاین ارتباط را ندارند دور یا حفظ  داز عموم افراد جامعه که توان ایجا ها فرسنگ

 ومدست عمکه  اند معرفت آسماناوج ستارگانی در  اولیاء الهی (السالم علیه) الحجج ثامنحضرت 

                                                           
رگ نیز این انتقال االت سریع در عوالم معنوی است؛در تجربیات نزدیک به م. بُراق از برق عنوانی برای عامل حرکت و انتق1

 وجود دارد. سریع
 ها نظر بیفکند. توانست به ملکوت آسمان کردند می . پیامبر اکرم فرمود: اگر شیاطین بر گرد قلب انسان مدام گردش نمی2

 (125، ص2 جالبیضاء:  هالمحج)

www.takbook.com

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/28019131


 تجربیات نزدیک به مرگ رهاورد

 

23 

 های توانایی عالوه بر برخورداری از ها آندر  این ویژگی شکی نیست 1.رسد مین ها آنبه  افراد

ر طول د گاه هیچالهی است که  تعالیم در مسیر حرکت مستمرشناخت و  خاص جسمانی ناشی از

 ی ازبرخوردار این یک شیوه مطمئنبنابر ؛ورزند نمیسستی  غفلت یا سبت به آنن زندگی خود

به . این پیروی محض است دین های آموزهاز  پیروی شهود و شناخت ملکوتی، و این این نور الهی

الم ک است که در اختیاری مرگ ینوع در علم و اراده الهی فانی شدن علم و اراده انسان خاطر

 2است. شده اشارهبدان  علیه و اله( اهلل صلینورانی نبی اکرم اسالم )

تی است همان منی و حقیقت بیکران و فراگیر الهی وجود دارد،تنها حجابی که بین انسان آری 

فنای افکار  با انسان، نیتم . پس اگرگردد می عالم، نمایان که در افکار و اعمال ناسازگار با حقایق

ی کل هستی که " ما"انسان در  " من"عقاید و اعمال توحیدی از بین برود و  در و اعمال

صالح، حاصل  مؤمن، برای بی مردن بدن ،تعالی حق بهاتصال  مضمحل گردد؛ حقیقتی یگانه است

در انسان  اگر چنین شود آید. به دستاتصالی که برای عموم افراد شاید در مرگ طبیعی  .شود می

در بهجت مشاهده آیات خود را متصل به نور الهی دیده و  ،فضای عالم ماده همچون ملکوتیان

 3شد. خواهد و متصف به اوصاف واالی اوغرق  ،جاللش جمال و

 دین های آموزهمرگ در 

. آشنایی با کنیم میبه مواردی از آن اشاره که است  ذکرشدهبرای مرگ اوصافی ر بیانات دینی د

 مرگ با معارف دین مطابقت تجربیات نزدیک به ؛کند میبه ما کمک این توصیفات دینی از مرگ 

 را بهتر متوجه شویم.

 مرگ همچون بیرون آوردن پیراهنی از تن است

فرمود: براى مؤمن ـ در پاسخ به این پرسش که مرگ چیست؟ ـ  (السالم علیه) العابدین زینامام 

و از هم گسستن کُند و زنجیرهاى گرانبار و چرکین و شپشى از تن  هایی جامهچون برکندن 

 1.هاست منزل ترین امنو  ها مرکبو راهوارترین  ها جامهجایگزین کردن فاخرترین و خوشبوترین 
 عالم دیگر استمرگ دروازه 

 5: مرگ دروازه آخرت است.فرماید می لیه السالم(ع)امام علی 

 مرگ رساننده خوبان به بهشت و بدان به جهنم است

 1.رساند میمرگ پلی است که خوبان را به بهشتشان و بدان را به جهنمشان 

                                                           
 1 تروای 283صفحه  1اصول کافى جلد  .1
 (53، ص 32بحاراالنوار، ج ). بمیرید قبل از آنکه بمیرید موتوا قبل ان تموتوا / .2
 (143دیوان حافظ، غزل ) کرد القدس ار باز مدد فرماید/ دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می . به قول جناب حافظ: فیض روح3
 283ص  4. معانی االخبار ج 4
 313حکم . غررال5
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 مرگ بیداری از خواب دنیاست

 2.شوند میفرمود: مردم خوابند پس وقتی مردند بیدار  لی اهلل علیه و آله(ص)پیامبر اکرم 
 مرگ قیام قیامت انسان است

 3.شود میفرمود: هرکس بمیرد قیامتش برپا  لیه السالم(ع)علی  مؤمنانامیر 
 مرگ همراه با مشاهده اعمال است

 دانای سوی بهبه سراغتان خواهد آمد سپس  گریزید می: بگو مرگی که از آن فرماید میقرآن کریم 

 4آگاه خواهد ساخت. شمارا اید داده میپس او به آنچه انجام  شوید میغیب و شهادت بازگردانده 
 است لقاءاهللمرگ 

 باکسیو دیدار  خداوند خواستار دیدار کسی است که خواستار دیدار او باشددر روایت است که: 

دوستان خدایید و نه مردم،  پندارید میرا ناخوش دارد که مالقات او را خوش ندارد. چگونه 

فهمید که مرگ  توان میاز مضمون این روایت  3.چسبید میو به دنیا  گریزید میاز مرگ  آنکه حال

 لقاء پروردگار است.

 تجربیات مرگ تقریبی در قرآن کریم

"ایدنبعد از مرگ در همین  دوباره زنده شدن" یمعناتجربه مرگ تقریبی به 
در چند جای  6

 :شویم میجا متذکر ندر ای آن راصریح  نسبتاًاست که موارد صریح یا  ذکرشدهقرآن کریم 
 که دوباره زنده شدند اسرائیل بنیگروهی از  -1

 :کند میو دوباره زنده  3که خداوند آنان میرانده دهد میقرآن کریم از گروهی خبر 

الى الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذرالموت فقال لهم اللّه موتوا ثم احیاهم ان اللّه  تر الم»

  8«نلذو فضل على الناس و لکن اکثر الناس ال یشکرو

                                                                                                                                                      
 52، ص: 1 . تصحیح اعتقادات اإلمامیه، شیخ مفید، ج 1
 .ق 1411فقیه، قم،  ه، مکتب151، ص 1النواظر، ج  هورّام بن أبی فراس، تنبیه الخواطر و نزه .2
 233 ص 2 جالجامع الصحیح للسنن و المسانید و  163 ص، 2 ترجمه تفسیر المیزان، ج .3
 8قرآن کریم سوره جمعه آیه  .4
 515تحف العقول: ص  .5
عبارت است از: انصراف کلی موقت نفس از  که قابل تطبیق بر همه مصادیق می باشد تر مرگ تقریبیو فنی .تعریف دقیق  6

 جسم مادی
صورت غیرعادی نبوده است بلکه ممکن است از طرق طبیعی  که در تفسیر المیزان آمده میراندن قوم الزاماً به . همچنان3

 د.صورت گرفته باش
8
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نشنیدى که خدا  شدند بیرونمگر داستان آنان که هزاران نفر بودند و از بیم مرگ، از دیار خویش 

کرد که خدا بر مردم کریم است ولى بیشتر مردم  شان زندهبه ایشان گفت بمیرید، آنگاه 

 .کنند نمیسپاسگزارى 

خداى تعالى قومى را که از : مودکه در ضمن حدیثى فر شده روایت (السالم علیهاز امام صادق )»

 شمار بیرا که عددى  ها آنهمه  ؛فرار کردندخود  مأنوسخود و از وطن  های خانهترس طاعون از 

 بندبندو  داشتند بمیراند، مدتى طوالنى از این ماجرا گذشت، حتى استخوانشان پوسید

و خاک شدند، آنگاه خداى تعالى پیامبرى را به نام حزقیل مبعوث کرد  هم جدا شداز  ها استخوان

 هایبدنو  دعا کرد ،خلق خویش را زنده ببیند خواست میخدا هم  که وقتیو آن جناب در 

و برخاستند به همان هیاءتى که مرده  برگشت ها بدنبه  ها جانآنان جمع شده  شده متالشی

1.«مدتى طوالنى زندگى کردند آن از  پس .م نشده بودحتى یک نفر از ایشان کبودند، یعنى 
 

 (لیه السالم)ع داستان معروف حضرت عزیر -2

 آمده است: گونه ایندر قرآن کریم این داستان 

على عروشها قال انى یحى هذه اللّه بعد موتها فاماته اللّه ماۀ  هو هى خاوی هاو کالّذى مر على قری»

عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت ماۀ عام فانظر الى طعامک و 

شرابک لم یتسنه و انظر الى حمارک ولنجعلک آیۀ للناس و انظر الى العظام کیف ننشزها ثم 

  2«ال اعلم ان اللّه على کل شىء قدیرنکسوها لحما فلما تبین له ق

که داشت از سکنه خالى بود، از  بناهایی باوجودگذر کرد که  ای دهکدهیا مثل آن مردى که بر 

بمیرانید، آنگاه  صدسالپس خدا او را  کند میپرسید خدا چگونه مردم این دهکده را زنده  دخو

و یا قسمتى از یک روز خداوند یک روز : و پرسید چه مدتى مکث کردى؟ گفت کرد اش زنده

مکث کردى، به خوردنى و نوشیدنى خویش بنگر که طعمش در این  صدسالبلکه  (فرمود: )نه

خویش بنگر، )ما از این کارها منظورها داریم یکى این  درازگوشدگرگون نشده و به  صدسال

چگونه آنان را را بنگر که  ها استخوانتو را آیتى و عبرتى براى مردم قرار دهیم  (است که

است  صدسالبر او روشن شد که  که همین پوشانیم میرا با گوشت  ها آنو سپس  انگیزانیم برمی

 توانا است. چیز همهه خدا به ک دانم میمرده و اینک دوباره زنده شده گفت: 

 ( در طورلیه السالمزنده شدن یاران برگزیده حضرت موسی )ع -3

 :فرماید میر قرآن کریم در این مورد د

                                                           
 . تفسیر المیزان ذیل آیه شریفه1
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  0«تنظرونو انتم  هخذتکم الصاعقفا هو اذ قلتم یا موسى لن نومن لک حتى نرى اللّه جهر»

بگرفت  شماراصاعقه  درنتیجهو چون گفتید: اى موسى ترا باور نکنیم تا خدا را آشکار ببینیم 

 .کردید میخود تماشا  که درحالی

 ببرد؛ طور بهرا با خود  اسرائیل بنیبرگزیدگان قوم از  ای عده شد مأمور لیه السالم(ع)وقتی موسی 

در  ها آنبرد.  طور بهبودند انتخاب کرد و با خود  تر شایستههفتاد نفر را که از همه  ها آناز بین 

 فرماید میخواستند خداوند را آشکارا به ایشان بنمایاند. قرآن  )علیه السالم( از موسی طور

 گرفت.فرارا  ها آن ای صاعقهبالفاصله 

دیدگاه منفی که در این مورد هرچند بیان قرآن کریم در اینجا تا اندازه ای سرزنش آمیز است اما 

نوعی شوق به  ،چون از درخواست این برگزیدگان ؛د دارد چندان درست به نظر نمی رسدوجو

این درخواست را به نحو مناسب  نیز خدای متعال ظاهراًو  دیدار حضرت حق احساس می شود

این  انصراف از تنها با ،بطور معمول رت حقچه اینکه لقای آشکار حض ؛آن اجابت فرموده است

خدای متعال با  تر سادهبه عبارت  .شود میعقه و مرگ حاصل نکه بدون ص است پذیر امکان ،بدن

ستند به دیدار آشکار حق توان میشان را اجابت کرد چون فقط با مردن  ، درخواستها آنمیراندن 

 و همانها دوباره زنده شدند و مورد عفو قرار گرفتند. 2نائل شوند.
 موسی )علیه السالم( صعقه -4

ى نى و لکن انظر الاقال رب ارنى انظر الیک قال لن ترو لما جاء موسى لمیقاتنا و کلمه ربه »

افاق  نى فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسى صعقا فلمااالجبل فان استقر مکانه فسوف تر

 7«قال سبحانک تبت الیک و انا اول المؤمنین

ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا خودت را  گاه وعدهو چون موسى به 

به من بنما که ترا بنگرم، گفت: هرگز مرا نخواهى دید ولى به این کوه بنگر اگر بجاى خویش 

پروردگارش بر آن کوه جلوه کرد آن را متالشى نمود و  که همینبرقرار ماند شاید مرا توانى دید و 

و من اولین  گردم بازمیتو هى تو، سوى زیفتاد و چون به خود آمد گفت: منب هوش بیموسى 

 .من هستممؤ

در این مورد هرچند به شهود حق متعال تصریح نشده اما اشاره ای بدان هست چون عدم رویت، 

م( است اما وقتی با صعقه، کوه نفس او مندک و فانی مقید به بقای منیت موسی )علیه السال

                                                           
 55سوره بقره آیه  . 1

 

 (5قرآن کریم سوره عنکبوت ) هرکس امیدوار به دیدار خداست پس بداند که اجل خواهد آمد. .2
 143سوره اعراف آیه  . قرآن کریم3

www.takbook.com



 تجربیات نزدیک به مرگ رهاورد

 

23 

؛ مانع رفع و وصال و شهود حاصل گردید. این واقعه بدلیل اشاره به تحقق شهود با نوعی 1شد

الزم به ذکر است اولین مرگ اختیاری، می تواند در زمره تجربیات نزدیک به مرگ قرار گیرد. 

به نظر صورت گرفت.  "وادی طوی"( با خدای متعال در السالم هیعلدیدار و مکالمه موسی )

؛ چه اینکه ملکوت نیز نسبتی با ملکوت داشته باشد "دهیچیپ درهم"به معنای  "طوی" رسد یم

های دینی از صعقه  در برخی نقل 2.شود یم دهیچیپ هم بهدر آن،  ییسو نیاعالمی است که حقایق 

 3اخباری رسیده است.نیز ( السالم هیعل) ؤمنانم( بخصوص امیر السالم همیعل) معصومامامان 
 (لیه السالمارائه ملکوت به حضرت ابراهیم )ع -5

 شده گفتهسخن  )علیه السالم(و زمین به حضرت ابراهیم ها آسماندر قرآن کریم از ارائه ملکوت 

 4شد. که موجب یقین او ای واقعهاست. 

 مقام ابراهیم حسب بهاین تجربه ملکوتی هم به نظر ما نوعی از تجربه نزدیک به مرگ است که 

 نبوده باشد. تجربیات نزدیک به مرگزمره ولو اینکه به نحو متعارف در  شده  واقع برایش خلیل

مهم آمده  ای نکتهلکوت و شهود ملکوتی ماهیت م در موردذیل آیه شریفه در تفسیر المیزان در 

 ست:ا

ملکوت همان وجود اشیاء است، از جهت انتسابى که به خداى سبحان داشته و قیامى که به »

( )و ...کند میآدمى را به توحید هدایت  طورقطع بهبنابراین، نظر در ملکوت اشیاء ...ت او دارندذا

که منظور از نشان دادن ملکوت آسمان و زمین، به خاطر آن است که  شود میمعلوم  خوبی به

و از جهت استنادى که اشیاء  خداوند خود را به ابراهیم نشان دهد منتهى از طریق مشاهده اشیاء

 3«.به وى دارند

                                                           
به این مطلب اشاره  ، همسر سید احمد خمینیخانم فاطمه طباطباییی عرفانی به ها نامهامام خمینی )ره( در یکی از  .1

اهلل و  نجوای سری حق با بنده خاص خود صورت نگیرد مگر پس از صعق و اندکاک جبل هستی خود، رزقنا »فرمایند:  یم

ه حمد، امام خمینی )ره(، ص و در تفسیر سوره حمد نیز کوه را نفس و انانیت موسی )ع( می داند. رک: تفسیر سور «ایاک

  1332،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سیزدهم  134
2

قرآن کریم قیامت را آن هنگامی می داند که آسمان و زمین درهم پیچیده می شود )یوم نطوی السماء کطی السجل .  

ا( پس طوی، طور دیگری از اطوار وجود یا للکتب( و آن زمانی است که حتی زمین به سخن در می آید ) یومئذ تحدث اخباره

 همان ملکوت است.
را دیدم که مانند چوب خشک بر  السالم( )علیهاطراف مدینه جسد على  های نخلستان: روزى در یکى از گوید میابودردا  .3

از دنیا رفته است براى خبر دادن واقعه به خانه آن حضرت آمد  السالم( )علیهحضرت على  اینکهزمین افتاده است. او به خیال 

من  پسرعمویفرمود:  سالم(  )علیهادرگذشت همسرش را تسلیت گفت. فاطمه زهرا  السالم( )علیهو به حضرت فاطمه زهرا 

 (13االبرار، ص )لطایف  .افتد میبلکه در حال عبادت از خوف خدا غش کرده است و این حال براى او بسیار اتفاق  نمرده
ها و زمین را به ابراهیم  گونه ملکوت آسمان و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات واالرض و لیکون من الموقنین/ و این ؛4

 (35نمایاندیم تا از اهل یقین گردد. )سوره انعام آیه 
 سوره انعام 35. ترجمه تفسیر المیزان ذیل آیه 5
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خداوند متعال  محض اشیاء به اتصال و ارتباط همان بُعد این مطلب آنستکه ملکوت تر سادهتعبیر  

. این چیزی است که در گردد میعمیق مشهود ملکوتی این حقیقت شگرف و  رویتیک در  است.

 وجود دارد. کامالًمرگ نیز مطالعه تجربیات نزدیک به 

چه بسا بتوان موارد دیگری مانند جریان اصحاب کهف را نیز به لیست موارد مرگ تقریبی در 

 قرآن کریم اضافه کرد.

 نقل یک تجربه کامل

از  ای تجربه اند نشنیدهیک تجربه نزدیک به مرگ کامل را  حال تابهبرای آشنایی خوانندگانی که 

 تا با کلیت این تجربیات آشنایی اجمالی پیدا کنند. کنیم میعزیز را در اینجا نقل  وطن همیک 

سال  26برایم رخ داد و من در آن موقع  1355سال دارم. این اتفاق در سال  65من اکنون »

به خاطر شغلم در شهر  وقت آنداشتم. محل زندگی خانوادۀ ما شهر اصفهان بود ولی من در 

صبح با ماشین خود از مشهد به سمت اصفهان  2مشهد ساکن بودم. من صبح خیلی زود ساعت 

از  درجاییاکنون نبود و یک بانده بود.  خوبی بهبه راه افتادم. جاده مشهد به اصفهان در آن روزها 

راه نزدیک به قوچان ناگهان متوجه شدم که یک جیپ لندرور از روبرو در باند من آمده و با 

شود. من سعی کردم که ماشین را به سمت راست کشیده و از برخورد با  من نزدیک می  بهسرعت 

ادی او اجتناب کنم، ولی شانه کنار جاده باریک بود و ارتفاع جاده از زمین باالتر بود و فضای زی

 جاده از و خورده معلق چند من ماشین. کردم تصادف او با تالشم مرغ برای مانور نداشتم و علی

 جراحات بدنم های قسمت از بسیاری در و فقرات ستون و گردن و سر ناحیه از من. افتاد پایین به

است جان بسپارم. ولی بعد از چند دقیقه یک  ممکن هرلحظه که کردم می فکر. دیدم زیادی

 بیمارستان به باالخره رام و کرد توقف و دیده را تصادف صحنه شد میرد  آنجا ازاتوبوس که 

 بالفاصله بیمارستان کادر و شدم برده عمل اتاق به من آنجا در. بردند قوچان شهر در کوچکی

 .شدند من بدن روی کار مشغول

وقتی  حال بااینبدن من شکستگی و جراحات عمیق و زیادی داشت و من درد بسیاری داشتم. 

نگران این بودم  مثالً ؛ها و افکار مشوش زیادی به فکرم هجوم آورده بودند روی تخت بودم نگرانی

که مبادا به خاطر این تصادف نتوانم سر موعد به محل کارم بازگردم و شغلم را به کس دیگری 

را به نصیحت یکی از دوستانم که م کاش ایکه  کردم میبدهند. در همین حال به این نیز فکر 

و او را به  گوش نکرده بودم. از دست او خیلی خشمگین بودم ؛انتخاب این شغل تشویق کرده بود

 بودم این نگران. دیدم می مقصر تصادفم خاطر به و کنم می زندگی ام خانوادهخاطر اینکه دور از 

چه حالی خواهد داشت و حتی نگران ماشینم که در تصادف از بین رفته  بفهمد اگر مادرم که
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 کردم مییا عصبانی بودم و فکر  مستأصل کس همهو  چیز همهبودم. در حقیقت من از دست  ؛بود

 .بود شکایت و گله از پر ذهنم و نیست خودش جای سر چیز هیچ دنیا در

و نخوابیدم. به یاد دارم که یکی از  فرونرفتمنکردند و به حالت کما نیز  هوش بیرا در بیمارستان م

 رسید. می تجربه کمو  کار تازهسال داشت و به نظر  22پرستارها زن جوانی بود که شاید حدود 

کردند و توجه من مرتب بین  را از این افکارم پرت دهای بدنم حواس مدر دوباره مدتی از بعد ولی

 .کرد میدردها و جراحاتم و افکار متعددی که داشتم تغییر 

تغییر پیدا کرد. احساس بسیار خوبی بر من غلبه کرد و آرامش زیادی  چیز همهناگهان برای من 

در جهان صحیح و سر  چیز همهکه  کردم میاحساس  پیدا کردم. برعکس چند دقیقه قبل، اکنون

 هر مورد در یا کردم میاست که باید باشد. به هر شیئی که نگاه  گونه آنجای خودش است و 

 را چیز همه و شد می الهام من به آن مورد در زیادی بسیار اطالعات کردم می فکر که موضوعی

 طور همان شیءپدیده یا  آن که فهمیدم می و کردم می درک خوبی به شیء یا پدیده آن به راجع

 .است که باید باشد

نگاه کردم و متوجه شدم که او نسبت به قبل برایم کمی متفاوت به نظر  من به آن پرستار

 تمام از را او واحد درآن من بلکه بچرخانم، را رویم که نبود الزم او به نگریستن برای. رسد می

ط هستم. در حقیقت حس یتمام وجود او مح به گویی که کردم می احساس و دیدم می جهات

 نگریستن نوع تغییر و من تازه توانایی این. دارم حضور آن نقطه هر و بیمارستان تمام در کردم می

 آن در نگریستم می چه هر به من ضمناً. رسید می نظر به عجیب کمی برایم چیز همه به من

 .دیدم می خوبی و زیبایی

 نگریستم میچیز عجیب دیگری که متوجه شدم این بود که اکنون وقتی به آن پرستار جوان 

 زیادی تشویش و نگرانی که دیدم. کنم درک و ببینم توانستم می نیز را او احساسات و افکار تمام

 شهر و خانه از دور جوان که این از حیف که کرد می فکر خودش پیش و داشت من حال دربارۀ

که به او دلداری بدهم و به او گفتم که برعکس،  کردم سعی من. است شدن تلف حال در خود

حالم خوب نبوده است و  قدر ایندر زندگی  وقت هیچحال من خیلی خوب است و در حقیقت 

 کند نمی من های حرف به توجهی هیچ او که دیدم مینیازی نیست که نگران باشد. ولی با تعجب 

خیره شده است. من سعی کردم  خاصی نقطۀ به برعکس و کند نمی هم نگاه من سمت به حتی و

 روی که نگرد میجهت نگاه او را دنبال کنم تا ببینم به کجا چشم دوخته است. دیدم او به بدنی 

 ای کننده خیره شباهت من به شخص این. خوردم جا دیدم را بدن که وقتی. است بیمارستان تخت

. پیش خودم فکر کردم چطور است من خود کالبد این که کنم باور توانستم نمی هنوز ولی. داشت

 در اکنون و ام نداشتهچنین چیزی ممکن است؟ آیا من برادر دوقلویی دارم که از آن خبر 
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 کنم جلب خودم به را او توجه تا بزنم دست پرستار آن شانۀ به کردم سعی من است؟ بیمارستان

 .شد رد او شانۀ از دستم تعجب کمال در ولی

. بودم شده گیج و زده شگفت آمد میبه نظر  چیز همهطوری که  و دیدم میمن از چیزهایی که 

 از. است نورانی و دارد شفاف و بلوری حالتی بدنم دیدم کردم نگاه بدنم بقیۀ به و دستم به وقتی

 ناراحت من مرگ از چقدر که افتادم مادرم یاد به و باشم مرده من نکند که کرد خطور ذهنم

عجیبی اتفاق  طور بهلمان در اصفهان و نزد مادرم یافتم. این منز در را خود ناگهان. شد خواهد

 هر که بود شده  تقسیم دونیمه به من وجود گویی. دهم توضیح را آن چطور دانم نمیافتاد که 

 دو هر در من. مادرم پیش یکی و داشت حضور بیمارستان در یکی. بودم من و بود کامل نیمه

کردم که او  فکرمکان خبر داشتم. من با خود  واقات هر داتف تمام از و داشتم کامل حضور مکان

من  های دسترا غافلگیر کرده و خوشحال کنم و به همین خاطر او را از پشت بغل کردم. ولی 

ند. من تعجب کردم و سعی کردم با او حرف بزنم ولی او نیز فرورفتبدون هیچ مقاومتی در او 

 .توجهی به من نکرد

 کردم میکه نگاه  هرکسیمن به یاد یکی از معلمان سابقم افتادم و بالفاصله نزد او بودم. به 

 و ها استرس و بفهمم را شخص آن مالی و معیشتی وضع حتی و احوال و افکار توانستم می

 و کرد می فکر پسرش دربارۀ موقع آن در معلمم که دارم یاد به مثالً. کنم درک را او های نگرانی

پسر او را نیز ببینم. من در مورد چند دوست و خویشاوند دیگر نیز  توانستم می حال همان در من

ولی گویی  کنمارتباط  کردم با آنها ایجاد رفته و سعی ها آن یک به یک  یکفکر کردم و نزد

 توانم نمی و ندارد ای فایده تالش که شدم متوجه. شنید نمی مرا صدای و دید نمیرا م کس هیچ

 .رقرار کنمب ارتباط باکسی عادی طور به

در طول تمام این وقایع من هنوز در بیمارستان هم حضور کامل داشتم و شاهد همۀ اتفاقات آنجا 

را متوفی اعالم کردند و یک برگه را مهر و امضاء دیدم که در بیمارستان دکترها م هم بودم.

مریض احیاء نشد. آزمایش میدریاز دوبل انجام » :نوشته بود کردند و در پرونده من گذاشتند که

روی بدن من یک ملحفه کشیدند و آن را از « نبود. مرگ قطعی اعالم شد. آمیز موفقیتشد ولی 

گذاشتند و به اتاقی که در آن درگذشتگان را  دار چرخروی تخت بلند کرده و به روی یک تخت 

شدم ولی  زنده دوباره بعد دقیقه 32 من پزشکی گزارش طبق. بردند داشتند میموقت نگاه  طور به

 .دقیقه چیزهای بسیاری را دیدم و تجربه کردم 32در این 

 کردم، حرکت درخشان نوری سمت به سرعت با و کردم عبور تونل یک از ام تجربهاز  درجاییمن 

. بود داده ازدست را خود معنای برایم زمان زیرا بود ام تجربه از ای نقطه چه در دقیقاً دانم نمی ولی

ن تونل مانند عبور از یک قیف بود که یک سر آن پهن و سر دیگر آن باریک و ای از عبور احساس
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شوم. این تونل خیلی طوالنی و  کردم در این تونل به جلو فشار داده می تنگ است و احساس می

هیچ ترس و نگرانی وجود  بسیار تاریک بود، ولی من در این تاریکی احساس مطلوبی داشتم و

آن عشق زیادی وجود  کردم که در رفتم که احساس می یک نقطه نورانی می طرف بهنداشت. من 

کرد. وقتی به نور رسیده و به آن  به سمت خود جذب می شدت بهرا دوست داشت و دارد. نور م

پیدا  چیز همهمتصل شدم تمام باورهای من تغییر یافتند. در آن هنگام درک و فهم عمیقی از 

متعلق به خود من و از من بودند، ولی تنها  هایی حکمتدانش و  ها اینفهمیدم که  کردم. می

را فراموش کرده بودم.  ها آندور شده و  ها آنموقت از  طور بهزیستم  که در دنیا می درزمانی

ند تمام دنیا ک زندگی من در دنیا مانند کرم ابریشمی بود که در یک پیله قرار دارد و گمان می

ین دنیای کوچک خود را سرگرم کرده باهمداند و  همین پیله است و خود را وابسته به آن می

 و بودم رها و آزاد من است. ولی اکنون مانند یک پروانه بودم که از پیله خود بیرون آمده است. 

 آنچه بودن عالی و زیبایی از بودم، پیله در که هنگامی. کردم می درک را جهان عظمت و بزرگی

 یافتم محدود بود آنچه در پیله میو وابستگی من به  خوشی دل تمام و بودم خبر بی است آن فرای

 .به دنیا و تمام چیزهای آن

رفتم که احساس کردم خانه و وطن حقیقی من است و من  نشین دلمن به مکانی نورانی و 

 و دورافتاده ای به جزیرهمن در دنیا مانند تبعید یک نفر  وزندگیتعلق دارم  آنجاکامل به  طور به

به آن  که وقتیاید و  از وطن و خانه خود دور بوده ها سال که وقتیمانند  ؛ار استناسازگ

اید و چطور اینجا  در غربت و سختی بوده قبلبا فهمید که چقدر در مقایسه  گردید تازه می بازمی

برایتان آشناست و اینجاست که راحتی و صمیمیت و محبت و عشق واقعی منتظرتان  چیز همه

 .است

خود را  و خاصیتدر این مکان گذشته و آینده و دور و نزدیک و تاریک و روشن معنائی نداشت 

 و بودند آنجا نیز دیگری ارواح. رسید میعالی و در حد کمال به نظر  چیز همهبود.  داده ازدست

 من ولی. دارند من به نسبت کمتری امکان و نور بعضی و بیشتر امکان و نور بعضی هک دیدم می

 غبطه احساس ای ذره ندرسید می نظر به تر نورانی و تر پیشرفتهکه از من  آنانی به نسبت

 و دارم را خود رشد و ظرفیت من و خود رشد و ظرفیت ها آن که بود روشن برایم کامالً. کردم مین

 .باشیم باید که هستیم موقعیتی و جا در ما از هرکدام

من نزد مادرم و بقیۀ دوستان و اقوام رفتم احساس گنگی داشتم که وجودی دائماً و  که هنگامی

 ببینمشان خواستم می که کسانی سمت به من حواس قدر این ولی. کند میرا همراهی م وار سایه

 کردم می توجه او به که حال ولی. بودم نکرده او به توجهی که بودم خودم افکار در و بود معطوف

مقدس است که همیشه و در تمام  و ارزشمند و نورانی بسیار وجودی او که کردم می احساس
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کامل و بشدت دوست دارد و  طور بهرا ن بوده است. احساس کردم که او ملحظات زندگی همراه م

 چنان آنمن نیز او را بشدت دوست داشتم و بین ما عشقی عمیق و نامشروط وجود داشت. او 

بود که بالفاصله با تمام وجود مجذوب او شدم. پیش خود فکر کردم آیا  نشین دلجذاب و زیبا و 

 ارتباط. استزمان یا پیامبر او امام زمان یا پیامبر است؟ فکری از من گذشت که او باالتر از امام 

 جواب کامل طور به و بالفاصله را داشتم من که سؤالی هر او. بود فکر و پاتی تله طریق از ما

ماند. هر موضوعی  ی در مورد آن باقی نمیدیگر سؤال و ای ندانسته نکته دیگر که طوری به داد، می

بود. اگر تمام دانشمندان دنیا دیدم در کمال  فهمیدم و هر آنچه در پیش روی خود می که می

توانستند یک نقطه از آن را طوری تغییر دهند که بتواند آن را بهتر یا زیباتر  شدند نمی جمع می

 .کند

ا دارد. فقط بعضی از ارواح چنان در دنیای راهنم یک میرد میکه  هرکسیمن درک کردم که 

 که دیدم می را افرادی مثال عنوان به. شوند نمیمتوجه این راهنما  وقت هیچکه  اند غرقخود 

 دنیا از دیگری چیز یا خود مسند یا خود اموال نگران هنوز ولی بودند مرده که بود زیادی سالیان

هنوز در دنیا و روی زمین اسیر بود. روحی را  ها آن روح و اند مرده که نبودند متوجه و بودند

کرد که  رفت و سعی می بعد از مرگ خود هنوز به دفتر کار و ریاست خود می ها سالدیدم که  می

مانند دنیا کاغذها را امضاء کند، بدون اینکه متوجه باشد که قادر به چنین کاری نیست. فهمیدم 

اسیر خود نگاه دارد و از  ،ما را حتی بعد از مرگ روح تواند میشدید  دنیاییکه هرگونه وابستگی 

 .گیری کندصعود آن جلو

در اسارت به  کامالً ها آناز همه بدتر بود.  ها آنافرادی را دیدم که خودکشی کرده بودند و شرایط 

 و عزیزان دراز سالیان برای آنان ارواح گاهی. نداشتند را باکسی ارتباط امکان و بردند میسر 

تعقیب  وار سایهضربه زیادی دیده بودند  ها آندر دنیا را که در اثر خودکشی  نزدیکانشان

 و نداشت ای فایده هیچ ولی. داشتند ها آن از بخشش طلب و خواهی معذرت در سعی و ندکرد می

 افراد به رام توجه و داد می نشان من به من راهنمای را ها این تمام. شد مین شنیده ها آن صدای

 فیلم یک مانند که کرد معطوف دیگری های صحنهرا به . سپس او توجه مکرد می جلب مختلف

 داده نشان من به ابتدا از که بودند من زندگی های صحنه ها این. گرفتند می شکل من جلوی

 .شدند

 صورت بهمن زن جوانی را دیدم که باردار بود و قسمتی از وجود )روحی( خودم را دیدم که 

 کردم میمن حامله بود. احساس  ها او یکی شد. این مادرم بود که بامواجی وارد بدن او شد و ب

 احساس. شد مادرم بدن وارد و شده متمرکز من از قسمتی نوعی به ولی هستم جهان تمام در من

 من. ندارد و نداشته وجود پایانی و آغاز و است وصل هم به چیز همه اینکه بود، اتصال من
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 مدت کنم می فکر ولی افتاد اتفاق این بارداری از ای مرحلهر چه د بگویم درستی به توانم نمی

 تصادف لحظه تا خردسالی از را خود زندگی تمام حقیقتاً من. بود مادرم زایمان از قبل زیادی

 گری نظاره زمان هم طور به ولی کردم، می تجربه دوباره را خود زندگی من. کردم زندگی دوباره

ای که اکنون  نمودم. تفاوت نحوه ام این واقعیت را مشاهده میتم سوم شخص صورت به که بودم

های رفتارم را در بقیه  کردم با دنیا این بود که اکنون تمام عواقب و بازتاب ام را تجربه می زندگی

عمل  ترین کوچکدیدم که چگونه حتی  کردم. می دیدم و حس می می چیز همهو بر روی  ها انسان

که شاید به کسی گفته  آزاردهندهمن، از یک لبخند ساده گرفته تا یک اخم یا سخنی درشت و 

 ردوبدلها و امواجی به خاطر آن در جهان  گذاشت و چه انرژی اثر می چیز همهبودم، بر روی 

 .شد می

 ناز دیگراهای من  و رنجش ها دلخوریدیدم که  در دید و نگرش جدیدی که داشتم همچنین می

اند. حتی آنجایی که خوبی زیادی در حق کسی انجام داده بودم و در مقابل از او  بوده مورد بی

است و  فرد منحصربهدیدم که او یک موجود آزاد و  و رنجش دریافت کرده بودم. می اعتنایی بی

از  خواهد عمل کند و تجربه خود را شکل دهد و به من ربطی ندارد که او که می گونه آنتواند  می

و  فرد منحصربه ها انساندیدم که هر یک از ما  کند. می آزادی انتخاب خود چگونه استفاده می

قابل جایگزین کردن نیست. در تمام کائنات و جهان  کس هیچهستیم و در خلقت  باارزشبسیار 

هستم.  بها گرانو  باارزشهستی کس دیگری مانند من وجود ندارد و نخواهد داشت و من بسیار 

های خود من است نه رفتار و برخوردهای دیگران.  باید برای من مهم باشد رفتار و واکنش چهآن

من نباید هیچ توقعی از کسی داشته باشم یا قضاوتی در مورد کسی بکنم، بلکه باید فقط مراقب 

 .خود و اعمال خود باشم

تواند به هر  من میحتی اگر هیچ خدمتی به دیگران از من ساخته نباشد، تنها یک لبخند ساده 

تمام  وقت هیچچیزی انرژی مثبت بدهد، حتی به گیاهان و حیوانات و تمام هستی. این لبخند 

انرژی منفی و بدی از  که وقتیگشت. همچنین  بازخواهدخود من  سوی بهنخواهد شد و باالخره 

من  خود سوی به درنهایتگذارد و  اثر منفی می چیز همهکنم این بر روی  خود صادر می

کنم، بلکه تمام  . دیدم که در حقیقت من هیچ کار خوب و بدی در حق کسی نمیگردد بازمی

 .دهم در حق خودم و برای خودم است آنچه انجام می

و مانند  باارزش ،زندگی هرلحظهام فهمیدم این بود که چقدر  چیز دیگری که در مرور زندگی

و چقدر من وقت خود را در زندگی به بطالت یا  شده دادهای است که به من  و هدیه بها گرانی درّ

بودم. من باید وقت خود را به یادگیری و افکاری مثبت و خدمت و   سپری کرده ارزش بیاموری 

خوردند.  بدرد من می سوی اینگذراندم زیرا این چیزها بودند که اکنون در  محبت به دیگران می
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است و من هم  گونه اینکه خدا  گونه هماندم، بو مهربان می با همهبخشیدم و  باید همه را می

(. در آنجا نه قضاوتی بود و نه درحرکتمخدا گونه شدن  سوی بهای از وجود الهی هستم )و  پاره

و  ام زندگی لحظه به لحظهکردم و  عذاب و تنبیهی، بلکه تنها من بودم که در مورد خود قضاوت می

 .دادم ار میهر عمل و فکر و احساسم را مورد ارزیابی قر

در خیابان آزار و  پسربچهاین بود که وقتی بچه بودم به یک  ام زندگییک مثال در مورد مرور 

اذیت زیاد جسمی و روحی وارد کردم. او به گریه افتاد و من ترسیده و فرار کرده و به خانه 

ن بچه نوعی دیدم که در اثر درد و گریه ای ام زندگیبازگشتم و در اتاقی پنهان شدم. در مرور 

 تأثیر آن از ها پشه و گنجشکان حتی و رهگذران که شد میانرژی منفی از او به اطراف صادر 

 مورد در ما بندی تقسیم و دارد وجود چیز همه در حیات که دیدم می من. کنند می دریافت منفی

 .است زنده چیز همه حقیقت در و ماست دنیوی نگاه و دید از غیرزنده و زنده موجودات

 حقیقت در و ام زده آسیب خودم به حقیقت در ام کردهمن دیدم که هرگاه آزاری به کسی وارد 

 کرده دریافت درجایی بیشتر رحمتی و خیر من آزار این برابر در او زیرا ام کرده او به خدمتی

 کوچک، لبخند یک حتی بودم، کرده خوبی و محبت ترین کوچک کسی به هرگاه همچنین. است

ساله بودم، ما و بقیه اقوام یک  11وقتی  مثال عنوان به. بودم کرده خدمت خود به حقیقت در

اتوبوس دربست کرایه کرده بودیم تا به مشهد برویم. یکی دیگر از اقوام ما با ماشین شخصی خود 

 برای ما و شد خراب اتوبوس ،راه از درجایی. آمد میکه یک بنز قدیمی بود به دنبال اتوبوس 

ظرف آبی را به من داده و گفت  ،شاوند صاحب بنز ماخوی آن. شدیم متوقف چندساعتی آن تعمیر

 من برای ولی کردم آب را ظرف من. کنم آب بود نزدیکی آن در که ای چشمهکه بروم آن را از 

 کنم خالی را ظرف آب از کمی گرفتم تصمیم راه در من. بود سنگین کمی آن حمل بودم بچه که

به تنهائی در زمینی خشک روئیده بود. من  که افتاد درختی به چشمم آنجا در. شود تر سبک تا

که بودم خالی کنم، راهم را دور کرده و پیش آن درخت  نجاییاهماینکه آب ظرف را در  جای به

رفتم و آب را پای آن خالی کردم و چند لحظه هم ایستادم تا مطمئن شوم آب به خورد آن رفته 

چنان به خاطر این کارم مورد قدردانی و تشویق قرار گرفتم که  ام زندگیاست. در مرور 

. بودند خوشحال و ندکرد میباورکردنی نیست. گویی تمام ارواح به خاطر این عملم به من افتخار 

 من دید از زیرا بود عجیب برایم این و رسید می نظر به ام زندگی کارهای بهترین از یکی کار این

 ام دادهدر زندگی انجام  تری بزرگ بسیار خیر کارهای که کردم می فکر و نبود مهمی چندان چیز

 بسیار ارزش من عمل این که شد داده نشان من به ولی. است کوچک ها آن برابر در این که

 وجود خودم برای آن در توقعی و شائبه هیچ و شده  انجام دل روی از کامالً زیرا داشته زیادی

 …است نداشته
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راهنمای من به من گفت که باید بازگردم زیرا هنوز موعد من نشده است. من گفتم منظورت 

چیست؟ او گفت که مرگ من اتفاقی بوده و هنوز زمان من روی دنیا به پایان نرسیده است. من 

او  ،حاضر نیستم به آن مکان پر از درد و تاریکی بازگردم. در پاسخ وجه هیچ بهگفتم که هرگز، 

رشد روحی( به ضرر  ازنظر) بازنگردمرا در آینده به من نشان داد و من فهمیدم که اگر م زندگی

آورم ولی به یاد دارم که  خود من است. اکنون آنچه به من نشان داده شد را به خاطر نمی

خواستم که به دنیا بازگردم تا  ها به پایان رسیدند دیگر با تمام وجودم می که این صحنهبعدازاین

حاضر به بازگشت  وجه هیچ بهپیش  لحظه یکخود را در دنیا انجام دهم. همین منی که  یتمأمور

اینکه قبول کردم که به دنیا بازگردم، با سرعت نور به سمت زمین بازگشتم و  محض بهنبودم. 

وارد بدنم شدم و ناگهان تمام درد آن جراحات به من بازگشت. من از درد شروع به آه و ناله 

رو نزدیک آن اتاق بود صدای من را شنید و درراه که  نانفر از خدمه بیمارست کردم و یک

 .را دوباره به اتاق عمل بردندتار به اتاق من هجوم آوردند و مبالفاصله تعداد زیادی دکتر و پرس

برای من چندین ماه طول کشید تا بتوانم دوباره خودم را با زندگی دنیا وفق دهم. آنچه از زندگی 

 مخفی همه از را ام تجربهمن  ها سالاز ذهن من پاک شده بود. برای  تماماًآینده خود دیده بودم 

 مشد می روبرو ها آن منفی قضاوت با کردم می صحبت دیگران برای آن از که هنگامی زیرا کردم می

 از بعد اینکه تا. بود شده مشکل برایم عادی وزندگی شد می زده تخیل و دیوانگی اتهام من به و

 مشابه هایی تجربهشدم که افراد زیاد دیگری نیز  متوجه و دیدم زمینه این در کتابی سال چندین

 بیان و زبان با یا کند فرق من با کمی ها آن تجربه جزئیات است ممکن گرچه ،اند داشته من

 بیابم را دیگری افراد که شدم مشتاق خیلی من ،اتفاق این از بعد. باشد شده داده شرح متفاوتی

ل خود را تغییر داده و در قسمت خدمات پزشکی شغ حتی من. اند داشته من مشابه ای تجربه که

 برخورد که هایی مریض با بیمارستان در کردم میدر بیمارستان مشغول به کار شدم و سعی 

 هم ها آن شاید اینکه امید به کنم برقرار ارتباط بودند شده احیاء یا داشته مرگ با نزدیکی

دیک به مرگ در جامعه بیشتر جا افتاد و نز های تجربه تدریج به. باشند دیده را مشابهی چیزهای

 که دیگری های گروهمرتب )حداقل یکی دو بار در ماه( در جمع دوستان یا  طور بهمن امروزه 

 برعکس. کنم می صحبت ها آن با ام تجربه به راجع مفصل طور به و یافته حضور هستند مند عالقه

 رسد می نظر به و دارند ام تجربهنیدن ش به بسیاری عالقه ترها جوان خصوص به مردم اآلن سابق،

 1«.گیرند می قرار تأثیر  تحت

 شده نقلبعد، به شرح مراحل و نتایج تجربه نزدیک به مرگ بر اساس تجربیات  های فصلدر 

 .پردازیم می

                                                           
  تجربه آقای محمد زمانیهای نزدیک به مرگ،  . سایت تجربه1
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 فصل دوم

 خروج روح از بدن

خروج روح از بدن است.  ه آناولین مرحل قاعدتاً؛ گوییم میوقتی از تجربه نزدیک به مرگ سخن 

 .و ابعاد آن خواهیم پرداخت مسئلهپیش رو به این  های بخشدر 

لت جسم و ماده در عدم اصا دهنده نشان ،خروج روح از بدن همراه با بقای حیات و آگاهی انسان

 شود می. این نوع نگاه که تنها در ادیان آسمانی و مکاتب معنوی یافت استذات و حقیقت انسان 

نوعی از نگاه وجود دارد  ،در مقابلاتی دارد که در نوع تعالیم این مکاتب متجلی شده است. اقتضائ

. بیند نمیاصالتی  در قیاس با بدن مادی که یا برای انسان حقیقت معنوی قائل نیست یا برای آن

ن دو وت ایتفا ترین مهم. شود میبه نحو دیگر دیده  گرا مادیاقتضائات این نوع نگاه هم در مکاتب 

مرگ را  ،معنامحور های نگاهجاودانگی وجود انسان و عدم جاودانگی آن است.  مسئلهدر  نوع نگاه

 با پایان وجود انسان و برابر آن راماده محور  های نگاهادامه زندگی در طور دیگر از اطوار وجود و 

 .دانند مینابودی آن 

 پیش از خروج روح از بدن حاالت فردبخش اول: 

 .اند نمودهاحساس کرده و خود را برای آن آماده  آن رابرخی افراد قبل از وقوع مرگ نزدیک بودن 

با احساساتم کلنجار  که درحالیمرگم نزدیک است، با زحمت زیاد و  کردم میمن که احساس »

سرم خداحافظی کردم و سپس چشمانم را بسته و سعی کردم کمی استراحت کنم. باهم ،رفتم می

«.منتظر پایان بودم، منتظر خاموشی و سکوت ابدیمن 
1

 

 اما نگاه افراد در ؛به آن اشاره کردیم قبالًهمان نگاه مادی صرف است که  ناشی از تعابیر آخراین 

 .سازد میرا منتفی ن ها آنو حیات پس از مرگ  کند میانسان تغییری ایجاد نحقایق جهان و 

نیستند بلکه گاهی  اطالعی کمو  سواد کمافراد  الزاماًمرگ نابودی است  کنند میفکر کسانی که 

که در تجربیات مادی  پردازند میبرخورداری از علم و دانش ظاهری به انکار حقایقی  باوجود

 .شوند مییافت ن صریحاً

، اطمینان کامل داشتم که زندگی بعد از مرگ دانستم میمن که خود را باهوش و اهل علم »

 بعدازآن بیداری که خوابی همان بود، خواهد ابدی خواب این کردم می فکر خود با وجود ندارد.

 به خدا نام خواندن و دعا هم لحظه یک برای حتی بودم حال این در وقتی. داشت نخواهد وجود

«.نکرد خطور من ذهن
2

 

                                                           
 استرم هوارد ، تجربۀهای نزدیک به مرگ سایت تجربه .1
 استرم هوارد ، تجربۀهای نزدیک به مرگ سایت تجربه .2
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و به  اند کردهالهی را شنیده و باور  آوران پیامآسمانی  های پیامکه  انددر مقابل این افراد کسانی 

 ها آنرایط زندگی انسان به کمک ش ترین سختاز  دریکیخدا و عالم غیب باور دارند. این باور 

 .آید می

 خداباورو از خدا کمک خواستم. من در آن روزها به وجود  بودم زده وحشتمن تنها و گیج و »

داشتم ولی از او به خاطر زندگی پر از مشکل و معیوبی که داشتم عصبانی بودم. با خود گفتم اگر 

و باید بگویم که او  است اآلنو  جا همیندر زندگی یک جا باشد که من به کمک خدا نیاز دارم 

«.مید نکردامرا نا
1 

 شوند میحیات پس از مرگ واقف  به حقیقتبه هر ترتیب انسان باورمند یا بی باور هردو 

 چشیدند. آن را تمام وجود، با این تجربه کنندگان همچنان که

جدا شدن از اطرافیان  چراکهموجب حزن و اندوه افراد شود  بسا چهاحساس نزدیک شدن مرگ 

 است. انگیز حزنعاطفی سخت و  ازلحاظ غالباً

شد، یک آگاهی جدی و غیرعادی پیدا کردم که  شک الکتریکی به بدن من وارد می که درحالی»

الوقوع است. من به خاطر از دست دادن تمام چیزها، سیاره زمین، دوستانم، خانه و  مرگم قریب

را بودم و آن  بسته دلدانستم و به آن  و عزیزانم و بقیه محزون شدم. هرچه که می ام خانواده

رو بودم، با گریختند و من با مرگ رودر ستانم میکردم همه از د فرض می پایدار وواقعی 

«.نادانسته
2 

یک دغدغه  تواند میاست بلکه  موردتوجه باًغالدر موضوع مرگ  افراد دیگری که برای مسئله

س هراو در برخی افراد هول  مسئلهدرد کشیدن قبل از خروج روح از بدن است. این  مسئلهباشد 

 باوجوداینکه بینیم میاما در برخی تجربیات نزدیک به مرگ  ؛کند میخاصی نسبت به مرگ ایجاد 

هیچ احساس  سریع روح از بدن، وی خروج به دلیل اما گیرد میفرد در شرایط دردناکی قرار 

 .کند میدردی ن

زیادی شنیدم و متوجه  سروصدایام در ماشین نشسته بودیم که ناگهان  من به همراه خانواده»

ن از کوه است. در همین حال صدایی رفت پایین حال در  و شده خارجشدم که ماشین از جاده 

من احساس آرامشی کامل  ولی عجیب است«. درست است چیز همه»من گفت مذکر از درون به 

رفت و به موانع مختلف برخورد  ماشین پایین می که درحالیداشتم و هیچ ترسی در من نبود. 

. این صدا از درون فکر من «راه آن بروبه هم»غلطید، همان صدا از درون به من گفت  کرده و می

                                                           
 آکفرد دیوید تجربه، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 موریسی دایان تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
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 2«.ولی از من نبود و شخص دیگری بود. من ناگهان خود را در فضائی الیتناهی یافتم 1آمد می

بعد گفتگو  های فصلبودن این صدا را به خاطر داشته باشید. در مورد این موضوع در  درونی

 خواهیم کرد.

بدن من با چنان شدتی در اثر شک برق به سمت عقب پرت شده و به زمین خورد که سر من »

. ولی من هرگز این جراحات را حس فرورفتبه دیوار اصابت کرده و آن را شکسته و در آن 

را از  گرفتگی برقدر حقیقت من تمام منظره  .کردم منظره را از باال تماشا می ا من ایننکردم، زیر

«.دیدم باال می
3

 

 هنگام خروج روح از بدن وقایعبخش دوم: 

تجربه ناگهانی است. این تجربه یک اغلب در تجربیات نزدیک به مرگ  تجربه خروج روح از بدن

در طول زندگی خود این تجربه را  ها انسان چراکهاست  همراه با حس شگفتی و تعجبگاهی 

را خروج روح از بدن  بعد ازنداشته و ذهنیتی نسبت به آن ندارند. موارد زیر حس و حال افراد 

 .کند میبیان 

تغییر پیدا کرد. احساس بسیار خوبی بر من غلبه کرد و آرامش زیادی  چیز همهناگهان برای من »

 سر و صحیح جهان در چیز همه که کردم میاکنون احساس  پیدا کردم. برعکس چند دقیقه قبل،

 4«.باشد باید که است گونه آن و است خودش جای

دانم چقدر  م. نمیفرورفتهوشی بود   خواب یا بی دانم نمی که حالتی در و بستم را چشمانم من »

و دیدم  بازکردهزمان گذشت، ولی بعد از مدتی احساس خاص و عجیبی پیدا کردم و چشمانم را 

منطقی به نظر  اصالً. بسیار تعجب کردم، این ام ایستادهکه در کنار بدنم که روی تخت بود 

 5«خارج از بدنم به بدنم نگاه کنم. توانستم بفهمم که چطور ممکن است از و نمی رسید نمی

 تانم رامن از روی صندلیم که دوستانم مرا روی آن گذاشته بودند بلند شدم و سعی کردم دوس»

 آینه جلوی که هنگامی ولی رفتم بود اتاق در که آینه یک سمت به م.صدا کنم ولی پاسخی نشنید

 که صندلی طرف به من. نبود آینه در من تصویر زیرا کردم، وحشت کردم، نگاه آن به و گرفتم قرار

که  فراگرفترا دن من آنجا است. تعجب مب که دیدم ولی برگشتم بودم نشسته آن روی ابتدا

                                                           
1
 خوانیم: پس بشنو روزی که ندادهنده ای از جایی نزدیک ندا می دهد.سوره مبارکه ق می  41در آیه . 
 رومی تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 موریسی دایان تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 زمانی محمد آقای ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 استرم هوارد ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
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را ببینم و چرا من خود را از  چیز همه ازاینجاچطور ممکن است که بدن من آنجا باشد ولی من 

1«؟مانند همیشه و از زاویۀ درون بدنبینم نه  بیرون خود می
 

حقیقت داشته باشد. ولی  تواند میپیش خود گفتم که این باید یک خواب و رؤیا باشد و ن»

واقعی و ملموس و زنده بود و  کامالً چیز همه. بینم نمیخواب  دانستم میواقعیت این بود که 

بود و بیش از هر موقع دیگر احساس  تر دقیقو  تر قوی مراتب بهحواس من از زندگی عادی 

«.کردم می 2بودن زنده
3 

من در زانوهایم احساس ضعف شدیدی کردم و روی زمین افتادم. در لحظۀ افتادن، زمان برای »

از  کامالًمن متوقف شد و من خود را معلق در فضا یافتم، مانند یک فضانورد. تمام دردهای من 

 . درالعاده پر شد ن از نوری خارقبین رفته بودند. در این لحظه تمام جهان در پیش روی م

دیدم برایم  های غیرقابل وصفی که می کنم. رنگبتوانم وصف زیبایی آن را  که من نمی مفتگش

تازگی داشتند. من در طول زندگی همواره دچار افسردگی مزمن بودم ولی در آن لحظه احساسی 

مراتب  ناپدید شده بود. این احساس لذت به کامالًو افسردگی من  جز شادی مطلق در من نبود

4«.احساس دنیایی بودباالتر از هر 
 

 فضای در و شدم خارج خود بدن از  از ناحیۀ پشت سرم آرامی بهاینکه دراز کشیدم  محض به»

و همچنین پسرم را که  خودم بدن که درحالی شدم معلق بدنم باالی و سقف زیر اتاق باالی

دیدم. احساس خروج از بدن برایم مانند  اش خوابیده بود را از باال می در گهواره آرامی به

5«.ترین پدیدۀ دنیا بود طبیعی
 

 6«ید.د و آن را از باال می شده خارجگوید که از ناحیۀ سینه از بدن خود  بتی می»

و خود را در  شده خارجو من از ناحیۀ چشمانم از بدنم  محوشدهجلوی دید من این جداره »

 7«.فضائی بسیار متفاوت و عجیب یافتم

 :شود میاز این تجربیات چنین فهمیده 

زمان مثال،  طور به. شود میادراک و نگاه انسان  اساسی در اول: خروج روح از بدن باعث تغییر

. فرح و انبساط و آرامش شوند می. همه امور منطقی و درست دیده شود میمتوقف  برای فرد

                                                           
 آکفرد دیوید تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 سوم( مثنوی معنوی، دفتر) ست/کآب حیوانی نهان در ظلمت است گوید: مرگ دان آنک اتفاق امت . مولوی می2
 استرم هوارد ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 متیو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 بولیت خانم تجربه، تجربه های نزدیک به مرگسایت  .5
 جین بتی تجربه، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ6
 آناوا آلون تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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انسان از دردها و  .آورد میبدن است به انسان رو  های محدودیتخاصی که ناشی از رهایی از 

 تغییر ادراک بیشتر خواهیم پرداخت. مسئلهدر فصل بعد به ما  .شود میحاالت بدن رها 

افراد متفاوت است. البته باید توجه داشت که نسبت روح و  حسب بهدوم: محل خروج روح از بدن 

 و شی مادی نیست که خروج یکی از دیگری به نحو متعارف باشد چه اینکهجسم نسبت د

خروج روح از بدن  برتر است لذا آگاهی حیات و نوعی، مجرد روح ماهیتخواهیم دانست؛ 

 های پدیدهبرای بیان  سویی اینخالصه اینکه الفاظ  .و عادی تصور گردد طورمعمول به تواند مین

برخی تجربه  ند.نکه هست بیان ک طور آن آن راند حقیقت توان میمعنوی کارایی کافی ندارند و ن

در فهم  محترم باید به آن توجه داشته باشد؛نده خوان و اند کردهتصریح  کنندگان به این مطلب

و  سویی اینت مفهوم لفظ توجه کرد نه خصوصیات کلی بهالفاظ استعمال شده در این پدیده باید 

 مدنظرصرف معنای خروج باید  شود مییعنی وقتی از خروج روح از بدن سخن گفته  ؛مادی آن

 . مانند خروج از سینه یا چشم مادیو کیفیات قرار گیرد نه خصوصیات 

 از خروج روح وقایع پسبخش سوم: 

حالت اولیه خروج روح از بدن را در قالب برخی تجربیات بیان کردیم. اکنون به ادامه این حاالت 

 .کنیم میبیان  آن راو در ذیل هریک توضیح مربوط به  پردازیم میایع و وق

 توصیف غیرقابلانتها و  ظرف مدت بسیار کوتاهی وارد محیط و فضائی شدم که آرامش آن بی»

1«بود.
 

که  اند گفتهاغلب از حس آرامش خاصی سخن  اند داشتهنزدیک به مرگ  2کسانی که تجربه مثبت

ناشی از  ،بخش مهمی از این حس آرامش مطمئناًپس از خروج روح به ایشان دست داده است. 

وجود است و محکوم به ، طور دیگری از اطوار گنای بدن و حاالت آن است. عالم معنارهایی از تن

 نیست. مادی  محدودکنندههیچ ویژگی 

به من  ها آن. با نگاه به آمدند مید و ناخوشاین خطرناکنوجوان را دیدم که به نظر  3در آنجا »

 51. زن دیگری را دیدم که حدود اند شده کشتهدر حال مستی تصادف کرده و  ها آنالهام شد که 

چقدر  گفت می. من کمی به او گوش دادم و شنیدم که زد میمداوم حرف  طور بهسال داشت و 

برنزه است.  شدت بهداشت، مانند اینکه  غیرعادیزیباست و چه اندام موزونی دارد. پوست او رنگی 

                                                           
 مشهد از امین آقای تجربۀ ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
لذت را تجربه کرده است در مقابل تجربیات منفی  . تجربه مثبت نزدیک به مرگ تجربه ای است که فرد در آن نور و مهر و2

 که در آن تاریکی و درد و رنج تجربه شده است.
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تعداد زیادی به  ترتیببه همین  و ؛پوست درگذشته استبه من الهام شد که او در اثر سرطان 

 1«آنجا آمدند.

اما این  ؛مانند این مورد، مشاهده سایر ارواح پیش آمده است یاری از تجربه کنندگانبرای بس

ع از حاالت و درونیات ما متفاوت است. این مشاهده همراه با اطال سویی اینمشاهده با مشاهده 

"السرائریوم تبلی " ؛کند میقرآن کریم را تداعی  و این تعبیر سایرین بوده
روزی که سریره ها و  2

که  آید می به دست. از این بیان این نکته معرفتی ارزشمند هم شود میامور باطنی افراد آشکار 

عالم وجود است  شئونروز به معنای متعارف ما نیست بلکه منظور شانی دیگر از  ،منظور از یوم

که مانند روزهای ما  نامند میاین جهت روز  به آن آشکار است. پس روز قیامت رادر  چیز همهکه 

 دهد میقرار  تأکیدگفتیم مورد  قبالًاصلی را که  ،و روشن است. این بیاندر آن آشکار  چیز همه

نه  اند کسانی سویی اینی خود با معنای در مفهوم کل صرفاًمعنوی  های پدیده کننده بیان که الفاظِ

است نه خصوصیات زمانی  مدنظر "امورروشن بودن "مفهوم کلی  "ومی"در کیفیت. پس در لفظ 

 مادی. های ویژگیو سایر 

کنم که رنگ آن  بعد از مدت زمانی در آمبوالنس متوجه شدم که از بیرون به بدن خود نگاه می»

توانستم شهر و  و می شده محوحرکت و بدون حیات است. دیوارهای آمبوالنس برایم  پریده و بی

 کار ها را ببینم. تعجب کردم که من این باال و در این ارتفاع چه های آن و آسمان و ستاره چراغ

دیدم که با  هایی را می صورت رسد؟ کوچک به نظر می قدر اینناگهان  چیز همهکنم؟ چرا  می

کسانی بودند که  ها آنشدند. بعضی از  شده و سپس محو می تر بزرگسرعت به سمت من آمده و 

«.شناختم. آنجا پر از ارواح شده بود و بعضی را نیز نمی شناختم و مرده بودند می
3 

نین مشاهده سایر ارواح اهی و ادراک و همچتغییر وسعت آگتجربه قبلی است و  مانند تجربه این

 است. در آن مطرح شده

 چیز همهکردم.  اکنون در اتاق بیمارستان نزدیک سقف بودم و به پائین و بدن خود نگاه می»

را گرفته نی که در اطراف تخت دور )بدن( مو کسا رسید، تخت، بدن من خیلی کوچک به نظر می

جدا و آزاد بودم.  کامالًبودند. احساسی از حزن و اندوه اتاق را پر کرده بود ولی من از این احساس 

کردم ولی به  تک کسانی که آنجا بودند احساس شفقت و محبت بسیار زیادی می من برای تک

ست، بگویم که حالم خوب ا ها آنخواستم به  احساس وابستگی و الصاق نداشتم. می کس هیچ

                                                           
 ایمی نام به ، دختریسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 3.قرآن کریم سوره طارق آیه 2
 آنتونت جزیان تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
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را ستند صدای متوان نمی ها آنخوبم، ولی  کامالًنگران من نباشید. نگاه کنید، من این باال هستم و 

 1«.بشنوند

. این ندارد تأثیریکی که در تجربه کننده ، باز ادراک حاالت دیگران را داریم. ادرادر این تجربه

تحت  شویم میاز حاالت دیگران مطلع ما وقتی  سو اینادراک ملکوتی است. در  های تفاوتهم از 

 با وجود اطالع از حاالت دیگران، فرد تحت تأثیرولی در ادراک ملکوتی  گیریم میآن قرار  تأثیر

 نمی گیرد چون در بُعدی دیگر حضور دارد.آن قرار 

وسعت وجودی خود  تر درستبلکه به تعبیر  یابد میدر تجربه عالم ملکوت انسان وسعت وجودی 

 آن را ،در زندان جسم و تن محدود دارد که باعظمتوجودی  درواقع. انسان کند میرا ادراک 

 .یابد میاز این زندان رهایی یافت وسعت وجودی خود را  که همیناما  کند میادراک ن

ند. ک تدریج تمامی بیمارستان را پر می و به کردم وجودم تمام آن اتاق بیمارستان احساس می»

تدریج وجود من ماورای بیمارستان  فضای بیمارستان حضور دارم. به ذرۀ ذرهکردم در  احساس می

. من در حال حل شدن در تمامی جهان برگرفترفته و تمامی شهر و حتی تمامی زمین را در 

«.کردم ی هستی حس میجا همهبودم و ضربانی از نور را در  جا همه واحد درآنهستی بودم. من 
2

 

شاید تصور عموم ما از خودمان همین بدن جسمانی باشد اما در تجربه نزدیک به مرگ انسان 

روح و آگاهی که  اوست. نامحدود تن و جسم بلکه روح و آگاهی که من واقعی او نه این یابد درمی

 به کل هستی مرتبط و متصل است.

کنم احساس  را ترک می ها آنمن در حال مردن از اینکه بدون خداحافظی از شوهر و فرزندانم »

 بعدازآنو  و ناگهان مردم. اولین چیزی که حس کردم فقدان هرگونه درد بود اندوه شدیدی کردم

انرژی زیادی در خود داشت. من از این  حال درعیناحساس حضور در یک فضای بسیار تاریک که 

کرد.  ی در خود حفظ میرا با آرامش و نرمکردم. گوئی این تاریکی م حس نمیتاریکی هیچ ترسی 

ضمیر خود را از دست ندادم و هنوز همان  لحظه یکدانستم که مرده بودم ولی حتی برای  من می

  3«.بودم« من»

. این روح است نه بدن وصف ذاتی وزندگیکه حیات  یابد درمیدر تجربه نزدیک به مرگ انسان 

اصل  ،. جانشود میو در شعاع آگاهی او آگاه  یابد میبدن است که در پرتو حیات روح حیات 

وجودی نیست.  شئونمرگ چیزی جز ادامه این حیات ذاتی در شانی دیگر از  و ؛است نه جسم

                                                           
 آنتونت جزیان تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 تجربه جزیان آنتونت، ت سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 لورا تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
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به تعبیر قرآن  .دشو می نابودیدچار هالک و  مرگ به روح راهی ندارد بلکه تنها جسم است که

 2نه مرگ جان را. خورد میمرگ را  است که جاناین  1کریم: هر جانی چشنده مرگ است.

کردم که پس از مرگ  ام، بدون اینکه بدنی داشته باشم. حال درک می دانستم که زنده می»

جز نداشتن بدن، تنها فرقی که با گذشته  زندگی است. من مرده بودم ولی هنوز زنده بودم. به

خود فکر  با .متفاوت داشتکردم این بود که هوا یا فضای اطراف رنگ و جوهری کمی  حس می

کردم که گذر از مرگ به عالم دیگر بسیار پیوسته و آرام است. برایم روشن شد که مرگ نقطۀ  می

غرق شده بودم،  چیز همهمقابل زندگی نیست، بلکه ادامۀ آن است. من در کنجکاوی و نظارۀ 

 3«.مانند یک کودک خردسال

بتواند بعد از خروج از بدن  خیلی عادی است کهانسان باشد  آگاهی وقتی روح، اساس بلکه عین

از  بیشتر این مشاهده اما ؛، مشاهده کنداستوقایعی که آنجا در حال رخ دادن و اطراف خود 

این احاطه و باالتر بودن  ظاهراً محیط بر مکان و اشخاص است. فرد، سطحی باالتر بوده و روح

 احاطه وجودی روح بر جسم و ماده است. جهات در عالم ماده ندارد بلکه مربوط بهربطی به 

گرفت که  از سمت راست نور سفید و بسیار درخشانی شروع به تابیدن کرد که جلوی این را می»

به  ناین نور کنار برود زیرا نگاه کردخواستم  راحتی بتوانم صحنۀ عمل را مشاهده کنم. من می به

را به شم بردارم. ولی نور مرتب توجه مخواستم از آن چ صحنه عمل برایم بسیار جالب بود و نمی

سوی  دو سه باری نگاهی سریع به آن انداخته و دوباره روی خود را به رواند و من هخ خود می

روی تخت  چرخاندم. دیدم که پزشکان سوزن بلندی را در سینۀ مریضمی صحنۀ عمل 

ور نگاه کنم. ریش کرد و باعث شد من نگاهم را برگردانم و به ن را ریشکمی دل م که فروکردند

«.سوی آن کردم طرف خود کشید و من شروع به حرکت در آن و به را بهولی این بار نور م
4 

خود را از آن درد بسیار شدید در آرامش و سکون یافتم. احساسی بود که  لحظه یکمن در »

مانند این بود که در آرامش و  ؛ام هم حس نکرده بعدازآنهرگز مانند آن را حس نکرده بودم و 

ای نداشتم که چه اتفاقی افتاده است، ولی حتی در  . هیچ ایدهام شده غرقسکوتی عظیم و باشکوه 

خواستم بدانم که کجا هستم. شروع به نگاه به دور و اطرافم کردم. زیر  این زمان پر از آرامش می

و  خاست برمیهای من دود  تخت خواب پرت شده بود. از کفش طرف آنمن بدن خودم بود که به 

را دیدم که سراسیمه به اتاق وارد شد. او کنار « سندی»ود. گوشی تلفن در دست من ذوب شده ب

                                                           
شوید. )قرآن کریم  سوی ما بازگردانده می چشد و سپس به کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون/ هر نفسی مرگ را می .1

 با مرگ است. " ما"و رسیدن به  " من"انسان از  ( این آیه بیانگر خروج53سوره عنکبوت آیه 
 ، به سایت شفقنا مراجعه کنیدعالمه جوادی آملی. 2
 رومی تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
 زایمان هنگام در زن یک تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
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« تامی»هم  بعدازآندید نگاه کرد و  ای که می تخت خواب ایستاده و با ناباوری و گیجی به صحنه

و  دیسررسوارد اتاق شد. من باالی سر آن دو و بدن خودم معلق بودم. باالخره آمبوالنس 

 1«.را روی برانکارد و داخل آمبوالنس گذاشتنددم بدن مکر من از باال تماشا میکه  طور همان

العاده هوشیار یافتم، بیش از  ناگهان من خود را شناور در هوا و نزدیک سقف اتاق عمل و فوق»

گانه و  های حواس پنج ها و مزاحمت از تردید و نگرانی کامالًدر زندگی هوشیار بودم. من  که آن

نمود. من دکتر  عادی می کامالًفیزیکی رها شده بودم. در آن موقع این برای من  های محدودیت

کردند را از باال  کار می کِتِر و دو پرستار که با تالش زیاد بر روی یک بدن مجروح و خونین

 آن در. است من بدن کنند می کار آن روی که بدنی که شدم متوجه و رفتم تر نزدیک م.دید می

  2«شدم. خوشحال مسئله این از که است این واقعیت و ام مرده که شدم متوجه تازه موقع

 .گیرد مینیز صورت  تر پیشرفتهاین مشاهده گاه در مراحل 

شدم دیدم  ونل کشیده مییافت و به سمت حفرۀ ورودی ت که ارتفاع من افزایش می طور همان»

را از آب بیرون کشیدند و آن را در کنار استخر خوابانده و به قلب من ماساژ دادند و به که بدن م

 3«.کردند میدهان من تنفس مصنوعی وارد 

درک  ابتدا از تجربه خروج روح از بدن مانع از آن نیست که برخی افراد در علم و آگاهی روح در

 داده رخبرای فرد  بار چون این تجربه برای اولین ن اتفاق افتاده است ناتوان باشند؛آنچه برایشا

دارند . کسانی که کمتر با معنویت سروکار درک کند درستی بهرا  ها تفاوت تواند میاو نو است 

انجام کارهایی است  درصددلذا گاهی اوقات روح  احتمال بیشتری دارد به این حالت دچار شوند

 انجام دهد. خواسته میکه قبل از این 

روهای بیمارستان سرگردان راه رفته و سعی کرده راه درریچی ابتدا متوجه مرگ خود نبوده و »

به او توجهی نکرده و همه او را نادیده  کس هیچدید ارتباط برقرار کند. ولی  بود با کسانی که می

ز قطار جا گیرند. ریچی که قرار بود آن شب با قطار به ویرجینیا برود، نگران این بود که مبادا ا می

که  به طرفیو در هوا  شده خارجشود که او از بیمارستان  بماند و فکر رفتن به ویرجینیا باعث می

تواند ناگهان در هوا حرکت کند و این  کرد ویرجینیا است برود. او از اینکه چطور می فکر می

رگ خود نیست. او کند، ولی هنوز هم متوجه م العاده را از کجا آورده تعجب می های خارق توانائی

فایده  بی بازهمکند با چند نفر ارتباط برقرار کند که  به شهری وارده شده و در آنجا نیز سعی می

کند شانۀ یکی از آن افراد را بگیرد تا روی او را به سمت خود برگرداند ولی  است. او سعی می

                                                           
 برینکلی دنیون تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 آکفرد دیوید تجربه، تجربه های نزدیک به مرگسایت  .2
 مشهد از امین آقای ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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گیج  کامالًرود. سپس ریچی که از تمام این وقایع  راحتی در شانۀ آن مرد فرو می دست ریچی به

بیند که بدنش  کند به یک باجه تلفن تکیه دهد تا کمی فکر کند ولی می شده بود سعی می

کند. او از تمام این اتفاقات خیلی مشکوک شده و به تگزاس و اتاقش  راحتی از آن نیز عبور می به

ای کشیده  شود که بر روی آن ملحفه و متوجه بدنش روی تخت می گردد بازمیبیمارستان  در

بودند. انگشتری که به دست داشت به او کمک کرد که مطمئن شود این بدن خودش است. 

«.شود که مرده است ریچی تازه در آن موقع متوجه می
1 

به خود  خاطر تعلق. این کنند می بدن خود را دنبال افراد بعد از خروج روحشان از بدن، برخی

 قبل از حصول آگاهی کافی به واقعه مرگ امری عادی است. ،مجازی یعنی بدن

بیشتری  انداز چشمرفتم،  در حال اوج گرفتن بودم. هرچه باالتر می تدریج بهمن به همان شکل »

دیدم. بعد از مدتی احساس کردم در ارتفاعی  دیدم. در ابتدا فقط آن دختر و تاکسی را می را می

کردم.  طبقه هستم. من مانند یک آهنربا تاکسی را از باال دنبال می 6معادل یک ساختمان  تقریباً

آن از باالی پل  از مسیر، ما به یک پل رسیدیم و تاکسی از زیر پل رد شد و من به دنبال درجایی

« .رد شدم
2 

اما این تصور درستی  ؛روح پس از خروج از بدن مادی دیگر بدنی نداشته باشد شاید تصور کنیم

مراحل سیر معنوی خود از  هیچ نحو تعینی ندارد اما در بیشتر ذاتاًحقیقت انسان  بااینکهنیست. 

بدنی برخوردار است. از اولین مرحله خروج روح از بدن تا چند مرحله بعد انسان دارای بدن 

در  عالم ملکوت است. این بدن در تجربیات مثبت اغلب یک بدن شفاف نورانی است.متناسب با 

  3ادی اوست.نقل های دینی هم به این نکته تصریح شده که بدن مثالی انسان شبیه بدن م

دوباره خود را در زیرزمین خانه و جایی که در آن مرا برق گرفته بود یافتم، ولی این بار با یک »

رسیدم. در این حالت فقدان  بدن )روحی( شفاف، بااینکه هنوز مانند خودم به نظر می

 درزمانی گاه هیچحساس وجدی داشتم. ا نگرانی و دلواپسی نداشتم، بلکهای  ذره )جسمانی(،بدن

که در دنیا زنده بودم چنین حالتی را حس نکرده بودم. تمام بدن روحی من شفاف بود و من با 

یک متر در اطراف من گسترش پیدا کرده  تقریباًیک نور سفید درخشان احاطه شده بودم که 

: اینکه من بدنم نیستم! فهم این مطلب بسیار برایم فراگرفترا آن موقع یک آگاهی م در .بود

درخشید و تمام اتاق را روشن کرده  العاده بود. روح من با نوری سفید می و خارق بخش رهایی

«.بود
4 

                                                           
 ریچی جرج تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 آناوا آلون تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
3
 010کاشانی، ص کلمات مکنونة من اهل الحکمة و المعرفة، مرحوم مال محسن فیض  . 
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ند اما در یک ان عبور از اشیاء مادی را دارهرچند در بسیاری تجربیات تصریح شده که افراد امک

 .سازد میاز خواسته خود مطلع  او راو  شود مییک روح وارد بدن فرد دیگری  ،تجربه شگرف

به درون خانه رفتم و از میان دیوارها  سرعت به. بازگردمدانستم که باید هر طور شده به بدنم  می»

توانست  ک زدم ولی او نمیگذشتم. همسرم را یافتم و فریاد کم ها آنو درها بدون باز کردن 

توانستم از چشمان او ببینم و از  را بشنود. در آنجا من به درون بدن او رفتم، میصدای م

او بشنوم. در آن لحظه توانستم با او ارتباط برقرار کنم و او ناگهان فریاد کشید خدای  های گوش

«.و یک چاقو از آشپزخانه برداشته و به سمت انباری دوید من
1 

به بدن فرد دیگر وارد شود منتفی است  تواند مینمطلقا  با این وصف تصور اینکه روح کسی

دیگر اینکه یک  تأمل قابل مسئله مرار این موضوع وجود دارد یا خیر؟امکان است دانیم میهرچند ن

  حلت که در فلسفه مسائلی اس ها اینبا چشم بدن دیگر ببیند و با گوش او بشنود.  تواند میروح 

 2.شده باشد ای اشارهبه آن  دینی های نقل هرچند ممکن است در نشده

 شنیدن صدابخش چهارم: 

 به جایگاهانسان دو نوع حس دارد. حس مادی و حس معنوی. حواس مادی انسان محدود بوده و 

و منحصر در جایگاه  س معنوی انسان محدود نبودهاو دستگاه خاصی در بدن تعلق دارند اما حو

 .ندخاصی در بدن ملکوتی انسان هم نیست

بشنود. در  تواند میهر صدایی را نسان حس شنوایی است. آنجا انسان، یکی از حواس ملکوتی ا

. برخی نیز صدای مهیب و شنوند میافراد صداهایی را  ،در ابتدابرخی از تجربیات نزدیک به مرگ 

"یوم یسمعون الصیحه"که تعبیر قرآنی  اند کردهبلندی را تجربه 
 .کند میرا تداعی  3

. در این حال شوم میاز بدنم جدا  کردم میمن در حال حرکت به سطح دیگری بودم و احساس »

به صدای یک سوت تبدیل  تدریج بهکه در حال بلندتر شدن بود و  شنیدم میصدای وزوزی 

 4«.شد می

بلند بود که نزدیک بود کر  چنان آنبه یاد دارم که صدایی مانند شکستن در گوشم شنیدم که »

 ازبشوم. ناگهان دیدم که در فضای باالی تختم در نزدیکی سقف اتاق بیمارستان شناور هستم و 

«.کنم عمل را تماشا می آنجا
5

 

                                                           
 نجار یک تجربه، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
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 شود.  مشکل حل می
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 البته شنیدن در ملکوت اوصاف خاص خود را هم دارد.

 درخشنده بسیار و سفیدرنگشد نوری  تنها چیزی که دیده می ،ها در فراسو و ماورای این دروازه»

 بازگردد، باید او» گفت آمد می جهات تمام از و بود مؤنث نه و مذکر نه که بلندی صدای. بود

 1«است. نرسیده فرا او موعد هنوز

 الجمله فی. پس ، وجود نداردصدای انسانی که نه صدای مرد باشد و نه زن ،در تجربه عادی ما

نیست. این تعبیر در  ها آنگفت در ملکوت اموری وجود دارد که در عالم ماده مشابه  توان می

 روایات ما نیز آمده است:

 2«و ال خطر علی قلب بشر ال عین رات و ال اذن سمعت»

عالم ملکوت  ظاهربین( خطور کرده است.) یبشروشی شنیده و نه به قلب ه چشمی دیده و نه گن

 عالم شگفتی ها و عجایبی است که انسان ها هیچ تصوری از آن ندارند.

 نحوه حرکت و جابجایی روحبخش پنجم: 

بررسی کنیم تا یکی  آن راپس از خروج از بدن یکی از مسائلی است که باید  حرکت و انتقال روح

حرکت روح در ملکوت بسیار سریع و  ن شود.جسم و روح، ماده و معنا روش های تفاوتدیگر از 

 است: شده اشاره (عالم امر)ملکوت  یم به این ویژگیدر قرآن کر. آنی است

 3«ما امرنا اال واحده کلمح بالبصرو »

 جز امر واحد دفعی مانند چشم به هم زدنی نیست. )عالم امر یا خواسته ما( امر ما و

 است:ح هم از عالم امر دانسته شده که رو طور همان

 4«قل الروح من امر ربی»

 امر پروردگار من است. (عالم)بگو روح از 

برخی ارواح در ملکوت محدودیتی نداشته باشد؛  وانتقال نقلحرکت و  رسد میبه نظر  بااینکه

اغلب در تجربیات منفی  مورد این ؛اند کردهتجربه نیز راه رفتن را عادی مانند  های حرکت ظاهراً

 دهد می. این نشان استنزدیک به عالم ماده  های ویژگیتجربیات منفی دارای  طورکلی بهاست. 

" نیزم بر خلود"قرآن  اصطالح بهندارند و  بدکاران اوج معنوی
نتیجه  همه ها این. دارند 5

 اما اکثر ارواح همان تجربیات متفاوت و شگفت را دارند. ؛است گرایی مادی

                                                           
 کارل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 233 ص 2 ج الجامع الصغیر، .2
 51. قرآن کریم سوره قمر آیه 3
 85. قرآن کریم اسرا 4
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تأکید قرار دهیم که حرکت روح در فضای ملکوت بستگی به اراده اینجا باید این اصل را نیز مورد 

 یعنی تصور مکان یا فرد مدنظر و اراده رفتن، برای انتقال ناگهانی روح کافی است. ؛دارد

راحت نا من مرگ از چقدر که افتادم مادرم یاد به و باشم مرده من نکند که کرد خطور ذهنم از»

عجیبی اتفاق  طور بهخواهد شد. ناگهان خود را در منزلمان در اصفهان و نزد مادرم یافتم. این 

 هر که بود شده تقسیم دونیمه به من وجود گویی. دهم توضیح را آن چطور دانم نمیافتاد که 

 دو هر در من. مادرم پیش یکی و داشت حضور بیمارستان در یکی. بودم من و بود کامل نیمه

من به یاد یکی از معلمان  .مکان خبر داشتم ومل داشتم و از تمام اتفاقات هر دمکان حضور کا

 1«افتادم و بالفاصله نزد او بودم. سابقم

 2«.شد میسبب آن  ،حرکت من با راه رفتن همراه نبود بلکه تنها ارادۀ به حرکت»

چرا اهرام را انتخاب کردم، چیزی بود دانم  خواهم اهرام مصر را ببینم. نمی من به او گفتم که می»

خواهم  جایی که می که از فکرم گذشت و من نیز همان را برگزیدم. او گفت که کافی است که به

و ما بالفاصله در کنار اهرام مصر بودیم. او چند چیز مهم در مورد  فکر کنم و آنجا خواهم بود

ما به سمت جنوب غربی  بعدازآنتوانم به یاد بیاورم.  اهرام به من گفت که متأسفانه اکنون نمی

های مختلف را در مسیر  تا بتوانیم سرزمین آمریکا حرکت کردیم ولی این دفعه با سرعتی کم

پرسیدم آیا  موجود نورانی() اومن از  .خاور دور و اقیانوسیه کشورهای ازجملهخود ببینم، 

برای اینکه کجا  حدومرزیتوانیم به فضا برویم و زمین را از دور مشاهده کنیم. او گفت  می

توانستم زمین و هالۀ انرژی دور آن را از  و ما به فضا رفتیم. من می توانیم برویم وجود ندارد می

عمیقی روی من گذاشت و من در آن لحظه احساس عطوفت عمیقی دور ببینم. این صحنه اثر 

«.نسبت به این مکان زیبا کردم
3 

سرعت است. در برخی از این تجربیات  مسئلهدیگر  توجه قابلنکته  ،حرکت ارواح مسئلهدر 

است.  کرده میمثال بیش از سرعت نور حرکت  طور بهروح با سرعت بسیار زیاد  تصریح شده که

 علمی نیز باشد. های بررسیانگیزه یک سری  تواند میاین موضوع 

شروع به پرواز در یک حفرۀ بسیار طوالنی و تنگ کردم  باورنکردنیدر آن لحظه من با سرعتی »

«.طرف جلو بودند پاهایم به که درحالی
4 

«.از خأل تاریکی بیرون آمدم آور سرسامسپس احساس کردم که با سرعتی »
5 

                                                           
 زمانی محمد آقای تجربۀ، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 ایمی نام به ، دختریسایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 آکفرد دیوید تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 رومی تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
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به حرکت نمود  که از سرعت نور نیز بیشتر می آور سرسامرا با سرعتی نامرئی م نیروییناگهان »

«.ام کردهی کردم، گوئی از تمامی جهان عبورعظیم را ط درآورد. من مسافتی بسیار
1

 

حقیقتی بنام مکان و مسافت  ،است این است که آیا در ملکوت طرح قابلکه در اینجا  سؤالی

وجود دارد یا احساس طی مسافت رسوبات ذهنی باقیمانده از زندگی در عالم ماده است؟ در 

 یابیم.را ب سؤالبعد شاید پاسخ این  های فصل

 نسبت به بدن خود احساس فردبخش ششم: 

منِ " کند میدر زندگی مادی، انسان به بدن و وضع ظاهری خود توجه زیادی دارد چون فکر 

بدن و  دانند می الجمله فیاو همین بدن است. حتی باورمندان به مکاتب آسمانی که  "حقیقی

از این حقیقت در حیات مادی،  شانوح و جسمبین ر به دلیل یگانگی ؛اصالت ندارد ،یجسم ماد

بالفاصله بعد از خروج روح از در برخی تجربیات که اما آنچه باعث تعجب است آن ؛مانند میغافل 

. روح پس از رهایی، به بدن مادی خود شود میکامل منتفی  طور به تقریباً خاطر تعلقبدن این 

و به کناری گذاشته است و دیگر با او هیچ  درآورده آن راکه  کند مینگاه  ای کهنهپیراهن  منزله به

عدم وابستگی  البته این احساسِ 2است. شده اشارهنسبتی ندارد. در روایات ما نیز به این حقیقت 

هم  اند داده میبسیار زیاد به بدن و ظاهر خود اهمیت  بسا چهحتی در افرادی که در حیات مادی 

 چراکه. شود میانجام ن راحتی بهنکته دیگر آنکه شناسایی بدن توسط خود فرد گاهی  وجود دارد.

است که  تشخص افراد به روحی اینکه مثل. رود میلکوتی تا حدی از بین تمایزات فردی در نگاه م

 بدن جسمانی. حضور دارد نه صرف ها آندر 

دیدم خوشحال بودم و بدن روی تخت افتاده برای من هیچ اهمیتی نداشت. من  می ازآنچهمن »

 3«.فراموش کنم را  اندازم، آن ار شکسته را دور میکه یک ابز طور همانتوانستم  می

صورت او یا کادر پزشکی را از آن زاویه و با تمام ماسک و چیزهای دیگر  واقعاًتوانستم  من نمی»

یض باید من باشم. ولی این نوعی به فکرم خطور کرد که این مر ناگهان به حال بااینببینم. ولی 

آگاهی ساده و تنها یک اطالع و  آمد نگران نکرد و چیز مهمی برایم به شمار نمی اصالًرا فکر م

«.بود
4

 

                                                           
 لیزا تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 283ص  4. معانی االخبار، شیخ صدوق، ج 2
 آکفرد دیوید تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 زایمان هنگام در زن یک تجربه، های نزدیک به مرگسایت تجربه  .4
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 جان بینگاه کرده و بدنم را دیدم که را به سمت پائین معطوف کرد. من به پائین چیزی توجه م»

کردم، مانند اینکه  آن دختر افتاده است. من هیچ ارتباط و وابستگی به بدنم حس نمی پای روی

«.کنم یک شئ را از دور تماشا می
1 

واستم که خ خواهم بروم، می که می هرکجابه  راحتی بهتوانم  اینکه متوجه شدم که می محض به»

«.ای اهمیت نداشت ی بدنم که روی تخت بود برایم ذرهیاز اتاق خارج شوم. گو
2

 

 در وقتی و گذشته مانند دیگر ولی است، من مال است خواب تخت روی که بدنی که دانستم می»

 و شده خراب دیگر که ای وسیله یک مانند بلکه دیدم، نمی ” من“ را بدن آن کردم، می نگاه آینه

 3«.نگریستم می آن به نیست استفاده قابل

 جا دیدم را بدن که وقتی. است بیمارستان تخت روی که نگرد می بدنی به پرستار() او دیدم»

تم باور کنم که این توانس نمی هنوز ولی. داشت ای کننده خیره شباهت من به شخص این. خوردم

کالبد خود من است. پیش خودم فکر کردم چطور چنین چیزی ممکن است؟ آیا من برادر 

 4«است؟ بیمارستان در اکنون و ام نداشتهدوقلویی دارم که از آن خبر 

من فقط بعد از دقت کردن توانستم بدنم را بشناسم، زیرا بدنی مرده و بدون روح خصائص »

بینیم  می ها انسانچندانی ندارد. در حقیقت بیشتر خصائصی که ما در چهره و بدن  فرد منحصربه

عادت آن ایجاد جدائی و مرز کشیدن بین ما و جهان اطراف ماست. به اغراق ذهن ما است که 

و نیروی حیات واحدی که در  ها انسانمیریم و متوجه ارتباط جهانی خود با تمام  وقتی ما می

تر شده و جای خود را به فرم  کمرنگ فرد منحصربهشویم، این خصائص  د میهمۀ ما جریان دار

«.دهند کلی یک آدم می
5 

جسمانی مادی و که خداوند متعال در بعد  ییها تفاوتتمایزات و  همه نیابا این اوصاف راز 

همه برای ایجاد حس تمایز است  ها نیا. شود یمدانسته  ایجاد کرده نیز ها انسانموجودات و 

و یکسان  بینی برای اینکه او را از اوج یگانهتنها راه ذاتاً وجود یگانه بینی است و  ،چراکه روح

را تنها امکان شناخت یکدیگر  ها تفاوتراز نازل کنیم افزودن بر تمایزهاست. قرآن کریم  اش ینگر

قدرت تمیز و  اصالًکه  اند وستهیپ هم بهدر عوالم دیگر چنان  ها انسانپس موجودات و  6.داند یم

                                                           
 آناوا آلون تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 دریل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 داول متیو تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
 زمانی محمد آقای ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 آکفرد دیوید تجربه، های نزدیک به مرگسایت تجربه  .5
6
 (13و ما شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله آفریدیم تا همدیگر را بشناسید.)قرآن کریم ، سوره حجرات آیه .  
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تفاوت خود و پروردگارشان نیستند؛ این حیات مادی  درک قادر به حتیتفکیک امور از یکدیگر و 

 است.  ها ییجدا . دنیا عالمسازد یم گر جلوهو غیریت ها را  ها تفاوتاست که 

، نیست ریپذ امکانتجربه عالم ماده  جز به هاست،که به ادراک تمایز شرح و تفصیل علم و آگاهی

 از این رهگذر بود که آدم به عالم ماده هبوط کرد و توانست مُخبِر ساکنان ملکوت شود.
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 ومفصل س

 الم ماده و ملکوتادراک روح از ع

از  و ادراک دیدن ،است. چون آن نوع نگاه و ادراک پراهمیتیادراک ما در عالم ملکوت موضوع 

در انسان  .شود میصت رهایی از حجاب تن حاصل در فر است؛ چراکه ابدی پنجره حقیقت

 . کند میو ادراک  بیند می اش حقیقیخود  باملکوت 

و جایگاهی  شأن؟ چه شود میعالم ماده و دنیا و کال زندگی دنیوی چگونه دیده  ،از منظر ملکوت

روح  ادراکات درزمینهاین موضوعات و موضوعات دیگری  در این فصل به دارد؟ ماهیتش چیست؟

 خواهیم پرداخت. از منظر ملکوت

 عالم ماده از منظر ملکوت های ویژگیاول:  بخش

این تصور نیز اصل است. حتی بسیاری از اهل ادیان  ها انسانی از دنیا و حیات مادی برای بسیار

تا جایی که بازگشت و رجوع به خدای سبحان را منوط به بازگشت به این حیات ضیق و  دارندرا 

 ،ما ساکنان زمین شناسی هستیآنستکه در . همه این تصورات برای کنند میتنگ و محدود تصور 

اما آیا حقیقت این است؟ در این بخش از پنجره حقیقت به دنیا نگاه  ؛ماده و جسم اصل است

 تا بدانیم ماهیت دنیا و ارزش و جایگاه آن چیست؟ کنیم می

که با تمام تصاویر رنگارنگ  سایت وبمانند یک  ؛در آنجا توهم و خیالی بودن این دنیا را دیدم»

آن و موسیقی و ویدیو و چیزهای دیگر بسیار زیباست ولی در حقیقت مشتی برنامۀ کامپیوتری و 

رسد،  است که نامحدود به محدود می جاییعدد و رقم است. به همین شکل این دنیا نیز 

است. ولی  فتهگر  شکلاز کلمات خدا  چیز همهآمده است و  به وجودمحدودی که از نامحدود 

ببیند، درختان، آسمان، حیوانات، شهرها،  طور اینحواس ما طوری طراحی شده که دنیا را 

1«.ها رنگ
 

 و بررسی این تجربه تأمل قابلات نک
 مجازی بودن دنیا

بودن است. این  مجازی بودن در مقابل حقیقی 2.شنویم میاین تعبیر را در عرفان اسالمی زیاد 

است و به معنای نفی مطلق حقیقت و واقعیت از عالم ماده و دنیا نیست  ای مقایسهتعبیر تعبیری 

 رتبه وجودی، علم و حیات است. ازلحاظبلکه بیانگر شدت اختالف ملک و ملکوت 
 

                                                           
 آناوا آلون تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
بدانی کین همه / صبح حشر چون گردی تو بیداربه /ای از وی مثال است هر آنچه دیده/تو در خوابی و این دیدن خیال است .2

 (3گلشن راز، شیخ محمود شبستری، بخش وهم است و پندار )
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 محدود بودن

اما جالب این است که امر محدود از  ؛هم کل آن و هم اجزاء آن ؛عالم ماده عالم محدود است

مبانی  ترین اصولیاز  یکی ایناست.  حد بی یافتهحد آمده است. پس دنیا  به وجودنامحدود 

به آن  توان میرا  این عالم های خصیصههمه  که عالم ماده و موجودات مادی است شناسی هستی

 ارجاع داد.

کمی  که درصورتی کند میهمین معنا را افاده  دقیقاًقرآن کریم تعبیری در این خصوص دارد که 

 کنیم. معنا آن رااز قبل  تر متفاوت

 1«انا کل شی خلقناه بقدر»

 آفریدیم. ،گرفتن و محدود کردن را با اندازه " چیز همه"ما 

 2«فقدره تقدیرا خلق کل شی»

 .کرد گیری ازهاند الزم اندازه به  آن رارا آفرید و  " چیز همه"

در  یحقیقت واحده فراگیررا به معنای  "شیکل "تعبیر این آیات آنستکه  ما از مدنظرمعنای 

معنا  هرچند این ؛کل استغراقی صورت به نههم است؛  یزچ همهکه در عین وحدت،  نظر بگیریم

 اندازه بهبا را  یامحدودنه فراگیر واحد حقیقت متعال، خداوند یعنی .صحیح باشد تواند می هم

 ءشی گیری اندازهباید توجه داشت که خلق در لغت عربی به معنای  آفریده است. ،درآوردن

ی را با محدود کردن خلق کرده است و حد بیحقیقت واحده  تعالی باریذات  ترتیب این به 3.است

این  "اِنّا" قرآنی در تعبیر همچنان کهنموده  آفرینی نقشعالم خلقت نیز در این راستا 

قرار  تعالی حقدر ظل وحدت  این حقیقت متکثر ینیآفر نقش البته لحاظ شده است. آفرینی نقش

 نه جدای از آن تا معاضد و شریک او باشد. گیرد می

 مطرح شده است. تر روشنمعنا  این تجربهدر این 

 صورت بهمن زن جوانی را دیدم که باردار بود و قسمتی از وجود )روحی( خودم را دیدم که »

 کردم میمن حامله بود. احساس  هامواجی وارد بدن او شد و با او یکی شد. این مادرم بود که ب

                                                           
 43. قرآن کریم سوره قمر آیه 1
 2. قرآن کریم، سوره فرقان آیه 2
.( 243و  246، ص 5، قرشى، قاموس قرآن، ج اکبر یاست. )سید عل یریگ در لغت به معناى اندازه و اندازه« تقدیر»و « قدر». 3

 151ص  12عبارت است از: ویژگى هستى و وجود هر چیز و چگونگى آفرینش آن. )طباطبایی، المیزان، ج « قدر»در اصطالح 

)محاسن « هر چیز اعم از طول و عرض آن است. یریگ ء طوله و عرضه؛ اندازه تقدیر الشى»( معناى قدر در روایات: 151و 

 http://www.askdin.com/showthread.php?t=45419رک (244، ص 1برقى، ج 
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 احساس. شد مادرم بدن وارد و متمرکزشده من از قسمتی نوعی به ولی هستم جهان تمام در من

 1«دارد.ن و نداشته وجود پایانی و آغاز و است وصل هم به چیز همه اینکه بود، اتصال من

در رحم  یافتهتمرکز ،تجربه کننده خود را در عین بودن در تمام هستی بینید یمکه  طور همان

 است. یزچ همهشدنِ  چیزی یکمادر دیده است. این همان محدود شدن نامحدود و 

 است: گونه ایندر این مورد تعبیر دیگر قرآن کریم 

 2«ما من شی اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم»

معلوم  اندازه بهجز  آن رانامحدود( آن در نزد ماست و ما ) های خزانهنیست مگر اینکه  چیز هیچ

 .کنیم مینازل ن

به محدود شدن امر  کند میتصریح این بیان نورانی عالوه بر اینکه بر تنزلی بودن اشیاء مادی 

نتیجه اینکه حقیقت ملکوتی انسان،  نامحدود در چهره و قالب اشیاء مادی نیز داللت دارد.

 است. "همه چیز"نامحدود بوده و در پیوستگی به همه موجودات در حقیقت 
 آفریده شدن اشیاء از کلمات الهی

آن این است که اشیاء مادی از  و ؛است قرارگرفته تأکیددر این تجربه اصل مهم دیگری نیز مورد  

. در این اند معروف "اشتقاق اسماء"ما به روایات   روایاتاز  ای دسته .اند شده یدهآفرکلمات الهی 

از یکدیگر  (لفظ و مفهوم صرفاًنه  اند یخارج)که حقایق عینی  روایات نحوه اشتقاق اسماء الهی

 .کنیم میاز این روایات اشاره  ای نمونهبه  شده بیان

 به لفظاسمى آفرید که صداى حرفى ندارد،  وتعالی تبارکفرمود: خداى  (السالم علیه)امام صادق »

رنگى آمیخته نیست، ابعاد و اضالع ندارد، ه تشبیه موصوف نشود، به ادا نشود تن و کالبد ندارد، ب

آن را  پرده، خدا بى نهان استاو دست نیابد، ه حدود و اطراف از او دور گشته، حس توهم کننده ب

پیش از دیگرى نیست، سپس سه  یک هیچداراى چهار جزء مقارن که  .قراردادیک کلمه تمام 

اسم آن را که خلق به آن نیاز داشتند هویدا ساخت و یک اسم آن را نهان داشت و آن همان اسم 

خداى  .است تعالی و  تبارک ،اهلل ظاهرشان که هویدا گشت و آن سه اسمى مکنون و مخزونست

شود، سپس در  رکن مى 12 جمعاًهار رکن مسخر فرمود که از این اسماء چ هراسمیسبحان براى 

رحیم، ملک، قدوس، خالق  رحمان، ها آنآفرید که  اند منسوب ها آناسم که به  31برابر هر رکنى 

و علیم، خبیر. سمیع، بصیر حکیم، عزیز، جبار،  ال تاخذه سنه و ال نومو مصور، حى قیوم،  ی بار

متکبر، على، عظیم، مقتدر، قادر، سالم، مؤمن، مهیمن، منشى، بدیع رفیع جلیل، کریم، رزاق: 

                                                           
 تجربه آقای محمد زمانی، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
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شود فروع این  1اسم کامل 361، این اسماء با اسماء حسنى تا است، باعث، وارث، میت، ممحیی

گانه  این اسماء سه به سببمکنون مخزون  و آن یک اسم اند ارکانباشند و آن سه  سه اسم مى

را  هرکدامبگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید : معنى قول خداوند این استهان شده، پن

«.نیکو از اوست های نامبخوانید 
2 

 :آمده استدر دعای شریف کمیل 

 3«و باسمائک التی مالت ارکان کل شی»

 .را پرکرده است چیز همهو به اسماء تو که اساس و پایه 

 وجود اشیاء و پایه اصل عنوان بههمچنان  اسماء پس اند شده یدهآفرچون موجودات از اسماء الهی 

 حضور دارند. ها آندر متن 

 اما مصداق عینی اسماء اهلل چیست؟ 

قل ادعوااهلل اوادعوا الرحمن ایما تدعوا فله "در ذیل آیه  لیه السالم(ع)در روایتی از امام صادق 

" الحسنیاالسماء 
 :خوانیم می 4

 5«واهلل نحن االسماء اهلل الحسنی»

 به خدا ما اسماء حسنای الهی هستیم.

به رتبه اسماء حسنای الهی و ( در قوس صعود السالم یهمعل)این به معنای وصول ائمه طاهرین 

 ؛اند یافتهاشتقاق  ها آنقوس نزول، حقایق از  در که طور همان 6در همه اشیاء است. ها آنحضور 

 3است. شده گفته( سخن السالم یهمعلاز خلقت سایر مخلوقات از نور ائمه ) صریحاً ،در روایات

ظور از طینت همان نور که من 8"طینتنا من فاضل خلقوا شیعتنا" همچنین در اخبار آمده است

به  ها آنقرابت معنوی  ،دلیل اختصاص شیعیان به این امر است. (السالم یهمعل)ائمه  ملکوتی

 .باشد یم در این عالم (السالم یهمعل)عصومین م

نتیجه اینکه معنای خلق شدن موجودات از کلمات الهی همان اشتقاق اسماء حسنی تا مرتبه 

صعود هم بازگشت موجودات به همان نور ملکوتی و  قوسوجود مادی در قوس نزول است. در 

                                                           
1

روز دارد.  361به مشابهت این اشتقاق با فصل ها ، ماه ها و روزهای سال توجه کنید. سال نیزچهار فصل ، دوازده ماه و . 

 ور و تفصیل اسماء الهی در عالم ماده است. مثل آنستکه بگوییم زمان، ظه
 باب حدوث اسماء 1. اصول کافی، یعقوب کلینی، ج 2
 الجنان، شیخ عباس قمی ، باب ادعیه، دعای کمیل . مفاتیح3
 181. قرآن کریم، سوره اعراف آیه 4
 256 ، ص2االحتجاج، ج   .5
6
 اعمال ماست. این سرّ شاهد بودن انبیاء و معصومین ) علیهم السالم( بر.  
 22، ص 25 بحار األنوار، ج .3
 3، ص 1شجره طوبی، ج  .8
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به اشتقاق اسماء و افعال از  توان یمهمان اسماء کلی حق متعال است. این اشتقاق و رجوع را 

  مختلف تشبیه کرد. یها زباندر به مصدر  ها آنمصدر و رجوع همه 

کثرت  شود میکثرتی که در برخی تعابیر به عالم نور و ملکوت نسبت داده  الزم به ذکر است

تمایز و جدایی و مرز معین  حقیقتاًدر آن بین کثرات که کثرتی است  "نوریکثرت "نوری است. 

 ازمحدود بودن دارای مرز معینی بوده و  واسطه بهوجود ندارد؛ برعکس موجودات عالم ماده که 

. از این اند متصلهرچند آنان نیز در ذات خود به یکدیگر  رسند میبه نظر سایرین متمایز و جدا 

که برای متفکر متطهر دور از  آید می به دستبسیاری از اسرار توحید و والیت  ،چند اصل

 دسترس نیست.

صورت مادی خود خلق شود در جهان معنوی خلق گشته است، حتی  هر چیزی قبل از اینکه به»

مه. به من گفته شد که خلقت مادی مانند ه و همه و گیاهان ،ها کوه حیوانات، سیارات، ها،  ستاره

فتوکپی شما در دنیاست که آفرینش معنوی مانند یک عکس شفاف و رنگی و خلقت مادی آن 

ای از زیبایی  بینیم تنها سایه مانند یک کپی نگاتیو از آن عکس است. زمینی که ما در این دنیا می

همان چیزی است که در دنیا برای رشد  دقیقاًاین  وجود بااینو شکوه معنوی آن است، ولی 

 1«.معنوی خود به آن نیاز داریم

 نکات تجربه:
 اند شده آفریدهموجودات مادی پیش از دنیا در عالم معنا 

" صعودقوس نزول و قوس  "در معارف اسالمی تعبیری داریم با عنوان 
قوس نزول ناظر به  2

ناظر به رفعت یافتن موجودات  است و قوس صعود تر عالیودات از موج تر پستتحقق موجودات 

در عالم باالتر  اش دنیویمادی در تکامل معنوی است. اینکه هر موجود مادی پیش از خلقت 

داریم نیز در روایات اسالمی  اسالمی سازگار است. های آموزهبا  تحقق یافته و آفریده شده باشد

آفرینش معنوی ارواح  صراحت بهاین روایت  3.اند شدهسال قبل از اجساد خلق دو هزار  که: ارواح

است وگرنه عالم  وجودی هزار سال هم برای بیان تقدمدو . تعبیر کند میقبل از ابدان را مطرح 

 ارواح فرازمانی است و زمان در آن مطرح نیست.
 موجودات مادی کپی وجود معنوی خود هستند

این بیان نیز در ادامه بیانات و اصول قبلی است. تنزلی بودن، محدود بودن، مفهوم دیگرش همین 

اما این بیان یک اصل  ؛است از نسخه اصلکپی شیء، مشابه تنزل یافته  چراکهکپی بودن است 

و آن این است که موجود مادی با نسخه معنوی خود  دهد میقرار  تأکیدمورد هم را  دیگر
                                                           

 جین بتی تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 31، ص 1ج  ،ابراهیمى دینانى، غالمحسین، قواعد کلى فلسفى در فلسفه اسالمىرک:  .2
 114: ص 23 و ج 41، ص 41 ج ،بحار االنوار .3
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تفاوت ه وجودی دارد. ماده و معنا، جسم و روح مباین یکدیگر نیستند بلکه فقط در رتبمباینت ن

و معنا هرگاه تنزل یابد ماده  شود میمعنا  یابد میماده رفعت  وقتی دارند. شاید بتوان گفت؛

 کند میکه مراحل خلقت انسان را در رحم مادر بیان  ای شریفه. این تعبیر را در آیه شود می

 .بینیم می

 1«ثم انشاناه خلقا آخر»

 به خلقت دیگری آفریدیم. آن راسپس 

که وجود معنوی انسان در قوس صعود از همان بعد مادی آفریده و  کند میاین آیه شریفه تصریح 

 .شود میناشی 

و تمام اشکال  خصوص گیاهان کند، به ع میطهر چیزی از خود انرژی سا تقریباًدیدم که  من می»

هایی که مردم حضور داشتند کمتر بود. این انرژی از  انرژی در شهرها و قسمت. حیات جانوری

در کل، این انرژی  ،ها آنپائین تر  نسبتاًشد ولی به خاطر سطح ارتعاش  ع میطسا ها انسان

 .تر بود ضعیف

را  ها آنتوانند  نمی ها انساندارد که  بسیار چیزهای پنهان گفت که این سیاره موجود نورانی() او

توانند. او به من حیات را در درختان نشان داد که من فقط در این  ببینند ولی ارواح می با چشم

 و حیات و است زنده حقیقتاً زمین سیارۀ که داد توضیح من به او …توانستم ببینم حالت می

. اگر تواند روی انرژی آن اثر بگذارد های خود می خود را داراست و بشریت با انتخاب خاص انرژی

تواند به زمین و  ها هم سو و هماهنگ با انرژی زمین باشند، خوب است وگرنه می این انتخاب

عنوان نمونه او به من نشان داد که چگونه بشریت با نابود  به 2ساختار انرژی آن لطمه وارد کند.

انرژی زمین را کاهش داده و به آن آسیب زده است. او گفت که زمین  ،ها کردن سریع جنگل

اند تا از منابع آن به شکلی که با قوانین  تصمیم گرفته ها انسان که وقتیبسیار قوی است ولی از 

از روش زندگی هماهنگ و  ها انسانجهان هم سو نیست استفاده کنند، بسیار ضعیف شده است. 

ولی برای اینکه نسل بشر بتواند روی زمین باقی بماند باید یاد  اند شده خارجهم سو با طبیعت 

«.بگیرد که با طبیعت هماهنگ شود
3

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 14آیه . قرآن کریم، سوره مؤمنون 1
2
 . آیا علم تجربی با این حقایق آشناست و آیا جهت گیری خود را بر پایه این حقایق قرار می دهد؟ 
 آکفرد دیوید تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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 نکته تجربه
 انرژی چیست؟

است. این تعبیر در بسیاری  تأمل قابلبسیار  ها انسانتعبیر انرژی در مورد بعد معنوی موجودات و 

پذیرش این معنا سخت باشد اما با توجه  ید برای ما. شاشود میاز تجربیات نزدیک به مرگ دیده 

تجلی  ها انرژیاحتمال داد  توان میروشن نشده است  درستی بهبه اینکه هنوز ماهیت انرژی 

و اهل علم پایان یابد  اهل معنا اساس بیالبته اگر تخاصم باالتر از مراتب وجود باشند.  ای رتبه

 روشن شود.شاید تکلیف برخی موضوعات مثل انرژی هم 

 اینجا ای، مرده که تو» پرسیدم او از من. بود درگذشته قبالً که بود من در آخر این گروه پدر»

ای در  اینجا دنیای زندگان است و جایی که تو از آن آمده :گفت من به او «کنی؟ می کار چه

 1«.دنیای مردگان است ،مقایسه

 نکته تجربه
 عالم مردگان است، عالم دنیا

یعنی حیات موجود در دنیا در  ؛این یک تعبیر قیاسی استگفته شد  در تجربه که طور همان

مرده محسوب کرد. قرآن کریم به  آن راقیاس با حیات عالم ملکوت چنان ناچیز است که باید 

 :کند میتصریح  گونه ایناین معنا 

 2«لو کانوا یعلمون انما الحیاه الدنیا لعب و لهو و ان االخره لهی الحیوان»

 می دانستند. کاش ایو لعب است و آخرت حیات حقیقی است حیات دنیوی لهو 

این تصور  ظاهراً. دانند میساکنان عالم ماده خود را زنده و ارواح را مردگان  که جالب این است

. دهند میمرگ جسم را به روح تعمیم  ها آنناشی از یک اشتباه روشن باشد و آن این است که 

در دنیا چیست؟ اگر حیات، ذاتی  ها آنحیات  منشأچنین باشد باید از خود بپرسند پس  واقعاًاگر 

عالم  گویند میو اگر از روح است چرا به عالم ارواح  شود میجسم است پس چرا فاقد حیات 

 عرفی وجود ندارد. های نگاهمردگان؟ البته این نوع دقت نظرها در 

انتها است که ذهن اسیر  بسیار کوچک از هستی بیشناسیم تنها یک کسر  جهانی که ما می»

«.تواند کسر محدودی از آن را ادراک کند زمان ما تنها می
3 

به هم زدن  چشم کیکوتاه و  لحظه یکتنها مانند  ،توقف ما روی زمین در مقابل ابدیت حقیقت»

«است. ساز سرنوشت، این لحظه بسیار حیاتی و برای رشد روحی ما باوجودآناست، ولی 
1 

                                                           
 متیو تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 64. قرآن کریم، سوره عنکبوت آیه 2
 تجربه هافور، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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 نکته تجربه
 در برابر اقیانوس بیکران ای قطرهنیا د

است لذا  ادراک قابلعالم ملکوت عالم جمع است یعنی گذشته و حال و آینده باهم در آن 

. از سویی ملکوت عالم خالی از ابدی است احساس انسان در ملکوت احساس حضور

هرچند ذهن ما از درک این  ؛اوست ذاتی از اوصاف کرانگی بیلذا  ستی مادی اها محدودیت

انسان در  چندساله وزندگیحیات  مفهوم عاجز است چون در حدود عالم مادی محصور است.

 در مقابل اقیانوس بیکران است. ای قطرهمانند  و وسعت عالم محدود مادی در مقابل ملکوت دنیا

لی اهلل ص)شده است. در روایتی از پیامبر اکرم مقایسه  بین دنیا و عوالم دیگردر روایات ما نیز 

 :خوانیم می علیه و آله(

در بیابان  ای حلقهدر بیابان است و برزخ نیز در برابر آخرت مانند  ای حلقهدنیا در برابر برزخ مانند 

 2است.

 چیز هیچاز حقایق بیکران عالم باالست و  ای دنیوی نازله وزندگیعالم دنیا  کنون دانستیماتا پس 

 کمال ازخالی  بر اساس برخی تجربیاتبا حقایق و کماالت عالم ملکوت نیست اما  مقایسه قابلآن 

 و نور هم نیست.

به پایین خیره  که هنگامیالعاده نگاه کنم.   حس کردم که باید به سمت پایین و به چیزی خارق»

ای از بدن روحی من و از میان لباس نازک توری  طوالنی به رنگ نقره بند یک شدم، دیدم که 

است. این بند به سمت پایین و جلوی من گسترده شده بود و  شده خارجمانندی که به تن داشتم 

برگشتم دیدم که در پشت و اطراف من آویزان است، مانند یک بند ناف. من آن را دنبال  که وقتی

م و به اتاقی که در آن برق مرا گرفته بود رسیدم و دیدم که این بند به کردم و از دو راهرو گذشت

سانتیمتر بود و مانند یک درخت  2ام متصل است. ضخامت این بند حدود  پشت سر بدن فیزیکی

«.کریسمس درخشندگی داشت
3 

 حال درعینتجربۀ نزدیک به مرگ من به من کمک کرد که درک کنم که زمین چقدر زیبا و »

، ها انسان، حیوانات، ها گل، درختان، دیدم می چیز همهاست. من نوری در اطراف  پذیر آسیب چقدر

«.زنده است چیز همهکه  دیدم میو  ها کوهحتی 
4 

که در باطن این عالم مادی هم نور و حیات است هرچند  دهد میامثال این تجربیات نشان 

 ببینند. آن راند توان میظاهربین و سطحی ن یها چشم

                                                                                                                                                      
 مور فینی انجی ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 153، ص 8و کافی ج  385 :25 بحاراالنوار .2
 موریسی دایان تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 شیفر گالکو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
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جز با زنده و آگاه دانستن جهان مادی سازگار  ها آندر قرآن کریم تعابیری داریم که استعمال 

 نیست.

  1«ان من شی اال یسبح بحمده و لکن ال تفقهون تسبیحهم»

را ادراک  ها آناما شما تسبیح  کند یمهیچ موجودی نیست جز اینکه خدا را تسبیح و ستایش 

 .دیکن ینم

ست که بدون حیات و علم و آگاهی ممکن نیست پس حقیقتاً ما در تسبیح و ستایش کاری ا

انسان حیات و علم و آگاهی بلکه اختیار را مختص  که نیا. میکن یمجهانی زنده و آگاه زندگی 

 ناشی از جهل یا غفلت است. داند یمخود 

قضاوت کنیم باید بگوییم هرچند عالم ماده به لحاظ  درستی بهاگر بخواهیم درباره ارزش این عالم 

که محل کسب کماالت  جهت ازایناما  رسد میبه پایه عالم ملکوت ن اصالًنوریت و مرتبه وجودی 

یک فرصت عالی برای  عنوان به. پس باید به دنیا استبسیار ارزشمند و مهم  انسانی و الهی است

که در مسیر آن  2. عالم ماده تنها یک گذرگاه استابدی خانه عنوان بهنگاه کرد نه  تکسب کماال

 .باید توشه کمال و معنویت و خیر و نیکی برگرفت

فراموشی و غفلت است. گرچه انسان دارای  ،مانع بزرگی بر سر راه انسان وجود دارد و آن مانع 

اشتغال به بدن جسمانی و عالم مادی دچار  به خاطروجودی ملکوتی در عالم باالست اما 

مطلع شود. او در  سادگی بهاز حقیقت متعالی خود  تواند میفراموشی و غفلت شده است. او ن

لذا از بعد متعالی  کند میآن ادراک زای  را در تحت احکام محدودیت چیز همهحصار ماده است و 

است بلکه از تمام  خبر بیاز خود و حقیقتش  تنها نهاست. او  خبر بیو بیکران خویش در ملکوت 

که در حیات ملکوتی به او ارزانی شده است نیز محروم است. در تجربیات  هایی دانشعلوم و 

 دانسته شده است. "یفراموشعالم "دنیا  ،نزدیک به مرگ

 چیز همه"و آن  که آنجا ایستاده بودم تمام آنچه را که از یاد برده بودم به خاطر آوردم طور همان»

دانستم.  می ها را از قبل من همۀ این حکمتآن به حیرت افتادم.  و چگونگیمن از سادگی  .بود "

آوریم.  را روی زمین به یاد نمی ها ایناز  یک هیچپیش خود فکر کردم که عجیب است که ما 

 ؛توانیم آن را ببینیم وقتی در سرای دنیوی هستیم نمی حال بااینبسیار واضح است ولی  چیز همه

آن انسان  حال بااینطور کامل دیده و درک کند.  تواند یک انسان را به ای که نمی مانند مورچه

«.آنجا مستقیماً جلوی چشم آن مورچه است، اگر مورچه ظرفیت رؤیت او را داشته باشد
3 

                                                           
1
 44قرآن کریم، سوره اسرا آیه .  
 128حکمت البالغه،  . نهج2
 زایمان هنگام در زن یک تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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هستی، ولی در عالم ما در حال تولدی.  ها انسان عالم درتو در حال مردن به من گفته شد: »

 خوبی بهایم. ما تو را  تو بوده اای و ما همیشه ب ا ما بودهواهمه نداشته باش. تو همیشه ب

که چه کسی  کردی و فراموش 1خواب بودیروی زمین  ات زندگی در طولشناسیم. فقط  می

«.آوری تدریج به یاد می ولی اکنون به 2هستی.
3 

، گشتند بازمیمن  به تدریج دانستم به هایی بسیار قبل از آمدنم به زمین می که از زمان چیزهایی»

ای از فراموشی و از بدو تولد از من پوشانیده شده بودند. من  عمد با پرده چیزهایی که به

محض اینکه جواب سؤالی را  به 4ای جذب کنم. توانستم دریایی از دانش و حکمت را در لحظه می

متقابالً بر روی بقیه بنا شده  هرکدامکه  گرفتند فهمیدم، سؤاالت بیشتری در من شکل می می

کرد و به یک  اند. دانش در عمق من رخنه می به هم متصل ذاتاًبودند، گوئی تمام حقایق عالم 

 5.«شد معنا با من یکی می

یک تئوری یا موضوع  یادگیریرا فهمیدم. نه مانند  چیز همهمن در این لحظۀ توقف زمان، »

ایم ولی آن را  دانسته حکمتی عمیق و ابدی که همۀ ما همیشه می یادآوردنجدید، بلکه به 

«.ایم فراموش کرده
6 

 هاست حکمتو  ها دانشی و محرومیت از خبر بیآری همان اندازه که عالم ماده عالم غفلت و 

 عالم ملکوت عالم بیداری و آگاهی و برخورداری از علوم بیکران است.

 :فرماید میدر حیات دنیوی  ها انسانآن کریم در مورد محدودیت علمی قر

 3«و ما اوتیتم من العلم اال قلیال»

 و از علم جز اندکی به شما داده نشده است.

                                                           
)ورّام بن أبی فراس، تنبیه الخواطر و نزهۀ  شوند. میرند بیدار می . الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا/ مردم در خوابند و وقتی می1

 خواب در سوارانى دنیا اهل نِیَامٌ / هُمْ وَ بِهِمْ یُسَارُ کَرَکْبٍ الدُّنْیَا أَهْلُ (ق 1411، مکتبۀ فقیه، قم، 151، ص 1النواظر، ج 

 (64 البالغه، حکمت )نهج .رانند می را آنان که اند مانده
همانا تو از این غافل بوده ای پس ما حجاب تو را  /. لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید2

 (22قرآن سوره قاف آیه ) ایم پس دیدگان تو امروز تیزبین است. برداشته
  آنتونت جزیان تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
4

دریافت علم و دانش در دنیا و ملکوت کامال متفاوت و تابع ویژگی خود این دو عالم می باشد. عالم ماده، که عالم تدریج  . 

است دریافت دانش هم در آن تدریجی است اما ملکوت که وجود جمعی دارد آموختن در آن هم یکبارگی و آنی است. پس 

 یکباره صورت گرفته در بعد ملکوتی بوده است.اگر جایی شنیدیم که دریافت دانش زیادی بصورت 
 تجربه بتی جین، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ5
 متیو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .6
 85. قرآن کریم، سوره اسرا آیه 3
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باشند بلکه در راستای  خبر بیاز حقایق  کامالًدر این دنیا  ها انسانالطاف الهی نگذاشته  اما

پیامبران و اولیاء و بزرگان علم  را از طریق هایی حکمتو  ها دانش ؛که در این دنیا دارند مأموریتی

 گذاشته است.  ها انسانمعنویت در اختیار  و

 مانهیحکخداوند متعال در قرآن کریم در بیانی ها در دنیا دچار فراموشی شده اند؛  چون انسان

 :داند میرا تذکر و یادآوری  لی اهلل علیه و آله(ص)پیامبر اکرم  مأموریت تنها

 1«انما انت مذکرفذکر »

 !یا تذکردهندهتو تنها تذکر بده 

همه  ها انسانپیامبران الهی در تذکر آنستکه در وجود ملکوتی  مأموریتدلیل منحصر ساختن 

و بُعد ملکوتی زدودن غبار غفلت از فطرت الهی  ،تنها کار انبیاء ،مندمج است ها دانشحقایق و 

 تأکیدو یادآوری مورد  تذکر ،در سنت دینی بیش از استدالل و برهان به همین دلیل .هاست آن

  است بلکه برهان و استدالل هم تالشی برای یادآوری است.

لی ص)حقایق برای پیامبر اکرم  مساله تذکر و یادآوری چنان مهم و اساسی است که نحوه تلقی

 به یاد آور"بارها و بارها، خطاب  ؛ قرآن کریمگرفته است مینیز با یادآوری صورت  اهلل علیه و آله(

است که جان محمد )صلی اهلل  یملکوته این فرمان ؛ کانّبرد میر را در مورد پیامبر اکرم ص بکا "

تا  دهد میسوق  عمق جان و حقیقت اودر  مدنظرتوجه و شهود موضوع  سوی بهرا  علیه و آله(

 پس از شهود و یادآوری به همگان ابالغ کند.

 واسطه بهگرفت آنستکه انسان به ذات خویش و  توان مینتیجه مهم دیگری که از این تجربیات 

پس فعلیت  ،علم دارد چیز همهبه  ؛برخورداری از روح ملکوتی که به همه حقایق متصل است

این مبنای مهمی در . هاست دانستهیافتن آن دانایی در حیات مادی منوط به یادآوری همان 

 2.دهند میقرار  تأکیدمورد  آن رااصیل فلسفی نیز  های نحلهاست که برخی  شناسی شناخت

و گرد فراموشی بر آن  گیرد میاموری که در حیات دنیوی مورد غفلت قرار  ترین مهمو اما یکی از 

که هر موجودی با دیگری  ای رابطه ترین اصیلرابطه انسان با خدای خویش است.  ؛نشیند می

عالی او ت ،و آگاهی چه اینکه سرچشمه وجود و حیات 3داشته باشد رابطه با خداست تواند می

گ تکوینی بین او و خدای حیات و آگاهی دارد در سایه ارتباط تنگاتن انسان اگر موجودیت، است.

                                                           
 21. قرآن کریم، سوره غاشیه آیه 1
الدین  صدرالدین شیرازی، الشواهد الربوبیه، به کوشش جاللافالطون و مالصدرا قائل به تذکر در مورد شناخت هستند. رک:  .2

 ش 1361، تهران، 33، ص 1آشتیانی، ج 
توان  . بنا بر دیدگاه شایسته فلسفه صدرایی موجودات عین الربط به خدای تعالی هستند نه مرتبط. تفاوت این دو بیان را می3

ز طریق کالم تشبیه کرد. در اولی شعاع نور عین الربط است و در در تفاوت ارتباط شعاع نور به خورشید و ارتباط دو انسان ا

 383ص  2دومی ارتباط دو شی مستقل. رک: الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه ج 
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د هزار ساله مقارنت حیات چن .گیرد میاین رابطه نیز مورد غفلت قرار  تعالی است؛ در عین حال

نشانه ای از سعی او برای زدودن غبارها و یادآوری گرایی  پرستش و معنویت انسان بر کره زمین با

  آن ارتباط و اتصال عمیق است.

های  ها و قضاوت منتهی و جهانی، علت تنهائی و ترسبی عشق موقتی ما روی زمین از  جدائی»

 یهای پدیدهکه ما تمام اعتماد خود را روی زمین به حواس فیزیکی و  از آنجائیما در اینجاست. 

دهیم،  ایم می کنیم و هوش فکری خود و علمی که با آن ایجاد کرده حس می ها آنکه از طریق 

ایم تجربه کنیم.  پرداخته و  ساختهکه  گونه آنگی زمین را محکوم به این هستیم که واقعیت زند

خود در این عرصۀ  به جایگاهبینهایت است و آگاهی  چیز همهعد باالتر در بُ که اینولی آگاهی به 

«.دهد بینهایت به آدمی احساس امنیتی غیرقابل خدشه و تردید می
1 

م که وجودی دائماً و من نزد مادرم و بقیۀ دوستان و اقوام رفتم احساس گنگی داشت که هنگامی»

 ببینمشان خواستم می که کسانی سمت به من حواس قدر این ولی. کند میرا همراهی م وار سایه

« .بودم نکرده او به توجهی که بودم خودم افکار در و بود معطوف
2 

 های درسخواست که مرا در آغوش بگیرد و به من آرامش ببخشد، ولی پاسخ من به  او می»

زندگی ما را از هم جدا کرده بود. او در تمام طول زندگی با من بود، ولی من از اینکه او را باور 

 3«اعتماد کنم ممانعت ورزیده بودم. کنم و به او

متصل هستند و هرگاه که ما آمادۀ پذیرش آن  لحظات زندگی تمامی ما با این رشتۀ نور به هم»

ارتباط برقرار کرده و به آن وصل شویم. این نور همیشه در دسترس  ،توانیم با آن نور باشیم، می

«.ماست
4 

ما را بیدار کند و در آغوش رحمت خود قرار  خواهد میآری خدای متعال در حیات دنیوی نیز 

 و توجهش به خودمان غافلیم. مادی و ظاهری از همراهی اوور به ام ازحد بیشدهد اما ما با توجه 

 خدای متعال در همین حیات دنیوی هم با شماست: فرماید میقرآن کریم 

 5«ما کنتم و هو معکم این»

 و او با شماست هرجا که باشید.

 .است تر نزدیکحتی خودمان به ما  هر چیزیبلکه از 

 1«و نحن اقرب الیکم من حبل الورید»

                                                           
 کروگر رونالد تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 زمانی محمد آقای تجربۀ، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 مور فینی انجی ، تجربهتجربه های نزدیک به مرگسایت  .3
 رومی تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 4. قرآن کریم، سوره حدید آیه 5
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 به شما از رگ گردن نزدیکتریم.و ما 

 .با بیانات مختلف مارا بیدار و آگاه سازد خواهد میو 

 2«یا ایها االنسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک»

اخته است خدایی که تو را خلق و درست ای انسان چه چیز تو را نسبت به پروردگارت مغرور س

 کرد و اعتدال بخشید.

 .دهیم میادامه را فراموشی و غفلت و جفاکاری نسبت به خود و او  اما ما همچنان

 3«ان االنسان لظلوم کفار»

 نسبت به خود و پروردگارش( بسیار ستمگر و ناسپاس است.)انسان  حقیقتاً

در خصوص ادراک ملکوتی از عالم ماده و حیات دنیوی به ابعاد فرعی  پس از بیان این اصول

 .کنیم میدیگری اشاره 

که  م ملکوت چگونه است؟ البته مطالبیشاید از خود بپرسیم نحوه تحقق شهود دنیا از عال

 است فضای عالم ملکوت سفلی در ها این ظاهراًاما  کند میبیان  آن رااز  ای نحوه ایم داشته تاکنون

متفاوت  وه تحقق مشاهده از ملکوت اعلی کمیاما نح شود مینامیده  "برزخ"که در معارف دین 

 .باشد می

من از آن شکاف به پائین  4دستش را تکان داد و زمین زیر پای ما باز شد. مادربزرگمناگهان »

را روی تخت بیمارستان دیدم که دکتران و پرستاران مشغول کار  شده باندپیچینگریستم و بدنی 

 5«.روی آن بودند

 ملکوت ببینند. ها را هم از فضای های آن ها و ویژگی تواند انسان روح می

عبور  چندطبقهالعاده دیگری که اتفاق افتاد این بود که تاکسی از کنار یک ساختمان  چیز خارق»

گذرد و  کرد و من از آن ساختمان عبور کردم. ولی در یک آن توانستم هرچه در ساختمان می

را درک کنم. خود  ها آن یک یکتوانستم خوشحالی و غم  تمامی افراد درون آن را ببینم. من می

 6«.را در آغوش امنیت خود گرفته استمانند اینکه چیزی م ؛هیچ نگرانی و اندوه و دردی نداشتم

                                                                                                                                                      
 16. قرآن کریم، سوره قاف آیه 1
 3و  6قرآن کریم، سوره انفطار آیه  .2
 34 قرآن کریم، سوره ابراهیم آیه .3
الثاقب  همین نحو مشاهده نقل شده است که با اشاره نبی اکرم ص صورت گرفته است.بن عبداهلل انصاری  . در روایتی از جابر4

 (3)فصل  35 ص, نفس المهموم 322 صفی المناقب 
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
 آناوا آلون تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .6
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توانستم ببینم که انرژی بسیار زیادتری داشتند و حتی  را نیز می ها انسانتعداد بسیار کمتری از »

 1«.توانستند باوجودی که همراه من بود مکالمه کنند می

 توانند ببینند. خبیث را نیز می ها ارواح آن

کردند که از  من ارواح تاریکی را نیز دیدم. این ارواح سیاه محصور به زمین بودند و سعی می»

استفاده کنند تا در  ها آنکه روی زمین هستند تغذیه کرده و از روح  هایی انسانانرژی بعضی از 

ه من از شر این ارواح تاریک در امان سیر تکاملی ارواح وقفه ایجاد نمایند. به من گفته شد ک

نداشتند و  تأثیریخواهم بود اگر به عشقی که درونم است تمرکز و توجه کنم. این ارواح روی ما 

«.شدند تنها به ما نگاهی عصبانی کرده و از ما دور می
2

 

 عالم ملکوت های ویژگیمرگ و بخش دوم: 

است به نحو دیگری دیده  بینی حقیقتدیدیم عالم ماده از منظر ملکوت که پنجره  که همچنان

راک این اد های ویژگیی دارد و ادراک آن و های ویژگی. حال ببینیم خود ملکوت چه شد می

 ببینیم مرگ از منظر ملکوت چه ماهیتی دارد؟ هر چیزپیش از  چگونه است؟

من وارد تونلی تاریک و بلند شدم، چیزی مثل یک راهرو یا یک کانال طوالنی. پیش خود فکر »

خواهم  دیگر هرگز نمی !نهکردم این همان کانال تولد و آمدن به دنیا است و پیش خود گفتم 

نوعی این  کردم و در حال تولد نیستم. ولی به دوباره متولد شوم. ولی متوجه شدم که اشتباه می

ه شبیه به تولد بود، من در فضائی مطبوع و گرم و تاریک و در حال دوران به سمت این نور پروس

«.کردم درخشان حرکت می
3

 

مرگ تنها یک دگردیسی در زمان است، یک توهم دیگر از ذهن ما. در حقیقت زمان و مکان »

«.دهد وجود ندارد، بلکه بستری زائیدۀ ذهن ماست که در آن اتفاقات رخ می
4

 

در برخی بیانات دینی به  5مرگ تولدی دوباره و نوعی تغییر و تحول اساسی در زمان است.پس 

 است. شده  اشارهدوباره بودن مرگ ویژگی اول یعنی تولد 

                                                           
 آکفرد دیوید تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 آکفرد دیوید تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
 زایمان هنگام در زن یک تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 تجربه هافور، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
اجزاء متوالی تبدیل سازد و به  . تحقیق: عالم ماده یک دستگاه زمان است یک دستگاهی که وجود جمعی ما را متفرق می5

شود و انسان آن وجود جمعی حقیقی  گیرد در مرگ برداشته می کند. این جزء جزء شدن که با تحدید و تقدیر صورت می می

یابد. حال اگر ماهیت این دستگاه چیزی جز تحدید آگاهی و ادراک خود ما نباشد آنگاه عالم ماده به نحوی  خود را یکجا می

شود آنکه مراتب وجود چیزی جز مراتب آگاهی به یک حقیقت واحد نیست. ما  که اینجا حاصل می مجاز است. نتیجه مهمی

یابد همین  بینیم و هرچه آگاهی ما گسترش می این حقیقت واحد را در آگاهی بسیار تنزل یافته به شکل عالم مادی می

ه بیش نیست که در هر مرتبه از آگاهی ما، طوری یعنی اینکه یک حقیقت واحد یابیم؛ حقیقت را در اطوار باالتر و برترش می
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 1«و احییتنا اثنتین»

 و ما را دو بار زنده کردی.

 دیما . پس دنیایدهد میمنظور از حیات دوباره همان تولد دوباره است که در عالم ملکوت رخ 

جالب این  .ی یابنداز آن متولد شده و به ملکوت راه م ها انسانهمچون رحم مادری است که 

 بخشیدن حیات به انسان است. ،دین است که یکی از اهداف

 2«لما یحییکماذا دعاکم استجیبوا هلل وللرسول »

 زنده کنند. را شماتا  خوانند فرامی را شما که هنگامیخدا و رسول را اجابت کنید 

پس برنامه دین ایجاد کمال در انسان برای تولد در عالم ملکوت یا همان ورود به ملکوت قبل از 

و از  شود میکه انسان پس از نه ماه زندگی در رحم مادر کامل  طور همان مرگ طبیعی است.

و در ملکوت متولد  شده خارجاز دنیا  ،با کسب کمال معنوی الزم تواند میاو  ؛گردد میرحم خارج 

والدین انسان در این کمال معنوی هم  گردد؛ چه عمرش به پایان رسیده باشد چه نرسیده باشد.

 )علیه السالم( و امیرمومنان )صلی اهلل علیه و آله( پیامبر اکرم یان دین هستند. در روایتیپیشوا

 کمال معنوی خارج شود مانندز مسیر البته هر انسانی که ا 3.اند شدهپدران امت اسالم نامیده 

این خواهد کشید.  ها مدتو رنج نقصانش را تا  گردد میدر آن عالم متولد  ای الخلقه ناقصکودک 

 قرار گیرد. مدنظرباید  ،اصولی است که در خصوص دین ازجمله

 نسته شده است:دا گونه ایندیگر مرگ  ی تجربهدر 

”. خواهی بدانی؟ چه چیزی را می“. گفت ” بدانمخواهم چند چیز را   راستش اول می“من گفتم »

. من صحنۀ یک تصادف رانندگی شدید را ” کنبرگرد و نگاه “او گفت ” مردن چیست؟“گفتم 

و به باال  شده  خارجاز کالبد  ها آنچند نفر از   دیدم که در آن چند نفر کشته شده بودند. روح

 ها آنآیا “باقی ماندند. من پرسیدم  نجااکرد. ولی برخی دیگر نیز صعود نکرده و در هم صعود می

                                                                                                                                                      
شود. در مرتبه آگاهی بسیار نازل، مادی است در مرتبه آگاهی برتر، برزخ است و در مرتبه آگاهی باالتر، نور است و  مشاهده می

بنابراین  افتد؛ اتفاق میتا مرتبه ادراک چه باشد؟ نتیجه نهایی اینکه مرگ با نوعی گسترش ناگهانی آگاهی  بازهم باالتر و باالتر

سو نیز  حال اهل آن تواند با بدن طبیعی باشد اما درعین الزم نیست بدن انسان بمیرد تا مرگ برایش تحقق یابد بلکه او می

ترین و ارزشمندترین بحث این  طور که اولیاء الهی در عین حیات مادی در ملکوت حضور دارند. این بحث مهم باشد؛ همان

اصل "گردیم. به تائید الهی  کنیم و مؤیداتش را متذکر می گذاری می نام "اصل آگاهی"این مطلب شریف را کتاب است. ما 

 ای جدا شرح و بسط خواهیم داد. را در رساله " آگاهی
 11. قرآن کریم، سوره غافر آیه 1
 24قرآن کریم، سوره انفال آیه  .2
، 1 ، علل الشرائع، ج86، ص: 2 عیون أخبار الرضا علیه السالم، جامت هستیم. ). انا و علی ابوا هذه االمه/ من و علی پدران این 3

 (128ص 
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 ” هرگززودتر و بعضی دیرتر و بعضی  ها آنبعضی از  بله“او گفت ”. توانند صعود کنند؟ نیز می

«.است چیز هیچبنابراین مرگ باور نداشتن به 
1 

است. در قرآن کریم کافران بی باور مرده محسوب دینی  های آموزهاین تعریف از مرگ مطابق با 

 این مرگ ، مرگ معنوی است. 2.می شوند

منظور از قبر و وقایع  کنند میهم به قبر بکنیم. چراکه بسیاری فکر  ای اشارهخوب است در اینجا 

 .دهند میآن همان قبر خاکی است که بدن جسمانی را در آن قرار 

کلی متفاوت با آنچه تصور کرده و فهمیده بودم یافتم. قبر تنها برای بدن ماست و  من مرگ را به»

 3«.یی نداردجا آنروح ما در  گاه هیچ

نه آن  4عالم برزخ است ،قبرعالم که در روایات اسالمی آمده است منظور از  طور همانآری 

 .کنند میگودالی که در زمین برای بدن خاکی حفر 

آن است که نسبت روح با عالم ملکوت چیست؟ در یکی از  شود میکه در اینجا مطرح  سؤالی

 است. شده اشارهتجربیات به این نسبت 

 با او. نگیرد من از را آزادی این داده قول و است داده انتخاب آزادی من به او که گفتم او به من»

 دعوی اقامۀ در سعی تو که کنم نمی تعجب من لورا، بله: »گفت و خندید من سرسختی به شعف

 و من به راجع او آگاهی عمق از ناگهان من. «بدهم نشان تو به را چیزی اول بگذار ولی خودداری

 و مطلق دانش و آگاهی او و بودم او خلقت از قسمتی من شدم، متحیر بسیار من به راجع چیز هر

 5«.مبود او از ای جرقه هم من و کامل عشق

چیزی جز دانش و آگاهی و فهمید که عالم ملکوت  توان میاز این بیان روشن و واضح چنین 

ی فهم مطالب آینده عشق مطلق نیست و انسان هم پرتویی از این نور عظیم است. این اصل برا

 .بسیار مفید خواهد بود

توانستم درون آن را ببینم. این وجود نورانی قدی  ای به من نزدیک شده بود که می اندازه بهنور  »

شد. این وجود  متر داشت و از او احساس قبول کامل و بدون قید و شرط منعکس می 2,5حدود 

«.در اطراف من و درون من بود
6 

                                                           
 همیلتون سیسیل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 قبورندی کسانی را که در توان ینمما انت بمسمع من فی القبور/ و تو  و در فرهنگ قرآن مؤمن، زنده و کافر، مرده است؛ .2

 (22قرآن کریم، سوره فاطر آیه ) سازی. این آیه اشاره به همان مرگ معنوی کافر است. کافران( شنوا)
 جین بتی تجربه، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
 235ـ  241 ، ص 3 ج الفروع من الکافى، .4
 لورا ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
 سالگی 14 در تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .6
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در درون خود جست. نباید ملکوت را در زمین و  آن راپس ملکوت امری درونی است و باید 

راه به  ترین نزدیکملکوت حضور و وجود دارد و  ،آسمان ظاهری جستجو کرد بلکه در درون اشیاء

 خود ما هستیم.ملکوت 

 .دهد می دیگر به ما دیدگاه دیگری ای تجربه

توانستم  محیط اطراف ما حالتی شبیه به مه غلیظی داشت که روشن بود. در اطرافمان می»

مانند یک رودخانه  ها آنهای انرژی را ببینم که مانند منشورهایی از نور بودند. بعضی از  میدان

را  ها آنهایی از  کوچک بودند. حتی دریاچه و برکه ای چشمهجریان داشتند و برخی مانند 

های انرژی بودند ولی از دور به شکل رودخانه یا  از نزدیک قطعاً میدان ها اینتم ببینم. توانس می

هایی را ببینم که به رنگ آبی  ن توانستم کوهستا رسیدند. از میان آن مه می دریاچه به نظر می

 1«.عمیق بودند

تعبیر چشمه و رودخانه در این تجربه، توصیفات عام بهشت در قرآن کریم را برای ما تداعی 

 .کند می

 2«جنات تجری من تحتها االنهار»

 ری است.جا آنهایی که نهرها از زیر  باغ

 3.اند کردهبخصوص که در برخی روایات این نهرها را به نهرهای دانش و حکمت اولیاء الهی تفسیر 

این بیان را در ادامه آن بیاناتی باید دید که ملکوت را عین علم و آگاهی و حکمت معرفی 

 .کرد می

 که ادراک ملکوت به باور آن بستگی دارد. آید میاز برخی تجربیات دیگر چنین به دست 

احساس کردم که او همواره آنجا بوده، ولی من تازه توانائی دیدن او را کسب کرده بودم.  طور این»

 4«ت من برای باور کردن بستگی داشت.توانائی من برای دیدن به خواس

 .شود میبی باوری انسان ناشی  و البته ظلمت کفر هم از

را احاطه کرده  ها آنشده و  ناشی ها آنتوانستم حس کنم که این تاریکی از عمق درون  می»

« است.
5 

 از همین رو باشد. 6زیاد دین بر باور به عالم غیب تأکید بسا چهو 

                                                           
 برینکلی دنیون جربه، تسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 32. قرآن کریم، سوره توبه آیه 2
 (183ص  1محمدحسین ج  سید طباطبایی، امام شناسی،) . سرچشمه نهر تسنیم وجود مقدس علی ع است3
 مور فینی انجی ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 مور فینی انجی تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
 (3قرآن کریم سوره بقره آیه ). یومنون بالغیب/ به غیب ایمان دارند. 6
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 میزان شهود در ملکوت به ظرفیت افراد بستگی دارد.

های پیش روی من تغییر پیدا کرده و من توانستم  و صحنه یافته افزایشنور محیط آنجا  تدریج به»

تنها آن  )موجود نورانی(اند ولی  چیزها همیشه آنجا بوده  اقلیم جدیدی را ببینم. گویی این

 1«د.دهد که ذهن من آمادۀ پذیرش آن بوتوانست به من نشان  مقداری را می

این  .شوند میتصور دارند دیده  ها آنز ا که مردم در دنیا طور هماندر عالم غیب افراد و اشخاص 

 دارد. تأثیریعنی تصور ما از اشیاء در نحوه دیدنشان  ؛باور به غیب باشد مسئلهفرعی بر  تواند می

رسید. طوری  اند به نظر می هایی که روی زمین از او کشیده چهره و موهای بلند او شبیه نقاشی»

کنید او )برای شما( شبیه  مسیح را مالقات می بعد از مرگ که وقتیتوان آن را توضیح داد،  که می

«.کنند( به نظر خواهد رسید آورند )و تصور می آنچه مردم روی زمین به یاد می
2 

 .کنیم میسهم باور در ادراک ملکوت و نحوه آن بیش از آن است که ما تصور  ظاهراًو 

و ما آن را جواب خواهیم داد.  بپرسی خواهی میی هر سؤالی توان می»به من گفت  ها آنیکی از »

 ها آناولین سؤال من این بود که آیا اینجا بهشت است؟ «. مهم است که این کار را انجام دهی

چیزی است که به آن  ،هم جهنم باشد، اگر آن تواند میتواند باشد، اگر تو بخواهی.  می»گفتند 

گیرد. تو  آناً تحقق یافته و شکل می ای از وجود خود توست که باور داری. این واقعیت گستره

که  از اینکه خود را کجا و در چه حالی بیابی نظر صرفکنی،  همواره واقعیت خود را خلق می

 3«هستیم. سهیم خلقت در همگی ما حقیقتاً

این بسیار شگفت و در عین حال مهم  4که ما ملکوت را چگونه ببینیم به خود ما بستگی دارد. این

پس ملکوت هم در راستای همان است. چون ما خواسته هایمان را در این دنیا شکل می دهیم. 

  بین، زشت خواهد دید.  خواسته های نهادینه شده، خود را به ما می نمایاند. زیبابین، زیبا و زشت

 است. نهایت بیم ملکوت بسیار بزرگ و عال

 5«.کردم احساس  نهایت را در محیطی بدون محدودیت و گستردگی بیناگهان خودم »

در  یکی از بهجت انگیزترین حاالت انسان ظاهراً. بازگردیم علم و دانش در عالم ملکوت مسئلهبه 

 ،است. در بسیاری از تجربیات نزدیک به مرگ از دریافت دانش فراوانملکوت دستیابی به دانش 

 است. شده  گفتهسخن 

                                                           
 ریچی جرج تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 سالگی یک در تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 ریچارد تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
4

خواهند.)سوره  برای آنها همان چیزی است که می "لهم ما یشاوون "کند به این حقیقت تصریح میقرآن کریم با این تعبیر .  

 (35ق آیه 
 احمد آقای ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
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 زیادی بسیار اطالعات کردم می فکر که موضوعی هر مورد در یا کردم می نگاه که شیئی هر به»

 و کردم میدرک  خوبی به شیء یا پدیده آن به راجع را چیز همه و شد می الهام من به آن مورد در

نگاه کردم و  به آن پرستار من .باشد باید که است طور همان شیء یا پدیده آن که فهمیدم می

 الزم او به نگریستن برای. رسد میمتوجه شدم که او نسبت به قبل برایم کمی متفاوت به نظر 

 که کردم میدیدم و احساس  می جهات تمام از را او واحد درآن من بلکه بچرخانم، را رویم که نبود

 آن نقطه هر و بیمارستان تمام در کردم می حس حقیقت در. هستم محیط او وجود تمام به گویی

 نظر به عجیب کمی برایم چیز همه به من نگریستن نوع تغییر و من تازه توانایی این. دارم حضور

 1«.دیدم می خوبی و زیبایی آن در نگریستم می چه هر به من ضمناً. رسید می

 ،از حواس ملکوتی برداشته شده و انسان با احاطه بر اشیاء ها محدودیت بینید می همچنان که

برای ما در حیات  ها آن. دانشی که دستیابی به بعضی از آورد می به دست ها آندانش زیادی از 

در  انگیز نگاه دل. این زیبا بینی هم ناشی از نگاه ملکوتی به جهان است .مادی ممکن نیست

 است. نیز متجلیعرفان 

اینکه به نور  محض بهرا به نور متصل کرد. من آمده و م سوی بهین نور چیزی ناگهان از درون ا»

احساسی که به من دست  2انتها از دانش و آگاهی به درون من سرازیر شد. متصل شدم، سیلی بی

 مقایسه قابلتوان تصور کرد که حتی با اندکی از آن  داد لذت بود. در حقیقت هیچ لذتی را نمی

را نداشتم،  انتها بیری تمام آن دانش و فهم باشد. آن لذت ابدی و نامحدود بود. من توان نگاهدا

«.کرد ولی آن حکمت از درون من مانند سیلی عبور می
3 

احساس لذت فراوان از دریافت دانش های بسیار، نشانه مالئمت دانش با ذات انسان است. مثل 

و افزوده شدن دانش به او همان افزایش بُعد وجودی  4اینکه انسان چیزی جز علم و دانایی نیست

 اوست لذا حس لذت به او دست می دهد.

است. در یکی از جمالت نورانی امیر  آشنایی حال درعینتعبیر جالب و نیز تعبیر سیلی از دانش 

 :خوانیم می لیه السالم(ع) مؤمنان

 5«ینحدر عنی السیل و ال یرقی الی الطیر»

 .رسند میبه قله رفیعم ن (عقول)جاری است و پرنده  از وجودم سیل

                                                           
 ، تجربه آقای محمد زمانیسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
ها و دریافت  اند از افزایش آگاهی است. همه افرادی که در تجربیات ارتقاء معنوی داشته " اصل آگاهی". این مطلب مؤید 2

 گویند. این مؤید آنستکه ارتقاء معنوی و وجودی، همان ارتقاء آگاهی است. سیل گونه دانش سخن می
 آناوا آلون تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
4
  ی تو استخوان و ریشه ای)مثنوی معنوی، دفتر دوم(ای برادر تو همان اندیشه ای / مابق. 
 البالغه، خطبه شقشقیه . نهج5

www.takbook.com



 تجربیات نزدیک به مرگ رهاورد

 

32 

همان  ،نیافتنی دستفراوان ملکوتی و منظور از قله رفیع  های دانشمنظور از سیل همان علوم و 

 توان دستیابی بدان را ندارند. سویی ایندربند  مقام معنوی واالیی است که افکار و اوهام و عقولِ

را باب شهر علم نامیدند. چون او  لیه السالم(ع)دریافت که چرا علی بن ابیطالب  توان می ازاینجا

همچون سیل در وجود او جاری بوده است. عالم ملکوت دسترسی داشته و  های دانشمدام به 

 باشد. ه ملکوت، متصل و با آن یگانهکه ب ته این خصلت هرجان روشنی استالب

دیدند و  می بعدی سهرا  چیز همهکردم و چشمانم  من احساس آزادی و راحتی کامل می »

توانستم در اتاق آزادانه به هر جا که بخواهم حرکت کنم  توانستم افکار مردم را بشنوم. من می می

نیاز به هیچ سعی و تالشی داشته باشم. کافی بود که به رفتن به یک نقطه فکر  واقعاًبدون اینکه 

 طور بهدر این حال را توصیف کنم ولی  بودن زندهکنم تا آناً آنجا باشم. برایم مشکل است که 

ام بودم بسیار احساس  در جسم مادی که وقتیبگویم که در مقایسه با  کافی استخالصه 

 «.ردمک بیشتری می بودن زنده

توانستم تمام چیزها را در اتاق عمل ببینم و بشنوم و حتی بوها را نیز استشمام  می تنها نه»

 که درحالیستم چیزهای دوردست را نیز دیده و حس کنم، توان میخواستم  کردم، بلکه اگر می می

گفتگوی بین خواهر و مادرم را  مثال عنوان بهاتاق عمل نیز مشرف بودم.  به اتفاقاتهنوز 

که قرار شد برنج و  زدند شنیدم که دربارۀ اینکه برای شام چه چیزی درست کنند حرف می می

بیمارستانی که من در آن بستری بودم در  که درحالیدر هند بودند  ها آنباشد.   یسبزماست و 

«.بود گرفته مهبودند شبی سرد و  ها آنکه  درجاییکه  دیدم میآمریکا بود. 
1 

در این تجربه شگفت ما از امکان توجه به امور مختلف بدون اینکه از دیگری غافل شویم باخبر 

عن  شأنیا من ال یشغله "شدیم. این از اوصاف الهی است که در تعابیر دینی چنین آمده است: 

" شأن
است و همه  انسان پرتویی از ملکوتشاید این چندان شگفت نباشد وقتی که باورکنیم  2

 3اوصاف ملکوت در او نیز وجود دارد.

و دریایی از آگاهی و معرفت به درون من ریخته شد، از تاریخ  درآمدیمما دوباره به حرکت »

 ها آنو حقایق و اصولی که من ذهنیتی از  قبل از آمدن به زمین ،زمین گرفته تا وجود ما

«.نداشتم
4

 

                                                           
 پارتی راجیو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 الجنان، دعای جوشن کبیر . مفاتیح2
در تو پیچیده که عالم بزرگ  پنداری جرم کوچکی هستی درحالی . اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی العالم االکبر/ آیا می3

 شعر منسوب به امیر مؤمنان علیه السالم() شده است
 واالس رانل تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ4
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 چیز همهو معنی  یک سؤال برای من باقی ماند: چرا بعد از تمام آنچه به من نشان داده شد،»

ها را بدانی تا بتوانی از  باید پاسخ تمام این سؤال واقعاًآیا »من پاسخ داده شد  به چیست؟

العاده  گفتم بله. بالفاصله تمام دانش و حکمت با نیرویی خارق« روی زمین لذت ببری؟ ات زندگی

ها در  در انفجاری از نور و آگاهی، پاسخ تمام سؤال 1شد.مانند سیلی کوبنده بر وجود من سرازیر 

شد، پاسخ به سؤال زندگی، مرگ، علم، فلسفه و الهیات، ارتباط و واکنش  قرار دادهپیش روی من 

 ذره یک حتی فهم و جذب از ناتوانی احساس و ترسد. بوده و خواهد بو بین تمامی چیزهایی که

چه را آن هر که کردم می ناتوانی و کاستی احساس چنان. کرد غلبه من بر آفرینش این در کوچک

 2«د.حس کرده و یاد گرفته و فهمیده بودم برایم هیچ شده بو تاکنونکه 

ما در حال صعود به سمت باال هستیم و با این صعود، فرکانس ارتعاش انرژی  کردم میاحساس »

طالعات و آگاهی بسیار وسیعی در حال افزایش است. به خاطر دارم که در این حین ا شدت بهمن 

که حقیقت کامل تمام قوانین و نظام هستی و  کردم میشد و من حس  به درون من الهام می

«.فهمم می کامالًرا  چیز همهو نظم مطلق در  زیبایی
3 

حوزه علوم تجربی  در آنچهازملکوتی محدودیتی وجود ندارد. انسان در این علوم  های دانشدر 

آن است لذا هیچ  شئونوجود و  ،موضوع این علم الهی چراکه شود می باخبرنیز  شود میدانسته 

 .کند میمادی را نیز فروگذار ن شأننی حتی شا

کردم و هرگاه سؤالی داشتم جواب آن بالفاصله  با کنجکاوی شدیدی نگاه می چیز همهمن به »

 4«.شد داده می

مطمئن بودم که اینجا محلی برای یادگیری است، ولی کتاب و حفظ کردنی  ازپیش بیشحال »

شدم و هرچه را که مهم بود )و  دانش می در کار نبود. در حضور این موجودات نورانی من خودِ

، مانند آگاهی اقیانوس دانشمانند غرق شدن یک قطره آب در  ؛فهمیدم ( را مییاد بگیرمقرار بود 

«.داند که تمامی نور می یک شعاع نور به هرچه
5 

درباره ظرف جان  )علیه السالم( مؤمناندارد. امیر  ها دانشنامحدود در درک جان انسان ظرفیتی 

 :فرماید میآدمی 

 6«فیه اال وعاء العلم فانه یتسع بهجعل کل وعاء یضیق بما »

                                                           
 می فرمایند: علم با بینایی حقیقی به آنها هجوم آورده است. 143. امیر مومنان در وصف حجج الهی در حکمت  1
 زن یک ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 ایمی نام به دختری، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 رومی تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 برینکلی دنیون تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
 136البالغه، حکمت  نهج .6
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این ظرف با مظروفش  چراکهو جان انسان( )ظرف علم  جز به شود میهر ظرفی با مظروف خود پر 

 .گردد می تر بزرگ

تعبیری است که مالصدرا در فلسفه  دقیقاًتعبیری که در این تجربه وجود دارد جالب است بدانیم 

و باور دارد علم و عالم و  گوید میالهی خود بکار برده است. او از اتحاد عاقل و معقول سخن 

از کجا این  ،دانش و حکمت مرد بزرگکه آن  حدس زد توان می معلوم یکی است. بدین ترتیب

با علم و عقیده خود بلکه با عمل خود نیز یکی است.  تنها نه ها انسانحقیقت را یافته است؟ البته 

 :گوید میقرآن کریم در این بیان نورانی از اتحاد عامل و معمول سخن 

 1«انه لیس من اهلک انه عمل غیرصالح»

 از خانواده تو نیست او عمل ناشایستی است. اصالًاو 

این همان اتحاد عامل  ؛داند می خودش صالح ریغرا عین عمل  )علیه السالم( پسر نوح قرآن کریم

 از یگانگی انسان با عمل خویش بیشتر سخن خواهیم گفت. ،بعد های بخشو معمول است. در 

دانم بدنم در بیمارستان است؟  می که درحالیچگونه است که من اینجا هستم،  :از او پرسیدم»

توانم  در بدنم نیستم؟ چطور می که درحالیتوانم تو و این مکان را ببینم  اینجا کجاست؟ چطور می

او شروع به پاسخ به من کرد و صدایش به  …در دو جای مختلف باشم؟ تو که هستی؟ واحد درآن

فیزیکی من در بیمارستان است، ولی بدن روحی و من آرامش داد. او به من توضیح داد که بدن 

خود اینجا و هر چه در آن است  2تو با چشمان روحی و فکری :فکری من اینجاست. او ادامه داد

 دقیقاًکنی. این مکان در فکر توست و به این شکل و فرم است زیرا این  بینی و ادراک می را می

ه دیدن آن داری. بحران فیزیکی که امروز برای همان چیزی است که تو )در شرایط فعلی( نیاز ب

تو رخ داد و نیاز فکر تو سبب آن شده است. من هم بدون یک بدن فیزیکی در اینجا هستم. تو 

، یک تصویر ذهنی از فکر من به 3نیبی بینم می م را در نگاه فکرم میمن را به شکلی که من خود

 گونه این را من داری نیاز تو که ام کرده درک طور این من زیرا بینی می گونه این را من تو  فکر تو.

«.نیست مهم چیست من اسم یا هستم که من اینکه. ببینی
4 

یک شلوار جین و  که درحالیشد و در فاصلۀ حدود سه متری ما ایستاد  تر نزدیکجیم به ما »

معموالٌ در دنیا  ی بود کهطور همانهای باالی آن باز بود، این  پیراهن آبی پوشیده بود که دگمه

یع و به یهمانی بود که مادرم برای تش )مادربزرگ( متوجه شدم که لباس او...پوشید لباس می

                                                           
 46. قرآن کریم، سوره هود آیه 1
 است. " اصل آگاهی". تعبیر چشمان فکری مؤید 2
 آگاهی. مؤید اصل 3
 گوینز دیوید تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
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لباسی که بخواهد هر تواند با  خاک سپاریش برای او خریده بود و فهمیدم که اینجا هر کس می

«.برای دیگران متجلی شود
1 

 ازاین پیشاست. البته  شده تمثل حقایق معنوی برای انسان اشاره در اینجا به یکی از اصول نحوه 

است. آن اصل این  شده دادهاما در اینجا تفصیل بیشتری  ؛هم به نحو دیگری به آن اشاره شد

. پس اگر نیاز و کنند مینیاز و ظرفیت و تصور ما برایمان جلوه  حسب بهاست که حقایق معنوی 

 .یابد مینیز ارتقا  ها آنجلوه گری ظرفیت و تصور ما ارتقاء یابد 

فرشتگان سعی داشتند سطح باالتری از آگاهی و بیداری را به من نشان دهند. در سطح آگاهی »

به من فهماندند  ها آنکه بسیار از سطح من باالتر بود، هنوز فرم و شکل وجود داشت.  ها آنخود 

در این سطح اعلی، تنها یک نیروی  2که در باالترین سطح آگاهی، هیچ شکل و فرمی وجود ندارد.

و خالص،  نهایت بیعشق خالص وجود دارد. این ضمیر  پرقدرتو انرژی  و مطلقاً نافذ شمول جهان

حقیقت بنیادی و تاروپود هستی و تمام موجودات است. سرچشمۀ تمامی خلقت و نیروی خالق 

«.انرژی عشق خالص و مطلق است ،تمامی هستی و باالترین سطح آگاهی
3 

یافت که وجود در وادی ملکوت نیز مراتبی دارد و مرتبه واالی  توان میاز این بیان ارزشمند نیز 

حقیقت بحت بسیطی است که در همه  ،است. آن ای اندازهآن مبری از هر نوع شکل و حد و 

 .ندا " هست"دار وجود حضور دارد بلکه با اوست که همه  شئون

 ندانم چه ای هرچه هستی توییجهان را بلند و پستی تویی                                      

 های دانشبکنیم تا راز ادراک  ای اشارهخوب است در اینجا به نحوه تحقق علم به اشیاء در ملکوت 

 بیکران را در وادی ملکوت دریابیم.

و از درون خود ندایی شنیدم که به من  فراگرفتپایانی مرا  ناگهان احساس لطافت و نرمی بی»

 4.«را بفهمی، ماهیت و ذات هر چیز را چیز همهتوانی  با عشق می»گفت: 

. عشق برداشتن همه اشیاء راه یافت به حقیقت توان میآری عشق همان نوری است که با آن 

همه تفاوتها، مرزها و حجابها بین خود و معشوق است. عشق چیزی جز یکی و یگانه شدن 

 نیست.

ام و ما یک  و ناگهان احساس کردم با او یکی شده ” خوببسیار “ای مکث کرد و گفت  او لحظه»

«.آید میکه به نظر عجیب  دانم میموجود هستیم. 
5 

                                                           
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 است. " اصل آگاهی". بجای تعبیر سطح وجود از سطح آگاهی سخن گفته شده است. این مورد از مؤیدات مهم 2
 پارتی راجیو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 متیو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 ایمی نام به ، دختریسایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
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من دیدم که روحم از بدنم خارج شد و خود را از کالبد فیزیکی رها کرده و از درون تونلی که »

ن کرد. احساس آزادی من ورای توصیف بود، احساسی که در آ نوری در انتهای آن بود عبور 

تجربه کردم  هستی. احساسی که با همۀو یکی بودن  رهاییبود: عشق، آزادی،  باهم چیز همه

 1«.دسرور و لذتی کامل بو

آری ملکوت مترادف یگانگی است و یگانگی سرچشمه جوشان عشق و محبت است و با آن 

بدین گونه  و ؛یابیم میهمه آن احاطه علمی  یگانه شد و چون یگانه شدیم به هر چیزیبا  توان می

است. اگر  شده دادهدریافت که چرا در سیر معنوی و وادی معرفت تا این حد به عشق بها  توان می

 اشیاء راه یابد باید عاشق هستی شود. به حقیقت خواهد میانسان 

 2ه عالم که همه عالم از اوستمه عاشقم بر            ستنم که جهان خرم از اوبه جهان خرم از آ

بدین ترتیب عشق حقیقی هیچگاه در بعد مادی عالم تحقق نمی یابد چون در این عالم هیچگاه 

 مرزهای بین اشیاء برداشته نمی شوند. عشق را تنها در ورای ماده می توان جستجو کرد. 

 آید می به دستدیگری هم دارد. از برخی تجربیات چنین  های ویژگیاما ادراک و دانش ملکوتی 

 نسان در ملکوت قابل توقف نیست.که ادراک ا

را پر کرد، مانند اینکه خورشید در  جا همهبا رسیدن به انتهای تونل ناگهان فوران و انفجار نور »

«.شدند خواستم چشمان خودم را ببندم، ولی چشمم بسته نمی پیش روی من بود. می
3 

از چیزی که از آن لذت  ها آنادراک  برای برخی بسیار مطلوب باشد چوناین ویژگی ممکن است 

مانند ) کنند میبرای کسانی که امر نامطلوبی را ادراک  ،اما در مقابل شود میمتوقف ن برند می

در این مورد  چراکهخصوصیت خوبی نیست بلکه بدترین ویژگی است  اصالًادراک جهنم و عذاب( 

 چشمش را از دیدن تواند میمتوقف سازد. ن ،از امر نامطلوب را ادراک خود تواند میفرد ن ،هم

برای  . چون در ملکوتبازداردصداهای ترسناک  یا گوشش را از شنیدن دهشتناک های صحنه

 ادراک هم متوقف شود. در ملکوت، ،انداختنشود ندارد تا با ازکاراحساس و ادراک ابزاری وج

و  شنود میو  یندب میی خویش و ابزار ادراک یکی است. انسان به تمام وجود ملکوت کننده ادراک

 او آگاهی محض است. .کند میادراک 

و علم از طریق یگانگی و وقتی موجودی، خود بتمامه چشم و گوش و ادراک و آگاهی باشد 

 . این واقعیتیراه ندارد ، دیگر اشتباه و خطا نیز به اوشود میپیوستگی با حقیقت اشیاء حاصل 

 است که در برخی تجربیات به آن تصریح شده است.

                                                           
 گیدونز شری تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 13. غزلیات سعدی، غزل 2
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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 اشتباه هرگز اینجا در . او پاسخ داد که ماکنی میتو اشتباه  نهگفتم که  فرشته() اومن به »

« .کنیم مین
1

 

 چراکه ؛همین ویژگی است شود میاز پیامبر نفی  اشتباه خطا و ،پس دلیل اینکه در وحی الهی

 2.کند میپیامبر با حقیقت ملکوتی خود ادراک و ابالغ 

 3«ما کذب الفواد ما رای»

 .کند میقلب آنچه را که دید تکذیب ن

عصمت قائل باشیم معنا و مفهومش این است که او با  شئوندر تمام  ها انسانو اگر برای برخی 

پس از خطا و اشتباه در  کند میارتباط برقرار  با همهرا ادراک و  چیز همهادراک ملکوتی خود 

، نشانه پاکی و این ارتباط و اتصال را مدام حفظ کند تواند میولی الهی امان است. البته اینکه 

از  بوده و در حجاب مادهعادی  طور به ها انسانگفتیم  قبالً چراکهست وا واالی معنوی قدرت

 .برند میارتباط مستقیم با ملکوت محروم و در وادی فراموشی بسر 

برخورداری از ادراک ملکوتی، از توانایی تحریک  باوجودکه فرد  بینیم میدر بسیاری از تجربیات 

 بخصوص نسبت به موجودات مادی محروم است.

دهانم را باز کردم که با پنی حرف بزنم و احساس کردم که زبانم چرخید، ولی هیچ صدایی »

توانستم به طرز متمایزی صدای خودم را بشنوم. ولی متوجه شدم که  می حال بااینبیرون نیامد. 

کنم و داد زدم آید. چند بار سعی کردم که توجه پنی را به خودم جلب  ا از درون فکرم میاین صد

توانست، زیرا از سوی  رسید که نمی به نظر می« شنوی؟ را ببینی؟ صدایم را میتوانی م پنی، می»

که از میان  طور همانسپس برای مدتی در حیاط پشتی خانه راه رفتم.  .او هیچ پاسخی نبود

در  رو پیادهجلوی خانه نگاه کردم، متوجه مردی شدم که در  رو پیادهدیوار حیاط خانه به سمت 

حال قدم زدن بود. من مشتاقانه به سمت او پرواز کرده و مستقیم از دیوار رد شدم تا به او رسیده 

باقدرت به او و سعی کردم که او را متوجه خودم بکنم. من عمیقاً به چشمانش خیره شدم و 

او متوجه من نشد.  حال بااینولی «. توانی به من کمک کنی؟ من به کمک نیاز دارم می»گفتم 

هایش را گرفته و تکان دهم تا به من نگاه کند، ولی دستم از باالی شانه وارد  سعی کردم که شانه

 ه شدم که اووقتی متوج. کرد زده بهتبدن او شده و تا پشت او پایین رفت. این صحنه من را 

من  لحظه یککار کنم. در  را ببیند، پیش خودم متحیر بودم که چهتواند صدایم را بشنود یا م نمی

                                                           
 استرم هوارد ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
اند پیامبر فقط در ابالغ وحی معصوم است هرچند این سخن درست نیست اما مطمئناً رتبه عصمت پیامبر  . اهل سنت قائل2

 ابالغ وحی باالتر از سایر حاالت اوست.دریافت و در هنگام 
 11. قرآن کریم، سوره نجم آیه 3
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شوم،  دوباره در حیاط خانه و در کنار پنی بودم. متوجه شدم که هر وقت که کمی نگران می

«.گردم بالفاصله به مکانی که در آن آرامش بیشتری باشد منتقل می
1 

عدم دلیل اصلی آن  رسد میاما به نظر  2سایه افکندهم توانایی دروشنی بر این عالبته حکمت 

معجزات انبیاء و کرامات اولیاء،  بینیم می. ما در اخبار دینی کسب توانایی روح در این جهت است

نباید  ،نیاورد به دستالزم را  های صالحیتآری تا انسان  3.هاست آنناشی از قوه تصرف ملکوتی 

تکه انسان این صالحیت را در ماده کائنات دخل و تصرف کند. دین الهی برای آنس تواند میو ن

 ها جهان ،حق بهآن نباشد بلکه خود  های شگفتیجهان و ، تماشاگرتنها بیابد. انسان می تواند

 پدید آورد. ها شگفتی ،حق بهبسازد و 

لم و دانش و عشقی پیوستگی و عاحساسات انسان در ملکوت بسیار زیباست و این ناشی از همان 

 .گیرد فرامیانسان را  آنجادر است که 

من است و من  4رفتم که احساس کردم خانه و وطن حقیقی نشین دلمن به مکانی نورانی و »

 و دورافتاده ای به جزیرهمن در دنیا مانند تبعید یک نفر  وزندگیتعلق دارم  آنجاکامل به  طور به

 آن به که وقتی و اید بوده دور خود خانه و وطن از ها سال که وقتی مانند 5.است ناسازگار

 اینجا چطور و اید بوده سختی و غربت در با قبل مقایسه در چقدر که فهمید می تازه گردید بازمی

عشق واقعی منتظرتان  و محبت و صمیمیت و راحتی که اینجاست و آشناست برایتان چیز همه

 و خاصیتدر این مکان گذشته و آینده و دور و نزدیک و تاریک و روشن معنائی نداشت  .است

 آنجا نیز دیگری ارواح. رسید میعالی و در حد کمال به نظر  چیز همهبود.  داده  ازدستخود را 

ت به من دارند. نسب کمتری امکان و نور بعضی و بیشتر امکان و نور بعضی که دیدم می و بودند

 غبطه احساس ای ذره ندرسید می نظر به تر نورانی و تر پیشرفتهولی من نسبت به آنانی که از من 

 دارم را خود رشد و ظرفیت من و خود رشد و ظرفیت ها آن که بود روشن برایم کامالً 6.کردم مین

«.باشیم باید که هستیم موقعیتی و جا در ما از هرکدام و
7

 

                                                           
 موریسی دایان ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 بر عالم ماده را داشته باشند تصور کنید چه بالیی سر جهان می آورند. ریتأثکمت روشن اینستکه اگر ارواح قدرت آن ح .2
قوت  نقل شده که فرمود به خدا قسم من درِ قلعه خیبر را با نیروی جسمانی نکندم بلکه به (علیه السالم). از امام علی 3

 (325 ص 2 ج ،ه)فضائل الخمس ملکوتی این کار را کردم
 بسا حدیث حب الوطن من االیمان به وطن حقیقی انسان در عالم ملکوت اشاره داشته باشد. . چه4
. روایت است که مؤمن در دنیا غریب است. پس منظور از مؤمن آن انسان واالمقامی است که حقیقت ملکوتی خود را یافته 5

 تواند دائماً با آن مرتبط باشد. است اما نمی
یابند اما بالفاصله الطاف الهی  بینند به حسرت میلی می ت است که اهل بهشت وقتی نور بهشتیان باالتر از خود را می. در روایا6

 شود. ظاهراً این تجربه، شرح همین معناست. مانع می
 زمانی محمد آقای ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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احساسی به این  تاکنونبدنی فعال و سالم بودم ولی  ازنظرام، من همیشه  سال زندگی 15در »

خوبی نداشتم. هیچ احساسی روی زمین، حتی با کمک مواد شیمیائی و مخدر، معادل با این 

توضیح دهم این است که احساس بهترین روز  را  آنتوانم  احساس نیست. بهترین شکلی که می

العاده و عدم  است. احساسم آرامشی فوق تحمل غیرقابلتان در مقابل آن مانند دردی  زندگی

وجود من  ذرۀ ذرهو خلوصی عمیق در  یکپارچگیو  مطلق بود طور بهترس و نگرانی  هرگونه

مغشوش در آن تکه گوشتی که روی و  آور ترس، کننده نگرانجریان داشت. گوئی هر چیز تاریک، 

 گانۀ ما در مردن رحمتی است، زیرا ما را با تخت بود جا مانده بود. از بین رفتن حواس پنج

 گذارد، بدون دخالت و اغتشاش منیت ما و میل آن برای بقا مان تنها می احساس و ضمیر حقیقی

«.افکارمان ریختگی درهمو 
1 

این است که در سایه تحقق چنین آزادی و آگاهی و  شود میمهمی که در اینجا مطرح  سؤال

چگونه مادی جهان  زندگی و های سختیتصور انسان درباره شرور و مشکالت و  ،یگانگی و عشقی

ی امور در اساس بیو  منطقی بیخواهد بود. شاید فکر کنیم انسان در آن شرایط به عمق فاجعه 

 درست نیست. اصالًاما این  ؛برد میاین عالم پی 

هاست  بودن اتفاقات و دردها و سختی علت بی کردم میفکر  آنچهاز ام زندگیمن در تمام طول »

به آشفتگی در جهان نسبت  فهمیدم نمیسرخورده و دلسرد بودم و هر چه را که علت آن را 

که باید به او اعتماد کنم  شده گفتهبودم که چرا خدائی که به من  زده شگفتدادم. من  می

بود که ما  شده دادهبهتر از این بیافریند و جهان را اداره کند. )در دنیا( به من یاد  توانست نمی

و بعضی هم  شده و در ناز و نعمت غرق هستیم شانس خوشو بعضی  کنیم میزندگی  بار یکتنها 

بخت  به خاطرگذرانیم، یا  و در بدبختی و درد زندگی را می قرارگرفتهامتحانات  ترین سختمورد 

مانند کودکانی که از  ؛سیاهی روح یا برای اینکه استقامت خود را ثابت کنیم به خاطربد و یا 

 گاه هیچمیرند تا شاید اجر خود را بعد از مرگ دریافت کنند. من  قحطی و مریضی و جنگ می

خود فهمیدم که  NDEولی در  افت کنم.ها دری نتوانسته بودم جواب صحیحی برای این سؤال

ما که  دنیایی وزندگی ایم کردهحتی بتوانیم تصور کنیم زندگی  ازآنچهتر  بیشتر ما بسیار طوالنی

از ما با  هرکدامکنیم طوالنی است چقدر در برابر تصویر کلی ناچیز است. من فهمیدم که  فکر می

و  هدف بیر زندگی ما کنیم و هیچ اتفاقی د آزادی اراده مسیر خود را برای پیشرفت انتخاب می

و اگر  سازیم میجهان خود را انتخاب کرده و  ،توان گفت که ما خود می نوعی بهتصادفی نیست. 

توانیم فرض کنیم که این تاوان  نمی گاه هیچو دردی دارد  پررنجکسی را دیدیم که زندگی بسیار 

کنند تا  زمین انتخاب می را روی پرمشقتی( خود زندگی ها انسانگناهان اوست. بسیاری )از ارواح 

                                                           
 کروگر رونالد تجربه، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
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یم قضاوت کنیم که چرا زندگی یک توان مین گاه هیچدرس خاصی را از آن نوع زندگی بیاموزند. ما 

م توصیف کنم که از دریافت این آگاهی چه توان میاست. ن بینیم میانسان به گونۀ خاصی که 

خوب  چیز همه یتدرنهااحساس راحتی و سبکی به من دست داد، از دریافتن این حقیقت که 

1«.کند میبازی ن ،است و در هر چیزی معنی وجود دارد و خدا با ما و سرنوشت ما
 

!« ام مردهکنم؟ پس من هم  من اینجا چکار می»تا این فکر از سرم گذشت ناگهان با خود گفتم »

آمدند و باید  منطقی به نظر آمد، مرور زندگی، تونل، نور، همه به نظر طبیعی می چیز همهناگهان 

 2«.تر از دنیا بود تر و شفاف مراتب قوی کرد که هوشیاری و آگاهی من به خاطرنشان

 عشق و گرمی احساس نوعی و شد می تر عمیق هرلحظه من در رضایت و خوشحالی احساس»

 در تاکنون من که احساسی هر با عشق احساس این. بود کرده پر را من درون و وجود ذرۀ ذره

 بینهایت که بود زندگی در من احساس بهترین مانند ؛بود متفاوت بودم کرده تجربه زندگی

 خودم زندگی های سختی و دردها کامل ... تمام قبول و درک به آمیخته عشقی است، شده تر قوی

 اهمیت بی کامالً و موقتی و جزئی ام زندگی های سختی تمام که گوئی. کردم فراموش کامالً را

« بودند.
3

 

توانستم تمام دردها و  من در آن لحظه به خواهر و برادرانم و پدر و مادرم فکر کردم و می»

ساده دارد، ولی همچنین  حلی راهفهمیدم که تمامی آن  را درک کنم و می ها آنمشکالت 

راه خود را پیدا کنند. اگر کسی خوشحالی را مانند یک هدیه و  ،باید خود ها آنفهمیدم که  می

«.مفهوم خواهد بود کورکورانه به شما بدهد، خالی و بی
4 

 بیند میسخت و  منطق بیو  هدف بی آن را های پدیدهپس آن نگاهی که جهان مادی و وقایع و 

لت، و وقایعش از ع ها پدیدهاین جهان با تمام  ،ملکوت منظر آگاهی است و اال از ناشی از ناآگاهی

سکون و آرامش اهل معرفت را  توان می. با این وصف منطق و هدف مشخصی برخوردار است

که ما قادر به  بینند میاین جهان را  های پدیدهاز افقی مسائل و  ها آندرک کرد.  ازپیش بیش

و اضطراب وجود ندارد. به قول آن حکیم  قراری بیدیدن آن نیستیم. از آن منظر دلیلی برای 

".کند میخداست که خدایی "عارف در این جهان 
لذا از خدایی خدای دانای حکیم علی  5

این عالم بر اساس حقیقت و صدق و  چیز همهکه  هم انتظار داشت غیرازاین توان میاالطالق ن
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اما این سکون و آرامش  ؛باشدی در جهان وجود نداشته اساس بیو  ربط بی چیز هیچحکمت باشد و 

 بلکه باید دید تا قلب باور کند. آید میدانستن به دست ن صرف بهگوهری است که 

 1«قال اولم تومن قال بلی و لکن لیطمئن قلبی»

 قلبم آرام گیرد. خواهم میگفت آیا ایمان نداری گفت آری ولی  (خداوند به ابراهیم)

. بازد میرنگ  کلی بهتصور استقالل و جدایی انسان از هستی  ،در سایه همین پیوستگی و آگاهی

یک  صرفاًکه آن منیت مستقل  یابد درمیرا با هستی  اش یگانگیبلکه  پیوستگی ،انسان با شهود

آن شخصیت  میرد میدر مرگ، همراه بدن خاکی  واقعاًذهنیت غلط بوده است لذا چیزی که 

دوست دارد به وجه تمایز خود از دیگران که خیالی است که انسان از خود ساخته. آن شخصیتی 

تکیه کند نه بر وجه اشتراک. آری همه ما دارای وجه اشتراکی با موجودات عالم هستیم که در 

 زیر غبار منیت هایمان مخفی مانده است.

ها و تحریکات درون خود هستیم. شاید طوری  لذتما در دنیا هستیم اسیر دردها و  که وقتیتا »

این  که درحالیتوضیح دادم آن را مانند احساس نبودن و عدم تداعی کند،  باره دراینکه من 

و درکی بسیار عمیق و جهانی است. دید منیت ما از دنیای پیرامون ما در  احساس آرامش، امنیت

«.حقیقت یک توهم جمعی و مشترک بین ما است
2 

کلی نابود  زیست، به نامیدم، منیت متمایز من که نامی داشت و در فکر من می می« خود»آنچه »

آوردم، یکی بودن من با الوهیت. من فهمیدم که این  ام را به یاد می شده بود و اکنون خود حقیقی

 3«گردد. ، روزی به آن برمین باشدکه پذیرای آ هرکسیو  حال اصلی و واقعی ماست

ای است که در آن انعکاس واقعیت خود را با تمام  شود که آینه را نیز شامل می " ما"، " من"»

«.بینیم زوایا و اوهام آن می
4 

 :خوانیم می لیه السالم(ع)از امام صادق  یدر روایت

 5«العبودیه جوهره کنهها الربوبیه»

 ه آن خدایی کردن است.نبندگی گوهری است که ک

این است که در کنه عبودیت یا وجه ظاهری اشیاء همان حقیقت یک معنای این حدیث نورانی 

.ت که همه را به هم متصل کرده استالهی اس
1 
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 .یابد میآنی تحقق  طور بهانسان در ملکوت  یها خواسته

با من بیا، چیزهای زیادی هست که باید »طرف من دراز کرد و گفت  دستش را به مادربزرگم»

جیم یکی از دوستانم بود که چند ماه پیش در یک تصادف « جیم کجاست؟»من گفتم «. ببینی

 2«.دآی می طرفم بهبود. ناگهان من جیم را دیدم که از دور  شده کشتهاتومبیل 

ام را  دوست بوده ها آنتوانم دوستانم که در تمام ابدیت با  پرسیدم که آیا می مادربزرگممن از »

را ببینم. من  ها آنتوانم  هنوز روی زمین هستند و نمی ها آنمالقات کنم. او گفت بعضی از 

در پیش روی من بودند. بعضی از  ها آندرخواست کردم که بقیه را مالقات کنم. بالفاصله همۀ 

زمین آمده بودند و بعضی قرار بود در آینده بیایند. خاطرات من قبل از آمدن به  به قبالً ها آن

«.زمین به یاد من آمدند و من دوستان خود را در آغوش گرفتم
3

 

 و روایات است. درآیاتاز اوصاف اهل بهشت  ها خواستهتحقق آنی 

 4«و لکم ما تشتهی انفسکم»

 و برای شماست آنچه اشتهای جانتان است.

 دو یکی باشند. این بسا چهپس سنخیتی بین ملکوت مجرد با بهشت موعود باید باشد. 

ارواح در ملکوت بر اساس سنخیت یکی از چیزهایی که باید در مورد ملکوت بدانیم این است که 

 .ابندی یمتجمع 

رسید که هرکس به سمت گروه ارواح دیگری که مانند او هستند و مثل او فکر  به نظر می»

 «شود. کنند جذب می می

ها یک وجه مشترک وجود دارد و آن ندیدن نور است.  من متوجه شدم که در تمام این صحنه»

ای از دنیا و حیات مادی، یا غرق بودن در خود و دنیای  چه به خاطر عطش و نیازمندی به جنبه

از  ها آنعث جدائی روح از دیدن نور عاجز بودند و این بود که با نوعی بهخود، هر یک از این ارواح 

«.نور بود
5

 

                                                                                                                                                      
یگانه است. این همان  قتاًیحقو  واقعاًیعنی همه آنچه در هستی است که به یک اعتبار کثیر است اما به اعتبار دیگر  " ما" .1

و " " تینمانا نحن نحیی و  " " القدرانا انزلناه فی لیله  "ی قرآن آمده است.جا یجاضمیر متکلم مع الغیر ی است که در 

 " دیالورنحن اقرب الیکم من حبل 
 واالس رانل تجربه ،ت تجربه های نزدیک به مرگ. سای2
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 31. قرآن کریم، سوره فصلت آیه 4
 ریچی جرج تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
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فرد یا گروهی که  کرد میاکنون دیگر گروه زیادی از افراد آنجا جمع شده بودند و هر کس سعی »

 1«.بودند گیری شکل حال در افراد از هائی دسته کم کم و بیابد به او شباهت بیشتری داشتند را

 در مورد ارواح چنین بیانی دارد: مؤمنان. امیر کند می تأییدرا  مسئلهروایات زیادی این 

 2«االرواح جنود مجنده»

 .نداتمع ارواح همچون لشکریان مج

 " برهوت"ان در وادی کاربدارواح و  "دارالسالم"خوبان در ارواح در معارف اسالمی هم داریم که 

 3مجمتع هستند.

در عین یگانگی متکثر  ندتوان میموجودات ملکوتی این است که  انگیز شگفت های ویژگییکی از 

 این از اصول اوصاف عالم ملکوت است که در فصل پانزدهم از آن بهره خواهیم برد. باشند.

من  وجود دارد. روان« من»، دو جنبه یا وجه انگیز هیجانمن متوجه شدم که در این مکان »

قسمتی از من من،  ضمیر من بود، هر چیزی که من را آن کسی کرده بود که بودم. در مقابل روح

وضوح یک تخت  سپس به .تشنده بود و لباسی سفید به تن داشبود که اکنون شفاف و درخ

نهایت در پیش روی من گسترده شده  که تا بی انداز چشمبان دار را دیدم که در وسط یک  سایه

 .را نیز در خود در برگرفته بوددرخشید که م یک تابش آسمانی می بود قرار داشت. این تخت با

کمال ناباوری، من یک کپی همسان از خودم را دیدم که روی آن تخت دراز کشیده بود. پیش  در

ولی بالفاصله « تا؟  تواند دو تا از من وجود داشته باشد؟ یا سه چطور می»خود با تعجب گفتم 

توسط ارتعاش و انرژی عشقی که در آنجا در جریان بود آرام شدم. این احساس مانند احساس 

 چیز همه»گوید  دهد و می انی بود که یک دوست بسیار نزدیک و مورد اعتماد به شما میاطمین

و دوم  هستم« دایان»دانستم. اول اینکه من  چیز را با اطمینان می دو .درست است، نگران نباش

دانستم که کپی همسانی که روی تخت است  اینکه بدن فیزیکی من مرده است. من همچنین می

کند.  ای را عرضه می دانستم که چه جنبه ای دیگر( از من است، ولی نمی نبهیکی دیگر )و ج

یک جنبه من آن . در سه مکان هستم واحد درآنکردم که من  کم داشتم حس می اکنون کم

دایان شفاف روی تخت دراز کشیده بود. جنبه دیگر من بدن فیزیکی من بود که دچار 

من بود که اکنون خارج از بدنم بود. این قسمت  ن روحشده و مرده بود. جنبه سوم م گرفتگی برق
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های من واقف بود، هم اینجا و هم روی  و جنبه من هوشیار باقی مانده و به تمام این تجربه

«.زمین
1 

 3 به من. است سخت آن توضیح که افتاد اتفاق عجیبی چیز برسم گودال ته به اینکه از قبل»

. بودم نفر 3 واحد درآن و داشتم کامل ادراک و آگاهی نفر 3 هر به زمان هم و شدم تقسیم قسمت

 حال در من دوتای بودند، گذشته اتفاقات و حوادث مجدد کردن زندگی حال در من دوتای

 ها آن اثرات و رفتارم تمام من. زیست می حال زمان در من دوتای و آینده حوادث تجربه و زندگی

 دیدم می  بودم رسانده آزاری ها آن به و بودم کرده برخورد ها آن با زندگی در که افرادی روی بر را

 را بود ام عمه به متعلق که چیزی و بودم ساله 5 که دیدم را خودم مثالً. کردم می تجربه دوباره و

 درد اکنون. بود داده او به مرگش از قبل ام عمه شوهر که بود ای هدیه آخرین این. بودم برداشته

 تمام در زیاد نگرانی با روز چند او که دیدم می و کردم می تجربه خود را ام عمه احساس و روحی

 در که کردم می فکر و بودم ساله 5 من. بود کرده گریه چقدر و بود گشته هدیه آن دنبال به خانه

 را مادرم حال زمان در...کردم می اشتباه ولی نیستم، کنم می آنچه مسئول سالی و سن چنین

 و کند می پیدا زمین روی بر را من جان بی بدن و شده وارد بودم آن در که اتاقی به که دیدم می

 خود ام مرده کالبد با شدن مواجه در را او روحی آسیب و درد تمام من. افتد می زمین روی آنجا

 که دردهایی و ها آن وزندگی دیگران روی بر را خودم خودکشی اثر آینده در و …کردم می حس

 2«.نه یا کنید باور چه. کردم می تجربه و بینم می کرده ایجاد ها آن در

یک فرد از  ،مثال هر فرد از نوع طور بهاست.  پذیر امکانفلسفی نیز تعدد یک وجود یگانه  ازلحاظ

 تواند میو  یابد میبه مرتبه باالتری ارتقاء  است. پس انسان نیز در ملکوت 3دحقیقت کلی خو

این تکثر برای برخی از اولیاء الهی در همین عالم ماده  4افراد زیادی داشته باشد. ،مانند یک کل

لی اهلل علیه و ص)رسالت رسول اکرم  به نظر ما تشهد به 5است. شده نقلهم تحقق خارجی یافته و 

 است. تصور قابل اساس همین ویژگی عالم ملکوت، در نمازشان بر توسط خود ایشان آله(
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 از منظر ملکوتدیگر ادراکی او  های ویژگیو انسان بخش سوم: 

که انسان را نیز از این  رسد میکه ملکوت را از منظر ملکوت تا حدی شناختیم نوبت آن ازآن پس

قرار دهیم. چون برای ما خیلی مهم است بدانیم انسان از پنجره حقیقت چگونه  موردبررسیمنظر 

 ؟ ارزش و جایگاه انسان چیست؟شود میدیده 

«.زندگی من تظاهر کامل من و وجود من بود»
1 

بیان در تجربیات برای انسان است. زندگی انسان یعنی همان  ترین واضحو  ترین کوتاهاین بیان 

همان اعمال و  عیناًیعنی انسان در مقام ظهور  ؛تظاهر کامل انسان است که اعمال و افکار و باورها

 سویی اینافکار و باورهای او در همین دنیاست، یا بهتر است بگوییم اعمال و افکار و باورها هویت 

. این است که برخی از اهل معرفت فرمودند: علم و عمل جوهرند و دهند میانسان را تشکیل 

انسان روشن  سازی هویتیگاه علم و عمل در حیات انسان بلکه در جا نابا این بی 2.ساز انسان

ساسی است که . این یک اصل او عین آن هستیم شویم میما با علم و عمل خود ساخته . شود می

 طرح خواهیم کرد. آن را بعد نتایج های بخشدر 

 کس هیچکه  شود میی معرفی فرد منحصربهدر تجربیات جایگاه هر انسان در هستی جایگاه 

شود. در حقیقت در نقشه جامع هستی هر موجودی جایگاه  گاهیجا آندر  وی جایگزین تواند مین

وجود هر انسانی بسیار مهم است حتی اگر با معیارهای  جهت ازاینمنحصر به خود را دارد و 

و رسالت خاص خود  مأموریتتصور شود. هر انسانی در این جهان  مقدار بیکم و  ،عادی و ظاهری

رگ برای تحقق نقشه جامع هستی است. بدین لحاظ یک داوطلب بز جهت ازاینرا دارد. انسان 

 نیست. مقدار بیو  ارزش کمهیچ انسانی بلکه هیچ موجودی 

 کس هیچهستیم و در خلقت  باارزشو بسیار  فرد منحصربه ها انساندیدم که هر یک از ما  می»

قابل جایگزین کردن نیست. در تمام کائنات و جهان هستی کس دیگری مانند من وجود ندارد و 

 3«هستم. بها گرانو  باارزشنخواهد داشت و من بسیار 

انسان نقش بسیار مهم و  که هر شده گفتهافزاید که چگونه به او  رونالد کروگر در ادامه می»

ی در شکل دادن آفرینش و برنامه و هدف خدا برای انسانیت دارد. همچنین به او فرد منحصربه

«.بسیار مهمی به عهده دارد و برای انجام آن باید به زمین برگردد مأموریتکه وی  شده گفته
4 

                                                           
 رومی تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 شرح دفتر دل، استاد صمدی آملی .2
 زمانی محمد آقای تجربۀ ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
 کروگر رونالد تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
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به این ساحل دقت کن و به یک دانۀ ماسه بنگر. ببین »را به ساحل برد و گفت: او دوباره توجه م»

. اگر هر دانۀ ماسه بخواهد جای خود را کند میدیگر را لمس  های دانهکه چگونه هر دانۀ ماسه 

فهمیدم:  من در تمامی ابعاد و سطوح این مفهوم را می« ترک کند دیگر ساحلی نخواهد بود.

 جایگزینی قابلی کس هیچ، هرگز 1ای کس دیگر را در آفرینش بگیردتواند ج نمی کس هیچ

«.نیست
2 

 از میان انسان ها موجود بسیار ارزشمندی است. تا جایی که خداوند متعال ،انسان در ادیان

و کتب آسمانی چندی  ارسال کرده ،به کمال ی برگزیده و برای هدایت و رساندن سایرینپیامبران

است. انسان در قرآن  قرار دادهدر اختیار او گذاشته و با فرشتگان خود مورد مراقبت و حمایت 

 کریم خلیفه الهی بر روی زمین است.

 3«و جعلکم خالئف فی االرض»

 .قرارداددر زمین جانشین  شماراو 

 قرار داده ها آنو معلم ی بر فرشتگان برتری استعداد دریافت علوم بیکران اله واسطه بهو او را 

 است.

 4«نبئهم باسمائهمقال یا آدم ا...وعلم آدم االسماء کلها»

را به فرشتگان  ها آناسماء  ای آدم و خداوند همه اسماء را به آدم آموخت ... خداوند فرمود

 !خبرده

 است. معرفتی برترو شناخت انسان از هر شناخت  ،به همین دلیل است که در میان معارف

 5«االنسان نفسه هافضل الحکمه معرف»

 .حکمت آن است که انسان خود را بشناسد رترینب

دیده شود باید حمل بر  آید میلذا اگر در بیانات دینی مطالبی که از آن بوی تحقیر انسان 

قرار  مورداستفادهضرورتی در شیوه تربیتی کرد که در مورد برخی سرکشان و متکبران و جائران 

فراموش نکنیم که انسانیت انسان در این  از جرم و جنایت و گناه خود بازگردند. تا شاید گیرد می

لذا اگر در قول و فعل کسی بجای انسانیت،  شود میسنجیده  حق عالم با معیار قول و فعل

 .مانند سایر انسانها با او برخورد شودحیوانیت جلوه کرد دلیلی ندارد 

 .دهند میحقیقت واحدی را تشکیل  نوعی بهو  ندا ی الهی به هم متصلبا نور ها انسان

                                                           
 می گوید: اگر یک ذره را برگیری از جای / خلل یابد همه عالم سراپای در گلشن راز .جناب شبستری 1
 لورا تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 165. قرآن کریم سوره انعام آیه 3
 33 . قرآن کریم سوره بقره آیه4
 413 ص، 6 خوانسارى، ج، جمال الدین شرح غررالحکم ودررالحکم .5
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از نور، مانند یک  چندوجهیای  دیدم که ما همگی به هم متصلیم. من از طریق شبکه می»

هایی از نور که فاصلۀ بین تمام  متصل بودم. همۀ چیزها با رشته ها انسانهولوگرام کامل به تمامی 

«.بود چیز همهکرد به هم متصل بودند. نظمی کامل و مقبولیتی کامل در  ها را پر می لحظه
1 

بدون  د.باش یحقوققوانین و  یاخالقتعالیم پایه تکوینی  تواند می ها انساننوری همه این اتصال 

دیگران بسیاری از تعالیم اخالقی و قوانین حقوقی معنا و مفهوم درستی  اتصال و ارتباط ما به

، احترام به دیگران و پرهیز از و دعوت به رعایت حقوق خویشاوندی رحم صلهندارند. توصیه به 

 آن است. های نمونهاز  ،ها آنظلم به 

نی منوط به باورها ر انسادر مراتب وجود و کمال در یک سطح نیستند. میزان کمال ه ها انساناما 

باشد  تر الهیو  تر ملکوتیو هرچه عمل او  تر نزدیک به حقیقت. هرچه باور انسان وستا و اعمال

خود را از تکامل  ،که با باورها و اعمال ناشایست هایی انسان. حتی گیرد میدر مرتبه باالتری قرار 

 این فرصت را دارند که تغییر کنند و پیشرفت نمایند. اند داشتهباز

توانستم سطح انرژی در هر فرد را ببینم. وجود نور به من توضیح داد که درخشش و  من می»

تر  انرژی هر روحی بستگی به پیشرفت و تکامل آن روح دارد. هر چه روح یک انسان پیشرفته

دانند که  ا داراست. او گفت که موجودات واالتر میتری ر های درخشنده تر بوده و رنگ باشد، نورانی

نیز اگر انتخاب کنند،  ها آناند کمک کنند تا  چگونه به ارواحی که در حول زمین محدود مانده

بتوانند پیشرفت کنند و خود را باال ببرند. او به من گفت که تمامی ارواح )به مقادیر متفاوت( 

که نوع انرژی من و او یکسان است ولی تا زمانی که من  دارای این انرژی هستند. او به من گفت

سطح انرژی من  ،زمان گذشت در قالب بشری هستم ارتعاش انرژی من از او پائین تر است ولی با

«.برد و تعالی روحم قدم بردارمآگاهانه برای پیش ،شرط اینکه خود تواند به او برسد، به می
2 

 .ماند می ها آنکه پس از مرگ هم با  کنند میبا اعمال خویش صفاتی را در خود نهادینه  ها انسان

او " در حال مستی تصادف کرده بود گفت  که جوانانکردم یکی از آن  حرکت می که درحالی»

 مورموررا بگیرند. این صحنه برایم بسیار سعی کردند م ها آنو  " میکنزنده است، بیایید لمسش 

 دنیاییهای  بود. من فهمیدم که بعضی از مردگان هنوز تمایالت و وابستگی آور عذابکننده و 

«دارند.
3 

                                                           
 رومی تجربه، مرگسایت تجربه های نزدیک به  .1
 آکفرد دیوید تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 ایمی نام به ، تجربه دختریسایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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که  هاست آندر  ظهورات و تجلیات روحی و ملکوتی منشأصفاتی که در روح افراد نهادینه شده 

احساس  موجب تواند میو  شود میسنجیده  ارتباط با کل هستیخوب و بد بودن آن با معیار 

 .سعادت یا شقاوت در فرد گردد

ادراکات انسان با این بدن ملکوتی هم متفاوت  انسان در ملکوت دارای بدن خاص خود است.

 است.

 نورانی و دارد شفاف و بلوری حالتی بدنم دیدم کردم نگاه بدنم بقیۀ به و دستم به وقتی»

کردم که او را غافلگیر کرده و خوشحال کنم و به همین خاطر او را از پشت  فکرمن با خود است...

«.ندفرورفتمن بدون هیچ مقاومتی در او  های دستبغل کردم. ولی 
1

 

 ولی …رسید، مبلمان، دیوارها،  مانند قبل به نظر می چیز همهدوباره من نزدیک به سقف بودم. »

. بود شده شفاف و بود آمده وجود به صحنه این بُعد به نسبت( من در) جدیدی 2آگاهی

 به( گویی) اکنون که دیدم. دانشمند یک مانند ببینم، قبل از تر واضح را چیز همه توانستم می

ذرات ماده که در حالت عادی غیرقابل  ترین کوچکنگرم و  از درون یک میکروسکوپ می زندگی

نوعی آگاهی  ام، ولی به شدم که فاقد احساسات فیزیکی گشته متوجه .بینم مشاهده هستند را می

در طول زندگی )دنیا( آن را حس  وقت هیچو هوشیاری مضاعفی در من به وجود آمده بود که 

دانستم که هنوز هم  قبلی متفاوت هستم، ولی می« دایان»دانستم که من با آن  نکرده بودم. می

دانید که آن تصویر  خود در آینه نگاه کنید. می مانند این است که به تصویر ؛هستم« من»

«.رسد که شما هستید به نظر می حال باایننیستید، ولی 
3 

ستم احساس او را حس کنم و توان می نوعی به، داد میوقتی او این چیزها را برایم توضیح »

 4«د بیاورم.را به یا داده رخفکر او فکر کنم و اتفاقاتی که برای او  موازات به

توانستم توجه خود را به سمت  می حال درعینببینم ولی  واحد درآنرا  جا همهتوانستم  من می»

 5«رم و چه اتفاقات پایین در استخر.ای خاص متمرکز کنم، چه تونل باالی س صحنه

 شخص آن مالی و معیشتی وضع حتی و احوال و افکار توانستم می کردم میکه نگاه  هرکسیبه »

 موقع آن در معلمم که دارم یاد به مثالً. کنم درک را او های نگرانی و ها استرس و 1بفهمم را

«.ببینم نیز را او پسر توانستم می حال همان در من و کرد میفکر  پسرش دربارۀ
2 

                                                           
 زمانی محمد آقای ، تجربۀ. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 . مؤید اصل آگاهی2
 موریسی دایان ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 ایمی نام به ، دختریتجربه های نزدیک به مرگسایت  .4
 مشهد از امین آقای تجربۀ ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ5
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 نگریستم میچیز عجیب دیگری که متوجه شدم این بود که اکنون وقتی به آن پرستار جوان »

 زیادی تشویش و نگرانی که دیدم. کنم درک و ببینم توانستم می نیز را او احساسات و افکار تمام

 شهر و خانه از دور جوان که این از حیف که کرد می فکر خودش پیش و داشت من حال دربارۀ

ود در حال تلف شدن است. من سعی کردم که به او دلداری بدهم و به او گفتم که برعکس، خ

حالم خوب نبوده است و  قدر ایندر زندگی  وقت هیچحال من خیلی خوب است و در حقیقت 

 کند نمی من های حرف به توجهی هیچ او که دیدم مینیازی نیست که نگران باشد. ولی با تعجب 

 او توجه تا بزنم دست پرستار آن شانۀ به کردم سعی من ...کند نمیگاه هم ن من سمت به حتی و

 3.«رد شد او شانۀ از دستم تعجب کمال در ولی کنم جلب خودم به را

ای بعد با تمام وجود عاشق خداوند بودم.  و لحظه عیار تماممن یک منکر و کافر به  لحظه یکدر »

تمامی آن غرور و تکبر و منیت و تکیه بر خود و هوش خود که همۀ عمر با آن زندگی کرده بودم 

     خدمتی به من نکرده بودند، بلکه من را شکست تنها نه ها آن 4از بین رفت. کامالًدر من 

 5«دادند.

 نسبت ملک و ملکوتبخش چهارم: 

بر مباحث  تأکیدی تواند میبین عالم دنیا و ملکوت شده است که  ای مقایسهدر برخی تجربیات 

 در این مورد به ما بدهد. تر کاملو شناختی  بوده گذشته

 در. …ها و کوهستان شباهت داشت، با درختان و صخرهدر اطراف من مناظری بود که به زمین »

«.بود آور شگفت که دیدم را کننده خیره و درخشان بسیار نوری آنجا
6 

بعد از بازگشتم مدت زیادی را صرف این خواهش و آرزو کردم که بتوانم به این مکان بازگردم. »

ها را دارم و عشق  که در آن جواب همۀ سؤال جاییراحت است،  چیز همهبه این مرغزار که در آن 

کردم که )در مقایسه با این مکان(  احساس می 3باالتر از زمین است. مراتب بهو محبت در آن 

                                                                                                                                                      
خورید یا انبار  فرمود: و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم/ و شما را ازآنچه در خانه می . مسیح علیه السالم می1

 (43 عمران آیه آل قرآن کریم سوره)سازم.  سازید باخبر می می
 زمانی محمد آقای ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 زمانی محمد آقای ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
. در روایت است که اگر در دل کسی به اندازه خردلی کبر باشد وارد بهشت نمی شود. اینجا فرد به از بین رفتن کبر و غرور و 4

 شود. مراتب باالتر در فضای ملکوت حاصل می کند. پس برخی شرایط برای ورود به یمنیت خود تصریح م
 استرم. البته این تجربه کسی است که عذاب و جهنم را از سر گذرانده و توانسته به نور راه یابد. هوارد تجربۀ .5
 رومی تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .6
از صد قسم محبت فقط یک قسمت را به اهل دنیا داده که با آن  صد قسمت نموده و. در روایت است که خداوند محبت را 3

( در این تجربه و بسیاری دیگر 1683نهج الفصاحه، حدیث ) را برای آخرت گذاشته است. قسم دیگر 33کنند  محبت ورزی می

 نیز تأکید شده که عشق و محبت در ملکوت بسیار بسیار بیشتر از دنیاست.
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زندگی روی زمین چیزی جز اذیت و فالکت مطلق نیست. حتی تصور اینکه بخواهم یکی از 

و دشواری در توصیف آن( لرزه به ام را روی زمین برای کسی شرح دهم ) چیزهایی که اینجا دیده

زیرا اوالً که کلمات مناسبی برای آن وجود ندارند. دوماً که اگر هم کلمات  ؛اندازد اندامم می

 1.«خواهد کند که خود می مناسبی بیابم شخص شنونده آن چیزی را برداشت می

 احساس آن در همیشه من و است طبیعی کامالً عشق و گرمی این کردم می احساس»

 یک از بعد که بود این مانند ؛بودم غافل آن از بودم زمین روی که مدتی در فقط و ام زیسته می

 تعلق اینجا به من. گشتم برمی بوده من مقصد و آغاز که خود حقیقی وطن و خانه به مسافرت،

 و دوردست چیزی من دنیوی وزندگی غریبانه و موقتی کامالً زمین روی من حضور و داشتم

 2«.نمایید می شده فراموش

به بین عالم ملک و ملکوت وجود دارد اما  هایی شباهتدر عین اینکه  بینیم میکه  طور همان

بزرگ  روحِ تواند مین گاه هیچو اصیل نیست  کامل ،اینکه حیات و عشق و آگاهی در دنیا خاطر

 مثابه بهکه فضای ملکوت را تجربه کرده سیراب سازد. دنیا برای تجربه کنندگان ملکوت  انسانی

 زندان است. در روایات اسالمی هم داریم که: 

 3«الدنیا سجن المومن و جنه الکافر»

 و بهشت کافر است. مؤمندنیا زندان 

که چند روزی در این زندان و  سازد میو رسالت انسان در دنیا او را مجاب  مأموریت حال درعین

 آموخته و کمالی بیابد. هایی درسحجاب بماند و 

در این دو  ها انساناست بین وضعیت  هایی تفاوتو  ها شباهتکه بین ملک و ملکوت  طور همان

 کنید! موردتوجهوجود دارد. به این  هایی تفاوتو  ها شباهتعالم نیز 

 اطمینان قابلدر اینجا ورود مردی را دیدم که حس خوبی در مورد او داشتم. او به نظر متعادل و »

 از و رفته مرد آن طرف به. باشم مرده هم من  رسید. هنوز برایم جا نیفتاده بود که ممکن است می

. با نگاه به او به من الهام شد که او نوعی معلم یا راهنما برای این ”هستی؟ که تو“ پرسیدم او

گروه است. او به من گفت که در دنیا یک رانندۀ کامیون بوده و در یک تصادف کشته شده است. 

دانم  او به من گفت که او یک انسان کامل نیست، ولی تواضع را ملکۀ وجود خود کرده است. می

 او وجود در تکبر و  خودخواهیاز  ای ذرهکردم که  ولی من احساس می آید میکه به نظر عجیب 

در  نوعی بهکه آمده تا اهمیت فروتنی را به این گروه بیاموزد زیرا تمام این افراد  گفت او. نیست

                                                           
 فرانزیسکا تجربه ،به های نزدیک به مرگ. سایت تجر1
 داول متیو تجربه، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
 .138، ص 1؛ حلیۀ االولیاء، ج 356، ص 1؛ امالی شیخ طوسی، ج 336نفس الرحمن، ص  .3
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حیات  نوعی بهو  فراگیرندمهم زندگی را  های درس ندا رق بوده و به همین خاطر نتوانستهخود غ

.«اند کردهرها  کاره نیمهدنیوی خود را 
1 

لی اهلل ص)خواهند بود. در روایتی از پیامبر اکرم  سو آنراهنمایان  ،سو اینصاحبان کماالت در 

 2.اند آخرتدر  اهل نیکی در دنیا اهل نیکی :خوانیم می علیه و آله(

 زندگی دنیوی از منظر ملکوتفلسفه و هدف بخش پنجم: 

 همه ایندر دنیا  ها انسان؟ چرا باید بعضی از ما ایم آمدهفلسفه زندگی چیست؟ چرا ما به دنیا 

انسان  مأموریتیا رسالتی داریم؟ نقش عالم ماده در انجام  مأموریتدر دنیا ؟ آیا ما سختی بکشیم

 چیست؟

یک انسان در طول زندگی است بخصوص زمانی که  سؤاالت ترین مهمبرخی از  سؤاالتاین 

مهم پاسخی  سؤاالت. در تجربیات نزدیک به مرگ این گردد میها و مشکالت دچار  سختی به

 که همه تجربه کنندگان را قانع و راضی ساخته است.به طوری  ندا روشن یافته

 .نیست هدف بیزندگی انسان در معارف اسالمی 

 3«سدیایحسب االنسان ان یترک »

 رها شده است؟! بی هدف که انگارد یمآیا انسان 

 5و شناخت حق تعالی بندگیاز طریق  4رحمت الهیمهر و زندگی رسیدن به  هدف از دین، ازنظر

. حال ببینیم  1اند مسیر کمال انسان های ناهمواری نیز، ها سختی است. مت به خدا و خلقو خد

 ؟اند شدهمهم چگونه دیده  ائلمسدر تجربیات این 

                                                           
 ایمی نام به دختری، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
شفاعت نیز از همین قبیل است. کسانی که در این دنیا با علم و دانش خود یا با نیکی و خیر و  مسئلهتحقیق: به نظر ما  .2

افراد را به درجات  سو آندر  اند دادهعبور  ها یگمراهو  ها یسختی مشکالت و ها گردنهدعای خود، دست افراد را گرفته و از 

شفاعت امر عجیب و شگفت یا خالف حقایق عالم و  مسئله بیترت نیا به. دهند یمباالتر علم و کمال، هدایت کرده یا ارتقاء 

نباید از  ؛و باور دارد ندیب یم سو نیای مستمر الهی در دنیا و آخرت است. کسی که اسباب را در ها سنتتوحید نیست بلکه از 

این است که در این دنیا علم و آگاهی ما ضعیف است و  سو آنو  سو نیاامتناع کند. تنها تفاوت  سو آنپذیرش اسباب در 

حضور خدای متعال را در ورای اسباب ببینیم اما در آن عالم، قادریم حضور خداوند را در همه اسباب مشاهده کنیم  میتوان ینم

ذاست که قرآن کریم عین شفاعت خداست ل ها آنکه شفاعت  مینیب یم کنند یمشفیعان در آن عالم از ما شفاعت  که آنگاهلذا 

 و تمامی شفاعت از آن خداست.فرمود: و هلل الشفاعه جمیعا/ 
 36 . قرآن کریم سوره قیامه آیه3
قرآن ) ها را آفریده است. . اال من رحم ربک و لذلک خلقهم/ مگر کسی که خداوند به او رحم آورد که برای این مهربانی آن4

 (113 آیه هود کریم سوره
واالنس اال لیعبدون/ و ما جن و انس را جز برای عبادت نیافریدیم. در تفسیر عبودیت را معرفت نیز دانسته  و ما خلقت الجن ؛5

 (56 آیه اند و چه بسا عبودیت طریق وصول به معرفت باشد. )قرآن کریم سوره ذاریات
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موعد بازگشت من وقتی بود که  .مطمئن بودم که زندگی من روی زمین بدون هدف نیست»

 2«.بود فرانرسیدهخود را روی زمین به اتمام رسانیده باشم، ولی هنوز آن موعد  مأموریت

را  ها آنارزش ببینم، زندگی  اینکه زندگی مردم را تعقیب چیزهای بی جای بهاتفاق من  بعدازاین»

ت، غایت سرنوشت دم که حقیقیادآورخود به  NDE برای دریافت حقیقت دیدم. از سازی آماده

من آنجا فهمیدم که چرا ما باید در دنیا جدائی از تمامیت و حقیقت خود را  .همۀ ما خواهد بود

فهمیم و بهره ببریم و یاد تجربه کنیم. برای اینکه بتوانیم از طریق زندگی دنیا تا حد ممکن ب

ایم را در دنیا دوباره  ایم و از یاد برده دانسته می ه را که از قبلباید آنچ در مقام عمل() میریبگ

. با میبازگردخود  خدای کشف کنیم. به همین شکل باید به یاد بیاوریم که چگونه دوباره به سمت

های یک  ها و سختی و با یادگرفتن اینکه با چالش خوبی کردن به یکدیگر، با رشد دادن فکر خود

و با آن  یافت میبازخواهزندگی فیزیکی چگونه کنار بیایم راه خود را دوباره به سمت بهشت 

فرستد و  ماست که ما را به این سفر می خدای کنیم. این عشق را تکریم و ستایش می خدای خود

ای  العاده مکان فوق نجایا .گرداند ر از مهر او بازمیاین عشق ما به اوست که ما را دوباره به آغوش پ

ام، بلکه  توانستم ببینم از کجا آمده می تنها نهبود که من نیاز داشتم باشد.  طور همان واقعاًو  بود

دانستم مسئول این هستم  را قرار است انجام دهم. می ییزهایچو چه  روم دیدم که به کجا می می

نیز  ها آنفرزندان دیگری را به دنیا بیاوریم تا  باهمبیابم تا ما  دنیاییکه برای خود همسری 

دانستم که من مسئول این هستم که بین خوب و بد انتخاب  زندگی فیزیکی را تجربه کنند. می

احساس  ها آندرونی  تائیداین حقایق و  یادآوردنه خدمت کرده باشم. با ب خدایمکنم تا با آن به 

 3.«سبکی و تازگی زیادی کردم

عمیق و  یها دگاهیداما در  رسند میبد به نظر  جزءنگردر نگاهی سطحی و  ها سختیهرچند 

 و رسیدن به درجات عالیه بزرگ های درسبرای آموختن  ها سختی نیست. گونه این اصالً نگر کل

  است.

ای باالتر از  هدیهای الهی به بندگان خوب است. چه  فرهنگ معارف دین سختی و رنج هدیهدر 

 4چیزی که کمالی ابدی را در انسان به وجود می آورد؟

                                                                                                                                                      
قرآن کریم )روی و اورا خواهی دید. . یا ایها االنسان انک کادح الی ربک کدحا فمالقیه/ ای انسان تو به سختی بسوی خدا می1

 (6 سوره انشقاق آیه
 جین بتی تجربه، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
 متیو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
4

خداوند تبارک و تعالی چون بنده ای را دوست دارد در بال و مصیبتش غرقه سازد و باران گرفتاری : امام باقر علیه السالم . 

بر سرش فرود آرد و آنگاه که این بنده خدا را بخواند فرماید : لبیک بنده ی من ! بی شک اگر بخواهم خواسته ات را زود 
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که در زندگی تحمل کرده بودم بسیار موقتی و برای  ییها یسختدیدم که تمامی  حال می»

«.تواند جوانه بزند ها رشد انسانی می تراژدی ترین سختبوده است. از بستر  تر بزرگخیری 
1 

«.بود معنادارو  بخش الهام)خلقت(  تر بزرگجایگاه این تصاویر در تصویر »
2 

کند تمام دنیا  زندگی من در دنیا مانند کرم ابریشمی بود که در یک پیله قرار دارد و گمان می»

دنیای کوچک خود را سرگرم کرده  نیهم باداند و  همین پیله است و خود را وابسته به آن می

 و بودم رها و آزاد من است. ولی اکنون مانند یک پروانه بودم که از پیله خود بیرون آمده است. 

چه آن بودن عالی و زیبایی از بودم، پیله در که هنگامی. کردم می درک را جهان عظمت و بزرگی

یافتم محدود  و وابستگی من به آنچه در پیله می خوشی دلبودم و تمام  خبر بیفرای آن است 

«.بود، به دنیا و تمام چیزهای آن
3

 

 و اختیار انتخاب با و کامل با علم و آگاهی ،مهم مأموریتیانسان برای انجام  ،از منظر تجربیات

تا حد زیاد انتخاب قبلی  ها زندگیسختی و آسانی  بلکه با شوق و رغبت به زمین آمده است.

 خودش و در ملکوت انتخاب کرده است. مدنظر های درساوست. او این شرایط را برای آموختن 

تواند  توانستم بفهمم چگونه کسی می خواستم علت زندگی روی زمین را درک کنم. نمی من می»

 ،جواب در. بیاید زمین به و کرده رها خود میل به  حیات بهشتی و لبریز از عشق و سرور را

 ارواح تمام …های آن برای من نمایش داده شدند زمین به یاد من آورده و صحنه آفرینش

 همراه ما. بودند زده هیجان امر این از و بوده سهیم آن خلقت در زمین به آمدن از قبل ها انسان

خدا به . 5ستما تک و پر از مهر و محبت به تکا 4آفریده را ما که اوست دانستیم می و بودیم خدا

هر روحی که قرار  6باعث پیشرفت روح ما خواهد بود. ،همۀ ما گفت که آمدن به زمین برای مدتی

 های محدودیتقوانین زندگی و مرگ،  ازجملهآن نقشی داشت،  سازی آمادهبود به زمین بیاید در 

از  قبل مادیدم که  من .بر روی زمین بهره ببریم ها آنتوانیم از  های معنوی که می و انرژی جسم

کنیم. چیزهایی  دانیم و حتی خود آن را انتخاب می خود را روی زمین می مأموریتآمدن به دنیا 

ما هستند. از دریچۀ علم  مأموریتگیرند بسیار مرتبط به  که در طول زندگی سر راه ما قرار می

                                                                                                                                                      
باب شدۀ ، 253، ص  2اصول کافی، ج)اجابت کنم می توانم اما اگر بخواهم آن را برایت اندوخته سازم این برای تو بهتر است

 (3ابالء المومن حدیث 
 مور فینی انجی ، تجربههای نزدیک به مرگسایت تجربه  .1
 رومی تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 زمانی محمد آقای ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 (132 اعراف آیه گفتند آری. )قرآن کریم سوره ؟. گفت من پروردگار شما نیستم4
 (54. آنان را دوست دارد. )قرآن کریم سوره مائده آیه 5
 (36 . برای شما در زمین محل استقراری و کاری تا مدت معینی خواهد بود. )قرآن کریم سوره بقره آیه6
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هایی سر راه ما خواهد بود و ما خود را برای آن آماده  دانیم که چه امتحانات و سختی الهی می

ما را برای انجام  ها آنم تا یا ایم. ما با اطرافیان و خانواده و دوستان مرتبط شده کرده و به دنیا آمده

کنیم(. تمام ما  کمک می ها آن مأموریتل به مأموریتمان در دنیا یاری کنند )و ما نیز در مقاب

و اختیار داریم تا  وکالت ما .…آییم داوطلبانه و با اشتیاق به یادگیری و پیشرفت به دنیا می

کند  های ما جریان زندگی ما را معین می خواهیم روی زمین عمل کنیم و انتخاب که می گونه آن

بخواهیم جریان زندگی خود را تغییر دهیم. فهمیدن و درک این  که زمانتوانیم در هر  و ما می

مطلب برای من بسیار مهم و حیاتی بود. خداوند قول داده است که در زندگی ما دخالتی 

ولی اگر آن را طلب کنیم، او که آگاهی مطلق است به ما  1کند مگر اینکه ما از او بخواهیم. نمی

 که بودیم گذار شکر ارواح ما تمامی  حق خود برسیم. های به کمک خواهد کرد که به خواسته

به همراه دارد  آزادی این که قدرتی از و کنیم انتخاب آزادانه که داده را اجازه این ما به خداوند

 به اندوه و درد ما برای آنچه یا و حقیقی و عمیق لذتی توانیم می ما هرکدام آن با  استفاده کنیم.

 و 2نیست ما فطرت و طبیعت در گناه که فهمیدم من …کنیم انتخاب را داشت خواهد دنبال

یعت الهی و طب خاطر به هستیم، مختلفی درجۀ در ما از هرکدام روحی تکامل ازلحاظ گرچه

مان همۀ ما اشتیاق به خوب بودن داریم. ولی وجود خاکی ما همواره در تضاد با روح  روحانی

ماست. گرچه روح ما پر از نور و حقیقت و عشق است، باید دائماً در مبارزه با امیال پائین تر ما 

اند به توازن  داده پرورش را خود روح درستی به که آنانی. است آن باشد و این باعث قوی شدن 

آرامش و توانائی برای کمک به دیگران را  ها آنتوازنی که به  3اند. کاملی بین روح و جسم رسیده

 .دهد می

گیریم که در توازن با نیروهای خالق آن  شدن با قوانین طبیعت، یاد می هماهنگ باتدریج  به

از ما استعدادهای مختلفی داده، از بعضی کمتر و از بعضی بیشتر،  هرکدامزندگی کنیم. خدا به 

 معنی بی کامالً برسیم که جا هر به و برداریم مادی دنیای در که گامی هر …بسته به نیازمان

 این برای شده داده ما به که هایی توانائی و استعدادها. باشد دیگران به خدمت برای آنکه مگر است

و روح ما نیز با کمک  4بگذاریم مثبتی تأثیر آنان زندگی روی و کنیم کمک دیگران به که است

هستیم که باید باشیم. با دیدن همۀ این  هم آنجایی دقیقاًما  هرکدام .به دیگران رشد خواهد کرد

از ما داوطلبانه جایگاه و  هرکدامدیدم که  کردم. می چیزها کامل بودن طرح الهی را درک می

                                                           
 (33 . پروردگارم با شما کاری ندارد اگر دعا و درخواست شما نباشد. )قرآن کریم سوره فرقان آیه1
 (31 قرآن کریم سوره روم آیه) ه است.سوی دین بدار همان آفرینش الهی که مردم را بر آن آفرید . پس روی خود به2
 (41 کسی که از مقام پروردگارش ترسید و نفس را از هوس نهی کرد بهشت ماورای اوست. )قرآن کریم سوره نازعات آیه .3
 (2 . برای نیکوکاری و پرهیزکاری همدیگر را یاری دهید. )قرآن کریم سوره مائده آیه4
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کنیم از کمک و  تصور می ازآنچهما بیشتر  هرکدامو  ایم خود را در جهان انتخاب کرده مأموریت

 2«.برخورداریم 1امداد ماورائی

کنند. با داشتن  ایفا می )و نظم جهان( نقش مهمی در این هارمونی ها انسانبه من گفته شد »

«.این امکان را دارند که به جهان هستی خدمت کنند ها انسانآزادی انتخاب، 
3 

 خانه به کوتاه مالقات یک اجازه تنها من به و  است فرانرسیدهبه من گفته شد که زمان من »

را  ام کردهروی زمین انتخاب  ،را که خود برای خود مأموریتی و بازگشته باید ولی است، شده داده

تمام کنم. وجود نورانی به من گفت که هدف من روی زمین این است که بیشتر دربارۀ عشق و 

و کار من کمک به دیگران از هر راهی که  شفقت و ابراز آن به دیگران روی زمین یاد بگیرم

ام و من در  توانم است. او به من گفت که این چیزی است که خود برای خویشتن انتخاب کرده می

فراموش نکن  وقت هیچگفت که گشت. او به من  بازخواهمبسیار کوتاهی دوباره به عالم نور  زمان

«.ابدیت است ،تنها واقعیت 4واقع زمان مفهومی نداردکه در
5 

برای من توضیح داد که چگونه ما )قبل از به دنیا آمدن( زندگی فیزیکی و )موجود نورانی( او »

خاصی را که نیاز داریم یاد  های درستا بتوانیم  کنیم میوالدین خود را به میل خود انتخاب 

تر از هر جای  تواند بسیار سریع بگیریم و رشد کنیم. او به من گفت که روح انسان روی زمین می

نیاز به زندگی در عالم  فراگیردکه روح انسان باید  هایی درسدیگر پیشرفت کند. بسیاری از 

 3«.درا دار 6فیزیکی و فرم

حیات مادی نقش مهمی در کسب کماالت انسان دارد. اگر حیات مادی نبود انسان آری 

ند کمالی را توان می اهمیت بی ظاهر به. همین کردار و گفتار کمال فعلی و عملی بیابد ستتوان مین

این  ها انسانبسیاری از  متأسفانهاما  ؛حقیقت باشند سوی بهدر ما بالفعل سازند و مسیری روشن 

 .بندند یمراه را بر خود و دیگران  . با غفلت و هواپرستی،دهند می فرصت ارزشمند را از دست

، به این افراد در ابتدا یک دورۀ استراحت داده شان یزندگاو به من گفت که با ناتمام رها کردن »

یادگیری آنچه باید یاد بگیرند مشکل و بعید خواهد بود. من درک  ها آنخواهد شد، ولی برای 

                                                           
سوی نور خارج سازد. )قرآن  ها به تا شما را از تاریکی ،فرستد و همچنین فرشتگانش می. او کسی است که بر شما رحمت 1

 (43 کریم سوره احزاب آیه
 جین بتی تجربه، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
 آکفرد دیوید تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 . مؤید اصل آگاهی4
 لیزا تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
های خود را در مقام گفتار و عمل ظاهر کنیم و اشتداد وجودی و  . برخورداری از فیزیک و بدن برای آنستکه بتوانیم دانسته6

 کمال پیداکنیم.
 آکفرد دیوید تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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 را دانش آن قلب صمیم از اگر حتی  دانش و اطالعات مفید داده شود، ها آنکردم که هرچه به 

 یاد  که کسی بخواهد ترک اعتیاد را است نیاند مان بدن یک بدون یادگیری هنوز کنند، قبول

 را خود دشمنان به محبت و بخشیدن یا ندارد وجه هیچ به را شدن معتاد امکان که درحالی بگیرد

 از که بدهد یاد ها آن به باید که گفت او 1.است نداشته دشمنی وقت هیچ که درحالی بگیرد یاد

رون بیایند. در این حال او سرش را با تأسف بی خود به ازحد بیش جذابیت و مشغولیت و خود

 دستش از ها آنتکان داد و با لبخند سردی گفت که با نبودن در بدنشان کار زیادی برای 

 شاید که اوردیب به وجود ها آن در را میل و عالقه نوعی بتواند که بود امیدوار بیشتر او 2.آید میبرن

 3«.بماند باقی ها آنبا  روحانی عالم در توقفشان طول در

 اند دادههم  دست به دستانسان در این دنیا محصول تصمیمی جمعی در ملکوت عالم است. همه 

 به انجام برساند. را در این عالم خود مأموریتآید و  به وجودتا انسانی 

دیدم و محبت  را می ها آنتوجه من دوباره به پسر خردسالم و هزاران نفر از اجدادم منعطف شد، »

ای از نور  در هاله ها آنکردم. من متوجه شدم که بسیاری از  حس می ها آنبسیار زیادی نسبت به 

ی که فرد منحصربه طور بهتا تو را  اند شدهبرای تو جمع  ها اینتمام »هستند. او به من گفت 

و تمام این  تا بیاموزی و پیشرفت کنی بیاییتو خواستی تا به زمین  4بیاورند. به وجودهستی 

 5.«هم دادند دست به دستارواح برای ممکن ساختن آن و کمک به تو 

بودن برخی تصوراتش در  غلط به تواند میانسان از ملکوت به زندگی خود نگاه دیگری دارد. او 

 مورد زندگی پی ببرد.

را از  ها اینمن تمام  6مانند یک کودک هستیم. نوعی بهخود من(  جمله منکه همه ) دیدم می»

و احساس من برای هر یک مانند احساس مادری مهربان برای کودک  دیدم می دیدی باالتر

 3«خردسال خود بود.

 نیب ذرهخطا و اشتباه من در زیر  ترین کوچکمن در تمامی زندگی بر این باور تاریک بودم که »

و این در وجود من احساسی از  رمیگ یمخدا قرار دارد و من دائماً توسط او مورد قضاوت قرار 

                                                           
های ما  در این دنیا برای همه دانسته ها در عالم ملکوت موضوعی وجود ندارد اما . منظور این است که برای آن دانسته1

 توانیم به علم خود جامه عمل بپوشانیم. موضوعی هست لذا می
 آید که تغییر و تحول در برزخ سخت و طوالنی است. دست می . از روایات هم این نتیجه به2
 تجربه دختری بنام ایمی، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
خلقت را نباید از اراده الهی جدا دانست چراکه دانستیم عالم ملکوت جلوه اعظم الهی و . توضیح: دخالت اهل ملکوت در 4

 اند. موجودات آن پرتوهای آن حقیقت متعالی
 لورا تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
 یا همان کودکان و فرزندان دنیا در روایات آمده است. "ابناء الدنیا"ها تعبیر  سویی . در مورد این6
 ایمی نام به ، دختریسایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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 نگاه زیر  دائماً که اینکردم و از  خشم و نگرانی ایجاد کرده بود. من پیوسته احساس گناه می

 دیگران به باالتر دیدی از که حال. بودم مستأصل و خسته هستم خدا خشمناک شاید و جدی

 ها آنم توان میو  کنم یماحساس عشق و عطوفت  ها آن به نسبت چقدر که دیدم می نگریستم، می

در  ،نگرانی و احساس گناه مداوم جای بهکه زندگی را  کرد میرا درک کنم و این من را تشنۀ آن 

«.رور بگذرانمسُ
1 

بلکه با تمام کسانی که در زندگی او نقش مهمی  2با خدای خویشمدن به دنیا انسان قبل از آ

 .بسته است هایی پیماندارند 

در میان تمامی آفرینش »سپس توجه من به پسر خردسالم معطوف شد و به من گفته شد: »

دیگری را! تو و او باهم  کس هیچمادر برای خود انتخاب کرده! نه  عنوان بهفرزند خردسالت تو را 

که این نقش را در زندگی یکدیگر روی زمین ایفاء کنید. این عهد و پیمان بسیار  3عهد بستید

 4.«مقدس بوده و هست و نباید سبک شمرده شود

سرزنشگری ستایشگر یا لذا هیچ  سازد میرا  اش یزندگانسان با اختیار و انتخاب و تصمیم خود 

 جز خود برای خود ندارد.

دیدم که چگونه تا آخرین لحظه، زندگی  کردم و می ها نگاه می من با آرامش کامل به این صحنه»

«.بود گرفته شکلمن با تصمیماتی که گرفته بودم 
5 

 و حکمت نیست. لیدل یباما این فراموشی هم  ؛کنند میرا فراموش  حقایق بیشترِدر دنیا  ها انسان

و  دانستم گفت من خود می را که او به من می ییزهایچدر آن لحظه متوجه شدم که تمام »

اند، قبل از آنکه به دنیا بیایم و  در ضمیر من بوده ها آنو تمام  حقیقت دارند ها آندانستم که  می

برایم  چیز همهمن بدنی روحانی و فکری دارم و  بلهدم که یادآوربدنی فیزیکی داشته باشم. من به 

ای عبور کردم و یک بدن فیزیکی  بل از آمدن به دنیا( از پردهدم که )قیادآورروشن شد. حتی به 

بود که چگونه تمام این چیزها را فراموش کرده بودم.  آور تعجببرای خودم انتخاب نمودم. برایم 

، باید برای مدت موقتی بخشی از دنیاییآوری کرد که برای تجربه کردن زندگی  او به من یاد

دانش و آگاهی خود را فراموش کنیم تا بتوانیم دنیای فیزیکی و تمام چیزهای در آن و 

حتی  هکو بل . تا بتوانیم با آزادی کامل انتخاب کنیممیینماکامل تجربه  طور بههای آن را  چالش

                                                           
 ایمی نام به ، دختریسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 (132 . خداوند گفت: آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری! )قرآن کریم سوره اعراف آیه2
شود اول ضرورت  در این عالم محقق میچیزی  اند هر فالسفه قائل . بیان فلسفی این پیمان ملکوتی وجوب و ضرورت است.3

 ضرورت و وجوب است. سویی یا به تعبیر فلسفی به سو نتیجه عهد آن شود. پس ارتباطات ما در این یابد بعد واقع می می
 لورا تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ4
 رومی تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
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که تنها یک حیات مادی  یا گونه به تا بتوانیم از اشتباهات خود بیاموزیم، برای اینکه اشتباه کنیم

را ارائه دهد. اگر ما تمام دانش قبلی خود را با خود به دنیا بیاوریم، شاید  ها درستواند آن  می

ای به اینکه زندگی دنیوی را تجربه کنیم نداشته باشیم و بخواهیم از دردهای آن  دیگر عالقه

«.لذت )پیشرفت روحی( را از دست بدهیم درنتیجهکنیم و  نظر صرف
1 

شایسته است مسیر روشن و  ایم بردهو آگاهانه بودن این زندگی پی  داری هدفحال که به 

راهی بهتر از راه  رسد؛ . به نظر میالهی خود برگزینیم مأموریتاطمینان بخشی را برای انجام 

 ها نیکی جنبان سلسله که آنان. ترند آگاهین راه به ا از همگانکه  ها آن .پیامبران الهی وجود ندارد

 آنان که مربیان بزرگ بشریت بوده اند. .اند بودهو خیرات در میان بشریت 

 در ملکوت نحوه برقراری ارتباطبخش ششم: 

بر روی زمین است مادی  از آگاهی تر واقعیو  تر قویا برابر معنوی در ملکوت که صده آگاهی

دارد. در این بخش ما به نحوه برقراری ارتباط انسان با سایر موجودات در  خصوصیات دیگری نیز

 .پردازیم میفضای عالم ملکوت 

. این الفاظ و گیرد میصورت  الفاظ و عباراتبا دیگران در این عالم اغلب از طریق ارتباط ما 

اما آیا در  دارد. عبارات در حقیقت صداهایی هستند که زبان و دهان انسان، ایجاد آنها را به عهده

آنستکه برقراری ارتباط با  آید میاست؟ آنچه از عموم تجربیات به دست  چنین همملکوت 

در آنجا  و صدا زبان و لفظ تله پاتی بوده است. اصطالح بهموجودات ملکوتی از طریق فکر یا 

این زمینه لکوت اعلی در و م برزخ() سفلیکارایی ندارد. البته تفاوتی هم میان عالم ملکوت 

 .سته

باید این نکته را بگویم که تمام این مکالمات از طریق فکر و الهام درونی و بسیار سریع انجام »

 2«.شد مین ردوبدلو کلماتی  گرفت یم

صورت یک فکر بود و  سؤال من به«. دانستی که من اینجا هستم؟ از کجا می»من به او گفتم »

را در مورد تو  چیز همهما »ین به من جواب داد شد. ج نمی ردوبدلصدایی بین ما کالم و 

 3.«گوییم می خیرمقدمو ما ورود تو را  دانیم می

فهمیدم. او به من گفت من در  وضوح می را به چیز همهارتباط ما از طریق کالم نبود، ولی من »

شوند و این  می ردوبدلکامل و خالص  طور بهو در اینجا مفاهیم و ارتباطات  دنیای دیگری هستم

 1.«کنند ها مستقیماً باهم مکالمه می ها و روح زبان عشق است، زیرا قلب

                                                           
 گوینز دیوید تجربه، مرگسایت تجربه های نزدیک به  .1
 ایمی نام به ، دختریسایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 آنتونت جزیان تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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، ولی لبان او حرکت نکردند و «رانل»او به من رسیده و لبخندی زد که پر از محبت بود و گفت: »

 ها عمق حقیقت تمام این حرف من .شنوم و نه در گوشم متوجه شدم که صدای او را در سرم می

و این  آن یک مانند بود، سریع نور مانند من با او مکالمۀ سرعت کردم. را حس می مادربزرگ(ی )

در چندین سطح و کانال مختلف باهم  واحد درآنتوانستیم  مکالمه فهم و آگاهی کامل بود. ما می

 و هر موضوع های آن آن، علتهای  ها و جنبه مکالمه کنیم. هر مفهوم و موضوع را با تمام زمینه

دیدم. ما روی زمین چیزی شبیه و حتی  می واحد درآنکرد را  که به فهم آن کمک می طمرتب

مکالمۀ ما روی زمین با یکدیگر مانند کودکی است که هنوز  ،نزدیک به این نداریم. در مقایسه

 2«.تکلم را نیاموخته است

از ما بدنی  یک هیچکردند، بدون نیاز به کلمات.  از طریق فکر مستقیم با من مکالمه می ها آن»

بود. ما مانند نقاطی  شده فشردهای خاص ساخته شده بودیم که گوئی نور  نداشتیم ولی از ماده

ت و نه دانس نورانی در زمینۀ نورانی که اطراف ما بود، قرار داشتیم. هریک از ما افکار بقیه را آناً می

امکان مخفی کردن چیزی از بقیه وجود داشت و نه نیازی به آن بود. در این نوع ارتباط، 

کردیم که  نداشت و ما چنان احساس نزدیکی به یکدیگر می جایییا نفهمیدن یکدیگر  سوءتفاهم

یکی  باهمهمه  حال درعیناست. گرچه ما از یکدیگر مجزا بودیم ولی  غیرممکن تقریباًتوصیف آن 

و  گرفت می نشاءتکه بین ما وجود داشت  ریناپذ خدشهبودیم. این اتحاد و یگانگی از عشقی 

بود و ما جزئی از آن بودیم و  برگرفته درما و جهانی نوری که ما را  تک تکهمچنین از عشق بین 

«.جزئی از نور یکدیگر
3 

از درون  صداییپیش خود فکر کردم چه خبر شده و کجا هستم؟ حس عجیب و ناآشنائی بود. »

صدا تکرار کرد «. منظورت چیست؟»من پاسخ دادم «. ای! این مرگ توست تو مرده»به من گفت 

مانند صوت نبود،  صدا  یک واقعاًالبته توضیح آن سخت است، این «. ای، آلون مرده است  تو مرده»

«.درونی بود نداییبلکه ارتباط فکری و 
4 

 به عشق و انرژی نتری قوی درون از 5.کرد مکالمه منبا  فکر بود که صدای خدا از طریق وقت آن»

 کردن نابود بین من و کنم تمام زمین روی باید که است زیادی کارهای هنوز که شد گفته من

«.ن مختارمزمی روی مأموریتم کردن تمام یا خود
1

 

                                                                                                                                                      
 لورا تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 لیزا تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 آناوا آلون تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
را  (علیه السالم)ای در ادیان است. خداوند با همه انبیاء سخن گفته است حتی موسی  شده . گفتگوی خدا با انسان امر پذیرفته5

گردد  ها برمی های بزرگان دین اختصاصی نیست بلکه به ساختار وجود انسانی آن ایم که ویژگی نامند. قبالً هم گفته اهلل می کلیم
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 ازاین پیشاما اگر به اصولی که  رسد میبه نظر ن ای سادهتفسیر این نحوه ارتباط چندان کار 

که ما با  طور هماندر همان اصل پیوستگی و یگانگی بیابیم.  آن رانگاهی بکنیم شاید راز  ایم گفته

و برای برقراری ارتباط با خود نیازی به زبان و صدا نداریم و این در حالی است که  ایم یگانهخود 

که پیوسته  نیز موجودات عالم ملکوت حجاب جسم و بدن قرار دارد؛ الشعاع تحتتمام ادراکات ما 

 ندارند ای وسیلهابزار و  ارتباط برقرار کنند و نیازی به باهمند به همین شکل توان می ندا نهو یگا

است لذا ادراک معنا و مفهوم  تر قویضمن اینکه حس و آگاهی انسان هم در آن فضا بسیار بسیار 

 عمق و وسعت بسیار بیشتری خواهد داشت. ،طرف مقابل مدنظر

در تمام مراتب ملکوت این ویژگی وجود ندارد چراکه بر اساس برخی تجربیات  رسد میاما به نظر 

قادر به ادراک ذهنیات فرد  اند بودهآزار و اذیت افراد  مأمورموجودات خبیث ملکوت سفلی که 

ناشی  تواند میاین  بوده که در این عالم وجود دارد. ارتباطیشبیه  ها آنارتباط  ظاهراًو  اند بودهن

 از ضعف وجودی این مرتبه از ملکوت و محجوب بودن ساکنان آن باشد.

ستند توان مین ها آنکه ارتباط ما از طریق کالم بود و نه از طریق فکر، زیرا  آمد یمبه نظر »

«.کنم یمبفهمند من چه فکری 
2 

 زمان و مکان در ملکوتبخش هفتم: 

بلکه شاید بتوان گفت عالم ماده چیزی جز این  ندا دو ویژگی اساسی در عالم ماده زمان و مکان

 شوند میزمان و مکان در ملکوت منتفی  ظاهراً؟ ندا چگونهان کم، زمان و اما در ملکوت ؛دو نیست

ناشی از ملکه  تواند میکه  شوند میدر ملکوت همچنان حس  دو آنخصوصیاتی از  حال درعین

با  چراکه یابند نمیباشد. البته این ملکات هم در تمامی مراتب استمرار  ن افراددر ذه ها آنشدن 

را از رسوبات عوالم  و ذهن شود میم آن مراتب بر روح حاکم باالتر احکا مراتب بهروح  گیری اوج

 .سازد می پاک تر پایین

که مانند  یجای بهشد تا  می تر بزرگ تدریج بهآمد و  و نورانی می دوردستای  این صدا از نقطه»

 3«ما را احاطه کرده بود قرار گرفت.تاریکی که  سرِخورشیدی در پشت 

به بلندای ابدیت است را با آنان گذراندم. ولی زمان به معنای رسید  من زمانی که به نظر می»

جاهای مختلفی  حال باایننیز وجود نداشت ولی « مکان»عد معمول آن در اینجا وجود نداشت. بُ

رسد، ولی این تنها طوری  تناقض به نظر می نوعی بهدانم که این  برای رفتن و دیدن بودند. می

                                                                                                                                                      
طور که در تجربه  تعالی قرار گیرد یا او با خدا حرف بزند. البته همان لذا هر انسان دیگری هم ممکن است مورد مکالمه حق

 ان یک گفتگو و سخن گفتن عادی نیست بلکه امری معنوی و درونی است.آمده گفتگوی خدا با انس
 گیدونز شری تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 استرم هوارد تجربۀ ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
 مور فینی انجی ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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بودن »کنم: فضا بدون فضا، زمان بدون زمان. در آنجا فقط توانم آن را توصیف  است که می

«.بود« خالص
1 

 حرکت درخشان نوری سمت به سرعت با و کردم عبور تونل یک از ام تجربهاز  درجاییمن »

ا ر خود معنای برایم زمان زیرا بود ام تجربه از ای نقطه چه در دقیقاً دانم نمی ولی کردم،

 2«بود. داده ازدست

«.رسید را در این مکان صرف کردیم که به نظر ابدیت می ما زمانی»
3 

و  واحد درآن چیز همهای  گونه شدند، به گرچه تصاویر یکی بعد از دیگری به من نشان داده می»

«.و آینده همه یکی بودند افتاد. گذشته، حال باهم اتفاق می
4 

«.نامیم متوقف شده و دیگر وجود ندارد ما آن را زمان می آنچهکردم  همچنین حس می»
5

 

«.من هیچ احساسی از زمان نداشتم، تنها یک حس پایدار از ابدیت»
6 

بود. چیز دیگری  ای العاده خارقو  بخش آرامشاحساس سکوت و معلق بودن در هوا حس بسیار »

 که حس کردم این بود که زمان معنی و مفهومی نداشت و من محدود به زمان نبودم. من تنها در

 توانستم کمی از آینده را ببینم و دیدم که من همچنین می م.این محیط ساکت و آرام شناور بود

اهرم گریه و خو ها آنرا دریافت خواهند کرد و دیدم که پدر و مادرم خبر مرگ م زودی به

در شگرف  ها آنها غرق شده و از اعجاب  در این تجربه چنان آنکنند. در تمام این مدت من  می

ند شده بود و گرچه فتاده بود. گذشت زمان کُمطلب مردن خودم برایم جا نی واقعاًبودم که هنوز 

«بود. گذشته ها سال گوئی من برای بود، انجامیده طول به ای ثانیه شاید تمامی این قضیه فقط 
7 

در بند زمان و مکان هستیم لذا تنها زمانی رای ما بسیار سخت است چون ما ب درک این مطالب

را در  مکانی بیو  زمانی بییم مفهوم واقعی این کلمات را درک کنیم که خودمان آن توان می

بسیاری در این دنیا  های مأموریتاما اکنون برای آن تجربه زود است چراکه  ؛ملکوت تجربه کنیم

ارزشمند به  ای توشهفکر کنیم تا با  ها مأموریتبهتر است به نحوه انجام بهتر این  فعالًداریم. 

 بسیار به خود و دیگران. های نیکیملکوت بازگردیم. با توشه باور حقیقت و 

 در یک نگاه بخش هشتم: جهان و انسان

                                                           
 لیزا تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 زمانی محمد آقای ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 ایلیوت می مشترک تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
 رومی تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 لیزا تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ5
 سالگی یک در تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ6
 آناوا آلون تجربه، تجربه های نزدیک به مرگسایت  .3
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 های بدبینی، خطاها و ها بست بننگاهی که به  دارد. نگر جزئیانسان در حیات مادی خود نگاهی 

و خطا خارج شوند که در تحت یک  بست بنند از توان میزمانی  ها نگاه. این شود میبسیار منجر 

بیشمار را در  های پدیدهقرار گیرند. نگاهی که بتواند کل تصویر جهان را یکجا و  نگر کلنگاه 

 کل بهوسیع و گشوده  ای پنجرهببیند و بفهمد. چنین نگاهی از پنجره ملکوت که  باهمارتباط 

 .گردد می پذیر امکان، هستی است

اگر تمام  1دیدم در کمال بود. فهمیدم و هر آنچه در پیش روی خود می هر موضوعی که می»

تغییر دهند که بتواند آن  یطور را آن ازطه توانستند یک نق شدند نمی دانشمندان دنیا جمع می

«.را بهتر یا زیباتر کند
2 

 و زنده موجودات مورد در ما بندی تقسیم و دارد وجود چیز همه در حیات که دیدم می من»

«.نده استز چیز همه حقیقت در و ماست دنیوی نگاه و دید از غیرزنده
3 

 صورت بهمن زن جوانی را دیدم که باردار بود و قسمتی از وجود )روحی( خودم را دیدم که »

 کردم میمن حامله بود. احساس  هامواجی وارد بدن او شد و با او یکی شد. این مادرم بود که ب

 احساس. شد مادرم بدن وارد و متمرکزشده من از قسمتی نوعی به ولی هستم جهان تمام در من

«دارد.ن و نداشته وجود پایانی و آغاز و است وصل هم به چیز همه اینکه بود، اتصال من
4 

«.اند تمام موجودات زنده در تمامی هستی به یکدیگر متصل»
5 

نیروی عشق  6دارد از خداست، را پایدار نگاه می ها آنکه  نیروییو  ها اینهمۀ مادربزرگم گفت: »

که گیاهان زمین به نور و آب و مواد غذائی خاک برای رشد و نمو خود نیاز دارند،  گونه هماناو. 

و هر  شود حیات معنوی نیز به عشق نیاز دارد. تمامی خلقت از عشق خداوند منشعب و تغذیه می

و حیات در عشق  چیزی که او آفریده این توانائی را دارد که در مقابل عشق بورزد. نور، حقیقت

دهیم، تو به آن  دهد، ما به آن عشق می عشق باقی و پایدارند. خدا به آن عشق می هستند و به

با گفتن این سخن،  .و رانل، من دوستت دارم یابد خلقت گسترش می گونه اینو  دهی عشق می

را با گرمی و مانند سیلی به درون من ریخت و م مادربزرگممن احساس کردم که مهر و عشق 

روی زمین  چیز هیچو  پر کرد. این زندگی بود، وجود داشتن حقیقی بود ینشدن وصفسروری 

                                                           
داند: الذی احسن کل شی خلقه /خدایی که هرچیزی را به نحو احسن آفرید.  . قرآن کریم نظام خلقت را نظام احسن می1

 (3 )قرآن کریم سوره سجده آیه
 زمانی محمد آقای ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 زمانی محمد آقای تجربۀ ،رگ. سایت تجربه های نزدیک به م3
 زمانی محمد آقای ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 ایلیوت می مشترک تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
 واسطه خداوند بلندمرتبه بزرگ ای نیست جز به ال حول وال قوه اال باهلل العلی العظیم/ هیچ حول و قوه .6
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را دوست م چیز همهو زمین و آسمان و  اغکردم تمامی آن ب مانند آن وجود ندارد. احساس می

العاده را حس کردم، فهمیدم که  را شنیدم و این عشق خارق مادربزرگمدارند. وقتی من سخنان 

«.خودم افزایش و گسترش دهم اطراف دروظیفه دارم که عشق و محبت را  اکنون من
1 

                                                           
 واالس رانل تجربه، به مرگسایت تجربه های نزدیک  .1
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 فصل چهارم

 ورود به عذاب و جهنم

تجربه مطلوب و لذت بخشی  ،یعنی فرد ؛ندا مثبت های تجربهبسیاری از تجربیات نزدیک به مرگ 

یعنی فرد  ؛ندا نیستند. برخی از تجربیات منفی گونه ایناما همه تجربیات  ؛در آن داشته است

برای فرد این تجربه دردناک به انحاء مختلف  های زمینهتجربه دردناک و سختی داشته است. 

عام این  های زمینهوجود داشته است. کفر و بی باوری، گناه و جنایت و خودکشی از تجربه کننده 

 .تجربیات منفی است

ارتباط تنگاتنگ با حیات مادی و نحوه آن است. اگر  انسان درحیات معنوی  ،در معارف دین

در آن جهان  ،و حقیقت باور داشته و به اعمال شایسته پرداخته حق بهانسان در حیات مادی خود 

وح و ریحان و بهشت پرنعمت خواهد بود اما اگر از تکذیب کنندگان حق و حقیقت و از در رَ

 دقیقاًنج و عذاب روبرو خواهد شد. به نظر ما تجربیات منفی بدکاران و ستمگران باشد با درد و ر

 حقانیتشاهدی بر از آن خبر داده است پس بیانگر همان درد و رنج و عذابی است که وحی الهی 

 .استدر این زمینه اخبار آسمانی 

 تر نازلمقدم بر مباحث بهشت است چون جهنم در مرتبه  شناسی هستی ازلحاظجهنم  مسئله

بحث بپردازیم. در وجود قرار دارد و سیر بحث ما سیری صعودی است لذا ابتدا باید به این م

لی اهلل علیه ص)پیامبر اکرم  1جهنم و عبور از آن مقدم بر ورود به بهشت است. معارف اسالمی نیز

 جهنم را مشاهده نمود. در معراج خود ابتدانیز  و آله(

. اند اما برای تنبه و بیداری ما الزم ندا خراش دلند سخت و تجربیات مربوط به عذاب و جهنم هرچ

. شوند میو برخی ن شوند میالزم به ذکر است که برخی از این تجربیات به خروج و رهایی منجر 

 ما در این فصل به اسباب رهایی از عذاب و نحوه آن نیز خواهیم پرداخت.

 ورود به جهنم سویی این های زمینهبخش اول: 

 شده بزرگ نبود مذهبی چندان که ای خانواده در من. داد رخ برایم 1334 سال در اتفاق این»

 آن تعلیمات و کلیسا ولی بودم رفته ساکلی  به نوجوانی و کودکی در دفعه دو یکی تنها شاید. بودم

 از قبل من بدانید که گویم می نظر این از را این. نبودند جذاب ام خانواده یا و من برای وقت هیچ

 2«.نداشتم چندانی معنوی و مذهبی اعتقاد و زمینه ام تجربه

                                                           
 باب صراط( 6)رک: میزان الحکمه، ج  . مسئله صراط که بر جهنم کشیده شده و برای ورود به جهنم باید از آن گذشت.1
 داول متیو تجربه، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
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 گذراند میک به مرگ داشته، بار اول، تجربه مثبتی را از سر تجربه نزدی بار دویکی از افرادی که 

به گناه مشغول شده و در آخر دست به  ،از این تجربه مثبتبر اساس یک برداشت غلط  اما

 .شود میبرای تجربه سخت ثانوی او  ای زمینهکار این  .زند میخودکشی 

 انواع خوردن به شروع من تصمیم بعدازاین ساعت 6. گرفتم خودکشی به تصمیم باالخره»

 خواب به اینجا در که کردم می فکر خود پیش. کردم درپی پی نوشیدن و زیاد تعداد به ها قرص

 آن و کردم می اشتباه که فهمیدم ولی. شوم می بیدار مسیح آغوش در دیگر سوی در و رفته

 و طوالنی بسیار و انجامید طول به روز 3 من جهنمی تجربه. فتادنی اتفاق داشتم انتظار که چیزی

 1«.بود ترسناک و شدید

 .اند کردهتجربه سخت خود را در زندگی دنیایی مشاهده  های زمینهبرخی افراد 

در آن موقع زندگی من به من نشان داده شد. پنج سال آخر که من افسرده و الکلی شده بودم »

توان آن را تصور کرد. اثری که الکلی شدن  چیزی که می ترین دردناکقسمت بود،  ترین دردناک

گذاشت به من نشان داده شد.  خواهد من روی زندگی فرزندان جوانم تاکنون داشته و در آینده 

ه چگونه با از دست دادن من و پایگاه خانوادگی خود افسرده خواهند شد و چگونه دیدم ک

سپرده خواهند  سرپرست بیبه سرای کودکان  ها آننخواهد بود و  ها آنهمسرم مادر خوبی برای 

خواهم رسید که دیگر  یجای بهبه همان شکل سابق ادامه دهم،  ام زندگیشد. دیدم که اگر به 

دست افسردگی و ضعف و الکل فرار کنم. به من نشان داده شد که با ادامه  نخواهم توانست از

دادن به عادت می خوارگیم، کودکان من نیز نهایتاً برای فرار از مشکالت زندگی به الکل پناه 

خواهند آورد و مانند من الکلی خواهند شد. من مشاهده کردم که پسر بزرگم معتاد به مواد 

ره برای تهیۀ پول الزم برای خرید این مواد به کارهای خالف قانون روی مخدر خواهد شد و باالخ

ازدواج خواهد کرد که او  خواره میآورده و به زندان خواهد افتاد. دیدم که دختر من نیز با مردی 

چهار دختر خواهند داشت که آنان نیز با مشکالت بسیار زیادی روبرو  ها آنرا کتک خواهد زد. 

و مانند یک سیلی بر صورت من. همچنین به  بود تحمل غیرقابلای  برایم صحنهخواهند بود. این 

من نشان داده شد که اگر من رفتار خود را تغییر دهم و پدری مسئول و سالم باشم چگونه هر 

و افرادی به  شده بزرگالت که خواهند داشت به نسبت خوب برخی مشک باوجودسه فرزندم 

«.شدمردی مهم و موفق خواهد ترم بزرگو دیدم که پسر  د و سالم خواهند بودنسبت مولّ
2
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 تجربه عذاب و جهنم کیفیتبخش دوم: 

های دیگر تجربیات نزدیک به مرگ، امری واقعی  باید دانست که تجربه جهنم هم مانند بخش

 عذاب برای تجربه کننده کامال حقیقی می باشد. است. چشیدن

کامالً واقعی و  افتاد یمکردند و تمام آنچه اتفاق  خوبی کار می تمام احساسات و افکار من به»

شده بر روی زمین افتاده بودم بدون اینکه  پاره تکهشدت مجروح و  ملموس بود. من ناتوان و به

 بتوان که هرچه از بیشتر کردم تحمل که یا شکنجه و درد توان هیچ حرکتی را داشته باشم. 

«.است من وجود پایان این که دانستم می من و بود کرد تصور
1 

. این تفاوت به تفاوت زندگی و اسباب معذب اند شده گزارشتجربیات منفی به انحاء مختلفی 

در برخی تجربیات فرد بالفاصله پس از خروج از بدن با موجوداتی  .گردد بازمی ها آنشدن 

سعی  پس با تغییر رفتار آن موجوداتطی کرده و س ها آنو مسیری را با  شود میناشناس روبرو 

نیست. آنگاه فرد توسط آن موجودات خبیث  پذیر امکانفرار کند اما این کار  از دستشان کند می

 .گیرد میمورد آزار و اذیت شدید قرار 

 فاصلۀ در که دیدم را نفر 21 یا 15 حدود آلود مه فضای یک در وقتی از در اتاق خارج شدم »

 ها آن جزییات فضا آن در ولی داشتند، یا گونه آدم کلی فرم ها آن. بودند ایستاده من از یترمچند

را  ها آنبیایند تا بتوانم  تر نزدیکستم خوا ها آن از. بود تشخیص غیرقابل ها آن صورت و مبهم

بروم و  ها آنبدون توجه دوباره تکرار کردند که عجله کرده و به همراه  ها آنببینم.  درستی به

 جواب یب را همه ها آن که کردم متعددی سؤاالت ها آن از من را درست خواهند کرد. بدن م ها آن

نیز با  من .بروم ها آنکردند که همراه  از اصرار میب و دادند می کلی و مبهم های جواب یا گذاشتند

دادند که  پاسخ می ها آنرویم و  پرسیدم که کجا می به راه افتادم. من می ها آناکراه به دنبال 

اند تا  آمده ها آنکه هستند و جواب دادند که  ها آنخواهم دید و بهتر است عجله کنم. پرسیدم 

دانم چقدر همراه  و مزخرف است. من نمی یمعن یبند که درد من چیزی گفت می ها آنرا ببرند. م

که در ابتدا شوخ و مهربان به نظر  ها آن..رسید. رفتم ولی به نظر مسافت خیلی زیادی می ها آن

 به شروع ها آن از نفر چند و شدند می بدرفتارتر و بدخوتر تدریج به ، با جلوتر رفتن مادندیرس یم

را از این  ها آن دیگران. کردند من مورد در زننده و رکیک های جک گفتن و من کردن مسخره

مواظب باش و او را فراری »یا « هنوز برای این کارها زود است»گفتند  کردند و می رفتار منع می

یا  11به نظرم به  ها آندر ابتدا تعداد «. ما را بشنود های حرف تواند میمواظب باش، او »یا « نده

 صد چندبه نظرم  ها آنبعداً تعداد  دیدم. را می ها آننفر  51تا  41حدود  اآلنرسید ولی  می 15

که بهتر است  کردم میبسیار مشکوک است، با خود فکر  ها آنرفتار  دیدم مینفر آمد. من که 
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هم با  قدم  کیگفتم که دیگر حتی  ها آنمن به ..چگونه و از چه راهی. دانستم مینبرگردم، ولی 

 کامل طور به و یافته تغییر در پاسخ  ها آنرویم.  شما نخواهم آمد تا به من بگویید کجا می

 خود از کردم سعی من .کردند یکدیگر طرف به من دادن هل به شروع و شدند شرور و خصمانه

 من به همگی ها آن. کنم وارد ها آن به ای صدمه هیچ نبودم قادر ولی بجنگم ها آن با کرده دفاع

 را آن جای دیگر نفر چند  کردم می دور خود از زحمت به را ها آن از یکی اگر و آوردند هجوم

 های دندان و ها ناخن با و زدند می خبیثانه ای قهقهه تنها ها آن. ختندیر یم من سر بر و گرفتند یم

 جلوی در را آن من ناباوری و ترس کمال در و کندند می را من( روحی) بدن های قسمت خود

دم و این اذیت و شکنجه کر می حس شدیدی بسیار درد من. ندخورد می آرامی به من چشمان

 و تالش ها آن راندن عقب و خود یخالص برای بیشتر بود. هرچه من ها آنباعث تفریح و لذت 

 بسیار فریادشان و آنان خندۀ صدای. بردند می لذت بیشتر من اذیت از ها آن کردم، می تقال

و به من و حریم  رفتند فراتر هم این از ها آن افزود. می ها شکنجه این درد به و بود خراش گوش

 پیروز برای یا عجله ها آن که بود واضح . دارم شرم آن ییبازگو از که کردند تجاوز من طوری

 است ممکن چه هر من شکنجۀ که ندداد می ترجیح بلکه نداشتند من درآوردن پای از و شدن

امه اد زیادی بسیار مدت برای این و بود شده ها آن سرگرمی وسیلۀ من زجر. شود تر یطوالن

«.یافت
1 

 نکات تجربه
 ابهام

دعوت به  او را ها آن .شناسد نمی ،بیند میافرادی را که در آغاز خروج از بدن  ،تجربه کننده

. گاهی شک و تردید به کند میحرکت  ها آن دنبالبه  . او در مسیری ناشناختهکنند میراهی هم

 .دهد میاما همچنان راهش را ادامه  یابد میذهن فرد راه 

در این دنیا تجربه  ها انسانیادآور زندگی مبهمی است که برخی  دقیقاًابهام در اینجا  مسئله

باری  تأسفو به نتایج  کنند میمسیرهای ناشناخته و پر ابهامی را انتخاب  ها آن. کنند می

در  ها آن. روند میبه چه سمت و سویی  دانند می. همانند گمراهانی که در این دنیا نرسند می

قرآن کریم در این  .کنند میخود حرکت  بار فاجعهو به سمت سرنوشت  دارند برمیتاریکی قدم 

 مورد به ما هشدار داده است:

 2«ال تتبعوا خطوات الشیطان»

 شیطان پیروی نکنید. های گاماز 
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 هشدارآمیزتغییر تدریجی 

رفتارشان تغییر  گذرد میدر ابتدا رفتار خوبی دارند اما هرچه زمان  ،کننده دعوتافراد ناشناس 

این افراد . شود میتا جایی که به تعدی و تجاوز و آزار و اذیت منجر  گراید میکرده و به خشونت 

اما  کنند میاعتماد  کنند می خوبی بهبه افرادی که تظاهر  خود، نیز با حسن ظن در حیات دنیوی

اما دست از پیروی  شوند می ها آن برانگیز شکبیشتر شاهد اعمال  کنند میپیروی  ها آنهرچه از 

ا دیگر به دام افراد خبیث و پلیدی هستند ام ها آن شوند میتا جایی که مطمئن  دارند برنمیخود 

 فرار کنند. ها آنشمار  چنگال افراد بی ند ازتوان میو ن ندا افتاده
 تعدی و تجاوز

باور نکردی مورد تعدی و تجاوز  طور بهاز دام افراد ناشناس پلید فرار کند  خواهد میفرد وقتی 

خود در تعدی و تجاوز  همگنان باهمدستی فرد  به خاطر. این تعدی و تجاوز گیرد میقرار  ها آن

 .گردد بازمیبه خود فرد  ،به دیگران است. تعدی به مال به جان و به ناموس دیگران

عامل خارجی، مسیر نادرستی را انتخاب و  تأثیرگذاریخود انسان، بدون  که وقتیهمه این مراحل 

مادی یا به هوی و هوس در مسیر  باانگیزهیعنی انسان ابتدا  .افتد میاتفاق نیز ؛ کند میطی 

اوضاع تغییر  کم کماما  آید میخوب و مطلوب به نظر  چیز همه. آغاز مسیر گذارد میمبهمی قدم 

 کشد میبدی  جای بهکار  اما با ادامه راه کند میو احساس خطر  شود می، فرد دچار تردید کند می

 .رسد میپایان دردناکی  و به

بروم. هر دفعه که به عقب خود نگاه  ها آنگفتند که حرکت کنم و با  چندین صدا به من می»

کردم که اتفاق بدی در شرف رخ دادن است و باید  کردم احساس بدی داشتم و حس می می

دیگر بر نخواهم داشت  قدم کیگفتم که دیگر کافی است و من حتی  ها آنبرگردم. باالخره من به 

ای که  در پاسخ گفتند که ما به نقطه ها آنرویم.  به من بگویند کجا هستیم و کجا می که وقتیتا 

هستم که باید باشم. در آنجا بوی گندیدگی و تعفن مرگ به  جاییایم و من  باید برسیم رسیده

ای شدند و گفتند که نحوۀ  خواندند تبدیل به خندۀ خبیثانه را میکه م ییصداهارسید.  مشامم می

من پرسیدم کجا هستم و قرار است چه اتفاقی  1کردن من مرا به اینجا آورده است.زندگی 

ۀ خود ادامه دادند. من پیش خود فکر کردم که باید در جهنم هتنها به قهق ها آنبیافتد؟ در پاسخ 

باشم زیرا این شبیه آنچه خواهر من از تجربۀ نزدیک به مرگی که چند سال پیش داشت و برایم 

شدند. صداها به من گفتند که  تعریف کرده بود نیست. افکار من با صدای بلند به من منعکس می
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گفت که دیگر وقت خوردن  ها آناست و یکی از  جا نیهمبرای من بهشتی نیست و بهشت من 

 .است

من به آن  های دستو  شده دادهدر آن موقع حس کردم که به سمت دیواری در پشت سرم هل 

برای دفاع از خود ناتوان بودم. من به سمت راستم نگاه کردم و دیدم  کامالًمیخکوب شدند. من 

یک هیوال و یک کُره از جنس مو مرتب تغییر آمدند که بین شکل  که صداها از موجوداتی می

شباهت به  ها آنچیزی بودند که من به زندگی خود دیده بودم.  نیتر زشتدادند و  شکل می

نیز بودند.  دار شاخاینکه  ۀاضاف بهتوان به پیوند مار و خفاش تشبیه کرد،  چیزی داشتند که می

نمود و صورت  مانند خفاش می ها آنزوی مانند مار بود ولی بال داشتند. دست و با ها آنبدن 

نبود. من  دنیایی چیز هیچتیز بود ولی شبیه  ها آننیز مانند مار بود و نیش داشتند. شاخ  ها آن

ای خبیثانه سر دادند و گفتند که خفه  در جواب خنده ها آندوباره سؤال کردم که چه خبراست. 

من کردند. ناگهان چیزی که شبیه به یک توپ از جنس مو  طرف بهو ناگهان شروع به حمله  شو

گفتم که چرا؟ مادرم کجاست؟ خدا کجاست؟ و در این  بود به سمت من آمد. من پیش خود می

ما  :گفت ها آنبرند. یکی از  را جدا کرده و در دهان خود میهای بدن م کردم که تکه ال حس میح

 1.«مییوتبه تو گفتیم اینجا بهشت توست و ما خدای 

 نکات تجربه
 موجودات خبیث زشت

و  هر شکله است. البته شد  میاین توصیفی است که در بسیاری از اخبار دینی از موجودات جهن

ن کریم جزا و پاداش سان است که با آن تناسب دارد. قرآاز آنان نمود یک کردار زشت ان یئتیه

 .داند میرا متناسب با عقیده و رفتار انسان 

 2«وفاقاً جزاءاً»

 پاداشی موافقِ )عمل(
 خدای بدکاران

. در قرآن کنند میخود را خدای فرد بدکار معرفی  ،گر شکنجهدر این تجربه موجودات خبیث 

 کریم تعبیری شبیه به این وجود دارد.

 3«من اتخذ الهه هواه»

 که هوی و هوسش را خدای خود گرفته است. کس آن

                                                           
 جو ، تجربههای نزدیک به مرگسایت تجربه  .1
 26 . قرآن کریم سوره نبأ آیه2
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دردناک آن گرفتار ساخته و  را در چنگال ، خویشبگیردا خدای خود ر آری کسی که هوا و هوس

 آن درد و رنج را بعینه خواهد دید و چشید. یزود به

ناگهان مرور زندگی من متوقف شد و من خود را در تاریکی عمیقی یافتم که در تمام جهات »

 کامالًنور و ادامه داشت و انتهائی در آن نبود. آن تنها یک تاریکی نبود، بلکه تهی بودن و نبود 

ستم ببینم. در سمت راست من گروهی از توان میتاریکی عمیقی در آنجا بود  بااینکهفراگیر بود. 

باشیم. صدای فکر من در آنجا  ها کردهجوانان بودند. پیش خود فکر کردم که ما باید خودکشی 

ولی من مطمئن نبودم که آیا کسی آن را شنید یا نه. تا برگشتم و در کنار خود  شد میمنعکس 

و سردی نگاهی به من انداخت و سپس به جلو نگاه کرد و به راه رفتن  یکند بهمردی را دیدم که 

و افسردۀ خود ادامه داد. در نگاه او هیچ اثری از احساس و گرمی و هوشمندی نبود. او و  هدف بی

ند. برد میبهتی خالی و بدون اندیشه به سر  در بودند، معلق  آنجا ی که در تاریکیتمام کسان

 هدف بی مسیر به و کرده عبور من کنار از تفاوت یب نیز او که کردم برخورد سپس به دختر جوانی

 خاصی نقطۀ هیچ به او احساس بدون و خالی ولی خیره نگاه ،ها آن بقیه مانند ؛داد ادامه خود

هستم، ولی اینجا مانند جهنمی که فکر  جهنم از ای مرحله و سطح در که دانستم می. نبود

. دیدم کودکان را در آنجا می استثناء بهکردم پر از آتش نبود. مردان و زنان از سنین مختلف،  می

را احاطه کرده است.  ها آنشده و  نشأمُ ها آنتوانستم حس کنم که این تاریکی از عمق درون  می

امکان ارتباط برقرار کردن با یکدیگر را داشتند، ولی غرق بودن در دنیای بدبختی و نکبت  ها آن

را از این کار عاجز نموده بود. به مرد مسنی  ها آنرا احاطه کرده بود،  ها آنو تاریکی که  خود

روی زمین نشسته بود.  یزیانگ رقت طور بهآمد و  ساله می 61برخورد کردم که به نظر حدود 

شد،  مان او مطلقاً از احساس و ادراک خالی بودند. از او هیچ گرمی و احساسی صادر نمیچش

فهمیدم که او هر آنچه را که آنجا برای دانستن بوده  طور اینحتی احساس ترحم به خود. من 

و  دانهینااماز درون خشک شده بود و  کامالًو دیگر فکر او متوقف شده است. او  جذب نموده

دانستم که روح او برای ابدیت در آنجا پوسیده است و من  کشید. من می انتظار می هدف بی

کامل تنهائی در من رو به فزونی  احساس .شده است یخودکشمطمئن بودم که او نیز مرتکب 

ناخوشایند، نوعی از ارتباط است. ولی  هرچندبود. حتی دریافت خشم یا شنیدن دشنام از کسی، 

 تحمل غیرقابل ،تنهائی خالی امکان برقراری هیچ ارتباطی نبود و وحشتِ در این مکان تنها و

«.نمود می
1

 

 تجربه نکته
 مطلق به خویش اعتنایی بیخودکشی 

                                                           
 مور فینی انجی تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
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یک ویژگی  ها آن. یابد میخود را در میان همگنانش  ،در این تجربه که فرد خودکشی کرده

 اینکه مثلو هرکسی هستند.  هر چیزمشترک دارند و آن خالی بودن از حس و حال و اعتنا به 

، اعتنا بی. اگر انسان نسبت به خود و دیگران هاست ویژگیآن همین  های زمینهخودکشی یا 

دست به  درنهایتو  کند میرسیده و احساس پوچی  بست بنوبی حس و حال شود به  ارتباط بی

تغییر داد تا به این گران را . پس باید شیوه زندگی و نحوه ارتباط با خود و دیزند میخودکشی 

 دهشتناک نرسید. مرحله

خود را در سرزمینی یافتم که طوفانی و ناخوشایند بود. در آنجا فکر  ؛وقتی حرکتم متوقف شد»

افق پیش  سوی بهشد، مانند اِکوی صدا در برابر یک کوه. فکرم  خودم منعکس می سوی بهمن 

گشت و این برایم بسیار  م بازمیو از افق پشت سرم دوباره به سمت خود شده منعکسرویم 

عظیمی که مانند آن را هرگز روی زمین ندیده بودم در پیش چشمم  یها طوفانبود.  آزاردهنده

عمرم در خشم و  نید اینجا مقصدی بود که با گذراندگرفتند. شا آنجا شکل می در آسمان و زمینِ

در زندگی خود آرامش زیادی در قلبم نداشتم.  گاه هیچعصبانیت برای خود ساخته بودم، زیرا من 

های مختلف در اطراف آنجا بودند که گاهی بخار و  های متعددی با اندازه فشان های آتش دهانه

با آن از دهانۀ  شده گمارواحی  ها وقتجهید و بعضی  به بیرون می ها آن هرکدامدود از 

گشتند که  ودند و گوئی به دنبال چیزی میسرگردان ب ها آنشدند.  به بیرون پرت می ها فشان آتش

ای  از این ارواح که از حفره یکی .شدند کرد و باالخره از دیده محو میندپیدا نخواه وقت هیچ

و لباسی ژنده و کثیف به تن داشت. دیدم  ن جهید یک زن بود. او ترسناک بودنزدیک من به بیرو

کند. او به  معلق حرکت می صورت بهدر هوا ولی نزدیک به سطح زمین  نوعی بهکه او پائی ندارد و 

نجا کجاست و نام این سرزمین به من نزدیک شد از او پرسیدم ای که وقتیسمت من آمد و 

که از او احساس  جاییشد تا  تر نزدیکبه من  بازهماو بدون اینکه به سؤالم توجهی کند  ؟چیست

اش که  کردم. من با فریاد پرسیدم تو که هستی؟ در آن موقع او قسمتی از ردای ژنده ناامنی

 کامالًبه اندازۀ زیادی باز شد. او  غیرعادیاش به طرز  صورتش را پوشانیده بود را پاره کرد و آرواره

من حمله کرد و گازی از شانۀ چپم گرفت که درد آن از مرگ  سوی بهاز جای خود باال آمده و 

«.دتر بودب
1

 

 تجربه هتنک

و خشن بوده  باز جنس همدر توضیحات این تجربه آمده فرد تجربه کننده، شخصی  آنچهطبق 

. مشاهده طوفان و استتناسب اوصاف او با عذابش  مؤیددر تجربه او آمده نیز  آنچهاست. 

 اوست. بندوباری بینمادی از خشونت و  فشان آتش

                                                           
 دیوید تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
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اما روحم از  ؛کردند میبرای نجات من دعا  ام خانواده که درحالیبودم. چهار روز در حالت کما »

 بعدازآن ند.داد میبه دعا کردن برایم ادامه  ام خانواده آمدم. بیرون تنم جدا شد و من از تنم

ستم جسدم را در تابوت ببینم. سپس در کهکشان و فضا به حرکت درآمدم و توانستم توان می

و روحم  ت که در فضا هستم. خیلی تاریکم سالیان سال اسرا ببینم. احساس کرد ها ستاره

ه و ؟ بعدش یک ابر سیاکنم میکه اینجا چکار  پرسیدم میمن از خود حیران و سرگردان بود و 

ه سرنوشت وم که دربارو صدای ارواح پلید را بشن ها فرشتهیک ابر سفید دیدم و توانستم صدای 

ستم صدایشان را بشنوم. شیطان مدعی روح توان میو من  کردند میبحث و مشاجره  باهمروح من 

همه عمرش را به گناه  حال باایناو به شما تعهد داده  گفت می ها آنمن بود. شیطان داشت به 

 ای مشاجره صورت بهاین صحنه به نظرم  د بهشت شود. لیاقتش را ندارد.وار تواند میگذرانده پس ن

یک عفریت آمد  ناگهان تمام شد.صحنه  و بعد داد مین رخ مت بر سر روح مآمد که بین نور و ظل

 آن. ببینیا نه؟ بعد گفت آن حفره تیره و تاریک را آن پایین  ام آمادهو از من پرسید که  پیش من

ع کردم به گریه کردن و داد زدن. ما شروع کردیم به واست که باید بروی. من شر جایی ناهم 

. به عمق زمین وارد شدیم. کردم می دادوبیدادگریه و  طور همین تاریک بود. من واقعاًپایین رفتن 

و جایی  رسیدیم ای طبقهبه  بعد ی خودم را بگیرم.ستم جلوی گریه و زارتوان میو من نتاریک بود 

 کالًرسیدیم. تا طبقه اول چیزی نمانده و آن  :عفریت به من گفت آن ایستادیم که شبیه غار بود.

. سعی ایم رسیدهتوضیح داد که جهنم هفت طبقه دارد و ما به طبقه اول  برایم دارد. طبقه  هفت

با التماس  مرتب از خدا حال درعین و ؛را ببندم تا مانع دیدن عذاب بشوم یم چشمهاکردم 

فرصتی دوباره به من بدهد. به دعا و توبه ادامه دادم اما آن عفریت گفت که دیگر  خواستم می

و حیوانات مختلفی را ببینم که روی  ها عقربستم مارها و توان می خیلی دیر است. در طبقه اول

پایین رفتیم تا به طبقه دوم رسیدیم. بعدش به طبقه سوم. در آنجا  باهمزمین وجود ندارند. 

چاقو  بار هر. مرد نمیاما  زد میمردی را به من نشان دادند که یک عفریت مرتب چاقو به او 

. باز دوباره آن عفریت در همان نقطه چاقو را کرد میالتیام پیدا  خود خودبهزخمش  خورد می

به من گفت که این عذاب تا ابد روی این مرد  برد می. آن عفریتی که مرا با خودش برد فرومی

گفت اینجا با گناه تو  . بعد به طبقه چهارم رسیدیم اینجا بود که عفریت به منشود میاجرا 

سی بود که باعث بدبختی و فالکت من شد. من هم مثل بقیه . منظورش گناه جنتناسب دارد

رم جهنم مانند یک زنجیر بودم و پاهایم از هم باز بود. به نظ غل ودر  سنگی تختهدخترها روی 

یک مکان  جهنم یه و زاری.در عالم ارواح همراه با آتش و گر یک غار درواقعار تاریک بود. غ

که تا حاال در هیچ فیلم ترسناکی  شنوی میادهایی دلگیر و تاریک است که در آن فقط فری

از خدا کمک  و ؛یمکرد می. من همراه چندین زن و دختر بودم و همگی گریه و زاری اید نشنیده
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ما را اذیت کنند. به من گفتند عذاب تو  های عورتتا  آمدند میداشتند  ها عفریت. خواستیم می

 تواند مین کس هیچبخوابی  شود میعذاب کنند. در جهنم ن را توتا ابد عورت  ها عفریتآنستکه 

 کنی میحساس استراحتی در کار نیست. جهنم جوری است که ا اصالًچشمش را روی هم بگذارد 

 بندوباری بی به خاطر. در جهنم هفت طبقه عذاب است. من ای بوده انگار چندین قرن آنجا

 1«جنسی خیلی شدید است. بندوباری بیفساد و  عذاب م.شد میبقه چهارم عذاب جنسی در ط

 نکات تجربه
 مالکیت شیطان بر روح بدکاران

که سیاهی و تاریکی  چنان به گناه آلوده گرددو از عالم نور است اما اگر هرچند روح انسان الهی 

آنگاه است که  2.گیرد میبر آن غلبه کند از والیت الهی خارج و در والیت و حکومت شیطان قرار 

 خواهد کرد و بر آن حاکم خواهد شد. آن رامالکیت  شیطان ادعای
 جهنم در پایین است

در تجربیات منفی افراد  رسند میبرعکس تجربیات مثبت که افراد رو به باال صعود کرده و به نور 

کوت ناشی از . البته باال و پایین در فضای ملروند میرو به پایین و به درون ظلمت و تاریکی فرو 

وجود دارد که  حقیقتاًملکات ذهنی انسان است اما به لحاظ رتبه وجودی این پایین و باال بودن 

 مفهوم دیگرش شدت و ضعف وجودی است.
 جهنم هفت طبقه دارد

که جهنم هفت طبقه دارد. در روایات اسالمی هم برای جهنم هفت  شود میدر این تجربه تصریح 

 است. کاران گنهاز  هایی گروهکه هرطبقه خاص  3ست.ا ذکرشدهدر و هفت طبقه 
 تناسب عذاب با گناه

 که طبقه چهارم متناسب با گناه جنسی فرد تجربه کننده است. شود می تجربه گفته در این

است. در این  قرارگرفتهدر قرآن کریم مورد تصریح  دو آنتناسب عذاب و گناه بلکه عینیت 

 داده میهمان کاری است که در دنیا انجام  دقیقاً ،تجربه کنندهدیم که عذاب فرد تجربه شنی

قادر به درک این عذاب نبوده اما در اینجا  حجاب جسم، واسطه بهاست. با این تفاوت که در آنجا 

 خود را نشان داده است. ،و حقیقت عمل شده برداشته حجاب 

و برخی دیگر نیز التماس  کردند میبرخی ناله و شیون  کردند میارواحی را دیدم که دعا »

. آنجا آتش و گوگرد وجود داشت. آن عفریت دست مرا گرفت و مرا از آن کوه باالتر برد. کردند می
                                                           

 پیاده شده است. zekra1بندوبار است. متن این تجربه از کلیپی در سایت  . این تجربه منفی یک زن بی1
قرآن )اند. که کافر شدند اولیاءشان شیطان است ...آنان یاران آتش / آنان . والذین کفروا اولیاءهم الشیطان ... اولئک اصحاب النار2
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من هم که  .بد های انسانبود. دوزخ پر بود از  گیری نفسگذشتیم. لحظات بسیار  وخم پیچاز چند 

آتش  های شعلهتبهکاری از محله پاتیو در  های گروه. گرفتم قرار ها آنبودم در زمره  بد های آدماز 

ستی چهار توان میکمک کنید. فقط  !ند کمکزد میمرتب فریاد  و ؛ندشد می سوزاندهو گوگرد 

 1«را ببینی. نشارا تا مچ و اندکی از چهره  هایشان دستانگشت و 

 نکات تجربه
 قرار گرفتن در زمره بدکاران

سنخیت است لذا انسان بدکار در زمره بدکاران شبیه به خود  ،گفتیم که معیار تجمع ارواح قبالً

 پیوندد میاز مرگ به قوم لوط بعد  بازی جنس همهر  خوانیم می. در روایات اسالمی گیرد میقرار 

در ایمان و عمل است. افراد به لحاظ تفاوت  ها تفاوتاین  .روند می السالم وادیدر مقابل خوبان به 

لذا خوبان به  پیوندد میانسان به هرچه باور دارد و به هرچه عالقه دارد بعد از مرگ به همان 

 .پیوندند میخوبان و بدان به بدان 
 فرورفتن بدان در عذاب

. قرآن هاست آنن بدکاران در عذاب و دیده نشدن اکثر اعضاء بدن فرورفتیکی از نکات این تجربه 

 : فرماید میمورد حاالت دنیوی بدکاران کریم در 

 2«بل قلوبهم فی غمره من هذا»

 ه است.فرورفتی خبر بیآنان از درک حقیقت اعمالشان در  های قلببلکه 

 آنجا خود را چنان دهشتناک نشان دهد. ،گی معنویفرورفتپس عجیب نخواهد بود که این 

مانند صدای حرکت سریع باد  ییصداولی قبل از اینکه فرصت هیچ حرکتی را داشته باشم »

شود و بدن )روحی( من بالفاصله به درون  به من نزدیک می رنگ رهیتای  شنیدم و دیدم که توده

این توده پرتاب شد. در ابتدا پیش خودم فکر کردم که شاید ورود به این حجم سیاه چیزی است 

را در خود قبضه کرد این توده روح من خارج شوم. ولی که نیاز دارم تا بتوانم از این اتاق بیمارستا

که از سرعت حرکت این  طور همان .و احساس کردم که کسان دیگری نیز در آن حضور دارند

را  ها خوکتوانستم صداهای ضجه مانندی مانند صدای غرغر  شد، می کاسته می گرن اهیستوده 

بود تا  ها آنلهره در را شنیدم که بیشتر احساس ترس و د ییها غیجبشنوم. سپس صدای گریه و 

تونل  که هنگامیبود.  آورتر دلهرهشنیده بودم  میشهه آنچهفریادها بسیار از هر حزن و اندوه. این 

یک موجود  که درحالیمتوقف شد )به انتها رسید( برت را دیدم که روی زمین دراز کشیده بود 

                                                           
گرفته شده است و در توضیح آن آمده:  zekra1تجربه نیز از کلیپی در سایت  بندوبار. متن این . تجربه جهنم یک مرد بی1

ها ذوب  های بلند در آن انداخته شوند آن کوه رسول خدا فرمود: جهنم زمین هایی از گوگرد دارد که اگر کوه

 (53شوند.)بحاراالنوار ج  می
 

 51 آیه . قرآن کریم سوره ذاریات2
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توانم  بسیار زشت و مخوف که نیمه انسان و نیمه هیوال بود در حال شکنجۀ او بود. من حتی نمی

رسد  چیزی که به ذهنم می ترین نزدیکزشتی و ترسناکی چهرۀ این موجود را توصیف کنم. 

حضور  هدو متوج نور هرجا آنیک موش روی بدن یک انسان است. برت و  ۀشد بزرگ سروصورت

جانور به من نگاه  که درحالی« کنم کمکم کن، خواهش می»ر آنجا شدند. برت فریاد کشید من د

در  بااینکهریخت،  را به هم مییار زشت و خبیثانه بود و درون مخندید. خندۀ او بس کرد و می می

دیگری نیز در آنجا در حال شکنجه شدن بودند و جانوران و  افراد .حقیقت من درونی نداشتم

 ها آناز  یک هیچموجودات مخوف دیگری نیز در آنجا حضور داشتند. ولی به هر علتی که بود 

مانند این بود که من تنها یک ناظر در سایۀ جهنم بودم. ولی من  ؛هنوز به سمت من نیامده بود

کشیدم که کسی به برت کمک کند. دو جانور  تم و فریاد می( نداشها آنهیچ سپر فکری )در برابر 

لباس برت را در آوردند. بدن برت به نظر خیلی شبیه به بدن یک انسان )در دنیا( بود، با این فرق 

، خدا»کرد  هش میسوختگی شدید زیادی در تمام سطح بدن او بود. او مرتب خوا یها زخمکه 

نوران او را در جای خود محکم نگاه داشته بود و جا آنیکی از  که درحالی« خداکنم  خواهش می

دانم که پیش  گفت، می کرد و گرچه چیزی نمی کرد. برت به من نگاه می دیگری به او تجاوز می

توانستم کمکت کنم.  می کاش ایبه او گفتم که  من .کنم کرد که چرا کمکش نمی خودش فکر می

از دهان  ییصداای هیچ  وارد آنجا شده بودم برای دو سه دقیقه که وقتیآنگاه برای اولین بار از 

دانستیم که اتفاق بد و ترسناکی در شرف رخ دادن است و  می نوعی بهما  یهردوبرت خارج نشد. 

را دوباره  ها خوکاین انتظار خود به بدی اتفاقی که قرار بود رخ بدهد بود. من صدای غرغر 

شدند. موجودات آدم نمای بیشتری به آنجا نزدیک شدند. این  می تر نزدیک تدریج بهشنیدم که 

 ها آننوران قبلی، ولی رفتار جا آنموجودات نیز بسیار ترسناک بودند ولی نه به ترسناکی و زشتی 

برت را برداشته و به سمت یک دیوار که عالمت صلیب قرمزی روی  ها آننوران بود. جا آنبدتر از 

کشید، یکی از مردان  که او فریاد می طور همانآن بود بردند و او را جلوی آن عالمت انداختند. 

 ها آنزد ولی چیزی طول نکشید که  کرد بجنگد و مشت و لگد می روی او تف کرد. برت سعی می

بزرگی یکی بعد از دیگری به بدن  یها خیمدیدم که  شنیدم و می یاو را به دیوار محکم بستند. م

دن او چطور هر میخ را وارد ب ها آنتوانستم مستقیماً ببینم که  شوند. من نمی برت فرو کرده می

«.شنیدم کن او را می آشوب دلخراش و  دیدم. ولی فریادهای گوش و خونی هم نمی کنند می
1 

آن دوست  ظاهراًاین تجربه فردی است که شاهد عذاب و رنج دوست بدکار خود بوده است. 

وضع از دنیا رفته است. خود فرد تجربه کننده نیز  همین باروابط نامشروعی با زنان داشته و 

 " دروننداشتن "این تجربه تعبیر  توجه جالبچندان انسان خوبی نبوده است. یکی از نکات 

                                                           
 دریل ، تجربهگسایت تجربه های نزدیک به مر .1
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من در حقیقت درونی نداشتم. نداشتن درون به معنای نداشتن باور است. کسی  ویدگ میاست. او 

و حقیقت باور ندارد درونی ندارد. کسی که تنها متوجه ظواهر است و از باطن و درون  حق بهکه 

 است درونی ندارد. خبر بیغافل و  خود و جهان

 آن تاریکی. کردم سقوط به شروع آن در سرعت با و انداختند عمیق بسیار گودالی درون به رام»

. مرد خواهم کنم برخورد گودال ته به وقتی کردم می فکر خودم پیش. بود تر سیاه تاریکی هر از

 اثر در که بودم این نگران اآلن ولی بودم آمده اینجا به کردن خودکشی با من که است جالب

 1«.بمیرم سقوط

 نکته تجربه
 افتادن به درون گودال

 قبالًکه )روایات اسالمی آمده است. در روایات مربوط به قبر موضوع گودال جهنم در آیات و 

آمده است که این قبر یا باغی از  برزخ است نه آن گودال خاکی کذایی(گفتیم منظور از قبر 

 وَیل نیز یکی دیگر از گودال های جهنم است. جهنم است. یها گودالبهشت یا گودالی از  یها باغ

است مشاهده ارواح سرگردان است.  شده گزارشیکی از مسائلی که در تجربیات نزدیک به مرگ 

نفی یا اثبات  آن را طورقطع به توان میعنوان روح سرگردان در متون دینی ما نیامده است لذا ن

این نوع عذاب یعنی عذاب  ازآنجاکهاما  2کرد هرچند بر اساس اصولی امکان اثبات آن وجود دارد.

سرگردانی و حیرت برای برخی ارواح شیفته دنیا و حیات دنیوی در تجربیات مطرح شده است 

 .کنیم میذکر  آن رابرای تنبه و بیداری افراد 

دانم کدام  ما شروع به حرکت کردیم و به یک کارخانه در یکی از شهرهای آمریکا رسیدیم. نمی»

ا یک شهر صنعتی دیگر بود. در آنجا روح یک مرد را دیدم که حدود شهر بود، شاید دیترویت ی

کرد بلندگوی خط تولید را از دست مردی که )زنده بود و(  رسید و سعی می ساله به نظر می 61

 قادر کرد گرفته و در آن فریاد بکشد و دستور صادر کند، بدون اینکه متوجه باشد که آنجا کار می

 پیروی او دستورات از و بیند نمی را او و شنود نمی را او صدای یسک هیچ و نیست کار این به

                                                           
 داول متیو تجربه، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
توان این اصل را استنباط کرد که عدم باور به امور غیبی انسان را از ادراک و  اساس برخی بیانات دینی می . تحقیق: بر2

ن از توجه به عالم غیب در عین دلیل عالقه زیاد به امور مادی همچنا سازد بر این اساس افرادی که به مشاهده آن محروم می

مانند تا این تنبه و  صورت سرگردان در فضای عالم دنیا باقی می را باور کنند به خواهند آن ورزند و نمی حضور در آن امتناع می

توان وجود ارواح سرگردان را پذیرفت چه اینکه سرگردانی موقتی  بیداری و پذیرش برایشان حاصل شود. با این استدالل می

خاطر نیاز به  طور که در تجربیات آمده سرگردانی برخی ارواح به های دینی ندارد. البته همان برخی ارواح منافاتی با آموزه

تواند نوعی مجازات برای این ارواح محسوب  اند. این هم می ها روا داشته دلیل ظلمی است که به آن کسب رضایت از دیگران به

اخبار دینی و همچنین سخنان اهل معرفت به حضور ارواح در این دنیا برای انجام برخی شود. الزم به ذکر است در برخی 

 کارها اشاره شده است. این مساله از استبعاد حضور ارواح در فضای عالم ماده می کاهد.
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مشاهده کردم، ارواحی که در میان مردم بودند )و هنوز متوجه  مکرراًاین پدیده را  من .کند نمی

کردند(. من روح یک زن را دیدم که از زن دیگری )که زنده  مرگ خود نبودند یا آن را قبول نمی

کرد که یک سیگار به او بدهد، گویی بیشتر از هر چیز دیگر در دنیا به آن  بود( با عجز التماس می

از وجود او غافل بود یک سیگار برای خودش روشن کرده و  کامالً نیاز دارد. ولی آن زن که

کرد که به  مشغول به پک زدن به آن شد. روح آن زن با نیاز و اشتیاق فراوان پیوسته سعی می

برای من سرد و مورمور کننده بودند. من   که البته بدون فایده بود. این صحنه سیگار او پکی بزند

 که درحالیروی بیمارستان حرف بزنم، درراهخواستم با افراد  می که وقتیبه یاد خودم افتادم 

ساله را  51زنی حدود  من .هم مانند من مرده بودند ها آنکرد.  به من توجهی نمی کس هیچ

رسید و در  زنده می کرد. او به نظر را دنبال می ان سن و سالباهمدیدم که در خیابان مردی 

کرد و نکات مختلفی را به  و با چشمانی پر از اشک مرتباً آن مرد را نصیحت می پراضطرابحالتی 

کرد. من فهمیدم که او مادر آن  دید و هیچ توجهی به او نمی نمود. آن مرد او را نمی او گوشزد می

هاست که از  رسیدند معلوم بود که سال مرد است و از اینکه هر دو حدوداً هم سن به نظر می

این افراد ارواحی بودند که باوجود عدم  تمام .کند ولی هنوز آن مرد را دنبال میگذرد  مرگ او می

 مردی خانه یک در امکان تماس و ارتباط با دنیای زمینی، هنوز هم قلب و دلشان اسیر دنیا بود. 

متأسفم پدر. »گفت:  کرد و می تری را اتاق به اتاق دنبال می دیدم که مرد مسن را جوان

شنیدم،  او را میصدای من  بااینکه«. دانستم این کارم با مادر چه خواهد کرد، نفهم بودم نمی

تر در حال حمل یک سینی به اتاقی بود  دید. مرد مسن نمی تر او را د که مرد مسنخیلی واضح بو

 متأسفم …متأسفم پدر»گفت  مسنی در رختخواب دراز کشیده بود. مرد جوان می که در آن زن

چندین صحنه نظیر این را دیدم. جای دیگر یک پسر را دیدم که دختر نوجوانی را  من .مادر

تر خواهش  از مردی مسن سال انیمجای دیگر یک زن  و ؛کرد روهای یک مدرسه دنبال میدرراه

ها هستند که اکنون به  خودکشی کرده ها اینمسیح به من گفت که «. من را ببخش»کرد  می

به یک کلوپ که فضای تاریکی داشت  ما .اند تمامی عواقب خودکشی خود غل و زنجیر شده

های زیادی جلوی پیشخوان صف  پایگاه نیروی دریایی بود. ملوان کی به کینزدرفتیم که به نظر 

کردند از  که سعی میدیدم  بودند. در آنجا ارواحی را می ننوشیدکشیده بودند و در حال 

ها را از روی پیشخوان بردارند کردند که جام یهوده تالش میب ها آنها بنوشند.  این ملوان نوشیدنی

ها متوجه حضور این ارواح در آنجا نبودند و تالش  . این ملوانرفت یفرومدر جام  ها آنولی دست 

دیدند. ولی این ارواح یکدیگر را  ای الکل نمی را برای نوشیدن جرعه ها آنسخت و ملتمسانه 

که  جنگ و نزاع سختی بر سر یک جام الکل ها آنبین  یگاه گاهشنیدند و  دیدند و می می

داد. تمام این ارواح کسانی بودند که گرچه  وشند، رخ میتوانستند از آن بن نیز نمی یک هیچ
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با دنیای مادی قطع شده بود، هنوز هم دل و نیازشان به  ها آندستشان از زمین بریده و ارتباط 

هستم؟ من با ترس به یاد جایزۀ زمان  ها ایندنیا بود. با خود اندیشیدم که آیا من نیز مانند 

 ..داشتم. خوش دل ها آنشکی و بقیۀ چیزهایی افتادم که به پیشاهنگی و قبولی در دانشکده پز

بینم نوعی از هالۀ نور در اطراف خود دارند، نوعی  که می هایی انسانمن متوجه شدم که تمامی 

 بار یکمرز خفیف مانند یک میدان الکتریکی. ولی ارواحی که آنجا بودند این هالۀ نور را نداشتند. 

دیدم که یکی از ملوانان در اثر نوشیدن الکل زیاد از حال رفت. دو مرد دیگر زیر بغل او را گرفته 

و بالفاصله یکی از  بازشدهو به کناری بردند. دیدم که هالۀ نورانی اطراف بدن او از ناحیۀ سر 

ولی چندان خود را اند،  رسید که این ارواح نیز زمانی بدنی داشته ارواح وارد بدن او شد. به نظر می

و به یک وابستگی  از حد جسم گذشته  ها آنبه نوشیدن الکل وابسته کرده بودند که وابستگی 

تا ابد از چیزی که تا  اند داده ازدستبدن خود را  ها آناست. حال که  شده لیتبدفکری و روحی 

مالکیت بدن یک های کوتاهی که  ، مگر برای زماناند شده دهیبراین حد به آن وابسته هستند 

زیستن برایم سرد و مورمور کننده  گونه اینشخص الکلی دیگر را در دست بگیرند. تصور تا ابدیت 

 .بود

دیدم فقط ارواح  جایی رفتیم که هنوز روی زمین بود، ولی در آنجا تنها چیزی که می سپس به

با  ها آنبردند.  بسیار خشمناک و مستأصلی بودند که در جنگ و نزاع دائم با یکدیگر به سر می

یکدیگر گالویز بوده و با تمام توان سعی در نابود کردن یکدیگر داشتند، بدون اینکه امکان آن 

ای از دنیا  ارواح قبلی که هر یک به شکلی هنوز به جنبه برخالفوجود داشته باشد.  ها آنبرای 

وابسته و نیازمند بودند، این ارواح در دام افکار مخرب و احساسات منفی و تنفر و خشم خود اسیر 

ه همین بالفاصله برای همه هویدا و مشهود بود و ب هرکسیبودند. در این مکان افکار و احساسات 

ولی برای  ...خاطر محیط آنجا مملو از صدای فریاد و زوزه و دشنام و ابراز خشم و تنفر بود

رسید  از این ارواح هیچ سد و مانعی برای ترک کردن این مکان وجود نداشت. به نظر می یک هیچ

«.خواهند که در آنجا باقی بمانند خود می ها آنکه 
1 

)از  آهن راهای که آنجا بود و کارکنان  آنجا و مسافرخانه آهن راهمن متوجه شدم که در اطراف »

کردند، ارواحی به رنگ خاکستری دیده  مسیر شهرهای دیگر( در آنجا توقف و استراحت می

رفتند و از میان مردم و چیزها عبور  راه می گشته گمبدون هدف و به شکلی  ها آنند. شد می

آمد هیچ  کردند بدون اینکه توجهی به کسی بکنند. این ارواح صورتی نداشتند و به نظر می می

 2«.اند شده گمسرگردانی ندارند، گویی  جز بهکاری 
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 علل ورود به جهنم و عذاببخش سوم: 

عقیده باطل و اعمال ناشایست است اما خواندن  ورود به جهنم،علت  دانیم می اجماالًهرچند 

 بیشتر موجب بیداری و هوشیاری ما گردد. تواند می کنند میتصریح  مسئلهتجربیاتی که به این 
 حب دنیا

 دنیای در چنان ارواح از بعضی فقط. دارد راهنما یک میرد میکه  هرکسیمن درک کردم که »

 که دیدم می را افرادی مثال عنوان به. شوند نمی راهنما این متوجه وقت هیچ که اند غرق خود

 دنیا از دیگری چیز یا خود مسند یا خود اموال نگران هنوز ولی بودند مرده که بود زیادی سالیان

 را روحی. بود اسیر زمین روی و دنیا در هنوز ها آن روح و اند مردهتوجه نبودند که م و بودند

 که کرد می سعی و رفت می خود ریاست و کار دفتر به هنوز خود مرگ از بعد ها سال که دیدم می

 فهمیدم. نیست کاری چنین به قادر که باشد متوجه اینکه بدون کند، امضاء را کاغذها قبل مانند

 از و دارد نگاه خود اسیر مرگ از بعد حتی را ما روح تواند میشدید  دنیایینه وابستگی هرگو که

«.کند جلوگیری آن صعود
1 

 خودکشی

در اسارت  کامالً ها آناز همه بدتر بود.  ها آنافرادی را دیدم که خودکشی کرده بودند و شرایط »

ای سالیان دراز عزیزان و بر آنان ارواح گاهی. نداشتند را باکسی ارتباط امکان و بردند میبه سر 

تعقیب  وار سایهضربه زیادی دیده بودند  ها آننزدیکانشان در دنیا را که در اثر خودکشی 

 و نداشت ای فایده هیچ ولی. داشتند ها آن از بخشش طلب و خواهی معذرت در سعی و ندکرد می

توجه من را به افراد  و داد می نشان من به من راهنمای را ها این تمام. شد مین شنیده ها آن صدای

 2«.کرد میمختلف جلب 
 مادی گرایی و خودخواهی

کشید و پر از موجوداتی تاریک بود  رفتم که در آن آتشی بزرگ و وحشی زبانه می یجای بهمن »

به  زور بهدر حال فریاد و مبارزه بودم  که درحالیترسناک داشتند. من  ییها دندانو  دوشاخکه 

 رعدوبرقاین مکان آورده شدم. در ابرهای تاریکی که تمام آسمان آنجا را پوشانده بودند مرتباً 

. بوی گوشت در حال سوختن فضای دیغر یمدائماً در آنجا  آزاردهندهو طوفانی شدید و  زد می

که از درد و شکنجه  شنیدم میبود. من در جهنم بودم و صدای ارواح دیگر را نیز  پرکردهآنجا را 

شدم. من را روی تختی  شکنجه می شدت بهو من  کردند یفرومزدند. در بدن من میخ  جه میض
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بودند. من با خود فکر  ریزی خونمتعدد بدنم در حال  یها زخمیخ بود خواباندند و که پر از م

 هایی هستم؟ ام که سزاوار چنین شکنجه کردم مگر من چه گناهی مرتکب شده

که من در حال چشیدن طعم عذاب بودم آگاهی عمیقی به من داده شد که زندگی من  طور همان

همیشه راجع به من بود، حتی اگر  چیز همهشد.  کامل و خودخواهی خالصه می یگرائ یماددر 

 توانم می ای فایده چه پرسیدم این بود که از او کردم تنها سؤالی که از خود می کسی را مالقات می

 من سر بر پتکی مانند بود، محبت و عشق از خالی بودم زیسته که حیاتی که حقیقت این. ببرم

از من  نوعی بهبا دیگران و خود با بخشش و شفقت رفتار نکرده بودم و با آنانی که  من. آمد فرود

رتبۀ اجتماعی یا مالی یا شغلی یا هر چیز دیگر، رفتاری ناخوشایند و  ازنظربودند، چه  تر نییپا

با دیگران نامهربان و بدون شفقت بودم مرا  گونه اینخشن داشتم. احساس تأسف عمیقی از اینکه 

«.ام تغییر دهم  را که انجام داده آنچهتوانستم  می کاش ایفراگرفت و آرزو کردم 
1 

 گناه و بدکاری

این احساس امنیت من مدت زیادی دوام نیاورد. بدون هیچ اخطار قبلی ناگهان چیزی  متأسفانه»

نهایت  کسری از ثانیه خود را در یک فضای بیگرفت و من در  شدت بهیا کسی از پشت من را 

تر بود.  تر و عمیق توان آن را شرح داد، زیرا از هر تاریکی تاریک که نمی یا یکیتارتاریک یافتم، 

العملی نشان دهم.  م هیچ حرکت یا عکستوان میام و ن کردم که از پشت بسته شده حس می

بود و کلمۀ ترس برای توصیف آن کافی نیست. حس کردم اکنون رو به سمت  یدردآوراحساس 

دانستم کجا هستم یا چگونه به  باال هستم و چیزی در حال له کردن و خورد کردن من است. نمی

خواهم وارد جزئیات  ینم بودم. داده ازدستام. تمام خاطرات خودم را تا آن لحظه  آنجا آورده شده

است. احساس من از این تاریکی و عذاب ترس و درد  آزاردهندهخشن و شوم، چون خاطرۀ آن 

داند چه بر سر او  بود. کسی را فرض کنید که اسیر شده و هیچ راه فرار و دفاعی ندارد و نمی

و این احساس را ضرب در یک بیلیون کنید.  خواهد آمد و چقدر و تا کی شکنجه خواهد شد

رها نخواهم شد. آنجا ابدیت من  ازآنجاودات هستم و هرگز دانستم که در چنگال بدترین موج می

دانستم که تاریکی که در آن هستم  توصیف کرد. می گونه هیچتوان  بود. ترسی که داشتم را نمی

کردم، بلکه احساس  به این فضا عادت نمی تنها نهانتهائی ندارد و من راه فراری از آن ندارم. من 

عذاب و ترس من مرتب در حال افزایش بود. من شیطان را در شکل یک انسان دیدم که به من 

دانستم چه چیزی در انتظار  نمی« کنم. تو متعلق به منی، من هرچه بخواهم با تو می»گفت  می

های  درد وارد وجود من شده و تکه من بود. آن درد یک درد خارجی نبود، مانند این بود که این
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 خوبی به من 1شد، بلکه مدام رو به افزایش بود. مینکم  تنها نه درد. این درد آن را از هم می

انجام داده بودم و اکنون زمان  ام زندگیدانستم که چرا آنجا هستم. من کارهای بدی در  می

شوند.  های من از من جدا می کردم که تکه گذشت حس می بود. هرچه زمان می حساب هیتصف

و  ، موجی از ترس، دردها آنشدند و با هرکدام از  وارد من می یکی یکیدیدم که  گناهانم را می

شد. هر گناهی که کرده بودم بر من عرضه شد، ولی به شکلی بسیار  شرمندگی بر من جاری می

«منفی و ترسناک.
2 

ها برخی از اسباب عذاب و گرفتاری انسان در جهنم است که تفصیل و تشریح آن را باید در این

متون دینی و آموزه های پیشوایان آسمانی جستجو کرد. آنان که علم الهی و ملکوتی به عواقب 

همه اعمال دارند به ما پیش از دچار شدن به عذاب هشدار داده اند. یکی از مامورت های اصلی 

 است. انذار یعنی هشدار دادن و ترساندن از عواقب باورها و  اعمال ناشایست.   3الهی انذار انبیاء

این یک انتقام و تالفی است اما در متن و  کنیم میفکر هرچند در تصور اولیه از عذاب جهنم 

نهفته است که ما را به رحمت الهی حتی در عذاب جهنم  تر بزرگدرون آن حقیقت و حکمتی 

 .کند میامیدوار 

درک  کامالًفهمیدم که علت حضور من در آن تاریکی و تنهائی این بود که بزرگی اشتباه خود را »

آن تاریکی  بازکنماراده کنم که نور را ببینم و قلب خود را برای آن  حقیقتاًکنم و تا موقعی که 

 4«ادامه خواهد داشت.

نور و حقیقت  سوی بهآری جهنم هرچند نتیجه عینی اعمال خود ماست اما هدفش راندن ما 

است. برای این است که به نور و حقیقت باور پیدا کنیم و بدان گرایش یابیم تا ما را نجات دهند 

 و به ملک سعادت رهنمون سازند.

 انکاربت به بدخشم ملکوت نسابراز بخش چهارم: 

دینی  های آموزهدر  آن رابرخی افراد اصرار دارند با رحمت الهی وجود جهنم را انکار کرده و طرح 

امری مصلحتی قلمداد نمایند اما این با تجربیاتی که نقل کردیم سازگاری ندارد بلکه با  صرفاً

 هم سازگار نیست. "عینیت علم و عمل با هویت انسان"حقایق و اصولی از قبیل 

غضبناک و خشن  کاران گنهرای م بگوییم خدای متعال و ملکوت عالم بخواهی میدر این بخش 

و اعمال پلیدی است که با حقایق  وزون. این تندی و خشونت اقتضای وجود نامکند میجلوه 
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 بااین انسان است که  پس هستی سازگار نیست وگرنه ذات او تعالی مهر و عشق محض است.

 .سازد میخود را از نور مهر و لطف الهی محروم  ،گناه حجاب

دانی که این بدترین  خواهی؟ آیا نمی همین را می واقعاًآیا "نور به من )از طریق فکر( گفت: »

توانستم حس کنم که او از من خشمگین  . من می"توانستی مرتکب شوی؟ کاری است که می

که خود  علت نیا بهکرده بودم، بلکه  یخودکششده و  ها سختیبه خاطر اینکه تسلیم  تنها نهاست، 

را از او و هدایت او بریده بودم. من جواب دادم که آخر زندگی من خیلی سخت بود. ارتباط ما 

شکل بگیرد جواب آن را از او آناً دریافت  کامالًچنان سریع بود که قبل از اینکه کالم در فکر من 

 به خاطر آنچهسخت بود؟ آن سختی در مقابل  ات زندگیکنی  میتو فکر “کردم. او گفت:  می

 1«خودکشی در انتظار توست هیچ است!

و با لحنی  است پرکردهرا ت وجود مفهمید که احساس پشیمانی و مهربانی و محب وجود نور می»

توانی با زندگی خود  تو نمی“کند، به من گفت:  محکم و مانند پدری که فرزند خود را نصیحت می

ای؟  ای و به خود حیات بخشیده خواهی بازی کنی. مگر تو خود، خودت را خلق کرده می هرگونه

. من ساکت و مبهوت ایستاده ” کنیتو حق نداری به میل خودت مرگ را انتخاب  طور همیننه! 

کار تو هنوز تمام نشده است، “ادامه داد:  تر مالیمکردم. وجود نورانی با لحنی  بودم و گریه می

 2«".بایست انجام دهی تمام کن برگرد و آنچه را که می

فراموش نکنیم که تجربه جهنم برای تجربه کنندگان مرگ تقریبی، موقتی بوده است لذا قاعدتا 

از دنیا  دنیا تمام شود اما تمام شدن عذاب جهنم برای آنان که با مرگ قطعیبازگشت به  باید با

 می روند معلوم نیست پایانی داشته باشد.

 جاودانگی جهنمبخش پنجم: 

بر اساس  3شده است. مطرح یدیناخبار روشن در  طور به برخی افراد در جهنم جاودانگی مسئله

زمان معنا و  ،. با توجه به اینکه در ملکوتمانند میبرخی افراد برای همیشه در جهنم  این آموزه

( که البته این تعبیر هم درست نیست)حضور در جهنم  هرلحظه دهد میمفهوم خود را از دست 

 حضوری ابدی است. بهتر است این واقعیت را از زبان تجربه کنندگان بشنویم. اندازه به

را از خود دور کنم.  ها آنبود و سعی کردم که  آور ترسدر اطراف من بودند برایم  ها آناینکه »

 4«.اندازۀ یک ابدیت طول کشید گوئی این صحنه به

                                                           
 مور فینی انجی ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 کرد خودکشی که مردی تجربه ،نزدیک به مرگ. سایت تجربه های 2
3
 سوره زمر  33سوره غافر، آیه  36آیات قرآن کریم در این مورد زیاد است از جمله: آیه .  
 آنتونت جزیان تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4

www.takbook.com



 تجربیات نزدیک به مرگ رهاورد

 

123 

 1«.ای بوده انگار چندین قرن آنجا کنی میحساس وری است که اجهنم ط»

 2«.ها سال آنجا بودم گوئی میلیون»

 کننده مضطرب و تر وحشتناک بودم دیده تاکنون آنچه تمام از که داد نشان را ای صحنه من به»

 جهنم در ابدیت تا( دادم می ادامه ام کنونی رفتار به اگر) که دیدم را خودم صحنه این در. بود تر

 کور که کسی برای بخواهم که است این مانند شما برای ابدی جهنم این توصیف. ماندم می باقی

 کافی تجربه این ترسناکی و بدی شرح برای کلمات. کنم توصیف را رنگ یک است مادرزاد

 3«نیستند.

ر آن تاریکی مطلق د کامل تنهایی اثر در ولی بودم تنها تاریکی در مدت چه که دانم نمی »

 من بتوان آن را تصور کرد. ازآنچهم، بیشتر فرورفتدر حرمان و افسردگی شدیدی  تدریج به

 جای از توانستم می نه من و هستند هولناک موجودات آن تاریکی آن در جایی که دانستم می

 دیگر که رسیدم یجای به من حقیقت در. کرد باید چه دانستم می نه و کنم حرکت خود

«.وجود داشته باشم اصالًخواستم  نمی
4

 

سپس  با توجه به اینکه برخی از این تجربه کنندگان از کسانی هستند که از جهنم نجات یافته و

 ،بدیت در عین واقعی بودنمعنای جاودانگی و ا شود میمعلوم  اند کردهتجربه  نور و بهشت را نیز

و  کشد یمابدیتی در جهنم رنج  اندازه به واقعاً ،یک جهنمی گرید عبارت به ؛ستنی یریناپذ انیپا

 مسئلهدرک این دو  بهشت برسد.و به نور ملکوت اعلی و  شده خارجاز آن  تواند می حال درعین

در  خروج برخی جهنمیان از جهنم مسئلهمتناقض برای ما که اسیر زمان هستیم ممکن نیست. 

 5است. ذکرشدهبسیاری از روایات ما 

 تأمل قابلکه  کند میبقاء و جاودانگی مطرح  معیاری برای ها آندر میان این تجربیات یکی از 

 است.

، یا هزاران هزار سال به طول انجامد، بسته به لحظه یکست تنها توان میدر تاریکی  من توقف»

«.که به نقطۀ خواستنم برای دیدن نور برسم دیکش یماینکه چقدر طول 
6

 

در برخی روایات آمده است بقای در جهنم بستگی به خواست خود فرد دارد.  گوید میاین تجربه 

 ظاهراً 1به استمرار ابدی گناهان است. ها آنکه علت حضور ابدی جهنمیان در جهنم تمایل 

                                                           
 zekra1بندوبار. سایت  . تجربه جهنم یک زن بی1
 آناوا آلون تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
 داول متیو تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
 استرم هوارد ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 125، ص 2 ، ج، شیخ صدوقعیون أخبار الرضا علیه السالم .5
 مور فینی انجی ، تجربه. سایت تجربه های نزدیک به مرگ6
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برای برخی تمایل به بقای در جهنم که باطن و حقیقت گناه است  صورت بههمین قصد و نیت 

شه آنجا بمانند؛ بخصوص که در بعضی از روایات آمده برای همی شود میو باعث  کند میجلوه 

ورود آن  محض بهمتنفرند و  زنی همچون پیامبران دهندگانی نجاتاز اهل جهنم از  ای عدهاست 

همه  ها این .کنند میاعالم مخالفت و انزجار  ،انوار مقدس به جهنم و فروکش کردن عذاب

در جهنم در تجربه باال درست بوده و جاودانگی برخی  شده مطرحکه معیار  است آن دهنده نشان

 .گردد بازمیاز جهنم  برای خروج ها آنبه عدم تمایل خود 

برای جاودانگی یک علت و یک معیار وجود دارد. علت جاودانگی در جهنم انتفاء زمان و  بنابراین

اندیشه  به خاطرتجربه عذاب و جهنم در ملکوت است. اگر انسانی  ازجملهو  هر چیزابدی بودن 

یک  اندازه بهبرای او  ،حضور در آن هراندازهباطل یا گناه و جنایتی دچار عذاب در ملکوت شود 

میزان نهادینه به  میل و خواست خود فرد است کهابدیت است. معیار باقی ماندن در جهنم هم 

میل فرد به این تاریکی  که زمانو میلش به تاریکی و ظلمت بستگی دارد. هر او در  ها بدیشدن 

یا که پشیمانی از گناه در دن طور همان گردد میو ظلمت پایان یابد جریان رهایی و نجات آغاز 

اگر بتوان تصور کرد تاریکی و ظلمت در نهاد کسی چنان نهادینه شود  آغاز بازگشت و توبه است.

که به هیچ نحو بازگشت از آن ممکن نباشد جاودانگی عذاب به معنای مطلقش برای او تحقق 

 هرچند بعید است چنین فردی پیدا شود. یابد میعینی 

 ماهیت عذاب و جهنمبخش ششم: 

تصور وجود جهنم مشکل  دانند میبرای کسانی که خداوند را موجودی بسیار مهربان  معموالً

اما اگر انسان  ؛بینند میبین وجود جهنم و مهربانی خدای متعال تناسب و سازگاری ن ها آناست. 

که وجود جهنم با مهربانی خدای متعال تضادی  یابد میماهیت و حقیقت جهنم را بشناسد در

 تجربیات از ماهیت و حقیقت جهنم برای ما سخن بگویند.ندارد. بگذارید 

که  میرو یم، به آنجائی میریم یمعد است، بیشتر حالتی از ضمیر است. وقتی جهنم گرچه یک بُ»

. من در حقیقت قبل از مرگم کنند میضمیر ما آنجاست و با آنانی خواهیم بود که مانند ما فکر 

 2«بودم بدون اینکه متوجه آن باشم. هم در جهنم درون خود

 نکات تجربه
 جهنم حالتی از ضمیر است

است.  از حالت ضمیر، نوعی از میل به زشتی و بدی ناشی از عدم آگاهی رمنظو زیاد احتمال به

در دنیا به اندیشه باطل و کردار ناشایست و در آخرت به رنج و درد منتهی که  عدم آگاهی

                                                                                                                                                      
 5 ح 85 ص 2ج  ، یعقوب کلینی،کافیاصول  .1
 مور فینی انجی ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
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است. همان گفتاری و  افروز آتشظلمت جهنم از تاریکی جهل و عذابش از رفتار و گفتار . شود می

 بسا چه. گردد بازمیخود  مبدأرفتاری که در تن و جان دیگران رنج و درد ساخت و اکنون به 

 بتوان گفت معاد به معنای بازگشت نتیجه اعمال بلکه خود اعمال به انسان است.
 .هم در جهنم درون خود است انسان جهنمی در این دنیا

 :فرماید میآنجا که  گذارد می تائیدقرآن کریم بر این حقیقت مهر 

 1«بالکافرین هان جهنم لمحیط» 

 از درون بر کافران احاطه دارد. )هم اکنون نیز( همانا جهنم

نیز در حال ترک کردن بدن خود و فاصله گرفتن از زمین  ها آنبسیاری از ارواح را دیدم که »

 که بود این مانند ؛نبودند عشق و نور دیدن به قادر آمد که برخی از ارواح  بودند. ولی به نظر می

 ابر، این که بودم آگاه من. گرفت می را ها آن دید جلوی که داشتند خود سر باالی ابری ها آن

ته گرف را نور جلوی که هاست آن درون تلخی و تنفر خشم، ازجمله ،ها آن احساسات و افکار همان

کردند و حتی به باال نظری  که بسیار منفی بودند فقط به پائین نگاه می ها آناست. بعضی از 

سوی  خواستم که به باال نظر کنند و به دیدم و می می ها آنانداختند. من احساس منفی را در  نمی

کردند و یا در حلقۀ منفی خود برای  به سمت تاریکی و رنج نزول می ها آننور و عشق بیایند، ولی 

سوی مکانی  به ها آندانستم که  فایده بود. من می همیشه محصور بودند و تالش و خواست من بی

خواست که  کنند، ولی من اجازه رؤیت آن مکان را نداشتم. نور نمی جهنمی یا تاریک نزول می

خواستند  نمی ها آنسوی خود جذب کند، ولی  را به ها آنکرد که  و سعی میباشند  گونه این ها آن

خود این تجربه و مسیر را برای خود ساخته  ها آنتوانستند نور را قبول کنند. واضح بود که  یا نمی

با افکار و عادات و احساساتشان بسته شده  ها آنبودند، نه شیطان و یا مجازات الهی. فکر و قلب 

 2«.بود

 3«.خود از نور گریخته بودند ها آنپشت کرده بود، بلکه  ها آنشاید این نور نبود که به »

تک  تدریج متوجه شدم که موجوداتی نورانی و عظیم بر فراز این مکان حضور دارند و به تک به»

فرشته یا چه کسی بودند. ولی  ها آندانم آیا  کنند. نمی این ارواح خشمگین و پر از تنفر توجه می

پاسخی  ها آنواضح بود که این ارواح متوجه حضور این موجودات نورانی نبوده و به تماس 

«.شد ای حاصل نمی هیچ وقفه ها آندادند و در جریان فریاد و دشنام و ابراز خشم  نمی
4 

 نکات تجربه

                                                           
 43 . قرآن کریم سوره توبه آیه1
 جاستین تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 ریچی جرج تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
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 سازند یم ها یبدبین خود و نور الهی حجابی از  ها انسان

 است:  قرارگرفته موردتوجهاین معنا در دعای ابوحمزه 

  1«اال ان تحجبهم االعمال دونکانک ال تحتجب عن خلقک »

را محجوب  ها آن ،بلکه اعمال ناشایست ای آفریدگانت حجاب قرار ندادهبین خود و  همانا تو

 .ساخته است
 ورزند یممادیات از عالم معنا و نور هدایت غفلت  با توجه به ها انسان

از نور عالم ملکوت و  ،به امور دنیوی و مادی بیش از حد با توجه ،شده بدان تأکیددر این تجربه 

بیشتر است.  و غفلتشان توجهشان به امور مادی ؛و هرچه بدتر باشند شوند میخدای متعال غافل 

 .کنند می توجهی بیبه هادیان الهی  ها آن

آنجا پر از ارواح شده بود که دور و بر من را احاطه کرده بودند و به چشمان من خیره شده »

از درد به هم پیچیده شده  ها آنهای  آمدند و صورت معذب و سرگردان به نظر می ها آنبودند. 

 2«.دوب

 نکته تجربه
 سرگردان بودن ارواح معذب

. امتناع از شود میسرگردانی روح انسان از دور بودن او از حقیقت و عدم باور به خدا و غیب ناشی 

 او راو این سرگردانی چهره انسانی  کند میحیران  جان انسان را سرگردان و، هدایت الهی

. این نوع از سرگردانی خود عامل عذابی سازد میخارج  اش یالهساخته از هیئت  ومعوج کج

 آن عذاب است. دردناک بلکه خودِ

کسی که خالق این فرشتگان «. فرشتگان عذاب و نابودی»مفهومی در یهودیت است به نام »

 آور عذابآورندۀ این فضای تاریک و  به وجوددانستم که من خود  عذاب است خود ما هستیم. می

«.بودم
3

 

سوزاند، بلکه قضاوت ما راجع به خودمان است. تجربۀ  این هیزم و آتش جهنم نیست که ما را می»

 از خود اید، آزرده را کسی که مواردی آن در …ها و  ها و دشمنی ها، محبت  دوبارۀ تمام انتخاب

 4«.کرد خواهید حس را او احساس تمام او درون دید

 نکته اساسی
 عین عمل است ،جزا و پاداش

                                                           
 ابوحمزه ثمالی الجنان، شیخ عباس قمی، دعای مفاتیح .1
 آنتونت جزیان تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 آناوا آلون تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 گیدونز شری تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ4

www.takbook.com



 تجربیات نزدیک به مرگ رهاورد

 

123 

ماهیت و حقیقت  یافت. توان میهمین دو تجربه  نکته در مورد ماهیت جهنم را در ترین مهم

 ،جزا و عمل تر ساده عبارت بهجهنم چیزی جز عقیده باطل و عمل ناشایست خود انسان نیست. 

کریم به این عینیت تصریح شده است آنجا که به عینیت داشته و یکی هستند. در قرآن 

 :ودش میجهنمیان گفته 

 1«هل تجزون اال ما کنتم تعملون»

 ؟شوید میجزا داده  اید داده میام انج آنچه جزآیا چیزی 

هستند که با اختیار و انتخاب خویش حجاب ظلم و گناه بین خود  ها انساناین خود  اوالًبنابراین 

ماهیت و حقیقت عذاب چیزی جز همان حجاب ظلم و گناه نیست. لذا  ثانیاً. سازند میو خدا را 

که از فرد سر زده است  را اگر ما بخواهیم جهنم و عذاب را نفی کنیم در حقیقت وجود عملی

بلکه بر اساس اصل ساخته شدن هویت انسان از علم و عمل، ارکان وجود و  ایم کردهنفی 

هکار در همین دنیا هم در جهنم عمل ناشایست خود در . انسان گناایم کردهموجودیت او را نفی 

 که وقتیببیند و لمس کند اما  آن را گذارد نمیحال سوختن است اال اینکه حجاب جسم و ماده 

حجاب برداشته شد همان بعد آتشین وجود خود را که از او جدا نیست و عین اوست با تمام 

آتشین  های درهو  پیوندد میخود  ه همگنانانسان پس از مرگ ب .کشد میو عذاب  چشد میوجود 

آیا برای . هاست آنو بدکاری و جنایت  . عمق جهنم از عمق دنیاپرستیدهد میجهنم را تشکیل 

آیا برای  حدی قائل بود؟ توان میعمق جهنم جنایتکارانی مانند فرعون و چنگیز و هیتلر و صدام 

مظلوم انداختند خاموشی متصور  های انسانبه جان و جگر  نشادنیاپرستی  به خاطرآتشی که 

 است؟

پس مهربانی خدای متعال با جهنمی که بدکاران با عقیده و عمل خود ساختند، ناسازگار نیست 

اختیار داد هویت خود را از علم و عمل خویش بسازند و کسی که  ها انسانچون خداوند متعال به 

 .ندارد خواری آتشجز  ای چارهخود را آتشین ساخت 

جهنم و عذاب به خداوند  ،در پایان به این نکته اشاره می کنیم که اگر در آموزه های دینی

خدای متعال پس از مهربان نسبت داده می شود بخاطر آنستکه انسان در پیوستن به ملکوت و 

؛ حال اگر این نسبت نسبت شایسته سایر موجودات می یابد حقایق عالم و خود را با مرگ، نسبت

در سرور و شادی و اگر نسبت ناشایستی است در رنج و عذاب قرار می گیرد. پس اساس  ای است

و پایه این شادی و رنج همان اتصال وجودی به ملکوت و حق متعال است لذا لذت بهشت و 

                                                           
 54 . قرآن کریم، سوره یاسین آیه1
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عذاب جهنم هم باید به او منتسب گردد. نحوه ارتباط ما با خدای متعال و جهان هستی که 

  1جهنم ما را می سازد.اساس هویت ماست بهشت و 

ما هنوز برای  .قی است خود را نجات دهیمو تا فرصتی با بیندیشیمشایسته است در این حقیقت 

 ایجاد ارتباطی شایسته با خدا و جهان و موجودات فرصت داریم.

                                                           
1

خداوند شما را از خود بر حذر می دارد. معنای این کالم نورانی  "و یحذرکم اهلل نفسه "در قرآن کریم این تعبیر وجود دارد.  

آنستکه مراقب باشید که در لقاء الهی و پیوستن به خدای متعال، فکر و عمل شما با نسبت الهی اش سنجیده می شود نه با 

قرار کرده بودید. مهم نیست شما در مورد خوب یا بد بودن خود و اعمالتان چه فکر آن نسبت محدودی که شما با سایرین بر

 می کنید مهم آنستکه که شما در اتصال جهانی به همگان چگونه باشید. میزان خداست. 
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 مفصل پنج

 ت از عذاب و جهنم و عوامل آننجا

مورد  تواند میتحول یابد و  تواند میچند جهنم و عذاب عین عمل ماست اما این اعمال  هر

اینکه ما به نور و معنویت و پاکی و  شرط بهآنکه ما بخواهیم.  شرط بهاغماض قرار گیرد اما 

را بروز دهیم تا  ها خوبی خود، و تا جایی که ممکن است در کردار و رفتار آوریم رویمهربانی 

 کننده تبدیلیکی از نامهای الهی  همچنان که ؛است یممکنامر ت ما متحول شود و این جوهر ذا

 1.هاست خوبی به ها بدی

 در نجات از عذاب و جهنم مؤثرعوامل بخش اول: 

در برخی تجربیات نزدیک به مرگ، فردی که به جهنم و عذاب دچار شده است با توسل به 

 .پردازیم میمهم  مسئله. در این بخش به این یابد میاموری نجات 
 شود میعمل نیکی که فریادرس فرد 

 با تنها و شد پدیدار زن یک بالفاصله ولی. کرد حمله من طرف به مردان آن از یکی  ناناگه»

 امیلی نام به زن یک او که فهمیدم من. کرد متوقف را مرد آن توقف عالمت به دستش داشتن نگاه

 کرده مراقبت او از شیکاگو در سالمند و احتضار حال در افرادِ سرای در پیش ها سال که است

 کشید می داد خیلی او زیرا کردم نمی توجه او به کردم می توجه دیگران به که قدری آن من. بودم

 از یک هیچ مرد، او وقتی. کرد می دعوا ما با بدهیم را هایش قرص او به خواستیم می وقتی ،گاهی و

 و کارها ترتیب شخصاً خودم هم من نیامدند، او سوگواری مراسم و تدفین برای فامیلش افراد

 اینجا در او است، امیلی همان دانستم می و شناختم می را او من گرچه. دادم را او ودفن کفن

 آسیبی تو به توانند نمی ها این. نباش نگران: گفت او. رسید می نظر به زیباتر و تر جوان خیلی

 2«بزنند.

 شود می بخش نجاتدعا و تجربه دینی  ،امید

روی زمین افتاده بودم اتفاق بسیار عجیبی برای من افتاد. توضیح آن بسیار  که درحالیناگهان »

رسید از درون خود من و صدای خود من بود در فکر من  که به نظر می ییصداسخت است، ولی 

من با صدا جدل کردم که من به خدا اعتقاد ندارم، چگونه به من گفت به درگاه خدا دعا کن. 

توانم به او دعا کنم. صدا دوباره به من گفت به خدا دعا کن. من گفتم دعا کردن بلد نیستم.  می

من پیش خود فکر کردم که امتحان آن . خدا دعا کن سوی بهبرای بار سوم صدا به من گفت 

را از  ییدعاتوانستم اندک  تدریج بهرا به یاد بیاورم. ضرری ندارد و سعی کردم دعا یا مناجاتی 

                                                           
 . یا مبدل السیئات حسنات1
 دریل تجربه، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
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 منرفتم به یاد بیاورم و شروع به زمزمۀ آن کردم.  سا میکلی بهسال پیش و ایام بچگی که  ها ده

 موجودات این روی من دعاهای که دیدم می ولی نداشتم اعتقاد دعاها این به قلبم اعماق در

 ادامه دعاهایم به خاطر همین به و راند می را ها آن آتش روی آب مانند و دارد ه اثریچ ترسناک

رفتم،  سا میکلی بهاز دوران بچگی، از زمانی که  یینوادر آن حضیض ناامیدی و نابودی  .دادم 

خواستم  می واقعاًمن «. دانم که مسیح من را دوست دارد می»شروع به نواختن در فکر من کرد 

 ذرۀ ذره. من با تمام توانم و ام زندگیاین حرف حقیقت داشته باشد، بیشتر از هر چیز دیگر در 

و اکنون دیگر من با « را نجات بده!کنم م ، خواهش میای مسیح»زدم  وجودم در تاریکی فریاد

تنها چیزی که آخرین . گفتم و به آن ایمان داشتم تمام وجودم و با صداقت این حرف را می

از امید بود که از سالیانی بسیار قبل در  ییکورسوو نجات من در آن عمق تاریکی بود  زیآو دست

 1«.دان کودکی در قلب من کاشته شده بودور
 شود می بخش نجاتدرخواست کمک هم 

یدم که ترس خواستم فریاد بکشم زیرا می را خواهد شنید، ولی نمیدانستم که کسی صدای م می»

یک نفر به  لطفاً»نجوا کردم  آرامی به. چشمانم را بستم و این موجودات شرور صدای مرا بشنوند 

 2«.دآن صداهای شرور ناگهان ساکت شدن «.من کمک کند
 دهد میانسان را نجات  ،پی بردن به اشتباه و خطای خود

اینکه این ادراک در عمق من نفوذ کرد و اشتباهاتم برایم مانند روز روشن شدند مکان  محض به»

ه جهنمی که در آن بودم شروع به محو شدن نمود و پدرم را دیدم که به همراه پدر خویش ب

را گرفت و با خود به سمت یک تونل برد که در انتهای آن نور استقبال من آمدند. پدرم دست م

 طور بهدرخشانی بود. با حرکت من در این تونل به سمت نور گوئی زمان و مکان ناپدید شدند. 

در جهانی موازی هستم، آگاهی من آناً به مکان دیگری  واحد درآنمن  که اینعجیبی مانند 

و حال من  کردم مق تمامی جهان را احساس میکه در آن آرامشی به ع جاییمعطوف شد. 

مزاحمت و تشویش. احساس  گونه هیچهستی بود، بدون  با همۀهارمونی و تطابق کامل و خالص 

خوشی و سعادت در آنجا کامل و در اوج خود بود، احساسی که تمامی موجودات و چیزهای 

«.کرد یکی می باهمجهان هستی را 
3 

 دهد میخواندن آیات کتاب آسمانی انسان را نجات 

کتاب سرودهای تورات کردم و این  23دانم چرا و از کجا، ولی ناگهان شروع به خواندن آیۀ  نمی»

گفت که این چیزها به من کمکی نخواهد کرد. من  ها آنمتوقف شوند. یکی از  ها آنباعث شد که 

                                                           
 استرم هوارد تجربۀ، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 یسالگ کی در تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
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به هم  ها آنها  با شنیدن این آیه .«…است من نشبا خداوند» ها را تکرار کردم: آیه بازهم

 دادمولی من به خواندن آیات ادامه  اینجا کسی برای کمک به تو نیست چسبیده و داد زدند

ترسم زیرا تو با من  ولی از هیچ اهریمنی نمی دارم یبرممن در درۀ تاریکی مرگ قدم »

 کردم سعی توان تمام با من …در این موقع احساس کردم که دستانم آزاد شدند .«…هستی

را با ریزی و روح م ن میتو روغن شفا بر سر م…» بخوانم بلند و بیاورم یاد به آخر تا را آیات که

آن موقع حس  در .«…کنی. محبت و مهربانی تو همیشه با من بوده است آن اشباع می

را  ییصداتمام وجودم را پر کرد. من چشمانم را بسته بودم و بعد از مدتی سکوت  یا العاده خارق

دانستم که این صدای  می« درست است چیز همه. بازکنجو، منم، چشمانت را »شنیدم که گفت 

«.بود شده کشتهماه پیش  3همان دوستم بود که 
1 

 است بخش نجاتذکر و یاد خدا 

چرخیده و آماده شد که دوباره به سمت من حمله کند که من بالفاصله زانو زده و به  هوا دراو »

دستانش را بر روی سرش  پوش ژندهدرگاه خدا دعا نمودم و کمک خواستم. همان موقع آن زن 

از آن آمده بود بازگشت. من متوجه شدم که بقیۀ ارواح  که فشان آتشگذاشته و به همان دهانۀ 

را دامه دادم و از خدا خواستم که میز همین کار را کردند. من به دعای خود اسرگردان آنجا ن

ببخشد و به خانه و دور از این مکان خشن و ترسناک بازگرداند. در آن موقع متوجه شدم که 

خواندم انفجاری از نور  نام خدا را می که آن وقتی جای بهشوند.  نمی بازتابیده سویم بهافکارم دیگر 

 که آنگریختند، مانند  گردد. ارواح سرگردان آنجا با ترس می یبا در افق پدیدار میز صداییو 

کننده ولی  متأسفبرایم  ها آن العمل عکسشنیدن نام خدا برایشان بسیار دردآور بود. دیدن 

را قبول کرده م خواهی معذرتدیدم خدا  بود و خوشحال بودم که می بخش لذت حال درعین

 2«.است
 و نجات از خدای مهرباندرخواست کمک 

دانستم که تنها کسی که ورای این فضای تاریک است خداست. من شروع به  من همچنین می»

! لطفاً مرا متأسفمنجات بده! به من کمک کن! من  ازاینجاخدایا! من را »فریاد کشیدن کردم: 

ها سال آنجا بودم. ولی در آن موقع نقطۀ  میلیون یگوئ« ببخش! من انسان خوبی خواهم شد!

دانستم که اگر به این  دیدم، مانند نوری در انتهای یک تونل بسیار طوالنی. می نورانی کوچکی را

 3«نور برسم امن خواهم بود.
 درخواست نجات و کمک از اولیاء الهی

                                                           
 جو تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 دیوید تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
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 که کردم می التماس مسیح به و بودم گریستن حال در مکان و حال این در روز 3 مدت به من»

 و کرده بلند مکان این از رام مسیح. شدم برداشته خود جای از من روز سه از بعد. دهد نجات رام

 مواد و الکل دام در بخواهی اگر و داری دادن انجام برای زیادی کارهای هنوز تو گفت من به

 1«.کنی تمام را کارهایت توانی نمی بمانی باقی مخدر

اسباب معنوی و عامل  عنوان بههمه این مواردی که در تجربیات موجب نجات افراد شد در ادیان 

همین  ،حیات دنیوی نیز در ،راه نجات از جهنم درون مطمئناًبخشایش گناه مطرح شده است. 

 مطرح شده است. ی است که در تعالیم آسمانیاسباب و سایر اسباب

 ورود به نورنحوه خروج از عذاب و بخش دوم: 

با نجات  معموالً. اند کردهنیز توصیف  آن رانحوه  اند شدهکه موفق به نجات از جهنم و عذاب  ها آن

فرد جهنمی موجودات پلیدی که در حال آزار و اذیت او هستند دچار ناراحتی شده و زبان به 

با جمالتی فرد را از ادامه کار و نجات  کنند میحتی سعی  ها آن. ندیگشا یماعتراض و شکایت 

اقدامش امیدوار  یاثربخشبه  او را دهد میکنند اما گشایشی که برای فرد رخ  دیناامیافتن 

 .سازد می

با این کار موجوداتی که اطراف من بودند به تالطم افتاده و فریاد زدند که خدائی وجود ندارد و »

را م ها آن العمل عکسکایت و ش. شنود نمی رام صدای من بدترین موجودات هستم و کسی اینجا

را دوست فریاد کشیدم که خدا م ها آن طرف بهتشویق کرد که به دعاهای خود ادامه دهم. من 

به فریاد خود بر سر من ادامه دادند ولی از من دورتر  ها آندارد و به نام خدا از من دور شوید. 

شده بودند. من هنوز هم در حال فریاد زدن نام خدا بودم و هر چیز مذهبی یا مقدسی که به 

 این در باقی نماند. ها آنالخره دیگر اثری از اکه ب جاییتا  آوردم رسید را به زبان می ذهنم می

ناگهان یک نقطۀ کوچک نورانی را از دور دیدم  .بودم شده تنها تاریکی در کامالً من دیگر موقع

 زیباییالعاده درخشان با  و در مدت اندکی تبدیل به نوری فوق به من نزدیک شد سرعت بهکه 

وصف گشت و من را در خود گرفت. در درخشندگی این نور من برای اولین بار توانستم  غیرقابل

بدنم را ببینم. ولی تمام این جراحات  ۀشد کندههای  ها و تکه ها و پارگی خود و هولناکی تمام زخم

 کپارچهیدوباره کامل و  تدریج به رفتن من در نور او، من باال با و شدند ترمیم در نور او سرعت به

 2«.شدم

همان صحنه ناراحتی موجودات خبیث، یادآور روایاتی است که  یعنی تجربهتصویر اولیه این 

انجام اعمال نیک مانند خواندن نماز را موجب خشم و ناراحتی و به خاک مالیده شدن بینی 

                                                           
 داول متیو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ. 1
 استرم هوارد ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .2

www.takbook.com



 تجربیات نزدیک به مرگ رهاورد

 

133 

 بوده  اسباب نجات انسان در دنیا، که کارهای نیکی مانند نماز دهد میاین نشان  1.داند میشیطان 

 .شوند میو باعث خشم و ناراحتی شیاطین 

با توبه و استغفار به  تواند می ،باور دارند هر انسانی در هر شرایطی از بدی اند یافته نجاتکسانی که 

 نور و مغفرت الهی بازگردد.

مهم نیست یک نفر تا چه حد در عمق تاریکی سقوط کرده، نور همیشه و بدون قضاوت و با »

«.آغوشی باز پذیرای برگشت اوست
2

 

است. در مورد اشتیاق خداوند به توبه و  شده  اشاره انگیز دلدر تعالیم دینی ما نیز به این معانی 

 :خوانیم میبازگشت بندگان در حدیث 

 3«لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لماتوا شوقا»

دارم از شوق  ها آن (زگشتبا)بدانند من چه اشتیاقی به  اند کردهبه من پشت  که آناناگر 

 .مردند می

 آری آغوش مهر و رحمت و اشتیاق خداوند همیشه برای بندگان باز است.

 غفران الهی چشیدنبخش سوم: 

نحوه  و اهل جهنم سخن گفتیم خوب است به چون از مغفرت الهی نسبت به برخی از بدکاران

و از علت آن بخشایش  بکنیم ای اشارههم  اند داشتهبه مثبتی غفران الهی نسبت به کسانی که تجر

 هم اطالع پیدا کنیم. این احساس مغفرت اغلب در زمان مرور زندگی تجربه شده است.

 علت این بهوقت در جلوی من ظاهر نشدند و من فهمیدم که  هیچ اعمال() ها آنولی بسیاری از »

را به گردن گرفته  ها آنرا فهمیده و صادقانه مسئولیت  ها آناست که من در دنیا اشتباه بودن 

 4بودم. من خودم را دیدم که خالصانه از خدا خواسته بودم که مرا ببخشد و او نیز بخشیده بود.

سادگی بخشیده و  را بهکه چگونه بسیاری از اشتباهات م و مهربانی او به شگفت آمدم رأفتمن از 

«.پاک نموده است
5 

بخشش و  خداصادقانه از  ها آن زیرا به خاطربه من بعضی از بدترین رفتارم نشان داده نشدند، »

هایی بود که من با غرور  مغفرت خواسته بودم. اعمالی که در جلوی چشم من نشان داده شدند آن

«.پنداشتم اهمیت و ناچیز می را بی ها آنخودخواهانۀ خود  نفسِ  به اعتمادو 
6 

                                                           
 (182، ص 53)بحاراالنوار، ج  مالد. چیزی مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی هیچ .1
 متیو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 111، ص ، شیخ محمد بهاریالمتقین هتذکرشهری و  ریبهترین راه شناخت خدا: محمد محمدی  .3
 (8 . ای مؤمنان خالصانه توبه کنید. )قرآن کریم سوره تحریم آیه4
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
 زن یک تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ6
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زندگی بسیار معیوب و پر از اشتباهم از سوی وجود نور حس  رغم علیبخشش و مغفرتی که »

«.شدن کردم تر بزرگالعاده بود و من احساس  کردم خارق می
1 

گناه را بپوشاند و وقتی  تواند میدر این تجربیات دیدیم که طلب مغفرت خالصانه از خدای متعال 

 موجب شرمساری فرد تا شود میبه انسان نشان داده ن وزندگیگناه پوشانده شد؛ در مرور اعمال 

باعث  عدم استغفار، درنتیجهدانستیم که عُجب نسبت به گناه یا کوچک شمردن آن و  و ؛نگردد

 .شود می کار گنه تأسفو  بقای آن

کردم. در حقیقت )از دیدگاه الهی( چیزی برای  من احساس شفقت و بخشیده شدن می»

توانم آن را به یک معادلۀ  دیدم که زندگی من معنا و نظمی کامل داشت. می بخشیدن نبود. می

را بفهمم  چیز همهتوانستم نظم طبیعی و علت و معلول را ببینم و  ریاضی تشبیه کنم. در آن می

«.قضاوتی در کار باشد بدون اینکه هیچ
2 

نادرست در میان اعمال است. اعطای  ظاهر بهمفهوم دیگری از غفران ضروری یافتن یک رفتار 

نوعی از غفران الهی محسوب  تواند می به تجربه کننده نسبت به برخی اعمالشچنین نگاهی 

 :کنند میآرزو  آن رااز احساسات لذت بخشی است که حتی خوبان  دنشود. احساس بخشیده ش

 3«مغفرتک اذقنی برد عفوک و حالوه رحمتک و»

 خنکای عفو و شیرینی مهربانی و بخشایشت را به من بچشان.

                                                           
 برینکلی دنیون تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 رومی تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 الجنان، شیخ عباس قمی، تعقیبات مشترکه . مفاتیح3
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 فصل ششم

 نور ملکوت 

و  کنند مینوری را مشاهده  ،کسانی که تجربه نجات از جهنم دارند در اولین لحظات معموالً

اما بسیاری از افرادی که تجربه مثبت  نمایند میسپس سایر مراحل ورود و پیوستن به آن را طی 

نور حقیقت  ،. این نورکنند میاز همان آغاز خروج روح از بدن این نور را مشاهده  معموالً اند داشته

نور  ل را با تعبیرمتعا . قرآن کریم نیز خدایاست تعالی حقو نور ملکوت اعلی و به تعبیر دیگر نور 

 :توصیف کرده است

 1«اهلل نورالسماوات واالرض»

 و زمین است. ها آسمانخدای یگانه متعال، نور 

تنها جهت مشابهت نور مادی و  ی نیست.این نور محسوس ماد مطمئناً الهی نور البته منظور از

معنوی، روشن بودن و روشن کننده بودن است. باور به حقیقت و خدا یعنی روشن کردن آگاهی 

 قایق خود راد به عالم حواست که در آغاز ور از همه هستی. این آگاهی، همان نور درخشانی خود

 به ما می نمایاند.  

 مشاهده نوربخش اول: 

 تر نزدیک با نباشند. طور اینفهمیدم که شاید همه  غریزی مجذوب نور بودم، ولی می طور بهمن »

 یتوصیف غیرقابل درخشش به که جایی تا شد می افزوده آن درخشندگی به نور به من شدن

بدون تواند به این نور  دانستم که هیچ چشم زمینی نمی تر از خورشید. می رسید، بسیار درخشنده

 2«.نگاه کند. فقط چشمان معنوی هستند که توان نظر به او و درک او را دارند ،اینکه کور شود

«.را احاطه کردشد م اورای زمینی از آن صادر مینوری بسیار زیبا که عشقی م»
3 

داد، بلکه به  را آزار نمیچشم م تنها نهر بود، بیشت مراتب بهدرخشندگی آن از خورشید  بااینکه»

داد. او وجودی از جنس نور بود، نه اینکه تنها از خود نور متشعشع کند یا از درون  من آرامش می

ترین  و عاشقانه نیتر باشکوهنورانی باشد، بلکه نوری که دارای جوهره و بعد بود، زیباترین و 

«.خوبی در نور او بود ، عشق وزیباییتوان تصور آن را کرد. تمامی  ای که می جوهره
4 

کرد. وقتی به نور رسیده و به آن متصل  به سمت خود جذب می شدت بهرا دوست داشت و نور م»

پیدا کردم.  چیز همهشدم تمام باورهای من تغییر یافتند. در آن هنگام درک و فهم عمیقی از 

                                                           
 35 . قرآن کریم سوره نور آیه1

 

 جین بتی تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 بولیت خانم تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 مور فینی انجی ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
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 درزمانیمتعلق به خود من و از من بودند، ولی تنها  هایی حکمتدانش و  ها اینفهمیدم که  می

 1«ه بودم.را فراموش کرد ها آندور شده و  ها آنموقت از  طور بهزیستم  که در دنیا می

 صادر عشق و خوبی تنها خود از که بود قدرتمند  و فشرده انرژی میدان یک مانند نور این»

 2«.کرد می

 نوعی بهمن در حضور نوری آبی و بدون فرم و شکل بودم که مملو از عشق و آرامش بود. من »

بود که به شکل نور متجلی شده است.  انتها بیعشق مطلق و آگاهی و هوش  ،دانستم این نور می

«.کلمات برای توصیف آن کافی نیستند
3

 

نور ملکوت روح انسان  است.بوده تطهیر  به دیگر همراه با ویژگیواجهه با نور ملکوت در یک تجرم

 4.کند میرا از هر نوع رنج و درد و سیاهی و جهل و غفلت و اضطراب تطهیر 

شدم تا جایی که  بود به سمت نور جذب می کنترل رقابلیغای که برایم  العاده من با نیروی خارق»

تشعشع نور در تمام وجود من نفوذ کرد. من در نور شناور بودم و عشقی که مرا احاطه و درون 

را عوض کرد، توان آن را تصور کرد بود. نور متر از هر چه که ب تر و عالی مرا پر کرده بود شیرین

کلی  ام مانند چیزی دوردست به کی گذشتهمن با آن پاک و تصفیه شدم و درد درونم و هولنا

ست ای دورد فاصله های گذشته در آسیب ها و دم و زخمفراموش شد. من در شیرینی آن غرق ش

«.را به آرامش دادند و جای خود شده فراموشپشت سرم 
5 

نیست. انسان باید شایستگی الزم برای ادراک و  هم حساب بیو  شرط بیدن به نور ملکوت اما رسی

 داشته باشد و این تنها با یک زندگی دنیوی پر از معنویت و پاکی ممکن است. آن رامشاهده 

 بقول حافظ:

 6نگردد ز تو این دیر خراب آلودهتا  به خرابات خرام                           گه آنشستشویی کن و 

 انتظار در آینده در که را آنچه حقیقت در دهد می من به که عشقی با نور که کردم می احساس»

 به وجود لیاقت خود در که رسید خواهم نور به شرطی به فقط و نمایاند می من به بود خواهد من

                                                           
 زمانی محمد آقای ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 استرم هوارد تجربۀ ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
 پارتی راجیو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
معنای کمال نوریت در السالم را فهمید. این طهارت مطلق به  بیت علیهم توان سرّ تطهیر مطلق اهل . از مطلب گفته شده می4

 منظور آگاهی دیگران بوده است. ایشان است. ابالغ آیه تطهیر نیز به
 واالس رانل تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ5
 423دیوان حافظ، غزل  .6
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 به را احساسی چنین به رسیدن( خودکشی با) ام شده  خارج زندگی از که گونه آن وگرنه بیاورم،

 1«.داشت نخواهد دنبال

 ورود به تونلبخش دوم: 

است. این  "تونل" ازمرحله عبور  کنند مییکی از مراحلی که همه ارواح در سیر معنوی خود طی 

تونل اغلب تاریک اما دنج و  . فضایندا بکار برده آن راتعبیری است که خود تجربه کنندگان 

بزرگ و باعظمت است. در انتهای تونل ابتدا کورسویی از نور مشاهده  حال درعینو  بخش آرام

یک تونل در اینجا  چیزی که درعبور از ؛ مانندشود می تر نورانیو  تر بزرگ تدریج بهکه  شود می

 .کنیم میتجربه 

هر  نباشد بلکه مسیری است که معینجای یک یک تونل مشخص در  این تونل، رسد می نظر به

به  خواهیم خواند که در بازگشت .شود مینتقال پیدا کند تشکیل روح بخواهد بین عوالم ا زمان

افزایش سرعت، نور و سطح انرژی در عبور از تونل  مسئله. گیرد میورود به تونل صورت  ،هم بدن

. در مباحث دینی، در بحث عبور از است برانگیز تأملکه در برخی تجربیات مطرح شده بسیار 

قبال هم ذکر کردیم که نبی اکرم )صلی اهلل  2خورد. به چشم می "برق"تعبیر عبور همچون صراط 

السیر نشست. این تعبیر می تواند تعبیری  علیه و آله( در ابتدای معراج بر مَرکبی بسیار سریع

 ،ها ویژگیما مصر هستیم در مورد برخی  .رمزی برای نحوه انتقال سریع در عوالم باال باشد

که در  سرعت ؛ بخصوص در مورد انرژی وفلسفی و فیزیکی صورت گیرددینی،  ت مشترکتحقیقا

علوم ظاهری به  همین با. امید است این تحقیقات، بشریت را اند تجربیات، زیاد گزارش شده

  عالم تجرد برساند. های دروازه

سرعت ممکن به خرین من به جلو و تاریکی تونل نگاه کردم. در انتهای آن نوری بود که با آ»

 3«.مرفت سمت آن می

کردم که از چیزی شبیه به یک تونل عبور کرده و  دیدم و احساس می ای دور نوری می در فاصله»

توانم  هی است که میبهترین تشبی« تونل»یک تونل نبود،  واقعاًروم. گرچه این  به سمت نور می

 4«.برای آن بکنم

. این حفره تاریک بود و در انتهای آن دیدم تونل مییه به حفرۀ ورودی یک در آسمان چیزی شب»

کرد. فضای دنیای  خود جذب می سوی به شدت بهرا شد که م بسیار درخشانی دیده می نور

                                                           
 داول متیو تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 663 ص، زاده حسن، ترجمه االعمال، شیخ صدوقثواب  .2
 برینکلی دنیون تجربه ،سایت تجربه های نزدیک به مرگ. 3
 مشهد از امین آقای تجربۀ، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
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اعوجاج یافته به نظر  باحالتیفیزیکی )آسمان و ابرها( در اطراف حفرۀ ورودی این تونل 

 1«رسید. می

احساس عبور از این تونل مانند عبور از یک قیف بود که یک سر آن پهن و سر دیگر آن باریک »

شوم. این تونل خیلی طوالنی و  کردم در این تونل به جلو فشار داده می و تنگ است و احساس می

بسیار تاریک بود، ولی من در این تاریکی احساس مطلوبی داشتم و هیچ ترس و نگرانی وجود 

م که در آن عشق زیادی وجود کرد رفتم که احساس می یک نقطه نورانی می طرف بهمن  نداشت.

 2«دارد.

در آن  که  ناو سپس بخش بیمارست بعد از چند لحظه شروع به حرکت کردم و ابتدا اتاقم را»

وارد فضائی شدم که در آن تاریکی مطبوع و  .بستری بودم و سپس کل بیمارستان را ترک کردم

زمان تاریکی  آمد و هم طرفم می ای بود. از فاصلۀ بسیار دور نوری را دیدم که به نوازش کننده

«.راند طرف نور می را بهالیم و دلپذیری که در آن بودم مم
3 

خود گرفت و نقطۀ نورانی کوچکی را از دور دیدم. تاریکی اطراف من شکلی مانند یک تونل به »

طرف نور  من با سرعتی بسیار زیاد که مرتب نیز رو به افزایش بود در آن به حرکت درآمده و به

 4«.رفتم

طرف آن حرکت کردم. از  ناگهان یک نقطۀ نورانی کوچک از دور نمایان شد و من ناخودآگاه به»

تدریج حفرۀ تنگ و  شدت تشنۀ آن بودم. به تابید که من به این نور عشق و آرامش و امیدی می

باز بود. با  کامالًتاریکی که در آن بودم بازتر شده و شکل یک تونل را به خود گرفت که در انتها 

را پر کرد، مانند اینکه خورشید در پیش  جا همهرسیدن به انتهای تونل ناگهان فوران و انفجار نور 

«.روی من بود
5 

بدن روحی من به داخل یک تونل تاریک پرتاب شد. من با سرعت بسیار زیادی در حال حرکت »

باشد. بااینکه تونل با یک تاریکی  پذیر امکانکردم  تر از آنی که تصور می در تونل بودم، سریع

«.کردم و ترسی نداشتم فراگیر پر شده بود، من احساس آرامش می
6 

اما فضای تونل و حاالت تجربه  ؛از تونل اتفاق افتاده استدر برخی تجربیات منفی هم عبور 

 با دیگران دارد. ییها تفاوتکننده 

                                                           
1
 همان. 
 زمانی محمد آقای ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 بولیت خانم تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 جین بتی تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 واالس رانل تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ5
 موریسی دایان تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .6
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عبور کردم و در  گرفته مهخاطرۀ بعدی من این است که با سرعت از یک تونل تاریک و دود و »

ها و سیارات و زمین را ببینم. در  و ستاره ها کهکشانتوانستم تمام  فضای بیرونی رها شدم. می

و احساس بسیار شدید تنهائی در من حاکم بود. من در آنجا  آنجا نوعی احساس اشتباه و گناه

آن  طرف بهمطلقاً تنها بودم، بدون حضور خدا. احساس کردم چیزی پشت سر من است که اگر 

 1«.لپذیری نبودبرگردم دیگر برای همیشه در آن مکان خواهم ماند. آنجا جای راحت و د

این دومین موضعی است که صدای  است. شده گزارشدر تجربه عبور از تونل شنیدن صدا هم 

 است. شده گفتهسخن  "صور". در اخبار آخرت نیز از دو شود میبلندی شنیده 

مشغول تماشای این صحنه بودم که ناگهان متوجه شدم نوری درخشنده  یا قهیچنددقمن برای »

تابد. نور  که این نور از درون حفرۀ کوچکی می آید میباالی سرم در حال تابیدن است و به نظر 

شد و باعث  می تر بزرگ تدریج بهو طالئی را در خود داشت. این حفره  آبی، صورتی، سبز یها رنگ

ای که سطح آن  آن به حالتی معوج دیده شوند، مانند تصویر آینه شد که چیزهای اطراف می

داد. من  را آزار نمیچشم م حال باایند ولی معوج و ناصاف است. نور بسیار درخشنده و زیبا بو

حفرۀ  زمان همو  شد بلندتر می تدریج بهشروع به شنیدن صدای همهمه و وزوز خاصی کردم که 

گشت و کشش من به سمت آن  می تر درخشنده آمد یمو نوری که از آن  تر بزرگباالی سرم نیز 

صدای صفیر تبدیل شده و من  نوعی بهشد. با وارد شدن من به آن حفره، صدای وزوز  شدیدتر می

کردم  احساس می که درحالیشروع به حرکت در یک تونل کردم،  آور سرساممانند نور با سرعتی 

«.ام در فضای تنگی فشرده شده
2 

کرد، صداهایی شبیه  را احاطه میآمد و م من می طرف بهپیچید و  یکه تونل در خود م طور همان»

ی برای دیدن نبود، نه چیز هیچشد. چیزی نگذشت که دیگر  به صدای سنج از آن شنیده می

 سیم با بیمارستان حرف کردند با بی ندی گریان، نه کادر پزشکی که تقال میآمبوالنسی، نه سَ

 3العاده زیبا که از  و صدایی فوق ه بودبرگرفتدر خود در  کامالًرا بزنند. تنها این تونل بود که م

«.شد آمد و به ترتیب و در ریتمی منظم نواخته می سنج می
3

 

 ورود به نور ملکوت بخش سوم:

. این رسند میافراد پس از عبور از تونل و در انتهای آن به نور بسیار درخشان، زیبا و پرعظمتی 

 به نور ملکوت اعلی است. ها آنآغاز ورود 

                                                           
 کرد خودکشی که یا کره جوان یک تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 ریچارد تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 برینکلی دنیون تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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ن کریم نور در تعابیر قرآ 1خداوند متعال وعده داده است اهل ایمان را به این نور وارد سازد.

است. لذا اگر تعابیری  ملکوت عالم. این نشانه تفرد و وحدت نور و آید میمفرد  صورت بههمیشه 

دال بر کثرت نوری است نه کثرت ظلمانی که در  دهد میبکار رود که بوی تکثر  آن عالم در مورد

 این عالم مادی وجود دارد. عالم نور عالم پیوستگی و یگانگی است.

 .شود میتعبیر عبور از مرز دیده  ها تجربهدر برخی 

«.فراگرفترا رتاسر اطراف مو نور س من از نوعی سد یا مرز رد شدم که توضیح آن مشکل است»
2

 

این حس  اند بوده برزخ() یسفلبا توجه به اینکه این افراد پس از خروج از بدن در فضای ملکوت 

 صراحت بهعد را تغییر بُ عد وجودی به نحو چشمگیر باشد.به معنای تغییر بُ تواند میعبور از مرز 

 ید.د توان میدر این تجربه 

را العاده از باال م م نیرویی خارقاحساس کرددر همان حال که من باالی بدنم معلق بودم، »

 خواند. کافی بود که اراده کنم و خود را به دست این نیرو بسپارم و بگذارم مرا سوی خود می به

که توجهم را به این نیرو معطوف کردم، شروع به صعود محض این سوی خود جذب کند. به به

اهی شنیدم، مانند آزاد شدن هوا در یک کوت اتاق از جلوی من ناپدید شد. صداینمودم و سقف 

نامم. در این بعد،  می ”آسمانیبعد “و بالفاصله خودم را در بعدی دیگر یافتم. من این بعد را  خأل

یکسان  طور بهبود. این نور  پرکردهاز نوری زیبا و باشکوه هر چیزی را احاطه و  انتهایی بیوسعت 

«.کشید، یکی شده بود سوی اینو با آن میدان نیرو که مرا به  3بود جا همهدر 
4 

 است: شده  فیتوص گونه این ها تجربهدر برخی  حس آغاز ارتباط با ملکوت اعلی

از من  ها آنگرفتند: البته! من از این موجودات نورانی و  هایی در ضمیر من شکل می کم الهام کم»

روع شده و هستند. ناگهان موجی از انرژی را درون خود حس کردم که از ارتعاشی آرام ش

درآمدم. من صدای وزوزی را  و من نیز با آن به ارتعاش فراگرفترا تدریج تمام وجود م به

                                                           
ها به نور خارج  ها را از تاریکی . اهلل ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور/خدای یکتا ولی اهل ایمان است و آن1

 (256قرآن کریم سوره بقره آیه ) سازد. می
 ریچارد تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
یعنی یک رکن وحدت،  ؛و اوصاف ملکوت باشد ها یژگیویک مبنا در  تواند یمتعبیر توازن در نیروها در عالم نور  تحقیق: .3

ناشی از این توازن است. پس کثرت و اضطراب و رنجی که در عالم ماده است  شود یمآرامش و لذتی که در عالم نور مشاهده 

گرفت این است که توازن و عدم توازن نیروها در  توان یمی که از این مطلب ا جهینتنیز ناشی از عدم توازن نیروها در آن است. 

ی بر این مبناست ریگ جهینتآرامش یا اضطراب را موجب شود. این  جهیدرنتتوحد یا تکثر و  تواند یمحوزه وجودی انسان نیز 

یک برنامه جامع متوازن کننده قوا در انسان . جالب این است که دین اند منطبق، بر یکدیگر آن دوکه جهان و انسان و مراتب 

. اعتدال و حرکت بر جاده نامد یم "وسطامت ". قرآن کریم امت اسالم را کند یماست و در همه امور به حد وسط دعوت 

 وسطی از اصول اخالقی و رفتاری در این دین مبین است.
 کروگر رونالد تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
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شد. احساس رهایی و آزادی  تدریج بلندتر شده و با آن ارتعاش یکی می م که بهیدشن می

«.ای حس کردم العاده خارق
1 

 طور بهدر تجربه نور ملکوت اعلی انسان، حیات و آگاهی بسیار بیشتری دارد. حواس انسان 

 .شود میبرخوردار  هو حتی از حواسی که در دنیا از آن محروم بود ابندی یمی توسعه انگیز شگفت

 بیشتر از در حدی بسیارو آگاهی در من  بودن زندهتجربه احساس هشیاری،  در تمامی مدت این»

و  کنیم بود. من سرشار از انرژی و نشاط و کنجکاوی این دنیا و آنچه در زندگی دنیوی حس می

در زمان حال و فارغ از تمامی  کامالًگذشت بودم. در آنجا مطلقاً و  غرق در مشاهدۀ آنچه می

زمان  توانستم هم و احساس کامل بودن و امنیت مطلق در من بود. می ها بوده دردها و نگرانی

اینکه به چیزی خاص توجه  محض بهدرجه ببینم.  361طور کامل و  تمامی پیرامون خود را به

شد، حتی  کردم آن چیز برایم بدون هیچ مشکلی نزدیک آمده و دیدم روی آن متمرکز می می

 ها رنگزمان نگاه کنم.  م به پشت و جلو باال و پائین همتوانست بدون اینکه به آن فکر کنم. می

شنیدم که  بود. صدایی را می تصور قابلغیر ها آنتر از دنیا بودند و زیبایی  واضح و تر بسیار شفاف

نشینی داشت و بااینکه من در دنیا دچار ناشنوائی هستم، در آنجا  حالت ملودی بسیار زیبا و دل

شتم. احساس من در آنجا چیزی جز عشق سرشار و آرامش و هیچ مشکلی برای شنیدن ندا

 2«.است که باید باشد گونه هماندرست  چیز همهسپاسگزاری و آزادی نبود، احساس اینکه 

و احساس سالمت و سعادتی  از گذشته و آینده و از هر ترس و درد رهاییاحساس کامل بودن، »

در جای خود  دقیقاًدر جهان درست و  چیز همهکردم که  در من بود و احساس می ناپذیر وصف

 با و آزادانه توانستم می که این از  عالوه خوردم. به است و من در لذتی ورای زمان و مکان غوطه می

«رق در شعف و سرور بودم.غ کنم پرواز خواهم می که جا هر به زیاد سرعتی
3 

وحدت . عالم نور که عالم رود میعالم نور بکار  رابطه با کلمه عشق بیشترین تعبیری است که در

از جدایی و  ها ینامهربانو  ها یمهر یبباشد. همه  قعالم عشهم بایدو پیوستگی و یگانگی است 

که  زند یمانسان با شنیدن مکرر کلمه عشق در این تجربیات حدس  فراق و فراموشی است.

باید همین  جلوه کرده است ها آندر کلمات و اشعار عشق  گونه اینکه  عارفان و اولیاء الهی

ظمتی هستند که پاک و پرع های انسانشکی نیست که آنان  4محبت سرشار را چشیده باشند.

حجب ظلمانی به این نور ملکوتی و این عشق الهی دست یابند و جان خود  با برداشتن ندا توانسته

                                                           
 آنتونت جزیان تجربه، تجربه های نزدیک به مرگسایت  .1
 بولیت خانم تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 آنتونت جزیان تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
توان به خدا راه یافت و حقیقت اشیاء را شناخت. رک: کتاب  ترین عنصر عرفان حقیقی است. تنها با عشق می . عشق مهم4

 ی دکتر یحیی یثربی نظری، نوشتهعرفان 
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و  بوده  وادی عشق آوران پیام نیتر مهم اند، کمیابعارفان حقیقی که بس را از آن سیراب کنند. 

 عشق است. نیهم وطریق رسیدن به همین نور  ؛کنند میراهی که بدان دعوت 

را دیدم که از میان مه شکل  رنگ یا نقرهمن به سمت راستم نگاه کردم و یک فرم شبح مانند »

شد احساس عشقی در من شکل گرفت که تمام معانی  که او به من نزدیک می طور همانگرفت. 

کنم، یک مادر یا  مانند این بود که من یک معشوقه را مالقات می ؛کلمه عشق را در خود داشت

 تر نزدیکاین وجود نورانی به من  که وقتیکه احساس آن هزار برابر شده است.  بهترین دوست

تحمل بود. وجود  ازحد بیشلذت آن  تقریباًشدید شدند که  شد، این احساسات عشق چنان

که من به وجود و جوهره او خیره شده بودم،  طور هماننورانی درست روبروی من ایستاد. 

های بلورین و منشور مانندی را ببینم. گویی که هزاران قطعه کوچک الماس  توانستم رنگ می

کنند. من به دستانم نگاه کردم و مانند  یرا صادر م کمان نیرنگهای  هستند که هریک رنگ

 من .بود، همچون آب اقیانوس درحرکتدرخشید و مانند سیالی  می سوسوزنانکریستال با نوری 

هر احساسی را که باوراند که او  که به من می ییآشناکردم، نوعی  در حضور او احساس راحتی می

ای که اصابت صاعقه من را  از بدو تولد تا لحظه ؛حس کرده بودم را حس کرده است میشهمن ه

تواند مانند او مرا دوست  ی نمیکس هیچه کردم ک حس می ،جزغاله کرده بود. با نگاه به این وجود

و مانند او  دهد یدلگرمرا بفهمد و با من همدردی کند، مانند او به من م او انندداشته باشد، م

 1.«باشدبدون هیچ قضاوتی شفیق و دلسوز من 

بکار رفته است. این تعبیر را در کلمات نورانی پیامبر  "هیتغذ"دیگر تعبیر آشنای  ای تجربهدر 

 :خوانیم میچنین  علیه و آله( اهلل صلی) اکرم

 2«ابیت عند ربی هو یطعمنی و یسقینی»

 .دهد میو او به من غذا و آب  کنم یممن در نزد پروردگارم بیتوته 

 هم فرمود: السالم(لیه ع)حضرت ابراهیم 

 3«الذی هو یطعمنی و یسقین»

 .دهد میاو که به من غذا و آب 

خواسته بودم یا نیاز داشتم یا  همیشهبود. هر چیزی که  چیز همهمن در نزدیک نور بودم و نور »

 ،بود. نور در آن شفا و تغذیه بود و نشین دلگرم و  ،در آینده خواهم خواست همه در نور بود. نور

توانم به آن اعتماد کنم. من در  دانستم که می می .درخشان بود و پر از عشق نامشروطخالص و 

                                                           
 برینکلی دنیون ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 باب صوم ،233صفحۀ  ، 2جلد  ،عوالی الآللی  .2
 33 . قرآن کریم سوره شعرا آیه3
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به  .ای از آن باشم مقابل عظمت این نور زانو زده بودم و تنها خواستۀ من این بود که در آن و پاره

دیگری  چیز هیچدانستم که  من انتخاب داده شد و من تصمیم گرفتم که به نور ملحق شوم. می

«.شدم یکی آنکه به طوالنی ابدیت بود با  لحظه یکمن به درون نور رفته و برای  1خواهم. نمی
2 

 ؟گیرد میاما این تغذیه با چه و چگونه صورت 

در این بعد، نیازی به استراحت و غذا و چیزهای دیگر نیست زیرا تمام نیازها با نیروی »

چنان قدرتمند است که هر چیز دیگر در برابر آن شود. این عشق  العادۀ عشق تأمین می خارق

مراتب باالتر از تعریفات خودمحورانۀ ما از احساسات است،  اهمیت است. نیروی این عشق به بی

رشد روحی است، درک عشق  ،بلکه خودِ نیروی حیات و تمامی آفرینش است. تنها هدف زندگی

 عشق خدا :است این جهان در سؤال اسرارآمیزترین به جواب …جهانی قیدوشرط بینهایت و  بی

 3«خداست. عشق و است

 4خداست. که همانحقیقت بیکران عشق است،  ،آری غذای جان بیکران انسان

 .خوانیم می دیگری از عالم نور را در این تجربیات اوصاف

را نگاه داشته بود ما شروع به حرکت در فضا کردیم و سرعت ما آن فرشتۀ نورانی م که درحالی»

بود.  پرستارهای را ببینم که مانند آسمان  توانستم منظره . در دوردست میافتی یممرتب افزایش 

و ترددند و به سمت نقطۀ  درحرکترفتیم متوجه شدم که این نقاط نورانی  تر نزدیکوقتی 

شوند. آنجا مانند نمای یک کهکشان با درخشندگی  ن دور میمرکزی بسیار درخشانی رفته یا از آ

مجزا  طور بهو ستارگان بسیار بود. در مرکز این مجموعۀ نورانی، آن نقاط شبیه به ستاره دیگر 

نبودند بلکه با آن مرکز یکی شده بودند. دوست نورانی من با صدای خوش آوائی چند  کیتفک قابل

را به من نشان خواستند زندگی م با من بودند مید. فرشتگانی که فرشته را صدا زد که نزد ما آمدن

«دهند.
5 

 .استآن نور خدا بوده است. این تعبیر مطابق با تعبیر قرآن در سوره نور  ندا گفته صریحاًبرخی 

را  جا همهشدن  تر نزدیکشد و با  می تر نزدیکنور که بسیار سفید و درخشنده بود به من »

العاده درخشنده  ی جز نور در اطراف من نبود. این نور فوقچیز هیچکه دیگر  جاییتا  پوشاند می

                                                           
 . یا منتهی رغبه الراغبین1
 رومی تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 کروگر رونالد تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
. یکی از مبادی اشتقاق کلمه اهلل، وله است. لفظ مرادف و آشنای آن کلمه واله به معنای شیداست. اهلل یعنی حقیقتی که واله 4

ها را دوست  خوانیم که خدای مهربان، عاشقانه انسان شود. در تجربیات، زیاد می انسان نیز واله و شیدای او می و شیداست و

 دارد.
 استرم هوارد ۀتجرب ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ5
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دانستم که در این نور خداست. منظرۀ  توانستم به آن نگاه کنم. می می حال بااینبود ولی 

 1«.دبو ای کننده مبهوت

 .شود میاحساس  نزدیک کامالً، است تر نزدیکن به او خداوند متعالی که از خود انسا

در این احساس قشنگ سرخوش بودم که ناگهان فردی را احساس کردم که کنار من است. »

که گویا خود من بود. این موجود از تمام وجود  2میمی و نزدیک بودص قدر آناحساسم به این فرد 

 3.«با من داشت ناپذیر وصفبود و نزدیکی و صمیمیتی  باخبرو اعمال من 

آنستکه ذات و حقیقت انسان همین نور و همین عشق است.  ودش میرازی که در عالم نور گشوده 

 ی دارد.توصیف غیرقابل، احساس آزادی حدومرز یبانسان با این حقیقت نافذ قدرتمند 

را مشروط است. این عشق تمام وجود متوانم بکنم عشق کامل و نا بهترین توصیفی که از آن می»

خود من بودم،  ،این عشق حال درعینو در تمام اطراف من بود، ولی  جا همهه بود و فراگرفت

ام. دیگر  بازگشته ام یقیحقکردم که باالخره به خود  احساس می ...ترین جوهره و ذات من درونی

خواستم بروم و هرچه را که  که می جا هرتوانستم  برای من وجود نداشت. می حدومرزیهیچ 

که داشتم  رهاییانجامی برای من نبود. احساس آزادی و  غیرقابلاراده کنم بدانم و کار 

«.است توصیف غیرقابل
4 

جالب است بدانیم قرآن  .اند دانستهبسیاری از تجربه کنندگان رسیدن به نور را رسیدن به خانه 

 .نامد یم "یدوستخانه صلح و "یعنی  "دارالسالم"کریم بهشت را 

ام و انفجاری از عشق را درونم  که به درون او قدم نهادهبا ترکیب شدن نور ما احساس کردم »

ترین عشقی بود که حس کرده بودم. دیدم که او  ترین و خالص شائبه بی نیا .احساس کردم

ها کردم و چندین است. من به سمت او رفته و در آغوش او خود را ر بازکردهآغوشش را برای من 

. من روح عظیم او را حس کردم و باالخره به وطنم بازگشتمه هستم، من در خان ؛بار تکرار کردم

دانستم که  و میام  دور از او نبوده وقت هیچام. در حقیقت  دانستم که همیشه جزئی از او بوده می

دانستم که او به تمامی گناهان و خطاهای من واقف است ولی در  عشق( او را دارم. میمن لیاقت )

را در آغوش مهر خود بگیرد خواست که م نداشتند. او تنها میاهمیتی  ها آناز  یک هیچآن لحظه 

 5« .خود به او بدهمعشق خواستم که از  و از عشق خود به من بدهد و من نیز می

 .شود میدر این تعبیر نیز رازی نهفته است که در این تجربه گشوده 

                                                           
 آناوا آلون تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 (186 . همانا من نزدیکم. )قرآن کریم سوره بقره آیه2
 احمد آقای ۀتجرب، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
 لیزا تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ4
 جین بتی تجربه ،نزدیک به مرگ . سایت تجربه های5
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زیرا اینجا  :گفتند ها آناینجا خانه و وطن من است؟  کنم میسؤال بعدی من این بود چرا حس »

. اینجا نقطۀ شروع تمامی سفرها و گردد بازمیو به اینجا  شود میآغاز  ازاینجا چیز همهخانه است. 

 1«.هاست درس

در آنجا حس حضور در وطن و خانه را دارد.  به همین دلیل او وجود انسان ملکوت است. مبدأ 

خداییم و به او  آن ازو معاد ماست. ما  مبدأ ،. عالم نور و خدااستاست معاد هم  مبدأآنجا که 

 2.گردیم بازمی

هدایت و کمال  به دنبالدارند و  مدنظرتمام بشریت را  ها آن 3نگاه اهل ملکوت بسیار وسیع است

ادیان و بخصوص  ههم های آموزهنه گروه و قبیله و ملت و نژاد یا فرد خاص. این جزء  ؛ندا همه

  4اسالم است.

برای تمامی بشریت و مخلوقات خدا بر روی  ها آنبه من گفتند که نگرانی و دلسوزی  ها آن»

هر انسانی  خواهند یم ها آن 5به دنبال یک گروه یا ملت خاص نیستند. ها آنزمین است و 

از دنیا  درجاییدیگر را بیشتر از رگ و پی خود دوست داشته باشد. اگر یک نفر  های انسان

. باشد مهم همه برای باید او به کمک و 6باشد ها انسان تمام درد باید این دید، دردی و آسیب 

 چنین که است رسیده ارتباط و یفنّاور از یا درجه به سیاره این تاریخ در بار اولین برای بشریت

 .یکی شوند باهم ندتوان می زمین روی مردم تمام و است مقدور چیزی

رفتار مردم را روی زمین تغییر داد؟ چنین چیزی  توان میپرسیدم که چگونه  ها آنمن از 

خیلی واضح گفتند تنها چیزی که نیاز  طور به ها آناست!  غیرممکن میینگو اگرمشکل،  نهایت بی

است تغییر یک نفر است! یک نفر با تالش خود برای تغییر یافتن به دیگران و اطرافیان الهام 

خود سعی در بهتر شدن کرده و باعث تشویق و الهام کسان دیگری  ۀنوب بهنیز  ها آنو  بخشد یم

 3.«غییر از یک نفر شروع شود. تنها راه تغییر رفتار مردم این است که این تشوند می

                                                           
 تجربه لیزا، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 (156قرآن کریم سوره بقره آیه )گردیم  سوی او بازمی . انا هلل و انا الیه راجعون/ ما از خداییم و به2
 (5 کنند. )قرآن کریم سوره شورا آیه و یستغفرون لمن فی االرض. برای اهل زمین طلب مغفرت می ؛3
4

دعای ماه مبارک رمضان از این وسعت نظر در اسالم خبر می دهد: خدایا هر تهیدستی را بی نیاز کن خدایا هر گرسنه ای . 

زده ای را برطرف ساز خدایا  را سیر گردان خدایا هر برهنه ای را بپوشان خدایا قرض هر بدهکاری را ادا کن خدایا غم هر غم 

 مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی ، اعمال ماه رمضان(هر غریبی را به وطن بازگردان! )
 ها و قبائل مختلف آفریدیم صرفاً برای آنکه از یکدیگر شناخته شوید. و جلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا/ ما شمارا در شعبه ؛5

 (13 قرآن کریم سوره حجرات آیه)
گلستان، )عضوی بدرد آورد روزگار /دگر عضوها را نماند قرار  آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش زیک گوهرند / چو . بنی6

 (11حکایت شماره 
 استرم هوارد ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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عی است. طبی شده گزارشدر آغاز ورود به عالم نور مالقات با ارواح گذشتگان  ها تجربهدر برخی 

مالقات کرد  ها آندر آنجا حضور داشته باشند و بتوان با است که بسیاری از ارواح خوبان 

 آمد خوشاغلب برای  ها آنبخصوص ارواح خویشاوندان و اطرافیان درگذشته و حتی اجداد انسان. 

و  رندیگ یمو گاه، همراهی تجربه کننده را به عهده  روند میبه استقبال او  وارد تازهگویی به روح 

 راهنما در کنارش حضور دارند. عنوان به

ولی پرقدرتی  نشین دلآرامش و درخشندگی  ها آنهای  سوی من آمدند که صورت ارواحی به»

احساس محبت و گرمی زیادی  ها آنانداختند. از جانب  را به یاد فرشتگان میم ها آنداشت. 

ه بود. اکنون دیگر هر ذرۀ وجود من نیز با عشق و شفقت پر شده فراگرفت مرا ها آنکردم و نور  می

از عشق را درون خود حس نکرده  گرفته سرچشمهچنین عمق و قدرتی  حال تابه گاه هیچبود. 

کردم مرزهای بین من و این وجودهای پر از مهر و شفقت در حال از بین رفتن  بودم. احساس می

«.شوم یکی می ها آناست و گوئی با 
1

 

را در دنیا رها کرده است؟ پاسخ این  اما آیا نور ملکوت در دنیا نیست؟ آیا نور الهی و عشق او ما

 مهم را در این تجربه بیابید. سؤال

 در. …ها و کوهستان در اطراف من مناظری بود که به زمین شباهت داشت، با درختان و صخره»

بود. من این نور را از لحظات  آور شگفتا دیدم که ر کننده خیره و درخشان بسیار نوری آنجا

دم. یادآورو احساس عشق نامشروط در زندگی دنیایی به  های معنوی اشراق و بیداری، تجربه

زندگی من بوده و من همیشه با آن  ۀهرلحظمتوجه شدم که در حقیقت این نور در تاروپود 

ام. نور به من احساس صمیمیتی عمیق و عشقی بسیار  آشنایی داشته و به آن دسترسی داشته

و هر شرایط و  هرلحظهقوی و تسلیم کامل و آزادی و سروری زیاد داد. دیدم که این نور در 

توانیم  ر با ماست، میموقعیت زندگی همیشه در دسترس همۀ ماست. اگر ما متوجه باشیم که نو

«.آن را بخوانیم و به آن متصل شویم
2 

پس در همین زندگی دنیایی هم نور الهی با ما و آماده یاری و دستگیری ماست. قرآن کریم این 

 :کند میرا به ما گوشزد 

 3«ما کنتم و هو معکم این»

 و او با شماست هرجا که باشید.

 او را خواند و اجابت شد. توان میلذا 

                                                           
 آنتونت جزیان تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 رومی تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 4 . قرآن کریم سوره حدید آیه3

www.takbook.com



 تجربیات نزدیک به مرگ رهاورد

 

143 

 1«انی قریب اجیب دعوه الداعف اذا سالک عبادی عنی و»

را اجابت پس من نزدیکم و دعای دعاکننده  پرسند یمبندگانم درباره من از تو  که هنگامیو 

 .کنم یم

و اکرام است لذا نظر او در مورد آنچه باید مشاهده کند یا  مورداحترام کامالًانسان در عالم نور 

 .شود میپرسیده  ،نحوه آن

که مذکر بود از طریق فکر به  ییصدان بار با اولی برای و فهمید مرا احساس من نورانی دوست»

و با این گفته ما  شویم تر کینزدمن گفت که اگر راحت نیستم، الزم نیست که به آن مرکز نورانی 

 2«نجا )آن فضای نورانی( تعلق دارم.متوقف شدیم. او به من گفت که من به آ جا همان

در عالم نور نیازی  . مادهد میست انسان احساس داشتن بدن را از دعالم نور، در برخی تجربیات 

 به بدن کذایی نداریم مگر اینکه تصورات و ذهنیات ما اقتضا کند.

ای  های از درون تاریکی به سمت نقط کردم که بدنی دارم، بلکه تنها مانند صاعقه احساس نمی»

ای خاص ساخته شده بودیم  از ما بدنی نداشتیم ولی از ماده یک هیچ...درخشان در دوردست رفتم

نورانی که اطراف ما بود، قرار  ۀنیدرزمبود. ما مانند نقاطی نورانی  شده فشردهکه گوئی نور 

«.داشتیم
3 

ال است خالی از بر اساس گفتار برخی از اهل معرفت انسان در مرتبه نفس که پس از مرتبه خی

  است  اشاره دعاها  آن از  بعضی در »میرزا جواد ملکی تبریزی می فرمایند:ماده و صورت است.  هر

  است  کرده  سجده: میگوید دعا  آن در  چون ؛ است موجود  انسان  برای  که  ای گانه  سه  مراتب  به

  انسان  محسوس  عالم  به  است نصّ  مثل دعا  این و ؛ من  سفیدی و  من  خیال و  من  سیاهی تو  برای

 او  حقیقت  عالم و ، است  روح و  صورت از  مرکّب  که او  مثال  عالم و ، است مقدار و  مادّه از  مرکّب  که

 و دارد  مادّه  نه  که  است  عالمی  آن و او، ناطقۀ  نفس  حقیقت  یعنی میشود  انسان  انسان ، آن  به  که

این تجربه نیز به  4.«است  ربّانیّه لطیفۀ  همان و ، است  عالِم  که  اوست  حقیقت  آن و ، صورت  نه

 .همین واقعیت اشاره دارد

                                                           
 186 بقره آیه کریم سوره. قرآن 1
 استرم هوارد ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 لیزا تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
 181، ص  2. معادشناسی ، عالمه محمدحسین حسینی طهرانی، ج  4
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 هفتمفصل 

 مواجهه با موجود نورانی

مواجهه با موجود نورانی است.  ؛اند داشتهتجربه مشترک دیگری که همه تجربه کنندگان عالم نور 

 ،الهی در چهره اولیاء او راده است. برخی ظاهر نشیکسان  صورت بهاین موجود نورانی برای افراد 

به نظر . اند کردهبرخی در چهره یک فرشته و گاهی در چهره یکی از خویشاوندان خود مشاهده 

 بسا چهو  وارد تازهحال و شرایط روح  حسب بهتفاوت شخصیت این موجود نورانی  رسد می

 دیگری از عالم نور نیز خواهیم پرداخت. های ویژگیل به در این فص معنوی او باشد. های ظرفیت

 مالقات با موجود نورانیبخش اول: 

روی دهد؛ در آغاز خروج روح از بدن یا آغاز  تواند میمشاهده موجود نورانی در مراحل مختلفی 

چهره در  احتماالًو . مشاهده یک موجود نورانی بسیار مهربان و زیبا ازآن پسورود به عالم نور یا 

باعث ایجاد آرامش در کسی باشد که برای اولین بار فضای ملکوت را تجربه  تواند می ،یک انسان

 ظهور و تجلی اوصاف الهی است. موجود نورانی، های ویژگیبرخی  .کند می

توانستم بگویم زن یا  در همان موقع به بیرون نگریستم و موجودی بسیار زیبا را دیدم که نمی»

و پیرامون او را درخششی  کرد پاهایش از سطح زمین باالتر بود و زمین را لمس نمیمرد است. 

آبی و سپس سفید  تدریج بهبیشتر از او  بافاصلۀه بود که در نزدیکی او به رنگ سبز و فراگرفت

هایم نشنیدم، بلکه  این را با گوش«. من اینجا هستم تا به تو کمک کنم»شد. او به من گفت:  می

، فراگرفترا بین رفت و آرامش و راحتی وجود مآن را احساس کردم. در این هنگام ترس من از 

زندگی به دنبال آرامشی که هرگز مانند آن را تجربه نکرده بودم و همان آرامشی که همیشه در 

ام،  آن را حس کرده قبالًرسید، مانند آنکه  این احساس خیلی آشنا به نظر می حال بااینآن بودم. 

داند که من  اما نه در این دنیا. او به من گفت که در طول تمام زندگی من با من بوده است و می

علت و هدف آن را بفهمم بخواهم به من کمک خواهد کرد  واقعاًام، ولی اگر  زندگی سختی داشته

و به یاد بیاورم که چه کسی هستم. او از زمان بچگی من چیزهایی را برایم تعریف کرد که به من 

فکر کرده  ها آناو حتی دربارۀ چیزهایی که تنها به  1همیشه با من بوده است. واقعاًثابت کند که 

خواهم بروم و هر وقت که بخواهم  توانم به هر جا می بودم برایم گفت. او به من گفت که می

نوعی به بدنم متصل هستم. ارتباط ما از طریق  توانم برگردم به سراغ بدنم و من هنوز هم به می

«.و چهرۀ او همیشه بشاش و خوشحال بود فکر بود و نه کالم
2 

                                                           
1

آنها در تمام زندگی ما ممکن نیست. در عقاید اسالمی انبیاء ، امامان و اولیاء الهی شاهدان اعمال اند و این بدون حضور .  

 این تجربه بیانگر همین حقیقت است. گستره شهود شاهدان به گستره والیت آنها بستگی دارد.
 آکفرد دیوید تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2

www.takbook.com



 تجربیات نزدیک به مرگ رهاورد

 

143 

و من از  کرد میخود یافتم که به من توجه زیادی داشت و از من مراقبت  1کسی را در همراهی»

 دیدرخش یمکردم. صورت او با نور بسیار زیادی  همراهی با او احساس آرامش مطلق می

که راهنمای من  کنم یمستم جزئیات صورتش را ببینم. من فکر توان می سختی بهمن  که طوری به

 2«ادر بسیار مهربان مرا دوست دارد.مانند یک م ردمک میحس  حال بااینمذکر بود ولی 

نهایت مهربان پدیدار  نمود، بسیار درخشنده و زیبا و بی در آن نور وجودی که چون مردی می»

ام و نزد او احساس راحتی و خوشحالی  شناخته کردم که او را همیشه می شد. من احساس می

«.کامل داشتم
3

 

وقتی به نور نزدیک شدم متوجه فرم کلی مردی شدم که در نور ایستاده بود و تمام اطراف او پر »

ای اطراف او بود و با دور شدن  از تشعشع نور بود. نور در نزدیک او رنگ طالئی داشت و مانند هاله

 دیدم می. پوشاند می را طوالنی نسبت به ای فاصله  و کرد می پیدا و باشکوهی  سفیدرنگاز او نور 

 تمام او نور کجا بگویم توانستم نمی گشت.  می ادغام او نور با که شود می صادر نوری نیز من از که

 تر درخشنده مراتب به او نور گرچه و کرد می جذب خود به رام او نور. شد می شروع من نور و شده

 4«.تابید می ما هردوی بر نیز من نور بود، من نور از

آمدم، این وجود درخشان و فرشته مانند در پیش روی من با  هر دفعه که از تونل بیرون می»

گفت. این وجود بال و پری نداشت و من حس کردم که مؤنث  می رمقدمیخلبخند خود به من 

بود که انتظار و تصور من از یک فرشته بود. او به سمت من حرکت  طور همان ازهرجهتاست. او 

را در خود گرفت و روح من با یک شعف و طرف او رفتم. عشق و عطوفت او م کرد و من نیز به

شد این  سوی من صادر می تحمل پر شد. عشقی که از این فرشته به ازحد بیش تقریباًلذت 

 راز آنی بود که هاقبتی که او نسبت به من داشت بیش داد که دلسوزی و مر احساس را به من می

و هر  را پر کرد، هر فکر منباشد. عشق او هر ذره از وجود م داشته یا بتواند داشتهکس دیگری 

با فرستادن کلمات  او .کردم احساس و عاطفه من. من احساس راحتی و آسودگی خاطر کامل می

کردم که چطور  . من پیش خود تعجب میگفت طور مستقیم به فکر من با من سخن می به

من نیز  حال بااینای از زبان او خارج شود بشنوم؟ ولی  توانم افکار او را قبل از اینکه حتی کلمه می

العاده تمام  وجود خارق رسید که این دادم! به نظر می زمان با شنیدن پاسخ می سؤاالت او را هم

                                                           
کند  راهی میبهشت هم. در روایات موضوع همراهی عمل نیک انسان در مطرح شده است. یکی از اعمال نیکی که انسان را تا 1

شود همان یگانگی انسان با عمل خویشتن  است. یگانگی که احیاناً با این نوع موجود نورانی حس می شاد کردن دل دیگران

 (133ص ،31 ،ج)بحاراالنوار است.
 ایمی نام به ، دختری. سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
 بولیت خانم تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 جین بتی تجربه، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ4
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دانستم. بااینکه من  که من تمام افکار او را بالفاصله می طور هماندانست،  را بالفاصله میافکار م

و  ای ببینم، جلو، عقب، باال، پایین توانستم او را از هر زاویه مستقیماً در جلوی او ایستاده بودم، می

 1«.دو طرف

 برقراری ارتباط در ملکوت اعلی بخش دوم:

تجربیاتی را ذکر کردیم. چون در  ،در فصل اول در خصوص نحوه برقراری ارتباط در فضای ملکوت

به نحوه آن  ای اشارهخوب است  شود میفضای عالم ملکوت اعلی نیز ارتباطات بسیاری برقرار 

 بکنیم.

هستند. ما کلمات را برای این اختراع  اطمینان قابل غیرابتدائی و  ،کلمات برای بیان حقیقت»

ها را شرح دهیم. به خاطر همین هم  کنیم و تمایز و فاصله گذاری نامایم که هر چیز را  کرده

زمین سعی  روی درهستند. ما  استفاده قابل غیرکلمات برای بیان حقیقت در بعدی باالتر 

 2اند یگانگی و وحدت را با کلماتی که برای شرح تمایزها درست شده مانند مفاهیمیکنیم  می

3«ست.توضیح دهیم که امری غیرممکن ا
 

بالفاصله  کردم میو تمامی آنچه را من فکر  کردند میهمگی از طریق فکر با من مکالمه  ها آن»

. این کمی باعث تشویش من بود، زیرا از اینکه ممکن است نتوانم فکرم را کنترل کردند میدرک 

«.کنم و چیزی نامناسب از فکر من بگذرد نگران بودم
4 

 5«.کردیم می برقرارارتباط  باهمما بدون کالم و از طریق فکر »

از طریق فکر و نه کالم. مکالمۀ ما  هم آنو  کردند و نه مجزا طور واحد مکالمه می با من به ها آن»

«.گرفت بافهمی کامل و بدون امکان اشتباه در درک و بیان و یا اختالف سطح فهم صورت می
6 

                                                           
 موریسی دایان ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 عنوان بهشما  مثالً ؛توضیح: الفاظی مانند یگانگی و وحدت در فضای عالم مادی و کثرات، بر فرد فرد موجودات داللت دارد .2

از تمایز  کهیعنی وحدتی  ند؛یگو یمیک شی. به این وحدت در تعبیر فلسفی، وحدت عددی  عنوان بهیک انسان. یا این کتاب 

واحدها در عالم ماده با مرزهایی که بینشان وجود دارد فهمیده  گرید عبارت به. شود یمدیگر فهمیده  ء یشو جدایی یک شی با 

یعنی  ؛عددی نیست بلکه وحدت سِعی است اما وحدت و یگانگی که در عالم ملکوت و نور مطرح است وحدت شوند؛ یم

از وحدت  توان یمنه جدا و متمایز. در تشبیه  اند متصلوحدتی که گسترده است و بدون مرز است و همه کثرات در آن به هم 

ا . وحدت دریاند مستغرقاز هم جدا و متمایزند اما در وحدت دریا  ظاهر بهدریا و امواج سخن گفت. هرچند موجهای روی دریا 

یی سو آنیی هم برای توضیح حقایق سو نیاالفاظ  نیتر قیدقیک وحدت سعی است. خالصه اینکه  ها موجکثرت  باوجود

 .اند ناقص
 کروگر رونالد تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
 استرم تجربۀ هوارد ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ4
 بولیت خانم تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ5
 کروگر رونالد تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ6
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د. ما در کنی میدر مورد تنزلی بودن امور در عالم مادی گفتیم ثابت  قبالًاین تجربیات آنچه را که 

اما در عالم باال دیگر الفاظ  کنیم میاین دنیا برای برقراری ارتباط از الفاظ و کلمات استفاده 

 با سایرین با اصل مفاهیم و معانی و بدون لفظ و عبارت و زبانآنجا  ها انساننیستند.  موردنیاز

نازل و مجازی را در دنیا  هر چیزاصیل و حقیقی را در عالم باال و  هر چیز .کنند میارتباط برقرار 

 باید جستجو کرد.

 مالقات با درگذشتگانبخش سوم: 

. این کند میبا ارواح درگذشتگان خود مالقات  غالباًکه گفتیم در عالم نور تجربه کننده  طور همان

 بیان خواهیم کرد.تجربه دارای نکاتی است که 

سپس من و دوستم با یکدیگر به سرزمینی بسیار زیبا و باشکوه و سرشار از زندگی رفتیم و در »

شناختم  را در دنیا می ها آنآنجا قدم زدیم. در آنجا گروهی به سمت من آمدند که من برخی از 

شان را بسیار  که هر چهارتایی پدری و مادریم مادربزرگو  پدربزرگکه اکنون درگذشته بودند. 

را دیدن من بسیار خوشحال شدند و م به من لبخند زدند و از ها آندوست داشتم نیز آنجا بودند. 

و در  اند به من گفتند که در آنجا جایشان خوب است و خوشحال ها آنبامحبت در آغوش گرفتند. 

چندین نفر از دوستان  کنند. همچنین آنجا روی هر چیزی که بیشتر دوست دارند کار می

ام را دیدم که به استقبال من آمده بودند. همه به من گفتند که باید به دنیا بازگردم و  درگذشته

و آنانی که در پیری درگذشته  سالم و خوشحال بودند ها آناست. همۀ  فرانرسیدهزمان من هنوز 

دند. من نیز خوشحال بودم و رسی به یاد دارم به نظر می ازآنچهتر  سال جوان 21 کم دستبودند 

«.افتد معنا و علتی دارد دانستم که هر اتفاقی که در زندگی ما می می
1

 

طرف من  سپس من تصویری را در دوردست دیدم، زنی که لباس سفیدی دربر داشت و به»

درخشید. او به من رسیده  سفیدی داشت و چهرۀ او نیز از نور می آمد. موهای او درخشندگیِ می

، ولی لبان او حرکت نکردند و متوجه شدم که «رانل»و لبخندی زد که پر از محبت بود و گفت: 

ناگهان او را «. مادربزرگرانل، منم »شنوم و نه در گوشم. او تکرار کرد  صدای او را در سرم می

ولی با زنی مریض و ضعیف که من از دنیا به یاد داشتم بسیار متفاوت  شناختم، او مادر مادرم بود

رسید.  ساله به نظر می 25و با ظاهری باشکوه و حدود  رسید. اینجا او سرزنده و بشاش به نظر می

«.مادربزرگم حدود دو سال پیش مرده بود
2 

جوانی افرادی است که در سنین سالخوردگی از دنیا رفته  که در این تجربه وجود دارد؛ ای نکته

که  خوانیم میما آمده است. آنجا  یدین در اخبار مربوط به بهشت در متون مسئله. این اند بوده

                                                           
  بولیت خانم تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
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چیزی جز ملکوت  ،ها ما را به اینکه بهشت این 1.اند سالگی 33اهل بهشت همگی جوان و در سن 

 .سازد می تر کینزداعلی نیست 

را دیدم  ها آنشناختم، ولی وقتی  را در دنیا نمی ها آنسپس گروهی را مالقات کردم که »

را بیشتر از هر کس دیگر  ها آنشناسم. در حقیقت  را از اعماق روحم می ها آندانستم که  می

احساس ارتباط و نزدیکی  ها آنشناختم و دوست داشتم و بیش از هر کس دیگر در جهان با  می

کردم از شدت شعف در حال  بودن چنان خوشحالی به من داد که حس می ها آنکردم. پیش  می

 ها آن گاه هیچام  سال زندگی 42در تعجب بودم که چرا در این مدت  حال درعینگریستن هستم. 

را فراموش کرده  ها آنم توانست این جهان چگونه می های انسانام و در میان تمام  را به یاد نیاورده

«.باشم
2 

مانند مه در جلوی من ظاهر شد که توجه من را به خود جلب کرد و از میان آن جین  ای توده»

سالگی بعد از نبردی طوالنی و سخت با سرطان  22سال پیش در سن  2پییر، پسرعموی من که 

ن لبخندی بسیار زیبا به لب ن هنوز از مرگ او محزون بودم. جیریه از دنیا رفته بود ظاهر شد. م

داشت و من از دیدار او غرق خوشحالی شدم. چشمان من به او خیره شدند و با نگاه به او، 

و فضای بیمارستان ناپدید شدند، گوئی ما در میان زمین و هوا معلق قرار گرفتیم. چقدر  درودیوار

یم جالب بود این بود که او همان توانستم دوباره او را ببینم. چیزی که برا العاده بود که می فوق

«.کاپشن زرد همیشگی که خیلی دوست داشت را به تن داشت
3 

 امکان رشد در ملکوت بخش چهارم:

رشد و  این به معنای توقف اما شود میمرگ پرونده اعمال بسته آمده با  ما هرچند در تعابیر دینی

بعضی تعابیر  .ادامه یابد ملکوت عالم در تواند می انسان پس از مرگ نیست بلکه رشد انسان تعالی

داریم که اعمال هم دینی  های آموزهسایر  در 4.قرآنی به تعالی و رشد در ملکوت اشاره دارند

حسنه یا علوم نافعی که از انسان برجا  یها سنتیا  ابندی یمکه در دنیا استمرار  یا ستهیشا

به تعالی معنوی فرد کمک کند؛  تواند مییا فرزند صالحی که از وی باقی مانده است  ماند می

                                                           
و  دارند؛ 3است چون هردو، دو عدد  33است. این عدد شبیه عدد  313. عدد ابجدی کلمه شاب به معنای جوان در عربی 1

ساله در دنیا اصالً جوان نیست بلکه بسیار سالخورده  313اند روشن است چون انسان  ساله 313اند همه  حکمت اینکه نگفته

 جوان( است.) خود یک کد برای کلمه شاب 33است. خالصه اینکه عدد 
 بولیت خانم تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 آنتونت جزیان تجربه، مرگسایت تجربه های نزدیک به  .3
 دهنده وصول ایشان به مقام صلوح بعد از مرگ است. در مورد حضرت ابراهیم نشان " و هو فی االخره من الصالحین". تعبیر 4

 (33رک: رساله لب اللباب، ص )
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در حدیث آمده است  1این نقش را داشته باشد. تواند میحتی دعا و خیرات و عبادات نیابتی هم 

بدون آموختن قرآن از دنیا برود در قبر به او  السالم( لیهمع) بیت اهلکه هرگاه یکی از شیعیان 

 .تعالی انسان در عالم ملکوت وجود دارد امکان که استبیانگر آن  ها این همه 2.آموزند میقرآن 

صورت  راحتی به یسو آنندد چون تعالی در امید بب سویی اینانسان به اسباب  ولی بهتر است

 است. شده اشارهد و تعالی ارواح در ملکوت در برخی از تجربیات به رش 3.گیرد مین

های ردا مانندی به تن داشته و سخت  ها افرادی را دیدم که همگی لباس در یکی از ساختمان»

های علمی و آزمایشی به نظر بسیار پیچیده و پیش رفته بودند و توجه  مشغول کار روی دستگاه

 ،آن در رسید می نظر به که رفتیم مکانی به سپسچندانی به ما و دنیای اطرافشان نداشتند 

 این تمام در. بود رصدخانه یک به شبیه که جایی سپس و هستند شدن نوشته حال در ها کتاب

بود. من از  منیت و اگو در افراد مشهود حضور عدم و بود حاکم دلپذیری روشنایی و آرامش فضا

: اند؟ او پاسخ داد به ورای منیت خود رشد کرده آیا این افراد بر روی زمین: وجود نورانی پرسیدم

. حدس من این بود که اند ( ادامه دادهیرمادیغرشد کرده و به رشد خود )در دنیای  ها آنبله 

از  نوعی بهدیده بودم قرار داشتند و  قبالًدر درجه بسیار باالتری نسبت به ارواحی که  ها آنگرچه 

ها و  ها و فرمول نیز با جستجو کردن حقیقت تنها از درون کتاب ها آنخود فارغ بودند، 

های آزمایش، خود را محدود کرده بودند. احساس من این بود که ما هنوز هم در نزدیکی  دستگاه

«.در آن بودیم قبالًزمین هستیم، گرچه در مراتبی خیلی باالتر از جایی که 
4

 

به معنای وجود  تواند میاین تعبیر  "کارهایی دارد. ،فالن روحِ" شده  گفتهدر برخی تجربیات 

 ولو در مقام علم و معرفت. گردد میی برای فرد باشد که با انجام کار در آنجا بالفعل زمینه رشد

 پذیر امکانصال فرد به عالم ماده ات هل معرفت آمده که این رشد با نوعیدر کالم برخی ا

 .گردد می

که در عالم روحانی باقی  شده دادهوقتی در اثر سانحۀ تصادف مرده بود، به جیم این انتخاب »

مانده یا به دنیا بازگردد. او دیده بوده که رشدش در دنیا متوقف شده و اگر به دنیا بازگردد ممکن 

 است همین مقدار نوری را که دارد نیز از دست بدهد. او از من خواست این چیزها را برای

خود در  وجه کنم که منمادرش توضیح بدهم و من نیز قبول کردم، بدون اینکه به این ت

                                                           
 . رک باب نیابت در عبادت1
 32/188/11بحار األنوار:  .2
درهم صدقه در موقع  صد یکزمان حیات خود یک درهم صدقه بدهد، بهتر از : اگر مرد در فرماید می)ص(  اکرمپیغمبر . 3

 (8)جامع احادیث شیعه، ج  .مردنش است
 ریچی جرج تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
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کارهای زیادی است که باید  تر را خواهم کرد. جیم به من گفهستم چگونه این کا سوی این

«.انجام بدهد و آنجا را ترک کرد
1 

در که امکان رشد افراد یکسان نیست. هرچه انسان  شود میبرداشت  چنین هماز برخی تجربیات 

 پرداخته باشد امکان رشد بیشتری دارد و بالعکس. ها نیکیدنیا بیشتر به 

 واقعیتِ درها  های مختلفی داشت، ولی این بهانه او برای رو آوردن به مواد مخدر عذر و علت»

تاریکی را  مکرراً قدر آنندارد. جیم در زندگی دنیا  تأثیریاین کار اشتباه است  2دانست می که این

کرد. اکنون به مقداری که روح او تاریک شده  بر نور انتخاب کرده بود که دیگر نور را انتخاب نمی

تواند رشد کند. او  است، محکوم به تاریکی در اینجا است. ولی هنوز هم او توانائی دارد و می

ان پذیرش و مستعد آن است مسرت و لذت دریافت کند. ولی او تواند به همان مقدار که خواه می

است که نور بیشتری از او دارند.  هایی آنداند که توانائی او برای پیشرفت و خوشحالی کمتر از  می

او اکنون رشد را انتخاب  حال باایناین بخشی از محکومیت اوست، زیرا رشد او محدودتر است. 

 تر بزرگ مانعی و آزمایش گاه هیچ ما زندگی در خداوند  ...تکرده و از وضعیت خود راضی اس

جای آنکه رشد روحی کسی را به مخاطره  به .دهد نمی قرار داریم را آن تحمل توانائی ازآنچه

«.گرداند تا بتواند رشد خود را در اینجا ادامه دهد ، خدا او را به خانه برمیبیفکند
3 

 آن طریق است که از راه نجاتی ،است که مرگ برای بعضی افراد این تجربهنکته مهم 

انسان با شنیدن  .تا امکان رشد و تکامل معنوی داشته باشند کنند میی خود را حفظ استعدادها

که ممکن است هزاران حقیقت نشناخته در جهان وجود داشته  رسد میاین مطالب به این نتیجه 

 تمام واقعیت موجود بدانیم. آن رامحدود خود تکیه کنیم و  های داناییپس نباید به  ؛باشد

 در ملکوت آن و مراتب کیفیت وجود م:بخش پنج

. در اینجا میا آوردهتجربیات و توضیحاتی  ،در مورد نحوه وجودی موجودات در عالم ملکوت قبالً

 .پردازیم میبیشتر به این مطلب 

 :ندیفرما یمدر مورد موجودات عالم ملکوت  السالم علیهعلی  مؤمنانامیر 

 4«صور عاریه عن المواد خالیه عن القوه واالستعداد»

                                                           
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
خوانیم ممکن است گناهان زیادی  های دینی هم می داند. در آموزه میاثر کننده عذر فرد  . اینجا علم داشتن به بدی کار را بی2

الی  های دینی است در البه را از جاهل ببخشایند اما یک گناه را از عالِم به گناه نبخشایند. نمونه این مطالب که تائید آموزه

مصطلح یعنی عالم دین نیست بلکه هر عالم به معنای  "عالم به گناه"الزم به ذکر است که منظور از  تجربیات بسیار است.

 فردی است که به گناه علم دارد چه عالم دینی باشد چه فرد عادی.
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 221-218 ص، 4، ج خوانساری الدین جمال،  الکلمو درر الحکمشرح غرر .4
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 .اند خالی، عاری و از قوه و استعداد ،دهکه از ماموجوداتی 

 ترین اساسی دهد میاین تعبیر زیبا و دقیق که نشان از علم و آگاهی کامل آن حضرت دارد نشان 

است.  ویژگی ماده هم داشتن حد ترین اساسیویژگی در عالم مجردات همان تجرد از ماده است. 

. حال ببینیم سازد میاز سایرین قرین  زیتما ون زمان، مکا را با مادهحد داشتن چیزی است که 

 است. شده بیاناین ویژگی به چه نحو  ،در تجربیات

 ندتوان می ها آن بخواهم اگر گفتند ها آن ؟ترسم یم ها آن از آیا که پرسیدند من از فرشتگان آن»

 چیزی زیباترین شما نه که گفتم من. شوند ظاهر عادی های انسان مانند و کرده کم را خود نور

که هرگز ندیده  دیدم می ییها رنگ ها آنی درخشندگ در من. ام دهید تاکنون من که هستید

 1«بودم.

به شکل و فرمی )ل ثُّمَت. دیگر اینکه تَفرشتگان، نور دانسته شده اسدر این تجربه اصل وجود 

ند به شکل توان می ها آنبا کاهش نوریت صورت گیرد و آخر اینکه  ستیبا یم ها آن (درآمدن

در اخبار دینی خود داریم که گاه جبرئیل به شکل برادر رضاعی  مطلوب طرف مقابل ظاهر شوند.

برای ایشان ظاهر که بسیار خوش سیما بود، پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( یعنی دحیه کلبی 

 2می شد.

 است: شده اشارهدر مورد تمثل مجردات  یک اصلریم به در قرآن ک

 3«فتمثل لها بشرا سویا»

 .درآمدو هیئت انسان کاملی  صورت بهجبرئیل برای مریم 

 ؛ل بوده استکام مریم )علیها سالم( به نحو یک مرد که تمثل جبرئیل برایمعنای آیه این است 

او و میل و گرایش و نیازش متمثل روحیات متناسب با امر مجرد برای هر فردی،  گرید عبارت به

با چهره زیبا و برای کافر با چهره  مؤمنفرشته مرگ برای  آمده است در روایات .شوند می

از افکار و  کامالًکه باشد  خود فرد میروحیات  حسب بهاین تفاوت  4.شود میدهشتناک متمثل 

 .است متأثراعمال او 

این  در برخی تجربیات برای بعضی ارواح قدرت تصرف و نوعی حاکمیت مطرح شده است.

 نیستند.ک رتبه آنستکه همه ارواح در ی دهنده نشان

                                                           
 استرم هوارد تجربۀ ،ایت تجربه های نزدیک به مرگ. س1
2
 588، ص 2ج  کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی . 
 13قرآن کریم سوره مریم آیه  .3
 234، ص 1عوالی اللئالی العزیزیه، ج  .4
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طرف او دویده و او را بغل کنم، ولی مادربزرگم دستش را جلوی من گرفت و  خواستم به من می»

دانستم که  من متعجب شدم ولی در گفتۀ او قدرت خاصی بود و می«. توانی! نه نمی»گفت 

 «.توانم سرپیچی کنم نمی

این  بااینکهامر کرد که به سمت ما بیایند.  ها آنش را تکان داد و بدون کالم به دست مادربزرگم»

در هوا معلق شده و به سمت او آمده و  ها گلم آن خوشحال شدند. نجاا از ها گلیک فرمان بود، 

امر کرد که  ها گلبه  مادربزرگم .او تشکیل یک حلقه دادند دوردستجلوی او معلق ماندند و 

«.برگشتندجای خود و باالی سطح زمین  و همه به برگردند
1 

تصریح شده که نور و قدرت ارواح یکسان نبوده است و کسی که در دنیا  دیگر ای تجربهدر 

 بوده است. تر فیضعنوریت  ازلحاظمرتکب تخلفاتی شده 

جیم به من گفت که در  ..نبود. جیم() اوآن نور و قدرتی که در مادربزرگم وجود داشت در »

ها را  هایی گرفته بود که در رشدش وقفه ایجاد کردند. او آن تصمیم اش در دنیا تصمیم زندگی

نگاه کردم و پرسیدم چرا  مادربزرگممن به  ود....گرفته ب ها آناشتباه بودن  باوجود آگاهی به

جیم در دنیا ...« وست.این قسمتی از عاقبت ا»نگذاشت من جیم را بغل کنم؟ او به من گفت که 

دانست درست است رشد خود را محدود کند. او با  می آنچهتصمیم گرفت که با قبول نکردن 

به خاطر این کار او بشدت  ای عدهاستفاده و فروش مواد مخدر به خود و دیگران آسیب زد و 

 درها  های مختلفی داشت، ولی این بهانه آسیب دیدند. او برای رو آوردن به مواد مخدر عذر و علت

 مکرراً قدر آنندارد. جیم در زندگی دنیا  تأثیریدانست این کار اشتباه است  می که این تیواقع

کرد. اکنون به مقداری که روح او  تاریکی را بر نور انتخاب کرده بود که دیگر نور را انتخاب نمی

تواند رشد  تاریک شده است، محکوم به تاریکی در اینجا است. ولی هنوز هم او توانائی دارد و می

فت تواند به همان مقدار که خواهان پذیرش و مستعد آن است مسرت و لذت دریا کند. او می

است که نور  ییها آنداند که توانائی او برای پیشرفت و خوشحالی کمتر از  کند. ولی او می

قتی به و .بیشتری از او دارند. این بخشی از محکومیت اوست، زیرا رشد او محدودتر است

تر است. حتی لباس او نیز با نوری سفید  نگریستم دیدم که نور او از من درخشان مادربزرگم

 2«.درخشید می

 است. شده بیانانسان در ملکوت بدن  در جای دیگری از این تجربه، چگونگی

                                                           
 واالس رانل تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
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سوی او دراز کردم و دیدم که دستم مانند  مادربزرگم به من گفت همراه من بیا. من دستم را به»

« .بود گونه ایندرخشد و در حقیقت تمام بدن من  یک ژلۀ شفاف است که می
1

 

عالم نور است به بدن کذایی نیازی ندارد اما هیچ مانعی  در ی کهانسان میا گفته ازاین پیشالبته 

هم از وجود بدنی نوری برای ارواح نیست. این چیزی است که بسیاری از تجربیات به آن تصریح 

 .اند کرده اشارهیا 

                                                           
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
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 تمهش فصل

 آن تأثیرندگی و مرور ز

در مرور است.  و از موضوعات مهم نزدیک به مرگ مرور زندگی از مراحل مشترک بین تجربیات

و گاهی آینده را تمام وقایع زندگی خود را از تولد تا هنگام خروج روح از بدن  ،فرد ،زندگی

دیدن عادی است. بلکه نوعی تجربه سریع  یک اما این مشاهده چیزی بیشتر از ؛کند می مشاهده

تا  ماند میی انسان از او مخفی ناز وقایع زندگ ای ذره که طوری بهکامل و جامع است  حال درعینو 

یادآور  مسئله. این شوند می دیده وضوح بهو احساسات و نیات او هم  ها اندیشهافکار و  جایی که

 یه معروف سوره مبارکه زلزال است:آ

 1«فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره»

کار بد  ای ذره اندازه بهو هرکس  بیند می آن راناچیز کار نیک کرده  ای ذره اندازه بهپس هرکس 

 .بیند می آن راکرده 

 و می چشد. بیند می نیز انسان در مشاهده اعمال حتی آثار اعمال خود بر دیگران را

 :فرماید می ثبت آثار اعمال مورددر  قرآن کریم

 2«و نکتب ما قدموا و آثارهم»

 .نویسیم میرا  ها آنو آثار  ندا فرستادهو ما آنچه از اعمال پیش 

گفتیم که هویت  قبالًچون این کتاب چیزی جز کتاب وجودی خود انسان نیست  معلوم است

 :رسد میفرمان  لذا سازند میانسان را اعمال و افکار او 

 3«اقرا کتابک»

 !بخوان (که همان افکار و اعمال توست) کتاب خودت را

در اوج آگاهی و  در آن هنگام انسان، چراکهغیر از خود انسان هم نیست  گری محاسبهو نیازی به 

 چه خوب و چه بد است؟ داند میست و اکلی هستی  به حقیقتو اتصال هوشیاری 

 4«و کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا»

 حسابگرِ خودت کافی هستی. عنوان بهو تو 

در حضور خدا یا موجودات نورانی زندگی و اعمال خود را مرور و بیشتر  فرد تجربه کننده 

اما آنان نه برای سرزنش بلکه برای دادن قدرت الزم جهت مشاهده اعمال در  کند میمشاهده 

                                                           
 8 و 3 . قرآن کریم سوره زلزال آیه1
 12. قرآن کریم سوره یاسین آیه 2
 14 . قرآن کریم سوره اسرا آیه3
 14 . قرآن کریم سوره اسرا آیه4
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و  آورد درمیانسان را از پای  ،زندگی های صحنهمشاهده برخی  چراکه ؛گیرند میکنار انسان قرار 

 قلب دارد.نیاز به دلداری و قوت  واقعاً

مرور زندگی برای تجربه کننده ممکن است بعد از خروج از بدن یا پس از ورود به عالم نور اتفاق 

. اکنون به افتد میبیفتد. مرور زندگی و مشاهده اعمال در تجربیات مثبت اغلب در عالم نور اتفاق 

 .پردازیم میزندگی  مرور بهتجربیات مربوط 

 اعمال رور زندگی و مشاهدهبخش اول: م

 .من در پیش رویم به نمایش درآمد وزندگیمن ناگهان خود را در فضائی الیتناهی یافتم »

باشد جلوی من به نمایش  شده تقسیمها عکس  زندگی من مانند یک فیلم که به میلیون اتفاقات

هایی را که فراموش کرده بودم،  ام، حتی آن و لحظات زندگی اعمال، افکار ترین کوچک. درآمدند

تر این بود که این تصاویر  بود. عجیب یا مسحورکنندههمگی در پیش روی من بودند. منظرۀ 

 ها آنرا به هم متصل و فضای بین  ها آنای از نور  طور مستقیم به هم متصل نبودند. بلکه رشته به

توانم وارد آن شده )و آن اتفاق  شدم که تنها با تمرکز روی یک صحنه می متوجه .بود پرکردهرا 

خارج شوم. از هر صحنه و اتفاق، همیشه امکان دسترسی به  آن از  پسرا دوباره تجربه کرده( و س

«.کرد بود ها را به هم متصل می نوری که تمامی این صحنه
1 

به نمایش درآمد. من  بعدی سه صورت به ام زندگیموقعی که روی صندلی در حال مردن بودم »

 دقیقاًکردم. من  دیدم و از تمام جهات آن را درک می های مختلف می هر عمل خود را از زاویه

که با من تماس یا ارتباطی داشته اثر گذاشته و  هرکسیکردم که چگونه عمل من روی  حس می

ها  شد، صحنه می تر نزدیک ام زندگیآورده است. هرچه به آخر  به وجودچه احساسی در او 

«.کردم جذب می کامالًرا  ها آنمن تمام  حال بااینگذشتند، ولی  می تر عیسر
2 

 شکل من جلوی فیلم یک مانند که کرد معطوف دیگری های صحنه به رام توجه او سپس»

زن جوانی  من .شدند داده نشان من به ابتدا از که بودند من زندگی های صحنه ها این. گرفتند می

امواجی وارد بدن او  صورت بهرا دیدم که باردار بود و قسمتی از وجود )روحی( خودم را دیدم که 

 جهان تمام در من کردم میمن حامله بود. احساس  هشد و با او یکی شد. این مادرم بود که ب

 بود، اتصال من احساس. شد مادرم بدن وارد و متمرکزشده من از قسمتی نوعی به ولی هستم

 درستی به توانم نمیدارد. من ن و نداشته وجود پایانی و آغاز و است وصل هم به چیز همه اینکه

 زایمان از قبل زیادی مدت کنم می فکر ولی افتاد اتفاق این بارداری از ای مرحله چه در بگویم

 من. کردم زندگی دوباره تصادف لحظه تا خردسالی از را خود زندگی تمام حقیقتاً من. بود مادرم
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شخص  صورت بهگری بودم که  ظارهن زمان هم طور به ولی کردم، می تجربه دوباره را خود زندگی

کردم  ام را تجربه می ای که اکنون زندگی نمودم. تفاوت نحوه سوم تمام این واقعیت را مشاهده می

 چیز همهو بر روی  ها انسانهای رفتارم را در بقیه  با دنیا این بود که اکنون تمام عواقب و بازتاب

عمل من، از یک لبخند ساده  ترین کوچکدیدم که چگونه حتی  کردم. می دیدم و حس می می

اثر  چیز همهکه شاید به کسی گفته بودم، بر روی  آزاردهندهگرفته تا یک اخم یا سخنی درشت و 

«.شد می ردوبدلها و امواجی به خاطر آن در جهان  گذاشت و چه انرژی می
1 

 بار من. شدم می روبرو آن با باید اکنون ولی بودم کرده انکار را حقیقت خود زندگی تمام در من»

 اثر در یا بودم قرار داده اهانت یا تمسخر مورد زندگی در که را هایی انسان تمام سنگین

کردم و حتی تصور سنگینی آن برایم ممکن  آسیب زده بودم را حس می ها آنام به  یخودپرست

از آن بسیار سریع و  ییها قسمتنبود. زندگی من از تولد تا مرگ برایم به نمایش درآمد. 

شدند. در این  نیز چندین بار مرور می ییها قسمتگذشتند و  ند میدیگر خیلی کُ ییها قسمت

آوردن  به دستهای من در زندگی در جهت  د. بسیاری از تالشبو ها انسانبر روی  تأکیدها  صحنه

بودند. اگر به عملی  اهمیت بیها از دید فرشتگان  یا تحسین دیگران بود و آن تالش تائید

به آن  دقت بهکردند تا  ام را کند می مرور زندگی ها آنبود  خاص بد طور بهرسیدیم که  می

 2«بنگرم.

من برای من نمایش داده شد. من در  وزندگیدر این هنگام راهنمای من در کنارم ایستاد »

تنها چیزی  حال باایناخالق بسیار بدی داشتم و با بخشیدن مشکل زیادی داشتم ولی  ام زندگی

و درک کردن  غیدر یباز طرف راهنمایم حس کردم حمایت و محبت  ام زندگیکه در هنگام مرور 

احساس  کامالًرا  اند کردهستم هر چه را که دیگران در اثر عملکرد من حس توان میمن بود. من 

 نوعی بهام زندگی فرد یا افرادی را  ام و حتی شاید فکر کرده ام و گفته کنم و ببینم که هر چه کرده

ستم در احساس و فکر اطرافیانم وارد شوم و ببینم که چگونه نحوۀ توان میلمس کرده است. من 

مؤثر بوده است. من  ها آنو دیدشان و زمینۀ قبلی و عوامل دیگر در انگیزه و رفتار فکر 

را برای کسب محبت و احساس  ها آنها و تقالی  ها و ترس و نگرانی شان یدرون یها کشمکش

 3«.دیدم میمقبول بودن و احترام داشتن را 

نبودند، بلکه هر یک احساس، هایی در جلوی من پدیدار شدند که تنها تصویر  ناگهان صحنه»

های زندگی من بودند که با سرعت زیادی در جلوی  صحنه ها آنو ادراکی کامل بودند.  اندیشه

                                                           
 زمانی محمد آقای ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 استرم هوارد ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 ایمی نام به ، دختریسایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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فهمیدم، بلکه هر عمل و اتفاق را دوباره  می کامالًهر یک را  تنها نهشدند و من  من منعکس می

و برای اولین بار نیت و علت هر رفتارم و اثری که روی دیگران گذاشته است را  1کردم تجربه می

تواند حق مطلب را در مورد تمامیت و عمق تجربۀ مرور  نمی« کامل»کردم. کلمۀ  عمیقاً درک می

های  توان در تمام کتاب کردم را نمی ای که من در مورد خودم کسب می ام ادا کند. آگاهی زندگی

بیم  ها آنام را داشتم که از دیدن  هایی از زندگی صحنه دنیفرارسبا نگرانی انتظار  دنیا گنجاند.

 علت نیا بهوقت در جلوی من ظاهر نشدند و من فهمیدم که  هیچ ها آنولی بسیاری از  .داشتم

را به گردن گرفته  ها آنرا فهمیده و صادقانه مسئولیت  ها آناست که من در دنیا اشتباه بودن 

د و او نیز بخشیده بود. من بودم. من خودم را دیدم که خالصانه از خدا خواسته بودم که مرا ببخش

سادگی بخشیده و  و مهربانی او به شگفت آمدم که چگونه بسیاری از اشتباهات من را به رأفتاز 

ا نداشتم، چیزهایی که به ر ها آنهایی را دیدم که انتظار  در مقابل صحنه یول .پاک نموده است

دیدم. دیدم که چگونه  را با جزئیات کامل و وحشتناکشان می ها آنهمان اندازه مهیب بودند و من 

هایم در  آسیب زده بودم، یا در انجام مسئولیت ها آنام بسیاری را رنجانده و به  در زندگی

 زندگی در یریناپذ برگشت طور به باالخره من اهمال که جایی تا بودم ورزیده اهمال ها آن قبال

نوعی به من وابسته بودند و من به  من نیاز داشته یا به به که کسانی. بود گذاشته منفی اثر ها آن

اهمیتی و تنبلی از کنار آن  سرم شلوغ است یا این مشکل، مشکل من نیست یا با بی که اینبهانۀ 

 کامالً ها آنهای من دردهایی حقیقی در دیگران ایجاد کرده بود که من از  خیالی رد شده بودم. بی

ی بزرگی دیده بود.  اش به خاطر من ضربه از دوستانم را دیدم که در زندگی یکی .خبر بودم بی

ه من یکی از افراد کلیدی بودم که برای کمک و راهنمایش به زندگی او فرستاده شده دیدم ک

بر روی زندگی او  درنهایتهایم  جای کمک به او، من با اشتباهات متعدد و خودخواهی بود. ولی به

اثر منفی گذاشته بودم و باعث شده بودم که او به سمت تصمیماتی اشتباه و رنجی بیشتر هدایت 

بدون اهمیت دادن به نتایج اعمالم، زندگی خودم را خراب کرده بودم و همچنین به او  شود. من

 دیگران به نسبت تفاوتی در برابر مسئولیت دانستم که بی نیز آسیب زده بودم. من تا آن موقع نمی

کرد و کشیش کلیسا از  زن مسنی را دیدم که تنها زندگی می بعدازآن .است بزرگی گناه چنین

                                                           
1

 شود، برپا  قیامت روز  چون» :میفرماید  که  است وارد  الساّلم علیه  صادق  حضرت از  نَجیح  بن خالد از » عیّاشی تفسیر» در . 

  عمل نامۀ  آن در  آنچه آیا:  کردم  عرض: گوید  راوی!  بخوان: شود می  گفته او  به  سپس و شود می  داده او  به  کس هر  عمل نامۀ

 او بر  ای لحظه  هیچ  بنابراین و کند، می متذکّر و فهماند می را او خداوند: فرمود  فهمد؟حضرت می و شناسد می  شخص  این  است

  اینکه مگر ، است  نداده  انجام را  عملی  هیچ و ، است  برنداشته  گام  یک و ، است  نگردیده صادر او از  ای کلمه و ، است  نشده وارد

  جهت  بدین و  است  آورده  بجای  ساعت  همان در را  عمل  آن گویا  که طوریه ب نماید، می  آگاه و کند می متذکّر را او خداوند

  ننموده  دریغ  ای کبیره و  صغیره  هیچ  شمارش و  ثبت و  ضبط از  که  است  کتابی  چه  این ما، بر  وای  ای: گویند می  که  است

 (233 ص،  6ج طهرانی، حسینی حسین محمد سید عالمه )معادشناسی،« ! است
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من خواسته بود که گاهی به او سری بزنم و ببینم که آیا چیزی احتیاج دارد. من آن زن را 

وقت به دیدن  شناختم ولی برای اینکه او پر از احساسات منفی و افسردگی بود، هیچ خوبی می به

دیدم  . ولی اکنون میکنم تحملم اثر منفی او را روی احساسم توان کردم نمی او نرفتم زیرا فکر می

همان  دقیقاًبود و من  شده دادهکه این فرصت و موقعیت برای کمک به او از عالمی باالتر ترتیب 

اش در آن موقع نیاز داشت. اکنون من افسردگی و  کسی بودم که آن زن سالخورده در زندگی

خاص  مأموریتیدانستم که من مقصر بودم. من در انجام  کردم و می تنهائی این زن را حس می

زیرا در من  ؛شد کوتاهی کرده بودم تر شدن و رشد من و او هر دو می باعث قوی مرورزمان بهکه 

دلسوزی کافی برای اینکه با ترس احمقانه و تنبلی خود مقابله کنم نبود. ولی بهانۀ من دیگر هیچ 

نیز هنوز این زن در تنهائی و افسردگی زندگی  اکنون همدیدم که حتی  اهمیتی نداشت، من می

 من .نبود گذراند و دیگر برای برگشتن و کمک به او از دست من هیچ کاری ساخته سختی را می

تر از آن  کمتر و کوچک ها آنهمچنین کارهای خوبی را که کرده بودم دوباره تجربه کردم، ولی 

کردم بزرگ بودند در حقیقت  بودند که من تصور و انتظار آن را داشتم. بیشتر کارهایم که فکر می

 برای نفعی انتظار که بود درجایی بودم کرده دیگران به کمکی و خدمت اگر اهمیت بودند.  بی

 که بودند نیز دیگر برخی ولی. باشد بوده غرورم ارضاء سادگی به نفع این ولو داشتم، خودم

کمک  ها آنلبخند یا سخنی خوش یا رفتاری گرم، به  یک مانند من سادۀ و کوچک های محبت

تر  تر و مهربان را کمی خوشحال ها آندیدم که چگونه عمل کوچک و سادۀ من  کرده بود. من می

نرمی و مهربانی بیشتری  ،دیگر به انسانی جایی درنوبۀ خود  نیز به ها آنکرده و باعث شده که 

، موجی از خوبی و مهر و امید پاافتاده شیپظاهر  نشان دهند. دیدم که با بعضی از این کارهای به

قدری که فکر  م بودند متأسف بودم. من آنهایم ک ام. ولی من از اینکه چقدر خوبی را منتشر کرده

 قرار بی من رسید پایان به من زندگی مرور وقتی  کردم به دیگران خوبی و کمک نکرده بودم. می

ه کرده بودم را با شفافیت و جزئیات کامل دیده بودم، ک کارهایی همۀ من. بودم سرخورده و

 هرگونهورای  ها آنها که خوشحالی و پاداش  و خوبی شان ها و نهایت تاریکی و ترسناکی بدی

برای قضاوت در  کس هیچتصور من بود. ولی در پایان من خود را ناالیق و ناکافی یافتم. در آنجا 

خواستم در درد  مورد من نبود. در حقیقت نیازی هم به حضور کس دیگری نبود. من خود می

و ندامت در حال سوزاندن من از درون  حسرتعذاب وجدان و محکومیت خود ذوب شوم. آتش 

«.آمد بود، ولی از دست من هیچ کاری برنمی
1 

و  ام زندگیمن شروع به تجربه کردن تمامی  ،و با این کار او گرفتردربرا در خود وجود نور م»

مانند این بود که یک سد شکسته  ؛برایم اتفاق افتاده بود کردم حس کردن و دیدن هرچه که
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حالم  ام زندگیدیدن   ای که در مغز من بود مانند سیلی به بیرون جاری گشت. خاطرهشده و هر 

لین چیزی که ام. او بوده خودخواهیدیدم که چه انسان ناخوشایند و  زد، زیرا می را به هم می

را اذیت  ها آنگفتم و  های دیگر زور می م بود و اینکه چگونه به بچهدیدم کودکی پر از خش

که غدۀ تیروئید  میها یکالس همدیدم که در مدرسه ابتدایی من یکی از  مثال عنوان بهکردم.  می

گذاشتم.  او می سر سربهکردم و  بزرگی داشت که از گردنش بیرون زده بود را مسخره می

زیستم و باید درد  درون بدن او می دربامزه هستم، ولی اینجا من خود  کردم که ها فکر می وقت آن

زیادی در  یزن مشتکردم. من دیدم که در دعواهای  )مسخره و تحقیر شدن( او را خود حس می

دیدم، ولی این بار از دید  ایام کودکی و جوانیم درگیر شده بودم. من دوباره این دعواها را می

کردم. من همچنین  د حس میرا خو ها آنافرادی که در مقابل من بودند. من درد و عذاب 

آورده بودم را دیده و  به وجودو یاغی خودم در پدر و مادرم  کنترل رقابلیغرنجشی که با رفتار 

من  .کردم من در ایام نوجوانی از این یاغی بودن خود احساس افتخار می که درحالیحس کردم. 

کردم. عمق احساسی که در  های خودم را دوباره تجربه می و انگیزه تمام احساسات، طرز رفتار

کردم،  احساس خود و طرف مقابلم را حس می تنها نهبود. من  انگیز شگفتداشتم  ام زندگیمرور 

بود و تمام افراد  قرارگرفتهعمل من  تأثیر( تحت میرمستقیغ طور بهبلکه احساس نفر بعدی که )

دیدم که یک  بار کی مثالً ؛رفتار من هم بد نبودند همه .کردم میبعدی را در این زنجیره حس 

ها گیر کرده بود. من از پشت رفته  کشاورز در حال کتک زدن یک بز است که سرش در بین نرده

کرد  و مشتی به او زدم. من اکنون از دیدن تحقیر شدن این مرد و خوشحالی که آن بز حس می

گوشه سگمان  بار یک مثالً ؛ها مهربان نبودم کردم. ولی من همیشه با حیوان احساس رضایت می

قالی اتاق را جویده بود. من بسیار عصبانی شده و کمربندم را درآوردم و کتک مفصلی به او زدم. 

دیدم که او این کارش را با قصد و  دیدم و می اکنون مهر و عالقه این سگ را نسبت به خودم می

 یکار چه که این من فهمیدم .منظوری انجام نداده بود و من ناراحتی و درد او را خود حس کردم

وا دع دیدن مثال عنوان به. دارد که علت انجام دادن آن اهمیتبلمهم نیست  قدر آندهید  انجام می

خیلی بیشتر برایم دردناک  ام زندگیبدون علتی که با دیگران داشتم در مرور  یها یکار کتکو 

دعوا کرده بودم که برای من قلدری کرده و به من آزار رسانده بود. تجربۀ  باکسی که وقتیبود تا 

در زمان  من .ترین قسمت مرور زندگی است اید دردناک کسی را بدون علت آزرده که وقتیدوباره 

جنگ ویتنام در ارتش آمریکا خدمت کرده بودم و مسئول کشتن تعدادی ویتنامی بودم. من 

ناگهانی توسط من به پایان رسیده بود و احساس  طور به شان یزندگ که وقتی ها آناحساس حزن 

کردم. تنها  کردند را خود احساس می در اثر این حادثه حس می ها آنحزن و دردی که خانواده 

کاست این بود که من در آن زمان )در دنیا(  چیزی که کمی از درد و شدت این احساسات می
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دهم. من بعد از جنگ هنوز هم در ارتش آمریکا خدمت  کردم که کار درستی انجام می تصور می

هایی که دوست آمریکا به حساب  ها و دولت ه شورشیکردم و یکی از کارهایم این بود که ب می

دیدم که  می ام زندگیفرستادم. در مرور  قاچاق یا مستقیم اسلحه و مهمات می صورت بهآمدند  می

شد و خود شاهد نتایج آن بودم. من  گناه استفاده می ها برای کشتن مردم بی گاهی این اسلحه

 احساس و  دیدم شنیدند را می پدر خود را می خبر کشته شدن که وقتی ،گریه و حزن کودکان

و توانستم و بازتاب رسیدم  تأملبه پایان رسید، من به نقطه  ام زندگیمرور  که وقتی…کردم می

و قضاوت کنم. من  گیری نتیجهمشاهده کرده بودم بنگرم و خود در مورد آن  تازه آنچهبه عقب و 

دست کمک و  ندرت بهبسیار خودخواهانه بوده است و  ام زندگیشرمسار بودم! متوجه شدم که 

لبخندی از روی برادری و محبت به کسی نزده  وقت هیچ تقریباًام.  کسی دراز کرده سوی بهیاری 

 برایمن و فقط  برایام. زندگی من  است نبخشیده بودم و پولی برای کمک به کسی که محتاج

احساس عمیقی  که درحالی من .دیگر اهمیتی در آن داشته باشند های انسانمن بود، بدون اینکه 

از تأسف و شرمندگی داشتم، به وجود نور نگریستم و منتظر گوش مالی و توبیخ او بودم. من 

«.است ارزش بی حقیقتاًزندگی خود را مرور کرده بودم و در آن آدمی را دیدم که 
1 

زندگی من تغییر یافت، یک  مرور بهوقتی نگاهم را به سمت چپ برگرداندم، تمام صحنه آنجا »

جزئیات هر ثانیه، هر  ترین کوچکو رنگی بسیار شفاف از تمامی زندگی من.  بعدی سهنمایش 

ای  و هر فکر )و عمل( من در طول حیاتم روی زمین و به ترتیب زمانی از تولد تا لحظه احساس

طور  ام را به سال زندگی 28کمال تعجب، من تمام  در .ق گرفته بود نشان داده شدکه مرا بر

دادند، گویی  می ها به من احساس شعف عظیمی  و دوباره زندگی کردم. بهترین تجربه زمان هم

ام را نظاره  لحظات زندگی 2گفت و باالترین خدا از طریق این وجود فرشته گونه با من سخن می

دیدند و من را تحسین  ها را می کردم که تمام ارواح در بهشت نیز این صحنه کرد. احساس می می

 ات خودخواهانههای تو برای دیگران و کارهای غیر  گفتند که خدا از دلسوزی کردند و می می

« ام؟ مرده واقعاًام؟ آیا  ن مردهآیا م»خشنود است. آنگاه بود که من برای اولین بار از خود پرسیدم 

ها در پیش  این صحنه که درحالیدو عمل خاص به من نشان داده شدند.  ام یزندگادامۀ مرور  در

ام در آن موقع حس کرده بودم  ، هر احساسی که در زمان زندگیآمدند یدرمرویم به نمایش 

که خدا و وجود فرشته گونه کردم  دوباره با تمام قدرت به من بازگشت. من همچنین احساس می
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را در آن موقع احاطه وقت عشقی که م نهادند. هیچ ج میبه من ار 1به خاطر انجام این دو عمل

توانید تصور کنید  کنم. می گشت را فراموش نمی کرده بود و سرور و شعفی که به درونم جاری می

 .ای شرح و توصیف استای است که ور در آغوش بگیرد؟ این تجربه شماراکه خدا و فرشته او 

اولین عملی که شاهد آن بودم مربوط به روزی بود که من ماشینم را متوقف کرده و پیاده شدم تا 

 او و بود شده خراب ترافیک میان در بود استیشن ون یک که او اتومبیل به یک زن کمک کنم. 

 احساس من و نداشت را آن توانایی ولی بدهد هل را ماشینش تنهایی به که کرد می تقال خیلی

من به او کمک کرده و آن را باهم هل داده و به پارکینگ یک  و ؛د به او کمک کنمبای که کردم

سوپرمارکت بردیم. بعد از کمک به او باعجله به سمت ماشینم دویدم زیرا نگران بودم که ممکن 

است به خاطر پارک دوبله جریمه شوم. به همین خاطر او فرصت اینکه از من تشکر کند را پیدا 

عشق پر شدم که  و آمد من با احساسات غیرقابل وصف یش درنکرده بود. وقتی این صحنه به نما

سپس فرشته به  .شد سوی من صادر می هایی که در باال بودند به رسید از سوی فرشته به نظر می

 13 که وقتیای که آن را فراموش کرده بودم. من خودم را  من صحنه دومی را نشان داد، صحنه

 مخصوص بیمارستان یک به کار برای دبیرستان ساعات از بعد من ها وقت آنساله بودم دیدم. در 

 نداشت هم تکلم توان تقریباً که نادند بی پیرزن یک به من آنجا در. رفتم می بازپروری و نقاهت

 کس هیچ ولی بمکد، را بیسکویت چند خوابیدن از قبل که داشت دوست او. بودم شده مند عالقه

شد، دست هر کس که به او  مکیدنش تمام می که وقتییسکویت بدهد زیرا ب او به که نبود حاضر

بوسید و مقدار زیادی از آب دهانش بر روی دستان او  بیسکویت داده بود را از باال تا پایین می

دیدم این کار چقدر او را خوشحال  کردند، من که می ریخت. بااینکه دیگران از او اجتناب می می

این صحنه نشان داده شد، احساس  که هنگامی .دادم به او بیسکویت میکند باکمال میل  می

کنند. من در  طور متحد از من تشکر و قدردانی می کردم که تمام ارواح مهربان در پهنۀ هستی به

مهم  قدر اینتواند از دید خدا و برای من  ظاهر کوچکی( می تعجب بودم که چطور چنین عمل )به

 2«.و سرفرازی همراه با تواضع کردمباشد. من احساس افتخار 

که تا آن موقع زندگی کرده  ییها قسمتنشان داده شد، چه آن  ام زندگیبه من تمام جزئیات »

که در صورت برگشت به زمین در آینده در زندگی من اتفاق خواهد  ییها قسمتبودم و چه آن 

های هرچه کرده بودم و اثری که  ها و نیت و انگیزه ها علتبودند، تمام  زمان هم ها اینافتاد. تمام 
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در زندگی دیگران گذاشته بودم و همچنین اثری که رفتار دیگران در زندگی من گذاشته بود، 

«.دیدم همه را می
1 

کردم که دارم مورد  سپس زندگی من مانند یک فیلم برایم به نمایش درآمد. پیش خود فکر »

سال  8توانسته بد باشد؟ من فقط  گیرم و با خود گفتم مگر زندگی من چقدر می قضاوت قرار می

 دیرس یمداد. به نظر  را با لبخندی پر از مهر به من نشان م او زندگیکردم.  من اشتباه میدارم! 

از اثرات و احساسات را به وجود آورده بود که من  یا رهیزنجهر عمل کوچک یا بزرگ من  که

او به من زمانی را نشان داد که با یک کلید بر روی  مثال عنوان بهرا حس کردم.  ها آنخود تمامی 

را در اثر این کار خود  مان هیهمسامان خط انداختم. من احساس درد و ناراحتی  ماشین همسایه

حس کردم و احساس درد و ناراحتی که همسر او بعد از شنیدن خبر آن از شوهرش حس کرده 

بود را نیز احساس نمودم که بسیار ناخوشایند بود. من پیش خود فکر کردم اکنون برایم دردسر 

. یا رس هستندتنها یک د ها ایننگران نباش، : من شده و گفتدرست خواهد شد! او متوجه فکر 

وردیم و من از غذا خ باهمزمانی را دیدم که یک کودک فقیر را با خود به خانه بردم و ما  مثالً

 ییکارها ها این: ن این عمل خیلی خوشحال شد و گفتو دادم. او از دیدخودم به ا یها لباس

 2.«آیند می حساب به حقیقتاًهستند که 

 ها آندرجه اطراف ما به نمایش درآمدند. من باید  361با انتقال این فکر ناگهان صدها تصویر در »

د که هر فکر، آم توان شرح داد. به نظر می را تصویر بنامم زیرا آنچه را که من تجربه کردم را نمی

بودند. « تصاویر»کرده بودم یا کالمی که از خود صادر کرده بودم در این  احساس، عملی که

ام و جای دیگری دور از آن را ببینم که  توانستم ارتباط بین افکار و گفتارم که در یک جا کرده می

این ارتباطات و انعکاسات اعمالم و شرایطی که در آن اعمالم را انجام  یک یکانعکاس آن بود. من 

اتفاق  زمان همموازی و  طور به ها اینم را دیدم. چیزی که باید بگویم این است که تمام بود  داده

ادراک  واحد درآنتواند یک فکر و احساس را  روی زمین که مغز ما تنها می برخالفافتادند.  می

اند. دیدم بسیاری  ی حقیقی و ملموس ایجاد کردههای پدیدهدیدم که بسیاری از افکار من  می کند.

 ها آنای راجع به نتیجه و عاقبت  انجام داده یا فکر یا احساس کرده بودم و هیچ ایده ازآنچه

اند. نه بدی، بلکه اشتباه! چیزهای  من بوده یریگ میتصمنداشتم اشتباهاتی فاحش در قضاوت و 

«اند. دیگری نیز بودند که دیدم بسیار برای خودم و دیگران مفید بوده
3 
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را به شما خواننده عزیز  ها آندر این تجربیات نکات بسیار مهمی نهفته است که تفکر در مورد 

 .کنیم میواگذار 

 بر خود و دیگران اعمال تأثیربخش دوم: 

 ها آن وزندگیدر بخش قبل خواندیم که اعمال بلکه افکار انسان بر روی اشیاء و افراد و سرنوشت 

اختصاص دادیم تا باورمان به این موضوع کامل  مسئلهلذا این بخش را به این  است. رگذاریتأث

 مهمی بکنیم. گیری نتیجهشود تا در پایان نیز 

تواند به هر  حتی اگر هیچ خدمتی به دیگران از من ساخته نباشد، تنها یک لبخند ساده من می»

تمام  وقت هیچچیزی انرژی مثبت بدهد، حتی به گیاهان و حیوانات و تمام هستی. این لبخند 

انرژی منفی و بدی از  که وقتیگشت. همچنین  خواهد بازخود من  سوی بهنخواهد شد و باالخره 

خود من  سوی به درنهایتگذارد و  اثر منفی می چیز همهکنم این بر روی  در میخود صا

کنم، بلکه تمام  . دیدم که در حقیقت من هیچ کار خوب و بدی در حق کسی نمیگردد بازمی

این بود  ام زندگیمثال در مورد مرور  کی ....دهم در حق خودم و برای خودم است آنچه انجام می

در خیابان آزار و اذیت زیاد جسمی و روحی وارد کردم. او به  پسربچهکه وقتی بچه بودم به یک 

 ام زندگیگریه افتاد و من ترسیده و فرار کرده و به خانه بازگشتم و در اتاقی پنهان شدم. در مرور 

 و رهگذران که شد می دیدم که در اثر درد و گریه این بچه نوعی انرژی منفی از او به اطراف صادر

 چیز همه در حیات که دیدم می من. کنند می دریافت منفی تأثیر آن از ها پشه و گنجشان حتی

 در و ماست دنیوی نگاه و دید از غیرزنده و زنده موجودات مورد در ما بندی تقسیم و دارد وجود

 خودم به حقیقت در ام کردهمن دیدم که هرگاه آزاری به کسی وارد  .نده استز چیز همه حقیقت

 بیشتر رحمتی و خیر من آزار این برابر در او زیرا ام کرده او به خدمتی حقیقت در و ام زده آسیب

 بودم، کرده خوبی و محبت ترین کوچک کسی به هرگاه همچنین. است کرده دریافت درجایی

ساله  11وقتی  مثال عنوان بهر حقیقت به خود خدمت کرده بودم. د کوچک، لبخند یک حتی

بودم، ما و بقیه اقوام یک اتوبوس دربست کرایه کرده بودیم تا به مشهد برویم. یکی دیگر از اقوام 

 اتوبوس راه از درجایی. آمد میما با ماشین شخصی خود که یک بنز قدیمی بود به دنبال اتوبوس 

متوقف شدیم. آن خویشاوند صاحب بنز ما ظرف آبی  چندساعتیمیر آن تع برای ما و شد خراب

 آب را ظرف من. پرکنم بود نزدیکی آن در که ای چشمهرا به من داده و گفت که بروم آن را از 

 آب از کمی گرفتم تصمیم درراه من. بود سنگین کمی آن حمل بودم بچه که من برای ولی کردم

ود. در آنجا چشمم به درختی افتاد که به تنهائی در زمینی ش تر سبک تا کنم خالی را ظرف

که بودم خالی کنم، راهم را دور  هم آنجاییاینکه آب ظرف را در  جای بهخشک روئیده بود. من 

کرده و پیش آن درخت رفتم و آب را پای آن خالی کردم و چند لحظه هم ایستادم تا مطمئن 
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چنان به خاطر این کارم مورد قدردانی و  ام ندگیزشوم آب به خورد آن رفته است. در مرور 

تشویق قرار گرفتم که باورکردنی نیست. گویی تمام ارواح به خاطر این عملم به من افتخار 

 برایم این و رسید می نظر به ام زندگی کارهای بهترین از یکی کار این. بودند خوشحال و ندکرد می

 بسیار خیر کارهای که کردم میو فکر  نبود مهمی چندان چیز من دید از زیرا بود عجیب

 شد داده نشان من به ولی. است کوچک ها آن برابر در این که ام داده انجام زندگی در تری بزرگ

 توقعی و شائبه هیچ و شده انجام دل روی از کامالً زیرا داشته زیادی بسیار ارزش من عمل این که

 1«است. نداشته وجود خودم برای آن در

را نابود کرده بودم و شاید روی زندگی  ها انسانای از ارتباط بین  شبکه ،با خودکشی اکنون»

ای از آیندۀ فرزندانم به من  همۀ ما به هم متصلیم. شمه چراکهبسیاری اثر منفی گذاشته بودم، 

اثر منفی زیادی  ها آننشان داده شد و دیدم که چگونه خودکشی من بخصوص روی زندگی 

اثری که خودکشی من روی زندگی او  به خاطرکه در آینده  ترم بزرگپسر  ژهیو بهخواهد داشت. 

دور خواهد کرد. برای  اش یزندگداشته، تصمیماتی خواهد گرفت که او را از منظور الهی او برای 

و سرنوشت  ام زندگیشمردن  اهمیت بیو اینکه با  ای از عشق خدا به فرزندانم آشکار شد من شمه

کنم. فهمیدم که خودکشی من روی زندگی  ، در حقیقت با ارادۀ مقدس الهی بازی میها آن

مستقیم یا  صورت بهشناسم و مالقات نکرده و نخواهم کرد  را نمی ها آنبسیاری که حتی 

اثر منفی خواهد داشت. دیدم که با خودکشی کردن، من درد و خشمی را به درون  میرمستقیغ

برای عشق ورزیدن و خوبی کردن به  ها آنکه توانائی  کنم یمتزریق وجود عزیزان و اطرافیانم 

«.باشم  ام خودخواهانه رفتار این پاسخ گوی  ستیبا یمدیگران را محدود خواهد کرد که 
2 

من دیدم که همۀ ما قبل از آمدن به زمین در پیشگاه خداوند ایستاده بودیم و خود داوطلب »

های آن را  ها و تجربه های آن روبرو شویم و متعاقباً درس شدیم تا به زمین بیاییم تا با آزمایش

ین بیاموزیم. ما باخدا عهد بستیم که آنچه در توان داریم را برای انجام وظیفه خود بر روی زم

کسانی که در پیشگاه الهی در اطراف من ایستاده بودند همان کسانی  دمید ....انجام خواهیم 

کردند. ما با یکدیگر ارتباط مهمی  بودند که بعداً نقش مهمی را در زندگی من روی زمین ایفاء می

آسیب نوعی  خورد، همۀ ما به اگر یکی از ما در انجام مأموریتش روی زمین شکست میداشتیم و 

«.بردیم نوعی بهره می شد، همه از موفقیت او به و اگر یکی از ما موفق می دیدیم می
3 
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طرف ما آمد. در  دستش را تکان داد و شکافی جلوی ما باز شد و جوانی از آن میان به مادربزرگم»

داند چرا آنجا است، ولی با دیدن من ناگهان با حالتی  آمد که این جوان نمی ابتدا به نظر می

من ساکت ایستادم ولی دیدم که بهت او به تأسف و « تو چرا اینجا هستی؟»به من گفت  زده بهت

کردم و از گریۀ او شروع  ل شده و شروع به گریه کرد. من احساس حزن او را حس میحزن تبدی

تو چرا »او تکرار کرد «. کنی؟ چه شده؟ چرا گریه می»به گریستن کردم و از او پرسیدم 

 زمین به هنوز و او  فرزند آینده رانل() استمن ناگهان فهمیدم که اسم او ناتانیل « ؟اینجایی

 آینده او. ماند خواهد ناقص او مأموریت ،بازنگردم زمین به من اگر که گفت من به او. است نیامده

 باشم او زندگی در که دارم وظیفه که فهمیدم من و داد نشان من به زمین در را خود مأموریت و

و کمک کنم. من از خودخواهی خودم احساس  داده دلگرمی او به و کنم باز برایش را درهایی و

گناه کردم. من جزئی از زندگی او بودم و با ممانعت از برگشت به زمین، به او و تمامی کسانی که 

«زدم. کمک خواهد کرد لطمه می ها آناو به 
1 

سادگی از کنار آن گذشته  من در آن زمان به آنچه اتفاق افتاده بود اهمیت زیادی نداده و به»

رحمی و  خودخواهانه و با بی کامالًام دیدم که چطور رفتار من  بودم. ولی در مرور زندگی

دیدم احساس اندوه و اشمئزاز  تفاوتی نسبت به انسانی دیگر بوده است. از تماشای آنچه می بی

ی کردم. من احساس ترس و نگرانی آن پسر را حس کرده و دیدم که چطور در اثر این شدید

کاسته شده بود. چنان احساس گناهی کردم که  ها انسانعمل من او تغییر کرده و از اعتماد او به 

و جراحات و  ها، دردها خواستم دیگر این صحنه را ببینم و سعی کردم رویم را برگردانم. ترس نمی

 2«.ریختند ه در دیگران به وجود آورده بودم و عواقب و نتایج آن بر سر خود من فرو میخشمی ک

و در مکانی شبیه به یک دادگاه یافتم. احساس  3از این تجربه من خود را برهنه درجایی»

وصف بود. قبل از اینکه بتوانم صحبتی بکنم، تمام زندگی من  غیرقابلشرمندگی و خجالت من 

آن. گوئی از ابتدا تمامی لحظات عمر خود را دوباره  لحظۀ به لحظهجلوی من به نمایش درآمد، 

متفاوت بود، دیگر من تنها یک بازیگر نبودم، بلکه خود  چیز همهزندگی کردم. ولی این دفعه 

عمل من به من نشان داده شد و باید  ترین کوچکنیز بودم.  شاهد و ناظر خارجی و قاضی اعمالم

شد،  خوبی در میان اعمال من نبود. وقتی عمل بدی به من نشان داده می چیز هیچبگویم که 

شخص دیگر ضربه زده  ها میلیونکردم که من به تمامی ارواحی که آنجا بودند و  احساس می
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تاریکی و خسارت معنوی که عملم در عالمی باالتر  دیدم، بلکه هر عملم را می تنها نهبودم. من 

به تمام  تنها نهدارد. من  تأثیرکردم. هر عمل ما روی تمام جهان  ایجاد کرده بود را نیز حس می

 هراین ارواح ضربه زده بودم، مسئولیت خود در مقابل خدا را نیز انجام نداده بودم و برعکس، 

«.کردم، کرده بودم بایست می را که نمی آنچه
1

 

اکنون دیگر باید به این باور رسیده باشیم که اعمال ما تنها مربوط به خود ما نیست و تنها بر 

 کنیم میزندگی  ای جامعهاگر ما در  است. اثرگذار جا همهو  چیز همه ندارد بلکه در تأثیرخود ما 

دارد در مورد بد اثر منفی. پس جامعه حق  باکارهایو  گذاریم میآن  خوب اثر مثبتی بر باکارهای

بود جلو مارا  اگر بسیار بد به ما متذکر شود یا اگر کار نادرستی انجام دادیم کار ما قضاوت کند تا

 شود میاما چه  ؛پذیرفته است کامالًشناختیم  آن رااز منظری که اعمال و آثار  مسئلهبگیرد. این 

کار هرکسی فقط به او  کنیم میو فکر  تفاوتیم بیکارهای دیگران  که بسیاری از ما نسبت به

 و اثرگذاری مثبت در آن به کسی حق دخالت دهیم میمربوط است یا اگر خود کاری انجام 

ی است که خاص خبر بیی و اطالع بیاین نوع نگاه و تصور هم ناشی از همان  مطمئناً؟ دهیم مین

 است. سویی این های انسان

و نهی از منکر برپایه همان حقیقت ملکوتی نهاده شده است  معروف امربه مسئلهدر ادیان الهی 

مثبت یا منفی دارد پس  تأثیرکه هر کار خوب و بدی عالوه بر انجام دهنده آن بر دیگران هم 

به  در بُعد کالن، مسئلهاین  2دور داشت. ها بدیتشویق کرد و از  ها خوبی بهباید دیگران را 

در عرصه حیات بشری توسط شایستگان و اولیاء الهی  تر گسترده تأثیرگذاریو  تشکیل حکومت

خوب و بد اعمال و افکار خود را فراموش کنیم و نباید نسبت به  تأثیر. پس نباید شود میمنتهی 

 باشیم. مسؤولیتو بدون احساس  توجه بیدیگران 

 مشاهده اعمال ی دربارهبخش سوم: نکات
 چیست؟ خطاهای انسان در زندگی از منظر ملکوت نیرت عیشا

بود.  ها انساندر آن اشتباهات زیادی کرده بودم در ارتباطم با  ام زندگیهایی که در   یکی از جنبه»

به یاد  مثالًکردم.  خواستم نگاه می آوردن آنچه می به دستای برای  به شکل وسیله ها آدممن به 

به  ازحد بیشکردم که  محلی بود زیرا فکر می دارم که در نوجوانی برخوردم با پدرم با سردی و بی

 به وجوددیدم که برخوردهای من چه احساسی در او  ام می دهد. در مرور زندگی کارش اهمیت می

یم. کرد می که او از دست من عصبانی باشد و ما مرتب دعوا شد میآورده است. برخورد من باعث  
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. اکنون ام شده واقعتقصیر پدرم است و من مظلوم  ها اینکه تمام  کردم میمن همیشه تصور 

استاد دانشگاه بودم یک  که هنگامیدیدم که  .که من خود نقش زیادی در آن داشتم دیدم می

که به او  کردم میدل در مورد مشکالتش به دفتر من آمده بود. من تظاهر  ی درددانشجو برا

 میز زیر و بودم شده کسل خیلی شیها حرف از حقیقت در ولی ،کنم یم توجه گوش کرده و

 را رفتارم یها یکار زهیر این تمام من منتظر بودم که زودتر برود.  و کردم می نگاه را ساعتم مرتب

 1«.دیدم دوباره فرشتگان این حضور در
 همدلی فرشتگان در هنگام مشاهده اعمال

. کردم میحس  ام زندگیو خوشحالی و حزنشان را در حین مرور  احساسات آن فرشتگانمن »

. اند بودهند که اعمالم بد یا خوب گفت میند و به من نداد میرا مورد قضاوت قرار نم ها آن حال بااین

عشق و  ،کردند تنها برای اینکه به من را متوقف میمرور زندگی م بسیاری از اوقات فرشتگان

دیدم که وقتی بچه بودم به من  شد. می می تحمل غیرقابلدیدم برایم  آرامش دهند، زیرا آنچه می

شدن از آن روحیه دور شده  تر بزرگبا  تدریج بهبود که مهربان و بخشنده باشم ولی  شده دادهیاد 

هر یک شو ظاهر بهدر حالی بود که من  ها اینو مغرورتر شده بودم. تمام  تر خودخواهبودم و مرتب 

 خداوند از با غرورم چگونه شدمن نشان داده بودم. به  خوب شهروندو یک  خوب، یک پدر خوب

 2.«دروی برگردانده بو
 کم بودن اعمال خوب

تر از  کمتر و کوچک ها آنمن همچنین کارهای خوبی را که کرده بودم دوباره تجربه کردم، ولی »

کردم بزرگ بودند در  آن بودند که من تصور و انتظار آن را داشتم. بیشتر کارهایم که فکر می

 نفعی انتظار که بود درجایی بودم کرده دیگران به کمکی و خدمت اگر اهمیت بودند.  حقیقت بی

 3«.باشد بوده غرورم ارضاء سادگی به نفع این ولو داشتم، خودم برای
 اساسی آن سؤاالتمرور زندگی و 

من را با عمل سزارین از بدن  که هنگامیطفلی خردسال بودم دیدم،  که وقتین خودم را از م»

ساله  12 که وقتیخودم را دیدم که …مادرم خارج کردند و در دستگاه اطفال نارس گذاشتند

را م یباز اسبابنری هواپیمای چوبی ترم هِ بودم یک روز به منزل برگشتم و دیدم که برادر کوچک

 من درون در تدریج  که با زحمت ساخته بودم شکسته است. خشم و عصبانیت من نسبت به او به

 ادامه ها سال برای و شد تبدیل ام خانواده تمام از روگردانی و کشیدن کنار به و شده سخت

 ای صحنه هر در و شدند داده نشان من به سال 21 این در من زندگی جزئیات ریزترین …یافت
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 سؤال این کردی؟ چه خود زندگی با: داشت وجود ضمنی سؤال یک شد می داده نشان من به که

 رسید می نظر به بلکه بودند، ما چشمان جلوی در ها آن تمام زیرا نبود، وقایع و به اتفاقات راجع

آیا  ای؟ به دیگران محبت کردهات  ها باشد. چقدر در زندگی ها و اولویت ؤال راجع به ارزشس که

 ...که من اکنون تو را دوست دارم؟ گونه آنای،  دیگران را بدون شائبه و چشمداشت دوست داشته

من )در پاسخ به این سؤال که به دیگران چقدر مهر ورزیدی( به انتخاب رشته پزشکی و اینکه 

ام در کنار  چطور توسط آن به مردم کمک خواهم کرد اشاره کردم. ولی در مرور زندگی

هایم دیده  ها، صحنۀ ماشین کادیالک و هواپیمای خصوصی و بقیه افکار و نیت های کالس صحنه

 ها سؤال این از من علنی و در صحنه نمایش بودند.  کامالًهم مانند اعمالم  ها آنشدند که  می

ر کردم که آخر من عمری نکرده بودم که فرصت برای انجام کار چندانی داشته فک. شدم عصبانی

تواند  باشم. جواب این فکر من با مهر و نرمی زیادی داده شد: مرگ در هر سن و سالی می

«.فرارسد
1 

 آینده خودمشاهده 

خود را تغییر دهم و یا به همان  وزندگیبه من این انتخاب داده شد که یا به دنیا بازگشته »

گشتم، دیگر هیچ بهانه و عذری نداشتم و  فضای تاریک و پر از درد بازگردم. ولی اگر به دنیا برمی

و دیدم که باید  در زمین نشان داده شد ام آیندهدانستم. به من زندگی  توانستم بگویم نمی نمی

های معنوی که زده  یک یهودی بسیار مذهبی روی زمین زندگی کنم. باید تمام آسیب عنوان به

به من هشدار  ها آنگفتم.  را که دیده بودم می چیزهاییکردم. باید به همه تمام  بودم را جبران می

«.دادند که بار دومی وجود نخواهد داشت
2

 

 زندگیمشاهده دوران کودکی در مرور 

 که ام زندگی جزئیات از بسیاری. داشتم سال 12 فقط زیرا بود کوتاه نسبت به من زندگی مرور»

 بودند پرارزشی بسیار ولی کوتاه لحظات ها آن از بعض. دیدم دوباره را بودم کرده فراموش را ها آن

 اکنون. کرد می نگاه من به مادرم و بودم کیک یک خوردن حال در و بودم بچه که وقتی مثل

 3 که وقتی یا. ببینم را کرد می حس من به نسبت و بود او نگاه در که عطوفتی و عشق توانستم می

. بود آن در که شعفی و شادی و کردم می بازی خانه حیاط های چمن در و بودم ساله 4 یا

 3«دیدم. می ای العاده فوق شفافیت و جزئیات با را چیز همه و ها چمن ابرها، درختان،

 بخش چهارم: مشاهده افکار و نیات
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آنچه در زندگی و سرنوشت انسان  کنیم میفکر  ؛کنیم میما در فضای جامعه دینی زندگی  بااینکه

این تصور درست نیست بلکه افکار و  ظاهراًاما  ؛تنها و تنها اعمال ماست شود میاست و ثبت  مؤثر

بکنیم  یدنظریتجدبهتر است در ماهیت عمل  بسا چه. شوند میبوده و ثبت  رگذاریتأثنیات ما هم 

ذهنمان تنها به کارهایی که با بدن  "میسینو یمرا  تانما اعمال" خوانیم میتا اگر در متون دینی 

یک عمل باطنی و درونی  عنوان بهمنصرف نشود بلکه فکر و نیت را نیز  دهیم میخود انجام 

 چون عمل است. ؛و نیت ما نیز ثبت شدنی استفکر  است که باور خواهیم کرد، گونه اینبپذیریم. 

تصریح  ها آنقرار گرفتن انسان درباره  سؤالدر تعالیم دین به اهمیت و ثبت افکار و نیات و مورد 

 شده است.

 قرآن کریم به مراقبت از فکر و اندیشه و نیت توجه دارد:

 1«و ذروا ظاهر االثم و باطنه»

 آن راهم ظاهر گناه را رها کنید و هم باطن 

 2فکر و نیت گناه است. ،که منظور از آن اند کردهمفسرین در تفسیر باطن گناه تصریح 

موسى بن »( به پیروان خود فرمود: لیه السالمع) مسیححضرت است که  شده نقلدر روایتی 

فکر زنا را هم نکنید؛ زیرا  کنم میعمران به شما دستور داد زنا نکنید، اما من به شما سفارش 

اى، آتش روشن  کسى که به زنا بیندیشد، مانند کسى است که در اتاق زیبا و رنگ آمیرى شده

آن را سیاه و  ،دود کم دستممکن است خانه در آتش نسوزد، اما  هرچندکند. در این صورت، 

 3«کند میخراب 

 :داند می سؤالقرآن کریم قلب را نیز مورد  

 4«البصر والفواد کل اولئک کان عنه مسووال ان السمع و»

سر بزند پس عمل او  جوارحی نیست که از او عمل این در حالی است که قلب از اعضاء بدن

 .گیرد میقرار  سؤالهمان نیت و اندیشه و عقیده است که مورد 

و در مرور اعمال،  سازند یمعلم و عمل هویت انسان را  ،که بر اساس اصول گذشته فراموش نکنیم

 مشاهده مانند ،پس مشاهده افکار ،یعنی همان علم و عمل را کند میانسان خودش را مشاهده 

 امری طبیعی بلکه ضروری است. ،اعمال

 است بر اهمیت افکار و مشاهده آن پس از مرگ. یدییتأ تجربیات نزدیک به مرگ

                                                           
 121. قرآن کریم، سوره انعام آیه 1
 . تفسیر نور، محسن قرائتی، ذیل آیه2
 451، ص 3غرر الحکم، ج  .3
 36. قرآن کریم، سوره اسراء آیه 4
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توانستم تمام افکاری را که در زندگی از خاطر من گذشته بود ببینم. تصویر  من همچنین می»

شدم که چقدر افکار ما حقیقی و  زده شگفتافکار من نیز به همان اندازۀ اعمالم قوی بودند. من 

من متوجه شدم که هر عمل و فکر  .ای از نور به هم متصل بودند نیز با رشته ها آنقوی هستند و 

ام روی من و اطرافیانم مؤثر بوده است. هر احساس  و هر اتفاق زندگی جای گذاشته من نقشی به

کرد شده  ام را به هم متصل می و هر دفعه که متوجه نوری که اتفاقات زندگی من، هر نیت من

«.آمدند بودم، همه و همه به حساب می
1 

ال که به دیگران چقدر مهر ورزیدی( به انتخاب رشته پزشکی و اینکه من )در پاسخ به این سؤ»

ام در کنار  چطور توسط آن به مردم کمک خواهم کرد اشاره کردم. ولی در مرور زندگی

هایم دیده  ها، صحنۀ ماشین کادیالک و هواپیمای خصوصی و بقیه افکار و نیت های کالس صحنه

«علنی و در صحنه نمایش بودند. کامالًهم مانند اعمالم  ها آنشدند که  می
2 

بلکه معیار اساسی در ارزش  شوند مییک واقعیت خارجی ثبت  عنوان به تنها نهنیات و افکار ما 

بلکه مهم  دهید میمهم نیست چه کاری انجام "خواندیم که  ازاین پیش. استگزاری اعمال نیز 

هرچه نیت انسان در انجام  ".دهید میبه چه نیتی انجام  عبارتی به آنستکه که به چه علت یا

 باشد عمل نیز ارزشمندتر است. تر الهیو  تر صحیحاعمال 

 هدف از مرور زندگی بخش پنجم:

 ؛است رانهیگ سختدر تجربیات، نوعی حساب کشی شاید فکر کنیم مشاهده اعمال و مرور زندگی 

مرور زندگی را باید یک بررسی باطنی و دقیق از خویشتن محسوب  اساساًاما این درست نیست. 

 ؛کرد؛ تا انسان ببیند چیست و چگونه است؟ چون اعمال انسان رکنی اساسی از هویت او هستند

درس و هشدار بسیار مهمی نیز باشد.  تواند میاما برای یک تجربه کننده این یادآوری اعمال 

عمیق  ینیب واقعبا یک  تواند میخود را ادامه دهد لذا  وزندگید چراکه او قرار است به دنیا برگرد

به اصالح و بازسازی آن بپردازد. پس مرور زندگی  و هویت فعلی خویش وزندگیاعمال  نسبت به

دچار تحول  مطمئناً شد میکه اگر به ما نیز داده برای تجربه کننده یک هدیه بزرگ الهی است 

اخبار موثق  ،میا دهینچشرا ندیده و حاالت سخت دیدنش را  اعمال خود اما هرچند ما ؛یمشد می

که باید  میا افتهی دستپس ما نیز بدین واسطه به بصیرتی  ؛ده و می دانیمیشنرا  شیها درسآن و 

 قدر بدانیم. آن را

                                                           
 رومی تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 ریچی جرج تجربه ،سایت تجربه های نزدیک به مرگ. 2
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و  وزندگیبرای من مانند یک هدیه و فرصت بود تا بتوانم گامی به عقب برداشته  ام زندگیمرور »

 1«عملکرد خود را بفهمم.

 ساختن آگاه منظور به . مرور زندگی من تنهادرآوردندرا برایم به نمایش زندگی م ها آنسپس »

 2«.بود من

های مهم از  زندگی، ما صحنه در بازبینیو مرور شد.  بازبینیزندگی من برای من  آنجادر »

است و درد و  قرار داده تأثیرکه عملکرد ما دیگران را تحت  گونه آنبینیم و  زندگی خود را می

کنیم و خود  حس می حقیقتاًناراحتی یا خوشحالی و مهری که در دیگران ایجاد کرده است را 

زندگی تنبیه نیست، بلکه ایجاد بصیرت و دید در  بازبینیشویم. منظور از  مفعول اعمال خود می

 3.«تا بتوانیم نسبت به دیگران شفقت بیشتری حس کنیممورد نتایج تصمیمات و اعمال ماست 

آورده  به دست آگاهیرا تحمل کرده بودم، ولی از آن دانش و  نگری درونمن درد و سختی »

«.را تصحیح کنم ام زندگیتوانستم با آن  بودم که می
4 

و  واحد درآنهای زیادی )از درک و بینش( را  ام، گویی کتاب های زندگی در طول بازبینی صحنه»

«.کردم با شفافیت و وضوح زیاد در خود جذب می
5 

و علم و حکمت خود آفریده است  با قدرت متعال، که خداوند پرعظمتیآری در صحنه جهان 

. مشاهده اعمال که تجربه ای سخت و طاقت فرساست نیز در در خدمت تعالی ما هستند چیز همه

 قهرها و خشم ها هم در خدمت تعالی ما باشند.خدمت تعالی انسان است. چه می دانیم! شاید 

 مشاهده اعمالمرور زندگی و  حاالت انسان هنگام: مششبخش 

باشد  بخش لذتو  زیانگ بهجت ،در هنگام دیدن اعمال نیک تواند میکه  قدر همانمرور زندگی 

گان در ندحاالت تجربه کن باشد. آور شرمو  زیتأثرانگدر هنگام دیدن اعمال ناشایست  تواند می

 .دنکن میدینی خودمان را تداعی  اخبارمشاهده اعمال 

 در خواستم یم و دیدم مین آنجا الیق را خود و بودم شرمنده بودم داده انجام زندگی در ازآنچه»

 6«.شوم پنهان خود اعمال از تاریکی

                                                           
 ایمی نام به ، دختریسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 استرم هوارد ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 کروگر رونالد تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 برینکلی دنیون تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 موریسی دایان تجربه، تجربه های نزدیک به مرگسایت  .5
 استرم هوارد تجربۀ ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ6
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در آنجا زندگی و اعمال من جلوی چشمم نمایش داده شدند. آنچه دیدم باعث شد سرم را از »

من در مورد بسیاری  1را دیده بود. ها آننیز همۀ )خدا( شدت خجالت به زیر بیفکنم، زیرا او 

«.کرده بودم خوشحال نبودم ازآنچه
2 

بودم. من همۀ کارهایی که کرده قرار و سرخورده  وقتی مرور زندگی من به پایان رسید من بی»

ها  و خوبی شان ها و نهایت تاریکی و ترسناکی بودم را با شفافیت و جزئیات کامل دیده بودم، بدی

تصور من بود. ولی در پایان من خود را ناالیق و ناکافی  هرگونهورای  ها آنکه خوشحالی و پاداش 

برای قضاوت در مورد من نبود. در حقیقت نیازی هم به حضور کس  کس هیچیافتم. در آنجا 

خواستم در درد عذاب وجدان و محکومیت خود ذوب شوم. آتش  دیگری نبود. من خود می

«.آمد حسرت و ندامت در حال سوزاندن من از درون بود، ولی از دست من هیچ کاری برنمی
3 

صحنه به صحنه برایم به نمایش  بعدازآنمن  به من صحنۀ تولدم نشان داده شد و ادامۀ زندگی»

که گوئی آن اتفاقات همان موقع در حال رخ دادن بودند.  بودند زندهقدر  ها آن صحنه ندرآمد. ای

قدر  بود. آن آور شرمبرایم بسیار  ها آنآیند بودند ولی دیدن بعضی از  ها برایم خوش بیشتر صحنه

آیند را نیز از میان برد. من برای  های خوش شرم و احساس گناه بر من غلبه کرد که لذت صحنه

کردم. من دیدم و حس کردم که  کرده بودم احساس تأسف و پشیمانی زیادی می ازآنچهای  پاره

«.چطور با رفتار خودخواهانه و نامناسبم موجب جراحت و درد دیگران شده بودم
4

 

 شده است: یگذار نام روز، حاالت افراد در آن حسب به قیامت ایه نامبرخی از  رسد میظر به ن

 روز پشیمانی و ندامت 5«یوم الحسره»

 روز احساس ضرر بزرگ 6«یوم التغابن»

 :فرماید میقرآن درباره برخی 

 3«طرفهم ممقنعی رووسهم ال یرتد الیه نمهطعی»

 زنند ینمپلک  و کنند یمذلیالنه نگاه  که یدرحال شتابانند

 8«و قال الکافر یا لیتنی کنت ترابا»

                                                           
 (14. الم یعلم بان اهلل یری/ آیا انسان نمی داند خدا ) او و اعمالش را ( می بیند.) قرآن کریم ، سوره علق آیه  1
 لورا تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
 واالس رانل ، تجربهتجربه های نزدیک به مرگسایت  .3
 زایمان هنگام در زن یک تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ4
 33 . قرآن کریم سوره مریم آیه5
 3 . قرآن کریم سوره تغابن آیه6
 43 . قرآن کریم سوره ابراهیم آیه3
 41 . قرآن کریم سوره نبا آیه8
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 مشتی خاک بودم. کاش ای گوید میو کافر 

 :گوید میدرباره برخی نیز 

 1«اهله مسرورا الی ینقلب»

 .گردد بازمیخویشان خود  سوی بهبا شادی و سرور  مؤمن

 2«فیقول هاء م اقروا کتابیه»

 بخوانید.بگیرید و بیایید کتاب اعمال مرا  گوید می مؤمنپس 

و کتاب زندگی و وجود  یعنی جایگاه برتر و باالتر آری کتاب زندگی و وجود خوبان در علیین

این انسان است که با انتخاب و عمل  است.یعنی در جایگاه تنگ و ضیق و زندان بدان در سجین 

 .کند میرا تعیین  گاهیجا آنخود 

 ارزشمندترین اعمال از منظر ملکوتتم: بخش هف

 پردازیم میجایگاه افراد و اعمال را تعیین کنیم به اموری  سویی اینوقتی بخواهیم با معیارهای 

که از منظر اهل دنیا بزرگ و ارزشمند است. ریاست، پست، مقام، موقعیت اجتماعی، ثروت، 

 یها برنامهو  یچنان آن، سفرهای وضعیت زندگی و مسکن و رفاهیات و امثال آن و از میان کارها

 اما آیا از منظر ملکوت هم این عناوین و این کارها ارزشمندند؟ آید میبه چشم  پرطرفدار ،پرخرج

 جوایزی و مالی و شغلی و تحصیلی یها تیموفق تمامی بودم، کرده زندگی در ازآنچه بسیاری»

تنها  تقریباً .نداشتند ارزشی هیچ آنجا در بودم کرده کسب که مدارکی و بودم کرده دریافت که

 3«چیزی که از دید آن فرشتگان مهم بود رفتار و برخوردهای من با دیگران بود.

 بود مریض شدت به نداشتم خوبی روابط او با که خواهرم شب یک بودم ساله 8 که هنگامی دیدم»

فته و او ر اتاقش به بودند خواب همه وقتی شب نیمۀ در من. بود رفته خواب به شدیدی تب با و

خواب بود برای مدتی نوازش کردم. اکنون  که درحالیرا از صمیم قلب در آغوش گرفتم و 

4«انجام داده بودم. ام زندگیبود که من در تمام طول  ییکارهااز بهترین  یکی اینکه  دیدم می
  

 از را نیکی  کههایی بود آنجاموارد  ازجملهو  ویژه خوب هستند به من گفته شد چه چیزهایی به»

ارزش دارد زیستن در  واقعاًآنچه  دمیفهم .بودم داده انجام چندان محاسبۀ و فکر بدون و دل روی

غش  بودن و تا حد توان با دیگران قلبی خالص و بی خوشحال .است عشق و ابراز آن از درون قلب

های خویش وفادار و صادق  نگفتن ولی از خود مراقبت کردن و به خویش و ارزش دروغ .داشتن

                                                           
 3 . قرآن کریم سوره انشقاق آیه1
 13 قرآن کریم سوره حاقه آیه .2
 استرم هوارد ۀتجرب ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
 استرم هوارد ۀتجرب، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
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احساس سرور بودن و تا حد امکان  در .از دیگران  بدون قبول کردن رفتار منفی دنیبخش .بودن

برای دیگران نیز  و ؛خود را تغذیه کردن و بهترین دوست خود بودن روح .در زمان حال زیستن

دوست خوبی بودن ولی توجه داشتن به اینکه هر یک از ما مسیر خاص خود را برای رشد و 

 که وقتی ها آنو فراموش کردن  و مشکالت را در ذهن خود نگاه نداشتن مسائل .یادگیری داریم

استقامت و توان  که هنگامیو سعی در حل کردنشان  ها آنشرایط سخت است و رسیدگی به 

 ابراز .خویش و خود را مورد فشار بیش از توان قرار ندادن بخشودن .وجود دارد ها آنغلبه به 

 نشین دلیاد گرفتم که مردن بسیار زیبا و  من .نیکی و گرامی داشتن تمامی آنچه زنده است

«.است
1

 

وجود نور به من نشان داد که تنها چیزی که در زندگی مهم است عشقی است که احساس »

و افکارمان. هر چه که  ، از طریق رفتارمان، گفتارماننماییم میکنیم و آن را به دیگران ابراز  می

 اهمیت بیاست اگر از روی عشق نبوده در حقیقت پوچ و  شده گفتهیا انجام یا  وپرداخته ساخته

است و گوئی هرگز نبوده است. عشق تنها چیز مهم است و تنها چیزی است که باقی خواهد 

«.ماند
2

 

زمینی تفاوت  های باارزشآسمانی  های ارزشمتفاوت است.  کامالًمعیارها در ملکوت  اینکه مثل

 آنچهاست.  مدار انسانبسیار زیادی دارد. هدف و برنامه زندگی از منظر ملکوت امری الهی و 

الهی و انسانی  کننده تأمینایمان و عمل صالح در ادیان بخصوص اسالم مطرح است  عنوان به

تفکر الهی فراگیر و بدون یک عمل  و بودن برنامه زندگی انسان است. انسان بدون یک نگاه

حیات ابدی و  های باارزشسازگار  تواند مین ها انسانو بخصوص  هر چیزیشایسته در ارتباط با 

 که در حیات دنیوی از طریق پیامبران خود، مارا با شد. باید خدای متعال را شاکر باشیمملکوت با

شر و بدی  های راهخیر و نیکی هدایت و از  های راهحقیقت یگانه و مهربانش آشنا ساخت و به 

 و هر ساعت توفیق و توان حرکت در این مسیر روشن را از او بخواهیم هرروز. باید در نمودآگاه 

 دعای بندگان خویش است. کننده اجابتو که ا
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 مفصل نه

 پیوستن به ملکوت اعلی

ورود به ملکوت همان داخل شدن در رحمت و عشق الهی است. اوصاف این عالم چنان شگرف و 

افزون و به گفت تا شوق و رغبت بایداما  که هرچه درباره آن بگوییم کم استبهجت آفرین است 

 که ؛اندیشه و عمل شایسته حاصل و وصول ممکن شود ،اراده بدل گردد و تا از آن و عزم

دستیابی به ملکوت منوط به مرگ متعارف نیست بلکه به حصول شایستگی در انسان است. هر 

و از شراب  سازند میبه آن داخل  دریغ بی او راانسان شایسته ورود به عالم نور شود  که زمان

عارفان و عاشقان بیشمار در همین جهان ظلمانی بدان نائل  همچنان که نوشانند میوصل به او 

شدند. در این فصل به نحوه پیوستن انسان به نور ملکوت و یگانگی با آن و همچنین پیوستن به 

 .پردازیم میخدای متعال مهربان و فنای در او و نیز اوصاف کمال و جمال او 

 حضور در ملکوت اعلی و اوصاف آنل: بخش او

که ملکوت  یابد درمیانسان  حال درعینبیکران در بیکران است.  ،عالم ملکوت اعلی یا عالم نور

و با او یگانه  خود او از مراتب عالیه وجود ای رتبهم اینکه مثلامری درونی و ذاتی برای اوست 

 است. و آگاه کامل و زنده چیز همه. در ملکوت است

فردی یا خارجی. هر  حدومرزبه یاد دارم که این دنیاهای نور بسیار عظیم و پهناور بودند، بدون »

بودن  یداشتن دوستو  ینینش دلدانش کامل داشت. زیبایی و  چیز همهموجودی در آنجا دربارۀ 

 بود، نور چیز همه و بود شده ساخته نور از آنجا در کس هر و چیز هر. بود آنجا ورای توصیف

آورم، نور زنده و آگاه  یاد می به همه از بهتر که است چیزی نور. بودند «افراد» و «چیزها» بااینکه

«.و هر چیز بود، جوهر و حقیقت تمامی چیزها چیز همهکه  بود. یک نور زنده
1 

 طور بهداد.  را آزار نمیچشمان م حال بااینید بود، ولی تر از خورش نور هزاران بار درخشنده»

 من و است من درون او کردم می احساس ام.  گشته دانستم که به منزل و وطنم باز خاصی می

 احساس خود در و بود زنده نور .کردم میهستی متصل حس  همۀ به را خود من. هستم او درون

«کردم. حس بودنم تمام در را او عشق من. داشت را عشق حقیقی
2 

و حتی به  کند، پاسخ دهد برقرارتوانست با دیگران ارتباط  این دستۀ گل زنده بود، هر گل می»

 3«.های دیگر آگاهی دهد گل

                                                           
 لیزا تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
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چرا ساقه داشته باشند؟ در روی زمین »ساقه ندارند. او گفت  ها گلگفتم این  مادربزرگممن به »

ساقه دارند. هر چیزی که خدا آفریده برای رسیدن  ،برای دریافت آب و مواد غذائی از زمین ها گل

 1.«استشکل خود  نیتر کامل در زیچدر حرکت است. اینجا هر  اش یمعنوبه توانائی و کمال 

چیز آنستکه به آن متصل و با آن یگانه  نیتر یعیطبملکوت امری درونی و ذاتی باشد  که وقتی

 است. نور عالمیگانه شد. یگانگی سِرّ  توان میدر آن عالم بیکران نیز  هر چیزیشویم بلکه با 

که به گریه افتادم، زیرا  فراگرفترا و چنان احساسی از سپاس و عشق م من با نور یکی شدم»

همه از »کردم که من نور هستم و نور من است. دوباره آن صدا را شنیدم که تکرار کرد  حس می

سرور من غیرقابل وصف بود، احساس غوطه . 2«گشت بازخواهیمو همه به نور  ایم نور آمده

 هیچ بدون ها سقف و دیوارها میان از توانستم می من …خوردن در این اقیانوس عشق و آگاهی و

، دیگر 3ل و فرمی بودمو بدون هیچ شک حدومرزعبور کنم. بدون  آور سرساممشکلی با سرعتی 

«.یکی بودم چیز همه باکردند و  را کنترل نمیاحساساتم م
4 

در این موقع توجه من به پیرامون من برگردانده شد و متوجه یک گل بسیار زیبا شدم که شبیه »

درخشید. این گل زنده بود و احساس  می رنگ نارنجیبه گل آفتابگردان بود و در یک هالۀ نور 

را سوی او برگشته و گفتم این گل م کردم که مرا دوست دارد. من دوباره در حیرت و تعظیم به می

همۀ چیزها برای تو از جنس عشق »توانم محبت او را حس کنم! او گفت:  وست دارد، من مید

 آن! بود من گل آن و بودم گل آن من …در آن موقع من همۀ آن را حس کردم.« اند شده آفریده

 و بود زنده نیز آن روی آب قطرۀ هر و احساس از پر و زنده هایی بارنگ بود افالکی مانند گل

«.ای توصیف آن را ندارندیار کلمات ،ورزید می عشق
5 

العاده بود. در اینجا یک گل با من  درخشید و زیبایی آن خارق مختلف می یها بارنگدستۀ گل »

 کامالًکردم را حس کرد. این گل  احساس کرده بودم یا می حال تابهو هر آنچه را که من  یکی شد

گذاشت، روی فکر من، احساس  تأثیرو با روح و وجود لطیف خود روی من  به درون من آگاه شد

کردم  شدن حس می یکی اینو هویت من. من آن گل شدم و آن گل من شد. سروری که از  من

خواستم  می که طوری بهشناختم  تر از هر احساسی بود که تا آن لحظه می تر و ارضاء کننده مطبوع

                                                           
 واالس رانل تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 (156قرآن کریم سوره بقره آیه ) گردیم. . انا هلل و انا الیه راجعون/ ما از آن خداییم و به خدا بازمی2
 دهد که انسان در همه مراتب دارای بدنی با شکل و فرم خاص نیست. . این بیان نشان می3
 آنتونت جزیان تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
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جای خود و باالی سطح زمین  و همه به امر کرد که برگردند ها گلمادربزرگم به . گریه کنم

 1«.برگشتند، ولی جوهره و اثر آن یک گل در من باقی ماند

اینکه ضمیر من این حقیقت را درک کرد، من خود را غرق و ممزوج در آن نور آبی و  محض به»

وجود من  ذرۀ ذرهبدون شکل و فرم یافتم. توصیف آن بسیار سخت است، گوئی تمام حواس من و 

«.شده بود. نور از درون شروع به صحبت با من کرد عبا عشق خالص او اشبا
2 

این  ؛یابد میزیادی به درون انسان راه  های دانشبا اتصال و یگانگی انسان با تمام حقایق هستی 

 مفهوم گسترش وجودی انسان در ملکوت است. نیتر یعیطب

عظمت خداوند متعال را احساس کردم. احساسی که همراه  یا لحظهدر این لحظه بود که برای »

و تمام عالم  3در آن لحظه من به تمام علوم احاطه داشتم که یطور بهبود با دانش و معرفت کامل، 

«برایم در دسترس بود.
4 

را بدانم. نور شروع به نفوذ در  ها آنخواستم جواب  سؤاالت زیادی در ذهنم نقش بستند که می»

شدند. نور  را کامل کرده باشم جواب داده می ها آنذهن من کرد و سؤاالت من حتی قبل از آنکه 

 5.«را با تمامی حقیقت پر کندتوانست م و آگاهی بود و میا

آورم( که باعث شد شوکی از شادی و سرور  سپس به من دو کلمه گفت )که اکنون به یاد نمی»

توانستم  می ای از معرفت و دانش بودند. من  در درونم حس کنم. این کلمات مانند مجموعه

«.است چیز همه واقعاًرا بفهمم، منظورم  چیز همه
6 

موجودات و آفریدگان دارد. آرزو و خواست انسان انسان در آن اوج ملکوت نگاهی متفاوت به تمام 

 .گردد میمتحول  کامالً ها آنبه  تنیز نسب

کردم و  ای نسبت به تمام مخلوقات حس می العاده در این حال من احساس محبت و شفقت فوق»

این احساسات با هر چیزی که  3بود. آور حزندیدند برایم بسیار  درد و رنج آنانی که نور را نمی

در آنجا فهمیدم که آنچه تمام  من .تر بود مراتب قوی و به تجربه کرده بودم بسیار متفاوت تاکنون

که در تمام ذرات هستی نفوذ  دارد عشق است دهد و پایدار نگاه می هستی را به هم پیوند می

                                                           
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 پارتی راجیو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
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 احمد آقای ، تجربۀسایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
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خواستم که همه مانند من در آن احساس عشق و سعادت  کرده است. من از صمیم قلب می

«.بکاهم ها آنو به آنانی که در تاریکی هستند کمک کنم و از رنج  1باشندور  غوطه
2 

باشد  درک قابلاز این عظمت، زیبایی و احساس قشنگ برای همه مردم عالم  یا لحظهاگر »

باقی نخواهد ماند و ظلمی  یا گرسنهمطمئن باشید دیگر جنگی در عالم صورت نخواهد گرفت و 

«به کسی روا نخواهد شد!
3 

 ظلمتکده دنیا را فراموش کند امر عجیبی نیست. ،انسان ،اگر در این فضای پر از نور و عشق

نمود و مرتب نیز  می شده فراموشبه نظر چیزی دوردست و  ،من روی آن وزندگیدیگر زمین »

فتاده اتفاق نی وقت هیچ اصالًروی زمین مانند اینکه زندگی من  تقریباًگشت،  تر می رنگ برایم کم

«.است
4

 

 متعال و اوصاف او حق بهاتصال بخش دوم: 

 خداوند ادراک و مشاهده ذات ،کنندگانواالترین حاالت و مراتب تجربه معنوی تجربه  مطمئناً

و فنای در اوست. انسان در ملکوت اعلی و در نور الهی آن بیش از او تعالی  بهو پیوستن  متعال

اموری که از حد  . البته شرحشود میو در آن ذوب  کند میرا درک  هر زمان خدا و اوصاف او

 ناگزیر است. حال درعینبسیار سخت و  ندا توصیف خارج

قابل وصف  عنوان چیه بهبود که  5یداشتن دوستو  باعظمت چنان آنذات کبریایی پروردگار »

 6.«ستین

را دیدم که پر از مهر  زیباییمن به اطرافم نگاه کردم و باالی سرم نور سفید بسیار درخشنده و »

م، بیش از هر خواستۀ دیگر خواستم به سمت آن نور سفید برو و عشق بود. من با تمام وجود می

عشق واقعی وجود دارد که چنین  دانستم که در سوی دیگر نور در عمرم آرزو کرده بودم. می هک

ود فکر کردم که این کند. این نور پر از مهر و محبت بود و من پیش خ خود جذب می سوی بهرا م

 3.«نور خداست

                                                           
1
در سوره یاسین در داستان حبیب نجار که به دست قوم خود به شهادت رسید می خوانیم که بعد از شهادت گفت: ای .  

 کاش قوم من می دانستند که خداوند مرا بخشید و مرا از گرامی داشته شدگان قرار داد. 
 جاستین ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 احمد آقای تجربۀ ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
 لیزا تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 الجنان، شیخ عباس قمی، دعای جوشن کبیر( مفاتیح) داشتنی. . یا خیر حبیب و محبوب/ ای بهترین دوستدار و دوست5
 احمد آقای ، تجربۀ. سایت تجربه های نزدیک به مرگ6
 سلرز تجربه پیتر، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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بسیار  چیز همه باو یکی شدن  شدن به نور کردم. احساس عشق، پذیرش تر نزدیکشروع به »

دانم آیا بالفاصله  ام که نمی به یاد دارم که در قسمتی از تجربه 1عمیق و ورای توصیف بود.

ولی دوباره به سمت نور  2ام برگشتم به حلقۀ فامیل درگذشته نهمرور زندگی بود یا  بعدازاین

طور کامل.  بازگشتم. من به نور چندان نزدیک بودم که در شرف یکی شدن با آن بودم، ولی نه به

العاده بود و امکان شرح آن با کلمات وجود  و سعادت در آنجا خارق احساس یگانگی، عشق، آگاهی

و با او و همۀ هستی  3ناپدید شده« من»شدم،  ور کامل با نور یکی میط ندارد. آگاه بودم که اگر به

«.طور واضح پاسخ داده شدند شدم. تمام سؤاالت من به یکی می
4 

تر،  العاده و غیرقابل وصف است. باخدا هر چیزی بسیار شفاف احساس یکی بودن باخدا خارق»

الوهیت که  وزندگیاست، در این پویائی سرشار از انرژی  تر آفرین نشاطو  تر تر، عمیق زنده

 از خدا عشق .است فهم  سادگی آن ماوراء حال درعینپیچیدگی و عمق آن ورای درک، ولی 

و از رضایت بهترین  دوست، از عشق بهترین همسر، از محبت بهترین مادر ترین نزدیک دوستی

ترین آرامش  عمیق حال درعینمانند زیباترین موسیقی است که  ؛است تر کاملعشق به خود 

شوند و به ابدیت این لحظه  سکوت را به همراه دارد. در خدا آینده و گذشته و حال باهم یکی می

که « نم»برد. نه ابدی بودن این  ی میگردند. در آن حال انسان به ابدی بودن خود پ تبدیل می

 ارضاء دنیا از بیشتر  «من» تمایالت آن در که  در بهشتی وزندگیبیند  خویش را مجزا می

 و ها تفاوت ورای و نیست جدا که خودی الهی، و حقیقی خود بودن ابدی واقعیت بلکه. شود می

به  درنهایتدرک کردم که دوگانگی یک تظاهر و توهم موقت است و  من. است ها دوگانگی

بینیم مانند  دوگانگی و تمایزهایی که ما می 5گردد. برگشته و ناپدید می خداسرچشمۀ یگانگی 

«.سازد است که از یک شی واحد چند تصویر می ای خورده ترکآینۀ 
6 

 باورنکردنی طور بهسپس آن موجودیت مرا راهنمایی کرده و به موجود دیگری معرفی نمود که »

با نوری  تر بزرگزیبایی و عشق داشت به حدی که کسی قادر به درک آن نیست. او موجودی 

بود. او خدا بود. موجود اول مرا به این نور هدایت کرد و اجازه داد که آن نور مرا در  تر درخشنده

ساخته شده بودیم!  زیچ کیمن و عشق برای همیشه و تا ابد یکی شدیم. ما از  3.فروبردبرگرفته و 

                                                           
 ، باب اسماء(1اصول کافی ،ج ) اکبر من ان یوصف/ خداوند برتر از آنستکه وصف شود. . اهلل 1
 (3 گردد. )قرآن کریم سوره انشقاق آیه سوی خویشانش با شادی و سرور بازمی . ینقلب الی اهله مسرورا/ به2
 (26کریم سوره الرحمن آیه قرآن ) گردد. کس که بر روی زمین است فانی می . کل من علیها فان/ هر آن3
 جاستین تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ4
 (113. والی اهلل ترجع االمور/ و همه امور نهایتاً به خدا باز می گردد. )قرآن کریم سورهآل عمران آیه5
 متیو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .6
 (156ره آیه قرآن کریم سوره بق). انا هلل/ ما از آن خداییم 3
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بود که خدا  تر بزرگاکنون بخشی از یک کل  داشت یکه در هر آفرینشی وجود هر موجودی

این »نور با صدایی مانند صاعقه گفت . یکی بودم و هنوز رِی بود ها آن با همهشد. من گفته می

مانند یک کهکشان بود با این تفاوت که نقاط نورانی  چیز همه« یهست واقعاًچیزی است که تو 

و خدا را  خواندندستاره نبودند، موجودیت بودند. همه آن موجودات آوازی بینهایت زیبا می

«.کردندستایش می
1 

 ،. در پیوستگی به خداوندرسد میاز خدای متعال  یا گستردهانسان در ملکوت به درکی عمیق و 

بهتر بفهمد و بشناسد. آثار این معرفت و شناسایی در کلمات و جمالت  او را تواند میانسان 

 تجربه کنندگان مشهود است.

 3«است. 2چیز همهو  جا همهمن دریافتم که خدا در ماهیت »

و  4است، چیز همهمن درک کردم که خدائی در خارج از ما وجود ندارد، خدا در ما است، در »

 5«.خالق همواره در حال خلق کردن است .در خداست چیز همه

است. او گفت  چیز همهو در درون  جا همهزیرا او  6توان با چشم دید او اضافه کرد که خدا را نمی»

است که توسط آن  برقرارخداوند زمین را بسیار دوست دارد و در جهان هستی سلسله مراتبی 

«.نظم و ترتیب در جهان برپاست
7 

ی آنچه را که خود توان میچگونه »، جواب آمد !«بینم نمیخدا کجاست؟ او را »من پرسیدم »

 در کنی، می نگاه خود چشمان با که وقتی 8.مییخدا تجلی و بیان  جزئی از آنی ببینی. ما همگی

با  که هنگامی. کند می تجربه تو دید از را واقعیت او و 3نگری می خدا چشمان درون از حقیقت

و مرز و جدائی  گوئی. ما همگی یکی هستیم ، در حقیقت با خود سخن مییزن یمخدا حرف 

زیرا که  ؛توانی خدا را ببینی تواند تو را ببیند، تو نیز نمی که دست تو نمی گونه همانوجود ندارد. 

و همچنین برای خودش.  کند دست تو جزئی از توست و برای تو و هدف تو انجام وظیفه می

                                                           
. هرآنچه در آسمان و زمین است اورا ستایش می کند. )قرآن کریم سوره صف ری تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1

 (1آیه 
2
 تا نگری هرچه بود اوست اوست /اهل معرفت این حقایق را در اینجا یافته اند: دوست بگو دوست بگو دوست دوست. 
 . ایمی نام به دختری ،مرگ. سایت تجربه های نزدیک به 3
 قرآن کریم سوره آیه() چیزی مشهود است. و هو علی کل شی شهید/ و او بر ورای هر ؛4
 هافور تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ5
 (43 آیه قرآن کریم سوره سبا) یابند. ها اورا درنمی . ال یدرکه االبصار/ چشم6
 آکفرد دیوید تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 (113 البالغه خطبه نهج) . تجلی لخلقه بخلقه/ خداوند با آفریدگانش برای آفریدگانش متجلی شده است.8
 (1 قرآن کریم سوره اسرا آیه). انه هوالسمیع البصیر/ همانا تنها او شنونده بیناست. 3
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آید توهمی بیش نیست. نوری که تمام اینجا  انفصالی وجود ندارد و آنچه )از مرزها( که به نظر می

 2.«شود میوجود ماست و آزادانه به همه داده  منشأکه  1خداست،ه فراگرفترا 

ه او وجودی بسیار نورانی و ارزشمند و مقدس ک کردم می احساس کردم می توجه او به که حال»

 طور بهرا احساس کردم که او م 3است که همیشه و در تمام لحظات زندگی همراه من بوده است.

و بین ما عشقی عمیق و  4کامل و بشدت دوست دارد و من نیز او را بشدت دوست داشتم

بود که بالفاصله با تمام وجود  نشین دلجذاب و زیبا و  چنان آننامشروط وجود داشت. او 

مجذوب او شدم. پیش خود فکر کردم آیا او امام زمان یا پیامبر است؟ فکری از من گذشت که او 

 5«.استباالتر از امام زمان یا پیامبر 

و ابعادی  برد میانسان در اتصال به نور الهی به حضور او در حیات مادی و دنیوی خود نیز پی 

 .یابد میهمراهی را شگفت از آن حضور و 

 آواز یک راه از بزند، حرف من با مختلفی طرق از بود کرده سعی بارها خدا چطور که دیدم می»

 یها روشو یا  یلمف یک رمان، یک خواندم، می که کتاب یک درون از شد، می پخش رادیو در که

بود تا به من محبت کنند،  قرار دادهخوبی که سر راه من  های انساندیگر. او همچنین از طریق 

ام سعی کرده بود با من  زندگی هرروزرسید او در  به نظر می 6سعی کرده بود پلی به قلب من بزند.

خندیدم.  پرسیدند آیا خدا خوب است با تمسخر می قبل از این اگر از من می 3کند. برقرارارتباط 

خوبی تنها یک قسمت  8هتر است.نامیم ب آن را خوب می ازآنچهدیدم که خدا بسیار  اکنون می

 3.«کوچک از انعکاس خداست

ها  گفت در میان بیلیون بعدها که همسرم را مالقات کردم، او با مذهب مشکل داشت و می»

مخلوقات، چرا خدا متوجه من باشد و به من اهمیتی بدهد. من برای او این تجربه را توضیح دادم 

                                                           
 چیز. )مهج الدعوات ابن طاووس( . یا نور کل شی/ ای نور همه1
 ریچارد تجربه ،سایت تجربه های نزدیک به مرگ. 2
 (53 قرآن کریم سوره حدید آیه)جا که باشید.  و هو معکم این ما کنتم/ و او با شماست هر ؛3
 (54 قرآن کریم سوره مائده آیه). یحبهم و یحبونه/ آنان را دوست دارد و آنان هم او را دوست دارند. 4
 زمانی محمد آقای تجربۀ، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
 الجنان، مناجات المریدین( . وبجذبهم الی بابه ودود عطوف/ و در جذب بندگان به درگاه خود مهرورز با عاطفه است. )مفاتیح6
. یارب انک تدعونی فاولی عنک و تتحبب الی فاتبغض الیک و تتودد الی فال اقبل منک کان لی التطول علیک فلم یمنعک 3

لی واالحسان الی / پروردگارا تو مرا دعوت کردی و من به تو پشت کردم و به من محبت ورزیدی و من  ذلک من الرحمه

دشمنی کردم و با من مهرورزی نمودی و من قبول نکردم انگار که من بر تو منتی داشتم اما این تو را از مهربانی با من و 

 الجنان، دعای افتتاح( مفاتیح)احسان به من بازنداشت. 
 (26 عمران آیه قرآن کریم سوره آل)یدک الخیر/ خیر و خوبی تنها در دست توست. ب 8
 استرم هوارد تجربۀ ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ3
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ارتباطی شخصی و  ها آنو با  1مخلوقات خود در تماس است تک تکبا  واحد درآنو اینکه خدا 

« .نزدیک دارد
2

 

 ها آنفهمد، مانند آنکه خود  می دقیقاًرا تمام زندگی و دردهای م تنها نه من احساس کردم که او»

 4«دانست. را میهدایت من و نتایج اعمال م دقیقاًبلکه او  3را تجربه کرده است،

نشسته و  ها آسمانمن فهمیدم که خدا یک قاضی خشمگین نیست که جایی دوردست در »

شده و به  منشأای است که تمام حیات و هستی از او  منتظر تنبیه ماست. خدا عشق و سرچشمه

«.گردد بازمیاو 
5

 

 است. سویی ایننیز درونی و مبری از نقایص ارتباط انسان با خدا در عالم ملکوت  برقراری نحوه

 کامل طور به و بالفاصله را داشتم من که سؤالی هر او. بود فکر و پاتی تله طریق از ما ارتباط»

 6«ماند. دیگری در مورد آن باقی نمیای و سؤال  دیگر نکته ندانسته که طوری به داد، می جواب

بیان ساده  بسا چه هرچند دقیق و فنی نیست اما در توصیف خدای متعال در این بخش آمد آنچه

بتوان سراغی از آن رازهای مگویی است که تنها در غرر آیات و روایات و کلمات اهل معرفت 

و تصور صحیحی از آن برای  گنجد نمیشناخت از خدای متعال در اذهان عادی  نوع این گرفت.

در مقام  ،از آن غلطی های گیری نتیجه گفته پیشاصول  برخالف بسا چهو  شود میعموم حاصل ن

این  ناچار بهستیم بیان ابعاد مختلف تجربیات ه درصددما  ازآنجاکهفکر و عمل صورت گیرد اما 

البته این توصیفات عمیق از زبان انسان های عادی که بعید است با توصیفات را نیز ذکر کردیم. 

هر انسان برای معنوی اندیشه های ناب عرفانی آشنا بوده باشند نشان دهنده ظرفیت کامل 

ما برای اینکه  .بشارتی برای جویندگان معارف شهودی است خود ادراک حقایق هستی است. این

                                                           
 الجنان، دعای جوشن کبیر( مفاتیح)دارد.  . ال یشغله شأن عن شأن/ هیچ چیزی اورا از توجه به چیز دیگر بازنمی1
 آناوا آلون تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
ای فرزند آدم مریض شدم و به عیادتم نیامدی. و او در جواب می گوید: ای خدا چگونه از شما  در حدیث قدسی آمده است:. 3

عیادت کنم در حالیکه تو پروردگار جهانیان هستی. خدا می فرماید: فالنی، بنده من مریض شد، چنانچه به عیادت او می رفتی 

واب می گوید: چگونه اینکار را و از تو طلب آب کردم و مرا سیراب ننمودی. بنده در ج .کنار او می یافتیهر آینه مرا در 

کردم و حال آنکه تو پروردگار جهانیان هستی، خدا می فرماید: بنده من از تو طلب آب کرد، چنانچه به او آب می دادی آن می

، ولی مرا طعام ندادی، و بنده در جواب می گوید: چگونه اینکار را می و از تو طعام و غذا خواستم. را در نزد من می یافتی

کردم و حال آنکه تو پروردگار جهانیان هستی و خدا می فرماید بنده من فالنی از تو غذا خواست و اگر تو به او غذا می دادی 

 یات وجه بیان باال روشن می شود.از امثال این روا (23باب  56روایت  368ص  34بحار، ج ) .آن را در نزد من می یافتی
 مور فینی انجی ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 متیو تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ5
 زمانی محمد آقای تجربۀ ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ6
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به اصولی از معرفت ملکوتی از  دانیم میالزم اذهان از شنیدن این توصیفات دچار استبعاد نشوند؛ 

 .کنیم اشارهو روایات  درآیاتخداوند متعال 

 1«هواالول واالخر والظاهر و الباطن»

 آخر و ظاهر و باطن است.او اول و 

 با همهدر مقام تجلی و ظهور  تعالی حقاین آیه که بسیار مورد استناد اهل معرفت است برعینیت 

 داللت دارد هرچند ذات او متعالی از مظاهر است. شئون

 2«و ما رمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی»

 کرد.و توی ای پیامبر )سنگریزه( پرتاب نکردی بلکه خدای یگانه پرتاب 

 لی اهلل علیه و آله(ص)این آیه از غرر آیات در خصوص توحید افعالی است و در آن فعل نبی اکرم 

 .داند میفعل خدای متعال  عیناًرا 

 3«و هو معکم اینما کنتم»

 و او با شماست هرجا که باشید.

داللت دارد.  شئونبلکه تمامی آفریدگان در همه  ها انسانبا  تعالی حقاین آیه شریفه نیز بر معیت 

 و تغییر در مقام ذات نیست. تأثرالبته این همراهی در مقام تجلی و ظهور باعث 

 4«الحمد هلل الذی تجلی بخلقه لخلقه»

 ستایش خدایی را که با آفریدگان برای آفریدگانش متجلی شده است.

 تعالی حقدر مظهریت و مجلی بودن مخلوقات برای  لیه السالم(ع)این کالم شریف از امیرمومنان 

 صراحت دارد.

 5«الغیرک ظهور ما لیس لک»

 آیا برای غیر تو ظهوری است که مال تو نباشد؟

را نه مظهر خود بلکه مظهر  ها آننفی و  ها آناین فراز شریف از دعای عرفه مالکیت مظاهر را از 

 .نماید میمعرفی  تعالی حق

 6«اهلل نحن هو و هو نحنلنا حاالت مع »

 بودن حاالتی است که او ما و ما او هستیم. خدا بادر برای ما 

                                                           
 3 . قرآن کریم سوره حدید آیه1
 13 قرآن کریم سوره انفال آیه .2
 53 سوره حدید آیه. قرآن کریم 3
 113 البالغه خطبه نهج .4
 الجنان، دعای عرفه مفاتیح .5
 161نور علی نور، ص  پنجاهم  ی کلمهکلمات مکنونه فیض،  .6
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وجه عینیت و غیریت  دهنده نشان لیه السالم(ع)این بخش از روایت شریفه منقول از امام صادق 

 خدا و خلق است. عینیت در ظهور و غیریت در ذات.

1«العبودیه جوهره کنهها الربوبیه»
 

 است. است که کنه آن خداییی گوهری بندگ

مختلف بیانگر مظهریت مخلوقات و همچنین رجوع خلق به خالق  این روایت شریفه هم به جهات

 باشد. ، میبه لحاظ وجودی

است نیاز به تفصیل سنگین معارف  های گردنهدر بحث خداشناسی و توحید که از  مطمئناً

 .دهیم میبه کتب مربوطه ارجاع  آن رابیشتری است که 

 ورود به بهشت و اوصاف آنبخش سوم: 

مشاهده بهشت است. مشاهده بهشت یکی دیگر از بهجت انگیزترین حاالت انسان در ملکوت 

اوصاف خاص خود را دارد. در روایات اسالمی  حال درعیناست  تعالی حقهمراه با مشاهده  نوعی به

. به خوانیم میبهشت با اوصافی شگفت معرفی شده است، اما ابتدا توصیفات تجربه کنندگان را 

 است.بوده تجربه بهشت در ملکوت اعلی کم شمار  رسد مینظر 

طبیعت روی ترین مناظر  ترین منظرۀ پانورامیک بودیم که زیبا چند لحظۀ بعد ما در مقابل زیبا»

آیند. میدان بزرگی از گل و چمن با رنگ سبز  ای به نظر می زمین در برابر آن مانند خرابه

 که زیبایی های تپه به و درخشنده و عمیق در پیش روی ما بود که تا دوردست امتداد یافته 

 مکان این در من حضور به و بود کمال درنهایت و نورانی ساقه و برگ هر. رسید می درخشیدند می

 ها ، چمنها گلگفت. یک ملودی و ریتم زیبا در تمام این باغ،  می آمد خوشالعاده  ارقخ و باشکوه

طور عجیبی آن را در  توانستم این موزیک را بشنوم ولی به و درختان آن جریان داشت. من نمی

هایی که نزدیک ما  کردم. من احساس عجیبی در مورد گل حس می کامالًسطحی ورای شنیدن 

«.بودند داشتم
2 

نورانی یافتم. هر چیزی در این مکان از جنس نور بود و از  دنیاییوقتی به نور رسیدم خود را در »

« بهشت»و درخشندگی این مکان ورای توصیف است. شاید  زیباییکرد.  خود نور متشعشع می

زمینه و ذهنیت مذهبی  چبود، ولی من در آن سن و سال هی آنجاکلمۀ مناسب برای وصف 

دانستم، ولی این آگاهی در من وجود داشت که تمام افراد  دانم از کجا این را می نداشتم. نمی

به این مکان خواهند آمد. ناگهان من به  یتدرنهااند  از اینکه که هستند و چه کرده نظر صرف

دم که اینجا خانۀ واقعی من است و پیش خود تعجب کردم که چطور ممکن است اینجا را یادآور
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کردم که بعد از مسافرتی طوالنی و سخت در کشوری غریب  فراموش کرده باشم. احساس می

«.ام باالخره به منزل و وطنم بازگشته
1 

خواهم در این مکان باشکوه باقی بمانم، جایی که در  دانستم که می من بدون هیچ تردیدی می»

کند که توسط یک  چنین مورد عشق و عطوفت و پذیرش بودم. چطور یک نفر حس می آن این

طرف آن تخت راه  به که درحالیتوضیح بدهم:  طور اینو قبول است؟ بگذارید  رشیموردپذمکان 

انستم در حقیقت بهشت را در تمام اطراف خود حس کنم. احساس خلسه و تو رفتم، می می

آورید که در  تصورات من نیز فراتر بود. به یاد می نیتر ختهیگس لجامشیدایی و آرامش در آنجا از 

وار  گهواره در مادر گرفته شده و پرمهرزمان بسیار گذشته، وقتی بچه بودید چطور در آغوش 

برسانید و هنوز هم هزاران سال نوری  111شدید؟ این احساس را به توان  تکان داده می

را احاطه کرده بود فاصله دارید. احساس ش کامل و راحتی تمامی که آنجا مبااحساس آرام

شود، اکنون و  به درون من جاری می واحد درآنکردم عشق و عطوفت تمام مادران در جهان  می

های آن  ( نبود، مالفهروی من مانند تخت خودم )در دنیا این تخت پیش گرچه .همیشهبرای 

متوجه  که وقتیهای خودم بودند. برای من باور آن مشکل بود  ی شبیه به مالفهانگیز شگفتطور  به

باشند! تخت  می وزندگیشدم که این )مالفه( ها در حقیقت در حال تنفس هستند و پر از حیات 

با نزدیک  .های روی زمین از ماده متراکم فیزیکی ساخته نشده بود نیز زنده بود و مانند تخت

دانستم هیچ نقاش یا هنرمند  تاباند که می شدن من، این تخت چنان عشقی به سمت من می

من  تواند آن را خلق کرده باشد. این تخت را خدا خلق کرده بود! اکنون نور به زمینی نمی

کرد تا بر روی این مخلوق بهشتی لم بدهم. خود شفاف من  گفت و از من دعوت می می رمقدمیخ

کرد و به من احساس  را نوازش میبان تخت م راز کشیدم. توری سایهدیگر نبود و من روی تخت د

داد. اشک شوق شروع به سرازیر شدن از چشمان من کرد. در آن  خلسه و آرامش و عشق می

دانستم که من هرگز نخواهم  میرد. من همچنین می ی هرگز نمیچیز هیچانستم که د لحظه می

ام  دانستم که اگر در این مکان بمانم زنده خواهم بود، ولی به شکلی که با زندگی دنیایی مرد. می

و خاطراتم را با خود  متفاوت است. من هنوز هم همان دایان خواهم بود گرفتگی برققبل از 

این احساس باورنکردنی عشق را برای ابد حس خواهم نمود. وای که  حال بااینلی خواهم داشت، و

سپس حس کردم که باید به سمت راستم نگاه کنم. من به ! خواست آنجا بمانم چقدر دلم می

توانستم یک نقطه کوچک نور را  بان تخت می الی توری سایه سمت راستم نگاه کردم و آنجا از البه

دانستم که باید سعی کنم آن  نهایت دور. می آمد، از مکانی بی یا بعد دیگری میببینم که از مکان 
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دانستم انتخاب دیگری ندارم  تر ببینم و با دستم توری را از جلوی صورتم کنار زدم. می را واضح

 .جز اینکه نگاه کنم

 تصور قابلترین خورشید  نقطه نورانی به یک شعاع بسیار درخشان تبدیل شد که از درخشنده

را نور چشم م حال بااینکرد.  ت میتر بود و به سمت من حرک ها میلیون برابر درخشنده میلیون

طرف  است که به چندوجهیرسید که آن نوارهایی از نوری  داد. در ابتدا به نظر می آزار نمی

دانستم که این نور حضور خداست! من در بهت و عظمت این نور  شوند. می یکدیگر کشیده می

که  توانم وارد این نور شوم دانستم که می شده بودم، در عشق، عشق خدا نسبت به من! می غرق

بایست بین ماندن در نور و بازگشت به زمین یکی را  من می .بخشی از نیرویی بسیار عظیم است

دانستم که اگر وارد نور و بعد دیگر شوم، دیگر نخواهم توانست به  نوعی می کردم. به انتخاب می

و میل به اینکه  شدم: میل وارد شدن به نور م بازگردم. من بین دو خواسته کشیده میبدن

چیزهای فیزیکی را لمس )و حس( کنم و ارتباطم را با دنیای فیزیکی نگاه دارم. هر دو میل در 

شد افزوده  شدند. نور شدیدتر شده و بر درخشش و عشقی که از آن صادر می تر می من قوی

طرف این درخشش دراز کردم تا نور را لمس  توری را کنار زده و دستم را به که وقتیگشت.  می

کنم، نور زیر توری را پر کرده و انگشت وسط دست راستم که به جلو کشیده شده بود را لمس 

من با  محض اینکه نور دستم را لمس کرد، من دچار تغییر و دگرگونی شدم. نور و روح به .کرد

ام از بین رفت. آگاهی  یکدیگر ادغام شدند. من وارد نور الهی شده بودم و هر حسی از بدن روحی

دانستم  درون نور می .به خدا متصل شده بود تماماًزنده بود، اکنون  کامالًو ضمیر من که )هنوز( 

نور شفای  که هر چیز و هرکس به او متصل است. خدا درون همه است، همیشه و برای ابد. درون

تمام دردها بود، درون نور تمام حکمت و دانش مربوط به هر سیاره و هر کهکشان و هر جهان 

یکی بودن با نور  .وجود داشت. در حقیقت نور خود حکمت و خرد و عشقی ورای درک و فهم بود

انی مانند این بود که ناگهان به هر دانه ماسه و هر ذره بر روی هر سیاره و کهکشان در هر جه

قرار دانید چرا خدا هر دانه ماسه و ذره را در جای خاص خود  می زمان همطور  و به 1اشراف دارید

خلقت تا انتهای زمان به هر زبان را از ابتدای  شده نوشتهاست. نور دانش و آگاهی هر کتاب  داده

جایی که هست گذاشته  دقیقاًدانست که چرا هر نویسنده هر کلمه را  ت. نور میشدرون خود دا

است. نور این پیغام را داشت که هر ذره، هر دانه ماسه، هر گیاه، هر سنگ، هر حیوان و انسان، 

میرد زیرا بعد از مرگ، حیات دیگری در سوی  هرگز نمی چیز هیچمنظور و هدف خود را دارد و 

رسید با یکدیگر  ینهایت م نور و روح من برای زمانی که به نظر بی .دیگر وجود خواهد داشت

                                                           
1
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آمیخته بودند، ولی باالخره من نیاز شدیدی حس کردم که بین بازگشتن به زمین و ماندن در نور 

 توانستم تصمیم بگیرم؟ یکی را انتخاب کنم. چطور می

 رمقدمیخاز تونل بیرون آمدم آن فرشته برای  که وقتیناگهان روح من دوباره در تونل بود. بازهم 

ای است و تا نزدیک شانۀ او آمده  گفتن منتظر من بود. این دفعه متوجه شدم که موی او قهوه

تر از  دیدم که هر خصوصیت ظاهری و ترکیب او واضح کردم می است. اکنون که با دقت نگاه می

هر دوی ما پر از  حال بااینرسید،  تنفس برای من یا او به نظر ضروری نمی 1رسد. قبل به نظر می

و من نیز از  پرسید زمان هزاران سؤال را از من می طور هم به فرشته() او .بودیم وزندگیحیات 

 چنین هرگز آیا» :پرسید او گونه فرشته صدای دادم. پاسخ می ها آنطریق مستقیم فکری به همه 

شعف و سرور را  همه اینآیا هرگز » :پرسید او. بود «نه» من پاسخ و «بودی؟  کرده حس را عشقی

« ای؟ آرامش داشته قدر اینآیا هرگز » :بود. او گفت« خیر»و دوباره پاسخ من « حس کرده بودی؟

 و مهر همه این آیا …ای؟ ای را تجربه کرده آیا تاکنون چنین شور و خلسه»و جواب من خیر بود. 

که درون یکدیگر بودند د. هزاران سؤال بو نه ها آن تمام به من پاسخ و «ای؟ دیده جایی را عطوفت

مجزا از من پرسیده  حال بااینزمان ولی  طور هم گر بنا نهاده شده بودند، همه بهیو بر روی یکد

 .شدند

 :او پرسید«. نه»و من پاسخ دادم « ای؟ آیا هرگز در جهانی بدون درد زیسته» :او از من پرسید

آیا » :و جواب من نه بود. او سؤال کرد« ای؟ آیا هرگز در جهانی بدون جنگ و ستیز زندگی کرده»

از غم، خالی  غعاری از هرگونه اندوه و عزا، فارای؟  هرگز در جهانی عاری از خشم و عصبانیت بوده

 طور به سؤال هزاران دوباره «.و بدون اشک )حزن(؟ از حسادت، بدون فقر و کمبود، بدون نگرانی

دانستم که هیچ  جواب دادم. می« نه»طور یکسان با  ا بهر همه من و شدند القا من در زمان هم

تواند حس به این خوبی داشته باشد، به این سرشاری از عشق و  جای دیگری در جهان نمی

 2« .آرامش، مگر این مکان بهشتی

فهم مخاطبین  به خاطراست هرچند بیان آن  انگیز دلاوصاف بهشت در منابع دینی نیز بسیار 

 :کنیم میذکر  آن رااز  ای نمونهتنزل یافته و تا حدی عرفی شده است. در اینجا 
( السالم لیهع) باقر امام که است آمده( کبیراً ملکاً و نعیماً رایت ثم رایت اذا و) آیه تفسیر در»

 لهم) آیه تفسیر به راجع( اهلل علیه و آلهلی ص) خدا رسول از( السالم لیهع) علی حضرت: فرمودند

 شده؟ ساخته ها غرفه این کی برای و چه برای و چگونه که کرد سؤالی( غُرفٌ فوقها من غرفٌ
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 و ساخته زبرجد و یاقوت و درّ از اولیایش برای را ها اتاق این خداوند! علی ای: فرمود حضرت

 دری هر در و ؛دارد طال از در 1111 اتاقی هر. است شده بافته هم به نقره و طال از ها آن سقف

 شده انداخته  هم روی بر مختلف های رنگ با دیبا، و حریر از هایی فرش ها آن در و ؛است ای فرشته

 .است

 تاج شود می بهشت وارد مؤمن که هنگامی است، کافور و عنبر و مشک از ها آن حیاط ماسه و شن

 پوشانند می او تن بر مختلف های رنگ با فاخری های لباس و گذارند می سرش بر کرامت و بزرگی

 خویش تخت روی بر مؤمن که هنگامی و اند شده بافته سرخ یاقوت و لولو و نقره و طال از که

 .آید درمی حرکت به خوشحالی از تخت ،نشیند می

 خواهد می گزارانش خدمت و فرشتگان فرمانده شود می مستقر منزلش در خدا دوست و ولی وقتی

 اما ؛بگوید تهنیت و تبریک او بر را خداوند کرامات تا شود وارد او بر و بگیرد اجازه او از

 و همسر و داده تکیه خویش اریکه بر خدا ولی چون کن صبر فعالً: گویند می خدمتگزارانش

 همسر هنگام این در. برود خدا ولی پیش به خواهد می داده او به خداوند که حورالعینی

 و لولو و یاقوت از شده بافته لباس 31 او برود، او پیش تا شود می بلند اش خیمه از شا حورالعین

 طالی از کفشی و دارد سر بر کرامت تاج و دارد تن بر عنبر و مشک با شده آمیزی رنگ زبرجد

 عالقه و شوق روی از رسد می خدا ولی به که هنگامی و دارد پا بر لولو و یاقوت به آمیخته

 من ای ایستاده چرا نیست ناراحتی و غصه و غم روز امروز،! خدا ولی ای: گوید می زائدالوصفی

 در دست و کنند می معانقه باهم دو هر هنگام این در. هستی من برای هم تو و هستم تو برای

 من و هستی من محبوب تو! خدا ولی ای: گوید می او به حوریه سپس. اندازند می یکدیگر گردن

 خدا سپس. من دلباخته و عاشق تو و هستم تو دلباخته و شیفته و عاشق من هستم، تو محبوب

 به مگر اما بگویند تبریک او به را حورالعین با ازدواج و بهشت به ورود تا فرستد می فرشته 1111

 .بگویند تهنیت و شوند وارد خدا مخصوص فرشتگان ندتوان می راحتی همین

 فرمانده به ،شوند می خدا ولی آن قصر درب اولین وارد وقتی خداوند مخصوص فرشته 1111

 و تبریک او به تا فرستاده را ما خداوند بگیر، اجازه ما برای خدا ولی از: گویند می درها نگهبانان

 اعالم شمارا موقعیت و بگیرم اجازه بعدی دربان از من تا کنید صبر: گوید می او. بگوییم تهنیت

 است، فاصله باغ تا سه بعدی دربان و او بین آنکه حال و گوید می بعدی دربان به و آید می او. کنم

 او. گویی تبریک برای اند آمده خداوند طرف از فرشته 1111 اول، درب جلو در: گوید می او به

 آن بین. است همسرش کنار در اکنون هم او چون بگیرم، اجازه خدا ولی از متوان مین من: گوید می

. گوید می را جریان و قیّم پیش آید می دربان و حاجب. است فاصله باغ تا دو هم خدا ولی و دربان

 اطالع خدا ولی به نیز آنان ،گوید می را جریان و مخصوص خدام پیش رود می شود می بلند قیّم

www.takbook.com



 تجربیات نزدیک به مرگ رهاورد

 

133 

 که اتاقی در شوند می وارد خدا ولی بر خدا مخصوص فرشته 1111 و گیرند می اجازه و دهند می

 .است فرشتگان از نگهبانی دری هر در و دارد در 1111

 را خداوند تهنیت و تبریک و شوند می وارد در 1111 این از یکی از هرکدام خداوند فرشته 1111

 و ؛(بابٍ کلِّ من علیهم یدخلونَ المالئکه و: )گوید می که ای آیه تفسیر است این. کنند می ابالغ

 پروردگار مخصوص مالئکه که ؛(کبیراً ملکاً و نعیماً رایت ثم رایت اذا و) آیه تفسیر است این

... و حورالعین و خدمه و باغ و قصر همه این و ؛ندارند را او بر شدن وارد حق اجازه، بدون عالمیان

 1«.است او اختیار در

 

 

                                                           
 25الی  23های بهشتی، مهدی عابدی، ص  های شگفت از بهشت و نعمت . داستان1
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 همفصل د

 بازگشت به عالم ماده

طبیعی است که باید انتظار بازگشت روح به عالم  گوییم میوقتی از تجربه نزدیک به مرگ سخن 

نامطلوب و  اند داشتهماده را داشته باشیم. بازگشت به دنیا برای اغلب کسانی که تجربه مثبتی 

در وضعیت  اند داشتهو اصرار  اند کرده میاز آن امتناع بوده است لذا در ابتدا  کننده ناراحت

روحانی خود بمانند اما موجودات ملکوتی فرد را با طرح دالیلی به بازگشت ترغیب  بخش لذت

آمده است. این انگیزه  به وجودبرای بازگشت به دنیا برای تجربه کننده  ای انگیزه درنهایتکرده و 

دیدگاهی که از خواندن تجربه بازگشت ایجاد بوده است.  فرد خانواده و بستگان مرتبط با باًغال

انسان جزئی از یک نقشه بوده و او تنها مال خود و برای خود نیست. بُعد  حقیقتاًاینستکه  شود می

 است این چیزی است که باید باور کنیم. "بودنبرای دیگران "مهمی از وجود ما 

 بازگشت بخش اول: واکنش ارواح به خبر

با بازگشت به  اند بودهمنفی به عذاب و رنج گرفتار بوده و مایل  های تجربهکسانی که در  برعکس

مثبت که فرد به نور و روشنایی و علم و آگاهی برتری  های تجربهدنیا از آن نجات پیدا کنند در 

عالم دنیا و ماده  کنند میکسانی که تصور  مایل نبوده به ظلمتکده دنیا برگردد. اصالًرسیده است 

زیر  های تجربهدر  کنند. دنظریتجدد با شنیدن این سخنان باید در اندیشه اشتباه خود اصالت دار

 .خوانیم میواکنش اولیه این افراد را 

راهنمای من به من گفت که باید بازگردم زیرا هنوز موعد من نشده است. من گفتم منظورت »

ه پایان نرسیده است. من چیست؟ او گفت که مرگ من اتفاقی بوده و هنوز زمان من روی دنیا ب

 1«کان پر از درد و تاریکی بازگردم.حاضر نیستم به آن م وجه هیچ بهگفتم که هرگز، 

گردم. این آخرین چیزی بود که  ، بازنمیوجه هیچ بهاو به من گفت که باید برگردم. من گفتم، »

آن در مقابل این جهان  های محدودیت. زندگی روی زمین با تاریکی و درد و حزن و خواستم یم

«.رسید و من حاضر به قبول آن نبودم العاده مانند زندانی مخوف به نظر می خارق
2 

در اینجا راهنمای من از من خواست که به زندگی دنیا بازگردم و به من گفت که منتظر »

بازگشت مجدد من )به عالم روحانی( خواهد ماند. این خواستۀ او درد عاطفی عمیقی را در من 

اند. من  را جدا کردهدرون من را شکافته و قسمتی از منیست، مانند اینکه  انیب قابلایجاد کرد که 

                                                           
 زمانی محمد آقای تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 لیزا تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
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م این قسمت تجربۀ خود را بدون گریه شرح دهم. توان می. من ن”نه“مام وجود خود فریاد زدم با ت

 1«.اد و از من خواست که قوی باشمبه من قوت قلب د آرامی بهشده و  تر کینزداو به من 

بیکران انسان همچون اسارت در زندانی  دنیوی حیاتی تنگ و ضیق و برای روحآری حیات 

برترین شکل  مقابل حیات انسان در ملکوت کهدر تاریک و پر از رنج است. این حیات ناچیز 

هیچ اصالتی ندارد و نباید مالک و معیار باشد. حیات دنیوی  شود میمحسوب  او وزندگیحیات 

 پر ظلم و و پاکی در عالمی تاریک . برای ایجاد نور نیکیهاست یکینو  ها یخوبتنها برای اظهار 

به غربتکده  گاه هیچاست. اگر انسان اینجا، حقیقت و وطن اصلی خویش را فراموش نکرده بود 

ن دنیا چنان برای داین اساس دی .داد میاساس قرار ن آن راو  گرفت ینمو انس  بست ینمدنیا دل 

پایان  و انجام انسان به دنیا، برای ویون بازگشت که بدافتاده است جا  ان،مؤمنبعضی افراد حتی 

به بازگشت به عالم  ستیبا یم حتی رجوع و بازگشت نهایی به خدا را ها آن درستی قائل نیستند.

بر اصالت ماده در هویت انسان هیچ دلیل عقلی و  که درحالیتا آرام بگیرند  ماده تفسیر کنند

 نقلی ندارند.

 بازگشت های انگیزهبخش دوم: علل و 

با آوردن دالیلی بازگشت او را به  کند میسعی  کند میموجود ملکوتی که فرد را همراهی  معموالً

ز فرد یا افرادی به ا، نیمأموریتتمام کردن  ازجملهتوجیه کند. این دالیل ابعاد مختلفی  دنیا

، آسیب دیدن اطرافیان و دیگران از عدم بازگشت و غیره ها آنایفای نقش تجربه کننده در زندگی 

ی از افراد یا آینده همراه است تا تجربه کننده های صحنهارائه دلیل با نشان دادن  معموالًدارد. 

ارائه دلیل و قانع سازی و  گونه چیهقانع شود. گاهی اوقات هم بازگشت بدون  کامالً برای بازگشت

 .ردگی میناگهانی صورت  طور به

رشد روحی( به  ازنظر) بازنگردمرا در آینده به من نشان داد و من فهمیدم که اگر م او زندگی»

آورم ولی به یاد دارم که  ضرر خود من است. اکنون آنچه به من نشان داده شد را به خاطر نمی

خواستم که به دنیا بازگردم تا  ها به پایان رسیدند دیگر با تمام وجودم می که این صحنهبعدازاین

حاضر به بازگشت  وجه هیچ بهپیش  لحظه یکخود را در دنیا انجام دهم. همین منی که  مأموریت

اینکه قبول کردم که به دنیا بازگردم، با سرعت نور به سمت زمین بازگشتم و  محض بهنبودم. 

 2«مام درد آن جراحات به من بازگشت.دنم شدم و ناگهان توارد ب

من  ۀمتولدشدپسری جوان روبروی من آمد و من فهمیدم که او فرزند تازه  آنجاناگهان در »

مامان، تو به من قول دادی که در دنیا »است. او عمیقاً به چشمان من خیره شد و به من گفت 

                                                           
 ایمی نام به ، دختریسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
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طرف پشت کشیده شدم  من بالفاصله با شدت به«. مادر من باشی، وگرنه من در اینجا نخواهم بود

«.ودب آور رنجو در کسری از ثانیه به بدنم بازگشتم. احساس بازگشت به بدن بسیار ناخوشایند و 
1 

بمانم، چون زندگی روی زمین سخت و بدون ترحم  جا ینهمخواهم  گفتم که می ها آنمن به »

 ها آناندازۀ کافی پیشرفته نیست.  ای ندارد زیرا روح من به و برگشت من نیز چندان فایده است

کنم  فکر می ازآنچهو من  به همین علت به نفع خودم است که به زمین برگردم دقیقاًگفتند که 

توانم اینجا بمانم، ولی دیر یا زود باید  تر هستم. به من گفته شد که اگر بخواهم می پیشرفته

دوباره به زمین برگشته و مأموریتم را انجام دهم و این کار فقط باعث به وقفه افتادن کاری که 

لی هیچ له کنم، وچانه زده و مجاد ها آنشود. من سعی کردم با  باید برای جهان انجام دهم می

محکم و بدون انعطاف  حال درعینکردند، ولی  خوبی درک می را بهم ها آنای نداشت.  فایده

«.بودند
2 

ام نگاه  بار دیگر به پایین و به بدن فیزیکی که درحالیمن باالخره خود را در خانه یافتم، »

کردم. این بار دریافتم که بدن فیزیکی من هنوز هم امکان زندگی دوباره را دارد. اهمیت دادن  می

ام کمتر و کمتر شده بود، ولی اکنون با دیدن  و عالقه من برای بازگشت به بدنم در طول تجربه

! آنچه )او( انجام داده یزانگ غمچه »خود اندیشیدم  تغییر یافت. با کامالًاین صحنه نگرش من 

توانسته زندگی  که می قدر آندایان در طول زندگی خود »من متوجه شدم «. بسیار ناچیز است!

من متوجه شدم که چطور با لمس کردن زندگی دیگران به شکلی  و ؛دیگران را لمس نکرده است

 3.«تر شود توانست پربارتر و باارزش می ام زندگی، تر یبامعنتر و  عمیق

جه شدم که او دختر خردسالم شد. من متو من آورده می طرف بهدر آنجا کودکی را دیدم که »

ل کرده و با زبانی غرا بد که به اینجا بیاید. او مبو از روح او خواسته شده  در خواب که ؛است

محبت و عشق در سرای  خواهد کرد؟چه کسی از من مراقبت ولی مامان، آخر : شیرین گفت

ستم به دخترم در آن شرایط نه بگویم. بدون توان میبیشتر از این دنیاست. من ن صدچنداندیگر 

. با دیدن این صحنه کردعزیز دلم، البته که من از تو مراقبت خواهم : گفتم تأمل گونه هیچ

زمین انداختم ولی  سوی بهراهنمایم به من لبخندی از سر رضایت زد. در این حال من نگاهی 

. او به من گفت به داد میهنوز هم فکر برگشتن به آن و جدائی از راهنمایم به من احساس ترس 

سمت راستم نگاه کنم. به سمت راست نگاه کردم و تصویر مادرم را در آینده دیدم که پیر و 

این تصاویر  بااینکهم. ناتوان شده بود و به کمک من نیاز داشت و من در حال مراقبت از او بود
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ن محو شدند از جلوی م تدریج بهنمودند. تصاویر  دادند، برای من بسیار زنده می آینده را نشان می

 ولی برگردم باید دانستم می من  .یبرودیدی؟ دیگر وقت آن رسیده که : و راهنمایم به من گفت

بدون  توانم ینممن : و گفتمود ب سخت بسیار برایم عشق این از جدائی فکر و برگشتن ترس هنوز

 1«.تو بروم

 بخش سوم: نحوه بازگشت به عالم ماده

 ، باقصد بازگشت محض به و بدن مادی هم متفاوت است. برخی نحوه بازگشت افراد به دنیا

به بدن خود  آرامی بهبرخی دیگر هم  ندا رکت درآمده و به بدن خود بازگشتهسرعت زیادی به ح

 .گردند یبرم

زمین دراز کردم و ناگهان احساس کردم که ارتعاشی مانند یک  سوی بهمن انگشت خود را »

. ناگهان احساس کششی فراگرفترا انگشتم شروع شده و تمام وجود م ته ازیجریان الکتریس

کشید و در یک آن خود را در خانه و اتاق تاریکم  قوی کردم که مرا به سمت جلو می العاده فوق

«م.یافت
2 

افزایش یافت و  تدریج بهبا حالتی شناور به سمت همان راهرو کشیده شدیم. کشش  آرامی بهما »

توان گفت که به درون دنیا پرت شدیم. ما برای مدتی باالی بدنمان )روی زمین( شناور بودیم.  می

بود را دیده بودند. ما دیدیم که  داده رخمن در مزرعه کناری بودند و آنچه  یپسرعموهااز  چند تا

یکدیگر بود و دست  جیمز و رشاد هنوز در دست های دستبه سمت )بدن( ما دویدند.  ها آن

انگشتان رشاد را از دست من آزاد کردند  زحمت بهرا چسبیده بود. پسرعموهای من رشاد بازوی م

به بدنمان بازگشتیم.  ازهمه اولمن و جیمز  د.ن او را چرخانده و به او کمک کننتا بتوانند بد

«.سوزد بدنمان در آتش می کردیم که احساس می
3 

دستش را تکان داد و زمین زیر پای ما باز شد. من از آن شکاف به پائین  مادربزرگمناگهان »

و پرستاران مشغول کار  هاروی تخت بیمارستان دیدم که دکتررا  شده باندپیچینگریستم و بدنی 

رانل، تو دیگر مانند سابق نخواهی بود. صورت تو )در اثر : گفت مادربزرگمروی آن بودند. 

به زمین برگردی، چندین  که وقتیسوختگی شدید( تغییر کرده و بدنت پر از درد خواهد بود. 

خواهی که  م؟ تو از من میوقتی برگرد: مداوا و بازپروری خواهی گذراند. من به او گفتم سال را به

شدت مجروح و سوختۀ روی تخت بدن من است. من با  همیدم که بدن بهناگهان ف برگردم؟

این بدن توست، تو جراحات  بله :مادربزرگم جواب داد آیا این بدن من است؟ :وحشت پرسیدم
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 :او گفت !گردم یبرنممادربزرگ، من : . من هراسان بودم و گفتمخواهی داشت یدیشد یدائم

 ها آنندارند. برایشان بهتر است که کس دیگری از  نه: گفتم. تو به تو نیاز دارند یها بچهرانل، 

فقط فرزندانت نیستند، تو  :. گفترا برآورده کنم ها آنسرپرستی کند. من نخواهم توانست نیاز 

بهتر است اینجا بمانم. من قبول  نه :. گفتمنشده زیادی برای انجام دادن داریکارهای تمام 

دستش را تکان داد و شکافی جلوی ما باز شد و جوانی از آن  مادربزرگم. کنم که برگردم نمی

داند چرا آنجا است، ولی با دیدن  آمد که این جوان نمی طرف ما آمد. در ابتدا به نظر می میان به

من ساکت ایستادم ولی دیدم که  تو چرا اینجا هستی؟: به من گفت زده بهت یباحالتمن ناگهان 

کردم  بهت او به تأسف و حزن تبدیل شده و شروع به گریه کرد. من احساس حزن او را حس می

: کنی؟ او تکرار کرد چه شده؟ چرا گریه میم: به گریستن کردم و از او پرسیدم و از گریۀ او شروع

 او. است نیامده زمین به هنوز او من ناگهان فهمیدم که اسم او ناتانیل است و  ؟ینجاییاتو چرا 

 مأموریت و آینده او. ماند خواهد ناقص او مأموریت ،بازنگردم زمین به من اگر که گفت من به

 را درهایی و باشم او زندگی در که دارم یفهوظ که فهمیدم من و داد نشان من به زمین در را خود

و کمک کنم. من از خودخواهی خودم احساس گناه کردم. من  داده یدلگرم او به و بازکنم برایش

 ها آنجزئی از زندگی او بودم و با ممانعت از برگشت به زمین، به او و تمامی کسانی که او به 

ناتانیل : کردم و به او گفتم به او حس می زدم. من عشق زیادی نسبت کمک خواهد کرد لطمه می

و هر کاری که از من  گردم یبرمک کنم. من به زمین خورم که به تو کم عزیزم، من قسم می

 بازخواهمام در مورد تو انجام خواهم داد. من آن درها را برایت  ساخته است برای ایفای وظیفه

داد. من هر چه )در توان( دارم را برای )کمک به( تو خواهم داد. تو  خواهم یدلگرمکرد و به تو 

. صورت ناتانیل شکفت و حزنش به د. من دوستت دارمن کامل خواهی کرمأموریتت را روی زمی

کرد و به من گفت:  الی گریه میسرور تبدیل شد و اکنون دیگر از شدت سپاس گذاری و خوشح

 1.«ارم و دوستت دارمزسپاسگ

خود را به انجام رسانم. من شهر  مأموریتبه من گفته شد که باید به زمین بازگشته و  درنهایت»

کریستالی را ترک کرده و وارد اتمسفری که رنگ آبی خاکستری داشت شدم. این همان محیطی 

بود که بعد از برخورد صاعقه وارد آن شده بودم، بنابراین فرض کردم که اینجا مرز بین عالم 

باالی یک راهرو دیدم که  به آهستگی نزول کرده و خود را در ازاینجامعنوی و مادی است. من 

«.در پایین آن قرار داشت حرکت یببدنی 
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آیا دایان، : ارد نور شوم. وجود نورانی پرسیدمن دوباره میل بسیار شدیدی پیدا کردم که و»

. ناگهان من با سرعت زیاد در داخل البته که مطمئن هستم بله: مطمئن هستی؟ من پاسخ دادم

. وقتی به پایین نگاه کردم، از دیدن بدن فیزیکی خودم در درآمدمتونل به سمت جلو به حرکت 

رسید، ولی این دفعه برایم هیچ اهمیتی نداشت که  پایین مبهوت شدم. این بدن مرده به نظر می

خواستم. من در حال حرکت  آن را نجات بدهم یا نه. آنچه برایم مهم بود نور بود. من نور را می

تصمیم  واقعاًآن فرشته هنوز هم آنجا بود و منتظر بود که سریع به سمت جلو در تونل بودم. 

را دوباره به داخل تونل ولی به علتی فرشته م .ام بگیرم خودم را درباره زندگی و مرگ و آینده

های متعدد. من تعجب کردم که چرا؟ علت  از درون تونل وبرگشت رفتو  وبرگشت رفتفرستاد، 

همچنین  که درحالیها( را لمس )و حس( کنم،  ها )و قالبخواستم بتوانم چیز آن این بود که می

در شگفتی یک کشش بدون  کشیدند را میاین دو خواسته از دو طرف روح م و خواستم نور را می

سانتیمتر باالتر از نافم حس کردم. سعی کردم در مقابل آن مقاومت  11ای حدود  توقف از نقطه

شروع است، فرایندی که ممکن است دید در حال کردم که یک فرایند ج کنم، زیرا احساس می

خواستم چنان احساس شعف و خوشحالی را ترک کنم.  را از این مکان، از خدا، بگیرد. من نمیم

من دوباره  ناگهان .خواستم خواستم که چیزها را لمس کنم، ولی بیش از آن نور را می بله من می

از سوی دیگر تونل بیرون آمدم، نزدیک سقف  که وقتیبا سرعت در تونل در حال حرکت بودم. 

کردم. ناگهان بدون هیچ  اتاقی که بدنم در آن قرار داشت بودم و به پایین و به بدنم نگاه می

هشداری و با سرعت بسیار زیاد به سمت بدنم هل داده شدم. من از ناحیه پشت گردن وارد بدنم 

ر کنار هم بود، مانند حالت شیرجه دست و پای بدن روحی من کشیده و د که درحالیشدم، 

دانستم که خدایی که درون من است هرگز  شدم می وارد بدنم می که درحالی .مستقیم در آب

خودم را نیمی درون بدن و  لحظه یک یبرا .دانستم که من هرگز نخواهم مرد و می نخواهد مرد

داخل بدنم بودم. من با خودم  کامالًنیمی خارج از بدنم دیدم. سپس با یک تکان شدید، ناگهان 

خواهم دوباره  توانم برگشتن را انتخاب کرده باشم؟ من می وای خدای من! چطور می»فکر کردم 

گریستم،  هق می با هق که درحالیهایم کرد،  و اشک شروع به جاری شدن از گونه« در نور باشم.

با خود « تصمیم من بود؟ واقعاًآیا این »درمانده و ویران از تصمیمی که گرفته شده بود. 

«.ام که به دنیا بازگردم توانستم باور کنم که خود خواسته و نمی اندیشیدم می
1 
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 دهمیازفصل 

 تجربه نزدیک به مرگ در افراد تأثیر

. اند داکردهیپتحول زیادی  اند دهیادآوربه  آن رارگ داشته و بیشتر کسانی که تجربه نزدیک به م

دچار تغییر شده است.  کامالًو گاه نگاهشان به زندگی شده  العاده فوق های تواناییگاه دارای  ها آن

 یکار گنهاگر فرد شرور و  .اند شده تر یمذهبرنگ و بوی معنویت گرفته و  معموالًزندگی این افراد 

و به انسان دیگری بدل  بسیار تغییر کرده بعضی .اند دست از اعمال گذشته کشیده اند بوده

و  تجربه خود را واقعی یافته ،نندگانآنستکه تجربه ک دهنده نشان . این تغییرات مثبتاند شده

البته آغاز بازگشت برای بیشتر آنها دردآور و همراه با غم و  .اند کردهباور  آن را های درسو  ها امیپ

 اندوه جانکاهی بوده است که گاهی تا مدتها ادامه یافته است.

 دانستم می و بودم ترسیده بسیار من. کردم می گریه هفته یک برای برگشتم زندگی به که وقتی»

 کنار را اعتیاداتم تمام بالفاصله. بدهم ادامه سابق مانند ام زندگی نحوه و رفتار به توانم نمی که

 بار یک حتی گذرد می سال 25 که اآلن تا بود 1383 سال می ماه ام 21 که روز آن از و گذاشتم

 1«.ام نزده مخدر مواد یا الکل به لب

، در حس کردن و انتقال انرژی به دیگران، ام داکردهیپهای خاصی  من از آن زمان توانائی»

و گاهی دیدن آینده. من عالقۀ خاصی  ها آنو ارتباط با  یرمادیغ، دیدن موجوداتی یدرمان یانرژ

و همواره در تالشم که از این  ام افتهیبه متافیزیک و عالم ماوراء و ابعاد دیگر زندگی و جهان 

«.های خود برای کمک به دیگران استفاده کنم توانائی
2 

 داده استعفا دانشگاه در استادی شغل از تنها نهدگرگون کرد. من  کلی بهرا این تجربه زندگی م»

 من آن از قبل. یافتند تغییر نیز من احساسات بلکه شدم، وقت تمام کشیش یک کلیسا در و

 نه. مسرورم و خوشحال درون از حقیقتاً و همیشه اکنون ولی بودم، ناراحت و بدگمان و جو بیع

م باالخره هرروزهای خودم را ندارم، بلکه در پس  ن معنی که روزهای ابری و باال و پایینای به

«.کنم پخشن لذت و سرور را بین بقیه کنم که ای لذتی درونی است. من تمام سعی خود را می
3 

گفت دیگر از مردن  تجربۀ زندگی او شده بود. او می ترین مهمهای مکرر  برای پیتر، این مردن»

رود و  به فکر فرو می ازپیش بیشگفتند که او  هیچ ترسی ندارم. دوستان و خویشاوندانش می
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مانند این بود که جسم پیتر اینجاست ولی روح و فکرش  ها وقتتر شده است. بعضی  روحانی

«.جای دیگری است
1

 

 غیرقابلمحسوسی در شخصیت همینگوی گذاشت. او دیگر آدم سرسخت و  تأثیراین تجربه »

   2«شده بود. رتریپذ انعطافنفوذ قبلی نبوده و بسیار 

ام نیز اثر گذاشت. ما از یک خانۀ  شد و روی زندگی تمامی خانواده یروروز سرعت بهزندگی من »

متری به یک خانۀ ساده رفتیم و من شروع به کارهای داوطلبانه برای کمک به  1111مجلل 

دیگران کردم. ماشین من از یک مرسدس بنز و یک هامر به یک تویوتای کوچک تغییر یافت. 

را تلخ کرده بود ناپدید شده زندگی م ها سالدگی من که ر، افسرمالقات من با سرای دیگ یجۀدرنت

من و چندین  پزشک رواناز بین رفت. این برای  کامالًضد درد  یها قرصو اعتیاد من به 

اعتیاد را  ها سالکه چگونه من  بود آور تعجبکردند بسیار  متخصص اعتیاد که با من کار می

ماه من دوباره توانائی کنترل ادرار خود را پیدا کردم و نیاز  8کنار گذاشته بودم. ظرف  راحتی به

ام،  سال از بین رفت. یک سال بعد از تجربه 4من برای پوشیدن پوشک برای اولین بار بعد از 

نبود و روحیه و منش من نیز بسیار تغییر یافته  یصتشخ قابلزندگی من در مقایسه با سابق دیگر 

احساس هم دردی داشتم. من  ها آنتر بودم و با  د. اکنون با دیگران بسیار دلسوزتر و مهربانبو

 عنوان بهدادم.  شروع به نوشتن کردم و در مورد موضوعات سالمتی روانی و معنوی سمینار می

قربانی درد و اعتیاد  ها سالو خود نیز  کسی که خود در درد و داروهای شیمیائی تخصص داشت

سنتی و داروهای  یها روشکنم که برای شفای خود ابتدا به  بود، من مردم را تشویق می هر دو

«.گیاهی روی بیاورند
3 

بودم. من هیچ اعتقادی  شده بزرگو بدون دین  یرمذهبیغ کامالًای  من در اسرائیل و در خانواده»

به نظرم احمق  دار یندبه خدا نداشتم و دین و مذهب برایم چیزی مسخره بود و افراد 

ش و لذت. ولی این کردم، به دنبال عی رسیدند. من هر طوری که دوست داشتم زندگی می می

فرد متفاوتی  کامالًمن تصمیم گرفتم که نیویورک را ترک کنم و ...کرد یروروزرا تجربه زندگی م

شدم. قبل از این اتفاق من خشن و قلدر و منفی بودم و همیشه فحش و ناسزا بر سر زبان من 

، من به شخصی بسیار مهربان و مؤدب تبدیل شدم. من برای زندگی به شیکاگو رفتم بعدازآنبود. 

م. من برای متوقف کردم و شروع به بستن تفیلین کرد کامالًهای آن را  و خوردن گوشت و فراورده

 تائیدکردم خدا در هر قدم با من است و  یک سال و نیم شیکاگو بودم و در این مدت احساس می
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توانستم بخوابم زیرا بد و خوب هر  نمی ها شببودم حقیقت داشت.  آورده ادیکند که هرچه به  می

توانم از آن سرپیچی کنم. من  ام و نمی دانستم که با خدا قرارداد بسته آوردم. می دو را به یاد می

 جا بههای یهودیت را  سالگی به شخصی بسیار مذهبی تبدیل شدم و تمام آداب و آئین 23در 

بود. زندگی قبلی من چنان دور از دین و مذهب  تصور قابلغیرآوردم. این برای من قبل از این  می

برایم  چیز همهبود که چنین تغییری برایم بیشتر به جنون شباهت داشت. البته در ابتدا رعایت 

به خواست خدا دوباره از نیویورک سر درآوردم و در آنجا یک خاخام را  نمود. می غیرممکن

من گذاشت و به من از تورات آموخت. بعد از  عمیقی روی تأثیربود و  العاده فوقمالقات کردم که 

ای؟ یک  مگر دیوانه شده»توانم تمام داستانم را به او بگویم. او گفت  یک ماه احساس کردم که می

خود را  وزندگی؟ تو باید به همه بگوئی ییگو ینم کس هیچمعجزه برای تو اتفاق افتاده و تو به 

دیدم که تمام  مذهبی تبدیل شدم. من می کامالًبه یک یهودی  حقیقتاًمن  بعدازآن«. کنی رورویز

شدند. من شروع  می تائیدگرفتم  مذهبی که یاد می یها آموزشآنچه در تجربه خود دیده بودم با 

«ام برای دیگران کردم. به بازگو کردن تجربه
1 

 سری یک انعکاس و تکرار و تقلیدی نوعی به من مذهب و دین که بگویم باید تجربه، این از قبل»

 بعدازاین. بود شده داده آموزش من به جامعه و خانواده طریق از کودکی از که بود تشریفات

 است مشترک ادیان اکثر بین که اساسی اصول و ها ارزش آن که دارم باور حقیقتاً من تجربه،

 با عمیق روحی ارتباط نوعی من تجربه، این اثر در. است مرگ از بعد آرامش و خوشحالی کلید

 این از قبل. نداشت وجود تجربه این از قبل که کنم می احساس گیاهان حتی و حیوانات مردم،

 جُک آن برای حتی و بودم تفاوت بی افتاد می دیگران برای که بدی اتفاقات مورد در من حادثه

 کوچک حتی خیرخواهانه کارهای. شوم می متأثر بسیار اتفاقاتی چنان از اکنون ولی ساختم، می

. آورند می من چشمان به اشک راحتی به دهد می انجام درمانده یا غریبه یک حق در کسی که

 و عشق مانند مثبت یها انرژی کسی، نزدیک ایستادن با تنها توانم می حادثه بعدازاین همچنین

 و عجیب گرچه و ندارم مردن از ترسی هیچ دیگر من. کنم احساس ها آن در را دلسوزی

 2«.هستم آن راه به چشم حتی آید، می نظر به غیرمعقول

 به خاطرمن در آنجا توانستم افکار یکی از بدترین دشمنانم، کسی که حتی تصور بخشیدن او »

را ببینم. بعد از برگشت به دنیا، چیزی جز محبت و  کرد میآنچه از او دیده بودم به ذهنم خطور ن

 یا نامهکردم، مانند محبت یک مادر به فرزندش. من به او  عطوفت خالص نسبت به او حس نمی

نوشتم و به او گفتم که چقدر او را دوست دارم و از او برای انرژی منفی که نسبت به او در خود 

                                                           
 آناوا آلون تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 داول متیو تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
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شق و عطوفت الهی را نسبت به او دیده بودم و زیرا من ع ؛نگاه داشته بودم بخشش خواستم

ستم چیزی جز همان عطوفت را نسبت به او حس کنم. احساس رها کردن بار سنگین توان مین

«بود. العاده فوق، کردم میکه بسیاری از آن را حتی آگاهانه حمل ن خشم و قضاوت نسبت به او
1 

 کردم می حس را منفی های انرژی و دادم می گوش اخبار به یا کردم می روشن را تلویزیون وقتی»

 برایم این و است درد و تاریکی از پر( دیگر سرای با مقایسه در) دنیا این چقدر که دیدم می

 و دردها و بودم کرده پیدا دیگران های انرژی به ای العاده فوق حساسیت من. بود آزاردهنده

 جانبی اثر ترین بزرگ من فکر حساسیت این. کردم می حس وضوح به را ها آن های ناراحتی

 با مجدد شدن سازگار کالً. بود جهنم یک برایم واقعاً و نداشتم دوست اصالً را آن که بود ام تجربه

 پیدا دیگران های انرژی به ای العاده فوق حساسیت من .بود بزرگی چالش برایم آن در وزندگی دنیا

 2«.کردم می حس وضوح به را ها آن های ناراحتی و دردها و بودم کرده

ضریب دقت قوای روانی افراد مرده و زنده شده از میانگین قوای  شده انجامطبق برخی تحقیقات 

 3روانی افراد عادی بیشتر است.

 .اند کردهشگفتی پیدا  های توانمندی راد پس از تجربه نزدیک به مرگ،برخی اف

چگونه  آن را دانم نمی راستی بهدیگری نیز در من ظاهر شد.  العاده خارقدر همان دوره نیروی »

نگاه  هرکسیاین معنا که به  به .ها فیلمم بگویم شروع کردن به دیدن توان می فقط توصیف کنم.

آنکه در خانه نشسته باشم و  عین .آمد درمیناگهان جزئیات زندگی او برایم به نمایش  کردم می

زندگی  های صحنه داشتم برمیفیلمی را تماشا کنم. همچنین اگر چیزی که به دیگری متعلق بود 

 کردم می. گاهی که چیزی قدیمی را لمس آمد درمیصاحب آن شی در جلو چشمانم به نمایش 

 4.«دیدم می آن راگذشته و تاریخ 

عرفا و مرتاضان آن را در مورد انبیاء و اولیاء و همچنین  و باالتر از ها توانمندیما امثال این 

از  ها توانمندیگرفت این است که همه این  توان میتشابه  ایننتیجه واضحی که از  .ایم شنیده

این استعداد را دارد که در ارتباط با آن عالم  انسان بماهو. انسان شود میتجربه ملکوت حاصل 

البته شدت و ضعف یا نوع توانمندی با تفاوت و عمق  خاصی پیدا کند. های توانمندی ،شگفت

 .یابد میفردی تجربه کننده تفاوت  های ویژگیتجربه و همچنین 

                                                           
 ایمی نام به ، دختریهای نزدیک به مرگسایت تجربه  .1
 داول متیو تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
 به نقل از کتاب نور تحول بخش اثر دکتر ملوین مورس 146بخش، دنیون برینکلی، ص  . نور نجات3
 135بخش، دنیون برینکلی، ص  . نور نجات4
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به معنای استفاده  الزاماًمعنوی  های توانمندیتذکر این نکته هم الزم است که برخورداری از 

 صحیح از آن نیست.

م برد میبکار  هایی درراهپی بردم آن را گاهی  ام العاده خارق تقدر اینوقتی برای نخستین بار به »

 1«.دانم نمی نشاکه اکنون شرافتمندانه 

 صرف بهو شایستگی فرد تالزمی نیست و نباید  العاده فوقبنابراین بین برخورداری از یک قدرت 

ولیی از اولیاء خدا یا انسان معنوی  ها آنتصور کرد  ،در افراد هایی قدرتاطالع از وجود چنین 

هستند. خاصیت تکوینی انسان این است که بتواند با عالم مجردات و ملکوت ارتباط برقرار کند و 

خود  ها قدرت ایندر او ایجاد شود. برخورداری از  هایی قدرتبل این ارتباط ممکن است از قِ

است. در داستان حضرت  شده اشارهآزمونی برای افراد است. در قرآن کریم هم به این معنا 

معنوی و در چشم به هم  باقدرتآصف بن برخیا تخت بلقیس را  ازاینکه پسسلیمان و بلقیس 

 حاضر کرد گفت: نزد سلیمان زدنی

 2«هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر»

 !؟زماید که آیا شکرگزارم یا ناسپاسعطای پروردگار من است تا مرا بیااین )قدرت( از فضل و 

به خود و و  کنند می سوءاستفادهعطایای معنوی کم نیستند کسانی که از این  متأسفانهاما 

 مراقب باشید. کنیم می. توصیه زنند میدیگران آسیب 

مثبت تجربه نزدیک به مرگ را در زندگی تجربه کنندگان انکار کرد به  تأثیر توان مین طورکلی به 

یک  و معتقدیم این دانیم میهمین دلیل است که ما این تجربیات را هدیه الهی به افراد و جامعه 

د و انکار عالم غیب حرکت الحا سوی بهو هشدار به افراد و جوامعی است که  تأثیرگذار پیام

 شده است. ها آنعث فراموشی و تضعیف باورهای دینی یا مادیات، با کنند می
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 ازدهمفصل دو

 از ملکوت هایی درس

گرفته و در ضمن  ای آموزنده های درس از تجربه خود اند داشتهبه مرگ  کسانی که تجربه نزدیک

که  ندا کلمات یا جمالتی شنیدهحین تجربه خود، یا از کسی در  اند کردهمطرح  آن را، نقل تجربه

کرده و  آوری جمعرا  ها درسیک درس بزرگ برای همگان مفید باشد. ما این  عنوان به تواند می

 .ایم دادهقرار در اختیار شما 
 عدم امکان تغییر همه شرایط زندگی

خواهی  که نمی ییها قسمتتوانی از آن  زندگی سخت است و تو نمی (:)نور به من گفت»

به کنی در خود  ایم. تو باید لیاقت آنچه را که دریافت می کنی. همۀ ما آن را تجربه کرده نظر صرف

 1.«آوری وجود
 هم در زندگی انسانامور م

های خود من است نه رفتار و  باید برای من مهم باشد رفتار و واکنش آنچه( آموختم»)

برخوردهای دیگران. من نباید هیچ توقعی از کسی داشته باشم یا قضاوتی در مورد کسی بکنم، 

ام فهمیدم این بود  چیز دیگری که در مرور زندگی...بلکه باید فقط مراقب خود و اعمال خود باشم

و  شده دادهای است که به من  و هدیه بها گرانی و مانند درّ باارزش ،زندگی هرلحظهکه چقدر 

بودم. من باید وقت   سپری کرده ارزش بیچقدر من وقت خود را در زندگی به بطالت یا اموری 

گذراندم زیرا این چیزها  خود را به یادگیری و افکاری مثبت و خدمت و محبت به دیگران می

مهربان  با همهبخشیدم و  خوردند. باید همه را می رد من میبد سوی اینبودند که اکنون در 

 2«ای از وجود الهی هستم. هم پارهاست و من  گونه اینکه خدا  گونه همانبودم،  می
 مهماصل اخالقی یک 

 3«.رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود گونه آنقانون حقیقی خداست که با دیگران  ،قانون»
 آموزه در ملکوت ترین مهم

چیزی که به من نشان داده شد این بود که عشق باالترین چیز در عالم هستی است.  ترین مهم»

بدون عشق ما هیچ هستیم. ما اینجا هستیم که به یکدیگر کمک کنیم،  حقیقتاًمن دیدم که 

و یکدیگر را بفهمیم و ببخشیم و به هر انسانی که روی زمین  مراقب و غمخوار یکدیگر باشیم

باشد،  زردپوستتواند سیاه یا سفید یا سرخ یا  شود محبت نشان دهیم. این انسان می متولد می

                                                           
 مور فینی انجی ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 زمانی محمد آقای تجربۀ، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 یقاً در روایتی از امام علی ع آمده است.دقایلیوت. این مضمون  می مشترک تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3

 (31، نامه البالغه نهج)
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چاق یا الغر یا جذاب یا زشت یا فقیر یا ثروتمند، ولی ما حق نداریم کسی را بر اساس این چیزها 

هیم. هر قلبی توانائی این را دارد که از عشق و انرژی ابدی آن لبریز مورد ارزیابی و قضاوت قرار د

تواند آن را مورد ارزیابی و قضاوت  باشد. تنها خدا به قلب انسان واقف است و تنها خداست که می

که از روی محبت انجام  ای پاافتاده یشپقرار دهد. به من نشان داده شد که حتی کارهای 

یا یک  یدبخشامعث رشد ما خواهند شد: یک لبخند ساده یا کالمی دهیم مهم هستند و با می

 خشم، و کنیم محبت خود دشمن به حتی باید ما که گرفتم یاد من...کوچک یازخودگذشتگ

 تخریب را روح چیزها این زیرا ببخشیم را دیگران و بریزیم دور را تلخی و حسادت تنفر،

 1«.کنند می
 ملکوتی یها حکمتخالصه 

ساده  یبه صورتفکر کردم اگر بتوانم چند کلمه ساده بیابم که تمام این دانش و آگاهی را »

 یادآوردنو بتوانم این کلمات را با خود به دنیا بازگردانم، با به  توصیف کند و به آن مرتبط باشد

: آمدند آل دهیاکلمات خواهم توانست تمام این حکمت را به یاد بیاورم. این کلمات به نظرم 

من از انتخاب این کلمات خیلی «. است زیچ کی چیز همهاست و  چیز همهجهان هستی »

 2«.خوشحال بودم
 اندازه توان تکلیف به

 قرار داریم را آن تحمل توانائی ازآنچه تر بزرگ مانعی و آزمایش گاه هیچ ما زندگی در خداوند »

 3«.دهد نمی
 راز ساده بهبود زندگی دنیوی

دانستم. مقدار عشق و خوبی که در پایان زندگی  ی بهبود وضع بشریت را می اکنون راز ساده»

 اید، به همین به دیگران داده تان یزندگخواهید داشت مساوی عشق و خوبی است که در طول 

 4«.بود دانم زندگی من بهتر خواهد این راز را می که اکنون: سادگی. من به وجود نورانی گفتم
 و کارهای خوب ها انسانارزش 

موجودات معنوی پرقدرتی هستند  ها انسان :دوباره وجود نور از طریق فکر با من صحبت نمود»

خلق کردن خوبی است. در بسیاری از اوقات این خوبی نه از طریق  ها آنکه هدف به زمین آمدن 

شود  ردم انجام میای که از روی محبت بین م ساده یباکارها، بلکه سروصداکارهای بزرگ و پر 

                                                           
 جین بتی تجربه، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 زایمان هنگام در زن یک تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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بوده و واقعیت تو را  زیخود انگآیند، زیرا  می حساب بهگردد. همین چیزهای کوچک  محقق می

 1«.دهند نشان می
 ید کار نیک انجام دهیدتوان میتا 

 برادرزنگویم تا شما فرصت این را داشته باشید که زندگی خود را تغییر دهید.  را می ها ینامن »

ساله بود  41من چند ماه قبل وقتی برای ورزش در حال دویدن بود ناگهان سکته کرده و مرد. او 

و هیچ مشکل سالمتی و جسمانی قبلی نداشت. زندگی او از معنویت خالی بود و شاید او هم در 

آنجا مانند من برهنه و بدون هیچ دفاعی در سرای دیگر ظاهر گشته است. من به شما اطمینان 

مسافرت راحتی  اصالًدهم که وقتی به پایان زندگی خود برسید اگر دستتان خالی باشد  می

شوید، البته که این نحوۀ  عیار تمامگویم مانند من یک مذهبی متعصب و  نخواهید داشت. من نمی

نیست. ولی مرتب به خیریه کمک کنید، به دیگران لبخند بزنید، به دیگران  هرکسیزندگی برای 

تشویق  شمارارا عوض کند. البته من  دنیاییتواند  کوچک می ظاهر بههمین چیزهای  کمک کنید.

و بیشتری انجام دهید، ولی اقالً از کارهای  تر بزرگتوانید کارهای  که می جاییکنم که تا  می

تا  دهید نکنید. هر کاری که در دنیا انجام می فروگذارآید  از دستتان برمی راحتی بهکوچکی که 

 2« .گردد در جهان منعکس میابدیت 
 است تر یقیحقآن جهان 

تر از این جهان است  تر و حقیقی بگذارید فقط یک چیز را به شما بگویم، آن جهان بسیار واقعی»

 4«.درخشیم می 3عنوان حقیقتی واحد و یک روز همۀ ما باهم خواهیم بود و باهم به
 دعا کنیم

که آن را دریافت خواهم  که دعا کنم و کمک بطلبمبه من گفته شد باید به خاطر داشته باشم »

و بسیار مهم است که یاد بگیرم که آن نیز در زمان مناسب خود اتفاق خواهد افتاد. باید یاد  کرد

شوم فکر خود را به سرور و تمامی چیزهای خوبی که در  بگیرم که هرگاه افسرده و ناراحت می

5«.هایم خواهد شد این باعث التیام زخمکه  زندگی برایم اتفاق افتاده متمرکز کنم
 

 خالصانه خدمت کنیم

باید به مردم کمک کنی تا بفهمند باید از وجود خود آزادانه به دیگران بدهند »به من گفته شد: »

 6«.بدون اینکه توقع و انتظاری )در مقابل( داشته باشند و تنها چیزی که حقیقت دارد عشق است

                                                           
 برینکلی دنیون ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 آناوا آلون تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 (1قرآن کریم سوره نساء آیه ). خلقکم من نفس واحده/ شما را از نفس واحدی آفرید. 3
 شیفر گالکو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 بولیت خانم تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ5
 گیدونز شری ، تجربهبه مرگ سایت تجربه های نزدیک .6
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 میگرد یبازماز خدا آمده و به او 

است: برای مهر ورزیدن، برای مراقبت و دلسوزی  ییبهازندگی هدیۀ گران »صدایی به من گفت »

و همۀ ما  ایم همۀ ما از نور آمده»صدا به من گفت  همان «.و برای بخشیدن و تقسیم کردن کردن

 1«.گردیم یبازمبه نور 
 فرصت زندگی را غنیمت بشمارید

کارهای زیادی است که باید انجام دهی. باید برگردی و به همه بگوئی. زندگی  هنوز: گفتجین »

بزرگ پر است. وقت خود را روی زمین تلف  یها فرصتآن از  ۀهرلحظو  بهاست گران ای یههد

 2.«یدکن پخشو آگاهی را بین دیگران  نکنید. محبت
 آزادی روح را از بین ببرد تواند میجسم ن

توانیم باوجود محدود بودن در  زا می وزندگیما با پر کردن خود از عشق حقیقی و افکار مثبت  »

کردم، خدا منتظر قضاوت و تنبیه  آنچه من فکر می برخالفبدن به آزادی برسیم. من دیدم که 

نگرد در مورد اعمالم  که از دید حقیقت می یافته گسترشمن نیست و من خود با ضمیری بسیار 

 3«.سنجید خواهم آگاهی و  خواهم کرد و آن را با مقیاس عشق قضاوت

های عمیق به درون من  من به نوری که در آسمان آبی بود نظر کردم و یک مجموعه از آگاهی»

 جنبۀ معنوی ابدی دارد چیز همهالهام شد، خلقت، جهان، حیات من و تمام ساکنین جهان. اینکه 

شوند.  بینیم از جهل و فراموشی ما ناشی می و اینکه اختالف و تمایزهایی که ما در این دنیا می

 آنجارا به خود جذب کرد و من در آن غرق و ممزوج شدم. در این نور مانند یک آهنربای قوی م

 چیزی تنها و ا از دست دادمر تنها چیزی که بود نور بود. من خود را فراموش کرده و فرم خود

. فهمیدم العاده خارق شفافیتی با را چیز همه ناگهان و بود «کثرت در وحدت» کردم می حس که

 فراموش دنیا زندگی در ام دانسته می همیشه که را چیزی که کردم حس ای جرقه مانند درون از

کردم من در خلقت و  احساس. کنم تشریح سخن و کلمات با را آن توانم نمی ولی ام، کرده

کثرت در » یگرد عبارت بهو یا « یکی بودن» درآفرینش سهیم هستم. دیدم که ما در حقیقت 

من بود. از حقایقی که درک کردم آنچه  چیز همهبودم و  چیز همهبریم و من  به سر می 4«وحدت

هر اتفاقی در زندگی یک تجربه است و حیات دنیوی و اخروی . توانم به خاطر بیاورم این است می

                                                           
 آنتونت جزیان تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 آنتونت جزیان تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 متیو ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
بسیاری که بر روی یک های  . این تعبیری فلسفی است و به معنای وجود کثرت در متن یک وحدت واقعی است مانند موج4

 دریا هستند. وحدت در کثرت هم مانند حضور دریا در تمامی امواج است.
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وجود خداست و چیزی خارج خدا و حیات  از در عمق و حقیقت یکی هستند زیرا هر چیزی 

 1«.وجود ندارد
 از مشکالت نترسیم

شود. ما با نیروی اشتیاق  از خود ما به ما داده می شده دادهقدرتی که به ما : مادربزرگم ادامه داد»

کنیم. توانائی ما برای  توان با چشم دید رشد می و باور به آنچه نمی به دانستن، عشق ورزیدن

 کس هیچکند.  بر اساس آن، پیشرفت ما را در عالم معنوی معین می وزندگیقبول کردن حقیقت 

گیرد مگر اینکه ما خود این  نیز آن را از ما نمی کس چهیو  کند نور و حقیقت را به ما تحمیل نمی

و در مورد خود قضاوت خواهیم کرد و ما وکالت  کنیم اجازه را بدهیم. ما خود بر خود حکومت می

زدیم، او از بعضی از اصول  باغ قدم می آندر  که درحالیرا گرفت و  مدست مادربزرگم .کامل داریم

های آمدن ما به زمین برای من سخن گفت، اینکه باید از قانون طالئی پیروی کنیم )با  و علت

خواهیم با ما رفتار شود(، کمک به یکدیگر، نیاز به منجی، نیاز  رفتار کنیم که می گونه آندیگران 

 این فراز بر زیادی بسیار سرعت با ما …به خواندن کتب الهی و ایمان، خوب بودن، توبه، 

 من. شد می ریخته من درون به آگاهی و معرفت از سیلی و بودیم درحرکت زیبا انداز چشم

م. او را جذب کرده و حمل کن دانش این همۀ توانم نمی من ،مادربزرگ: گفتم او به و ایستاده

که چیزی را نیاز  وقت آننگران نباش و ترس را کنار بگذار! به خودت شک نداشته باش، : گفت

من در آن  ته باش و به قدرت خدا اعتماد کن!داشته باشی آن را به یاد خواهی آورد. ایمان داش

ی این ترین مانع رشد من در زندگی بوده، ترس! ترس تمام لحظه فهمیدم که چه چیزی بزرگ

هایم بر حذر داشته  را از تالش برای غلبه بر مشکالت و ضعفده کرده و مرا آلو ها سال

 محبت ،رانل، یک چیز دیگر است که باید به تو بگویم. به همه بگو که کلید: گفت مادربزرگم.بود

 عشق کلید،: گفت سوم بار برای واست.  عشق ،کلید: و دوباره تکرار کرد .ورزیدن است عشق و

 2«.است
 انسان در دنیاهدف از زندگی 

تو در بدنی فیزیکی رفتی تا یاد بگیری که به دیگران محبت و شفقت نشان دهی و حکمت و »

 3«.معرفت بیاموزی. این خالصه و شیرازۀ زندگی مادی است

 مراقب کارهایت باش

 ها آنکه  شوید میباشید زیرا پس از مرگ مجبور  دهید میمراقب کارهایی که در زندگی انجام »

 1«را نسبت به خود اعمال خواهید کرد. ها آناین تفاوت که در آنجا،  با کنیدرا دوباره تکرار 

                                                           
 متیو ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 سالگی 14 در تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3

www.takbook.com



 تجربیات نزدیک به مرگ رهاورد

 

211 

های تجربیات نزدیک به مرگ بود. حق آنستکه برای  ها و حکمت ای از درس آنچه خواندیم گوشه

آمیز کافی است چراکه همه این  اذعان به ارزشمندی این تجربیات، همین جمالت حکمت

 جزء اصول معرفتی و اخالقی ادیان الهی است.ها  حکمت

 

                                                                                                                                                      
 33برینکلی، ص . کتاب نور نجات بخش، دنیون 1
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 زدهمفصل سی

 آینده از منظر ملکوت

شاید به نظر برسد تجربیات نزدیک به مرگ منحصر در ابعاد فردی است هرچند از برخی مطالب 

جنبه  طعطورق بهکرد اما در این تجربیات موضوعی که  توان میآن برداشت اجتماعی هم 

عد تجربیات نزدیک به مرگ به اجتماعی دارد طرح مباحث آینده بشریت و جهان است. این بُ

حقیقت و ملکوت عالم  رسد میلذا به نظر  گردد بازمی ها انسانجنبه هشداردهنده بودن آن برای 

در زمان کنونی آگاه  شیها انتخاباز عواقب و نتایج  او رابا ترسیم وضعیت آینده جهان  خواهد می

روشن و مطلوب حرکت نماید. در این  یا ندهیآ سوی به ،بشریت با اتخاذ تصمیمات درست سازد تا

آورد. شرایطی  به وجودشرایط متفاوتی را  تواند میکه انتخاب انسان  شود میتصریح  ها ییشگویپ

 .افتهی سامانسخت و نابودگر یا شرایط مطلوب و 

بریم. گرچه سیارات و  شدم که ما ساکنان زمین در زمان حساسی به سر میمن در آنجا متوجه »

حساسی از تکامل خود هستیم و  هج از زمین وجود دارد، ما در مرحلموجودات بسیار دیگری خار

آن نابودی کامل و سوی دیگر آن حیاتی بسیار بهتر  سوی یکروی لبۀ باریکی قرار داریم که 

و یا  ود بین مهربانی و کمک به یکدیگرکند، بلکه ما با انتخاب خ است. نور ما را مجازات نمی

، سرنوشت خود را رقم خواهیم زد. سرنوشت زمین در هر دو حالت به من نشان داده خودخواهی

شدند، ولی به من اجازه داده نشد که جزئیات این خاطره را با خود برگردانم. تنها به یاد دارم که 

 1«.بود کننده خوشحالو دیگری بسیار شاد و  نگیزا حزنبسیار  ها آنیکی از 

 یآن از تر مهربان خدا گفتند ها آن. افتاد خواهد اتفاق یا هسته جنگ من پرسیدم آیا روی زمین»

 منفجر شود. اشتباه به یا هسته. حداکثر ممکن است یک یا دو بمب بدهد را آن اجازه که است

روی زمین را در طول تاریخ داده  یزیر خون وجنگ  همه این همن پرسیدم پس چرا خدا اجاز

 ها آنانداختن  به راهر متعددی که بشریت سعی د یها جنگگفتند از میان تمام  ها آناست؟ 

است تا شاید بشریت متنبه شده و سر عقل بیاید )و  شده داده ها آنفقط چندتای  هداشته، اجاز

علم و تکنولوژی و دست آوردهای دیگر بشریت )گفتند( زشتی و ترسناکی خصومت را ببیند(. 

. اند شده دادهالهام و یاد  ها انسانهدیه هائی از عالم باالتر هستند که در موقع مناسب به  همه

، ولی بسیاری از این اند شده تیهدادانشمندان و مخترعان از عالم باالتر به سمت اکتشاف خود 

 قرارگرفته سوءاستفاده مورد خصمانه و خودخواهانه مقاصد برای بشریت توسط دستاوردها بعداً

 به بسیاری صدمات تواند می که است تکنولوژی و توان از حدی در بشریت که گفتند ها آن. است

                                                           
 جاستین تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
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نیستند، بلکه حیوانات،  ها انسانها تن ساکنان از منظورم و ؛کند وارد آن ساکنان و سیاره این

 1«.چیز همهو  گیاهان

است. حوادث تلخ و  شده دهیددور  چندان نهدر آینده  از این تجربیات چندین حادثه مهم یکیدر

 از ایمان و اخالق است. ها انسانناگواری که ناشی از دوری 

، یک بسته کوچک ها آناز  هرکدامبه سمت من آمدند. با نزدیک شدن  یک به یکاین موجودات »

را  مآمد. اولین بار که این اتفاق افتاد من چشمان و به سمت صورت من می شده خارجاز سینه او 

برخورد کند. ولی درست قبل از برخورد به من این بسته  به صورتمبستم و ترسیدم که بسته 

 که هنگامیآمد.  داد به نمایش درمی و در آن تصویر یک اتفاق جهانی که در آینده رخ می بازشده

توانم خود  شوم و می کشیده می ها آنکردم که به درون  کردم، احساس می یبه این تصاویر نگاه م

بار تکرار شد و هر دفعه من در میانه اتفاقاتی  12جزئی از آن باشم و آن را تجربه کنم. این کار 

. هستند آینده اتفاقات ها این که دانستم نمی من موقع آن در داد. بودم که آینده دنیا را تکان می

 .هستم مهم بسیار اتفاقاتی مشاهده حال در که دانستم می تنها

و سوم مربوط به ضعیف شدن روحیه مردم آمریکا و نزول معنوی و روحی  های اول، دوم بسته

در اثر جنگ ویتنام بود. بسته چهارم و پنجم مربوط به افزایش تنفر و خشم متقابل در  ها آن

ای و بسته هفتم  و اسرائیل بود. بسته ششم راجع به یک فاجعه هسته المقدس تیبسرزمین 

بود. بسته هشتم و نهم  ستیز طیمحمذهب مانند برای حمایت و مراقبت از  های حرکتمربوط به 

و بحران  مربوط به دشمنی و اختالف بین چین و روسیه بود. بسته دهم و یازدهم دربارۀ فروپاشی

بود. بسته دوازدهم درباره پیشرفت  انهیخاورمیی در منطقه ها اقتصادی و درگیری و جنگ

بود. بسته  انهیخاورمهایی در منطقه  بحران اقتصادی و درگیری و جنگ .تکنولوژی در آینده بود

ی را از بالیای عظیم های صحنهمن همچنین  ....دوازدهم درباره پیشرفت تکنولوژی در آینده بود

گر شما )نسل بشر( به : اشد گفته من به .دیدم می لرزه نیزمو  فشان آتشطبیعی مانند سیل و 

ادامه داده و به نحوۀ رفتار  شده دادهعمل کردن )کورکورانه( به همان چیزهایی که به شما یاد 

سال گذشته ادامه دهید، این اتفاقات قطعاً رخ خواهند داد. ولی این آینده  31خود مانند  وزندگی

هایی(  توانید از جنگ )و تراژدی بر روی سنگ حک نشده است و اگر شما خود را تغییر دهید، می

 2« .توانید آن را تغییر دهید است و شما می رییتغ قابلکه در انتظارتان است اجتناب کنید. آینده 

ادیان مطابقت  های آموزهکه این با  شده گفتهروشن سخن  یا ندهیآدر بعضی دیگر از تجربیات از 

 دارد.
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کافی )رشد( خواهد داشت تا بتواند جایگاه باالتری را  اندازه بهبشریت  یزود بهگفتند که  ها آن»

در نظام هستی بگیرد. ولی تا آن موقع ما باید قبول کردن و مدارا و محبت و عطوفت به یکدیگر 

توانند دیدن  نمی ها انسانگفتند که عصر جدیدی فرا خواهد رسید که در آن  ها آنرا یاد بگیریم. 

گرسنه است را تحمل کنند و ما خواهیم فهمید که تنها با یا  خانمان یبیک هم نوع خود که 

 1«.به خودمان کمک کنیم حقیقتاًتوانیم  کمک به یکدیگر می

است هرچند اختیار و  شده  شمردهدر برخی دیگر آینده روشن جهان امری قطعی و حتمی 

 ایجاد کند. رتغیی تواند میانتخاب انسان در جزئیات آن 

همچنین به من بعضی از اتفاقات ممکن در آینده نشان داده شدند. باید بگویم که تمامی »

آینده به تصمیم و عملکرد فردی و  حقیقتاًاند و  اتفاقات آینده از قبل توسط خدا معین نشده

خوبی پیروز  درهرصورتگروهی ما بستگی دارد. البته کلیت آینده تعیین و ثابت شده است که 

دهد به انتخاب فردی و جمعی ما وابسته است.  ، ولی آنچه در این مسیر رخ می2خواهد بود

خدا که  که درحالی، ما آگاهی بسیار کوچکی از قوانین علت و معلول در جهان داریم، حال بااین

 3«.خود خالق این قوانین است باالترین آگاهی را نسبت به آن دارد

آن آینده روشن با ابعاد مختلفش مشاهده شده است. آنچه در این تجربه  ،در یکی از تجربیات

 .اند دادهبه ما  آن رااز آن چیزی باشد که ادیان الهی وعده  تر روشنتصویری  تواند میآمده 

 انتظار من. داشت تفاوت خیلی داشتم انتظار من آنچه با که دادند نشان من به را یا ندهیآ ها آن»

الکترونیک را ببینم. ولی  یها دستگاهولوژی و تکن و دستگاه از پر و مدرن بسیار دنیایی داشتم

مردم بیشتر وقت خود را با کودکان صرف تکنولوژی و ابزار زیادی در این دنیا وجود نداشت. 

ند، شد میاین کودکان بزرگ  که هنگامیچیز برای مردم بودند.  نیتر باارزشو کودکان  کردند می

و احساس کمبود یا عقده نبود. بین مردم  اثری از نگرانی، رقابت، دشمنی ترین کوچک ها آندر 

، تمام شد میاگر کسی مریض یا ناراحت احساس عمیق احترام و اعتماد متقابل وجود داشت. 

 او به و کرده دعا او و برای بهبود  کردند میند و برایش دلسوزی شد میاجتماع و گروه نگران او 

. مردم برای رشد گذراندند یمو گیاهان  گل با را زیادی وقت مردم همچنین. دندیورز یم محبت

 ها آندعای با نیازی به هیچ تالشی نداشتند. تنها  تقریباًگیاهان و درختان و باغبانی یا کشاورزی 

گروهی و با دعای  طور بهستند توان میبزرگ و خوبی به بار آید. مردم  یها وهیمکافی بود که 

                                                           
 ایلیوت می مشترک تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
. لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادی الصالحون/ در زبور بعد از تورات نوشتیم که زمین را بندگان 2

 (115 قرآن کریم سوره انبیاء آیه)شایسته من ارث خواهند برد. 
 کروگر رونالد تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
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 آینده این در نیز حیوانات را کنترل کنند و تقاضای باران یا آفتاب نمایند.  وهوا آب یجمع دسته

که به من نشان دادند مردم بیشتر از دانش  یا ندهیآدر  .بودند ها انسان با یستیز هم و هارمونی با

 و راحتی به ستندتوان می را داشتند نیاز علمی دانش و علم از آنچه زیرا به حکمت عالقه داشتند. 

و درد العالج وجود نداشت.  حل رقابلیغ. برای این مردم مشکل کنند دریافت کردن دعا با تنها

ند و شد می تنگ دل ندرت به ها آنبودند.  خواستند یمقادر به انجام هر کاری که  تقریباًاین مردم 

 برقرار ارتباط یا فاصله هر از یکدیگر با روحی طریق از ستندتوان می و  کردند میاحساس غربت 

که  جاییو از  کرد می ازآنچهیاز به تعطیالت نداشت، زیرا هر کس ن کسی زمان آن در. کنند

مردن در این دنیا بسیار ساده بود و  .برد میبود بسیار لذت  ها آنو مردمی که با  کرد میزندگی 

که شخص آنچه را که باید در زندگی دنیا تجربه کرده و یاد گرفته باشد را  افتاد یمهنگامی اتفاق 

تجربه کرده بود. در این هنگام کافی بود که او دراز کشیده و اجازه دهد که روحش از کالبد او 

 دانستند یم، زیرا همه کردند می یو شادخارج شود. در آن حال مردم به دور کالبد او جمع شده 

که  کرد می. این دنیا برای من چیزی مانند باغ خدا را تداعی رود میبسیار زیبا  یجای بهکه روح او 

که در شناخت خالق خود و عشق  آمدند میاین باغ بودند و به این دنیا  یها گلدر آن مردم 

 1«.ورزیدن رشد کنند

 ما نیز این آینده روشن را تجربه کنیم. کاش ای

                                                           
 استرم هوارد بۀ، تجرسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
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 چهاردهم فصل

 از تجربیات نزدیک به مرگ توجه جالبنکات 

در نقل های مربوط به تجربیات نزدیک به مرگ نکات جالبی وجود دارد که در اینجا ذکر 

 نکات دیگری نیز یافت شود. ،کنیم. شاید با دقت و جستجوی بیشتر می
 ماندن تجربه ملکوت در ذهنباقی 

سال  26برایم رخ داد و من در آن موقع  1355سال دارم. این اتفاق در سال  65من اکنون »

 1«.داشتم

چقدر عمیق در ذهن افراد  ،که گاهی تجربیات نزدیک به مرگ آن است دهنده نشاناین سخن 

 .شود میفراموش ن ها سالتا جایی که پس از گذشت  ماند میباقی 

 زمان مرگ تقریبی در مقدار مشاهدات تأثیر

دقیقه چیزهای  32دقیقه بعد دوباره زنده شدم ولی در این  32پزشکی من  گزارش طبق»

«.بسیاری را دیدم و تجربه کردم
2 

مدت کوتاه مرگ تقریبی آقای محمد زمانی با توجه با میزان مطالبی که از این تجربه نقل کرده 

 مرگ زمان مدتفرازمانی بودن این تجربه است. در برخی تحقیقات ثابت شده تفاوت  دهنده نشان

 ندارد. تأثیریتجربیات مقدار در  تقریبی

 علت مخفی ماندن تجربیات مرگ تقریبی

 صحبت دیگران برای آن از که هنگامی زیرا کردم می مخفی همه از را ام تجربهمن  ها سالبرای »

 وزندگی شد می زده تخیل و دیوانگی اتهام من به و مشد می روبرو ها آن منفی قضاوت با کردم می

بعد از چندین سال کتابی در این زمینه دیدم و متوجه شدم  اینکه تا. بود شده مشکل برایم عادی

 ها آن تجربه جزئیات است ممکن گرچه ،اند داشته من مشابه هایی تجربهکه افراد زیاد دیگری نیز 

«باشد. شده داده شرح متفاوتی بیان و زبان با یا کند فرق من با کمی
3 

موجب انکار و استبعاد  باًغالاین یک واقعیت است چراکه شگفتی وقایع تجربه نزدیک به مرگ 

 .شود میافراد 
 عدم حضور برخی ارواح در دنیا

رسید هرگز در زندگی دنیوی  چندین وجود نور دیگر نیز در آنجا بودند که به نظر می»

«.اند نبوده
4

 

                                                           
 زمانی محمد آقای ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 زمانی محمد آقای ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 زمانی محمد آقای ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 جاستین تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ4
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 در برخی بیانات اهل معرفت دیده شده است. مسئلهاین 

 شاهدان غیب بر روی زمین

همچنین تعداد بسیار کمی از افرادی که بر روی زمین و هنوز در قالب جسم مادی بودند را »

 ها انساندر بدن خود هستند نیز نور را ببینند، ولی تعداد این  که درحالیتوانستند  دیدم که می

«.بودند نور و ظلمت() نوعمخلوطی از هر دو  ها انسانبسیار اندک بود. بقیۀ 
1 

. در هاست انسانالهی در میان  ملکوتی یا همان اولیاء های انساند وجو دهنده نشاناین بیان 

السالم : خوانیم می که خطاب به امامان معصوم )علیهم السالم( می باشد؛ زیارت جامعه کبیره

 که همان ملکوت)کسانی که در مقام امر  سالم و درود بر یعنی 2المستقرین فی امراهللعلیکم ... 

این بیان ثابت می کند برخی انسان ها که از اولیاء خدا هستند در عین  مستقرند. (است عالم

مانند تجربه کنندگان مرگ  افراد اگر برخیپس  حیات مادی خود، دائم در ملکوت حضور دارند.

می شوند و حقایق و معارفی را به ارمغان   مهمان سفره ملکوت چند، ی دقایقیبرا ،تقریبی

بوده و خود حاضر ر خود در ملکوت خدا کسانی هم هستند که در تمام طول عم ؛آورند می

از اینجا می توان درک کرد که چرا پیشوایان دین،  .سرچشمه همه حقایق و معارف شده اند

ها تکیه زد و از ایشان پیروی نمود.  اند و چرا باید به آن اساس علم و رکن یقین در میان بشریت

 که هنگامی: سالم بر تو خوانیم می )عج( زیارت امام عصربه همین دلیل است که درشاید 

و  کنی میو بیان  خوانی یم که هنگامیسالم بر تو  ،خیزی یبرم که هنگامیو سالم بر تو  نشینی یم

رکوع و سجده  که هنگامیو سالم بر تو  گیری یمو قنوت  خوانی یمنماز  که هنگامیسالم بر تو 

 . کنی می

ملکوت عالم در ظلمت یعنی اینکه او محور و مدار  ج(ع)و اطوار امام عصر  شئونسالم بر تمام 

 ها آن همه صلوات خدا بر .سالم و مهر و رحمت مطلق است؛ همان ملکوتی که صلح و دنیاست

 .باد
 (لیه السالمع) درک برخی حقایق: خدا نبودن مسیح

من به یاد دارم که عیسی مسیح نیز آنجا بود، ولی تعجب کردم که دیدم مسیح خدا نیست و »

کند.  های خداست و مانند ما او نیز هدف عالی و معنوی خود را دنبال می مانند ما یکی از آفریده

آنچه در کلیسای پروتستان از بچگی یاد گرفته بودم بود که مسیح و پدر و خدا همه  برخالفاین 

 3«.کی هستندی

                                                           
 جاستین تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 الجنان، شیخ عباس قمی، زیارت جامعه کبیره مفاتیح .2
 جین بتی تجربه، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ3

www.takbook.com



 تجربیات نزدیک به مرگ رهاورد

 

213 

یاد دهد که چگونه با  ها انساناو گفت مسیح یک مربی بزرگ بود که خدا به زمین فرستاد تا به »

 1«.سوی هارمونی و آرامش پیدا کنند یکدیگر و با زمین رفتار کنند و راه خود را به

 نیز بر قرآن کریم تجربیات نزدیک به مرگ است. العادگی فوق های نشانهین حقیقت یکی از بیان ا

 .ندک می تأکید( السالم علیهو همچنین پیامبر بودن مسیح ) مخلوق بودن، بنده بودن
 ها دانشعلوم و  منشأ

های ماورائی  الهام هروی زمین نتیج ها انساناکتشافات ها و اختراعات و  بسیاری از خالقیت»

 اوقات از بسیاری و دارد وجود مادی و معنوی  هستند. من فهمیدم که ارتباط نزدیکی بین جهان

 2« .ه امداد ارواحی از جهان معنوی داریم تا بتوانیم روی زمین پیشرفتی داشته باشیمب نیاز ما

در این مورد وجود دارد و آن تعبیر نزول آب از آسمان به زمین در قرآن کریم تعبیری رمزی 

 به آیه پس که بارها در قرآن کریم تکرار شده است و چون آب تنزل حقیقت علم است است

تصریح شده که  مسئلهالبته در فلسفه اسالمی هم به این  3.کند میعلم اشاره  منشأآسمانی بودن 

 4علم موجود مجرد است. منشأ

 هادعااجابت 

 به نور شعاع یک مانند زمین روی از  شود که چگونه هر دعا و مناجات به بتی نشان داده می»

 5«.هستند ها آن استجابت و دعاها این به پاسخ مشغول سرعت با فرشتگان و رود می آسمان

 تعابیر مشابه در مورد دعا در روایات وجود دارد.
 پیام برخی ارواح به نزدیکان غمگین خود

 یعزادارجیم به من گفت که به مادرش این پیغام را بدهم که بیش از این برای مرگش ناله و »

« نکند زیرا او از جایش راضی و در حال پیشرفت است.
6 

نیکوکار از جیم که فروشنده  مؤمنانحال  مطمئناًاز عالم ملکوت اعلی است.  این پیام یک روح

در  بهتر از خودشان ها آنید بدانند حال مواد مخدر بوده بهتر است لذا بازماندگان اهل ایمان با

 لی بهتر!دنیاست خی

 خلقت مادیانسان پیش از 

                                                           
 آکفرد دیوید تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 جین بتی تجربه، . سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
، 1 ، جعربی ابنفسیر ت رک:)دانند.  . ازآنجاکه حیات جان انسان به علم و معرفت است اهل معرفت آب را تنزل علم می3

 (431 ص
 243 ص هایه الحکمه،ن .4
 تجربه بتی جین، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
 واالس رانل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .6
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رسید که در رحم مادرم بودم و  یجای بهو در آخر  آمد یدرمزندگی من در جهت عقب به نمایش »

 چیز همهرفته و دیدم که من )قبل از آمدن به دنیا( یک نور خالص بودم. من در  تر عقبسپس 

.«کنم نیستم که تصور می یکس آندر من بود. این احساس را داشتم که من  چیز همهبودم و 
1

 

آورم. البته  ام را به یاد می ساله بودم به مادرم گفته بودم که روزی که به زمین آمده 2وقتی »

یاد بیاورم: من یک گوی درخشان نورانی به قطر  خوبی بهتوانم آن را  می ام شدههنوز هم که بالغ 

بارید. من )به روی  سانتیمتر بودم. خورشید تازه در حال طلوع کردن بود و برف می 5 تقریباً

های برف خیره شدم که  متوقف شده و به باال و دانه برق چراغزمین آمده و( زیر یک تیر 

دوباره در تاریکی ناپدید  که وقتیتا  تابید می ها آنآمدند نور چراغ بر  پایین می که درحالی

درجه تمام اطرافم را ببینم. من برای مدت  361توانستم با دید  در حقیقت می اینکهباشدند.  می

زیادی مسحور این صحنۀ زیبا بودم. سپس به سمت خانۀ والدینم حرکت کردم. من وارد 

پنجرۀ آن باز بود شدم. مادرم کنار پدرم خوابیده بود. سپس از درون دهان  خوابشان که اتاق

«.پس وارد بدن خودم شدم و فرزند او گشتمو س مادرم وارد بدن او
2 

طبق  3وجود دارد. لیهم السالم(ع)تعبیر نور بودن قبل از خلقت مادی در روایات در مورد ائمه 

لیهم ذکر آن در مورد ائمه )ع پس هاست انسانویژگی همه  ،نور بودن قبل از خلقت ،این تجربه

اوصاف پیشوایان دین ذکر مراحل و  است چه اینکه برخی تکوینی عام السالم( بیان یک واقعیت

. البته رتبه نوریت ها آن انسان است نه ذکر خصوصیت شخصی بماهومراتب وجودی انسان 

 شده  اشارهخاطر در منابع دینی بدان  نیبه هم و استبسیار بیشتر از دیگران  مطمئناً ،پیشوایان

 است.

 افراد حسب به تفاوت تجربیاتمشابهت و 

را در مورد خودم دیدم.  ها آن تک تکرا به خانه برد و در آنجا من افراد خانواده و احساس او م»

توانست باشد. من پرسیدم آیا  احساس اندوهی سنگین و حیرت از اینکه زندگی من چگونه می

 نهکه تجربۀ نزدیک به مرگ داشته( همین چیزها را دیده بود؟ مادرم گفت  خواهر جومَندی )

 4«.بینند نیز متفاوت است کنند و بنابراین آنچه می فرق می باهماشخاص 

نفر را که دست به خودکشی زده  24تجربۀ  "مرگزندگی در "ینگ در کتاب خود دکتر کنس ر»

چون تونل، نور، مالقات با اقوام  ییها دهیپد ها آناز  یک هیچدهد.  قرار می موردبررسیبودند 

                                                           
 شیفر گالکو تجربه، به مرگسایت تجربه های نزدیک  .1

 
 فرانزیسکا تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
3
 رک : مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی ، زیارت اربعین.  
 جو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
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ها معموالً منقطع  NDE دهند. بیشتر این درگذشته، یا ورود به عالمی نورانی و زیبا را گزارش نمی

با  یگاهو  ، یا احساس حضور در مکانی تیره و بسیار غمگین و تنهاشدن گمبوده و با احساس 

 1«.احساس پشیمانی شدید همراه هستند

 کودکانه ای تجربه

طفلی خردسال بودم چیزی مانند یک رؤیا برای من اتفاق افتاد که رؤیا نبود زیرا  که هنگامی»

گذرد ولی مانند این است که همین دیروز برایم  سال می 63بسیار حقیقی بود. از این اتفاق 

از میان ابرهای  آرامی بهمن در فضائی به رنگ صورتی و ارغوانی شناور بودم و  .است داده رخ

کنم  کردم. من طفلی خردسال بودم و یک نفر که فکر می صورتی و ارغوانی آن عبور می

کرد. پشت سر ما دو کروب کوچک )فرشتۀ کودک  هایش حمل می بود من را روی شانه مادربزرگم

داشتند و موهای کوتاه مجعد  ها آنکردند.  مانند( که بال داشتند در پرواز بودند و ما را دنبال می

بود و دیگری ارغوانی  رنگ یصورت کامالً ها آنبرهنه بودند، ولی نه مؤنث بودند و نه مذکر. یکی از 

دادند! من  کردند که من را سرگرم کنند و چه خوب هم این کار را انجام می رنگ و سعی می

 ها آننم و را گرفته یا لمس ک ها آنکردم که  می غرق در خنده و قهقهه بودم سعی  که درحالی

«.زدند و بازی کنان در اطراف ما در اهتزاز بودند پر با سرعت بال می مانند مرغ زرین
2 

 تجربیات نزدیک به مرگ و خاطره آن اختصاص به سن خاصی ندارد. دهد میاین تجربه نشان 
 یادآوری برخی مشاهدات با وقوع حوادث

در آن لحظه به من نشان داده شد که چگونه شوهر من در اثر یک حادثه جان خود را از دست »

 که هنگامیسال بعد  4خواهد داد. ولی من خاطرۀ این قسمت را با خود به دنیا برنگرداندم و فقط 

 3« .دمیادآوروضوح به  ناگهان به آن راشوهرم فوت کرد 

از  شود میدارد واقع  زمان حالر دی که اتفاق انگار را تجربه کرده باشید که مسئلهاین  شاید زیاد

. اگر نگوییم شما شود میتکرار  برایتان اکنون دارد دوبارهآن صحنه و  اید بودهاز آن مطلع  ،قبل

 لحظه یکدر یک رویای صادقه در خواب یا در  آن راشاید  اید داشتهیک تجربه نزدیک به مرگ 

 4.اید دیدهکوتاه خاص در گذشته 
 باورهای غلط در زندگی انسان تأثیر

 روی نیز دیگر مخدر مواد سوی به تدریج به و شده خوارگی می به معتاد من که نگذشت چیزی»

 نیز بیسین و کوکائین چون مختلفی مواد به دیگر رسیدم سالگی 25 سن به که وقتی. آوردم  

                                                           
 . سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 کارل تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
 لورا تجربه، های نزدیک به مرگسایت تجربه  .3
4
 این موضوع می تواند ناشی از تقدم زمانی ذهن در حاالت خاص هم باشد. چون ذهن انسان ذاتاً مجرد و فرازمانی است.. 
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 که بگویم بگذارید. رسید می دالر هزار ای هفته به تنهایی به من کوکائین مصرف و بودم شده معتاد

 من ولی. کردم می بایست نمی که کردم می کارهایی و نبودم جالبی و خوب انسان کل در من

 انجام خواهم می که کاری هر توانم می پس هستم شده داده نجات که کردم می تصور خودم پیش

 همه مسیح که مسیحیت اعتقاد این که بینم می اکنون. داشت نخواهم دردسری درنهایت و دهم

 بخواهیم که کاری هر باشیم داشته عالقه و باور مسیح به اگر تنها و است داده نجات را ما

 1.«نیست منصفانه و است نکرده مسیحیت به خدمتی وجه هیچ به دهیم انجام توانیم می

اشته است. او یک تجربه مثبت نزدیک به مرگ د قبالًتجربه مربوط به کسی است که  این

ه شد میادراک نیروهای مثبت و منفی اطراف خود بوده و این باعث آزار او  تجربه قادر به ازآن پس

. باقی جریان را در باال خواندید. ما در جامعه مذهبی خود کسانی آورد میاست لذا به الکل روی 

با این تصور که  شوند میالهی مرتکب گناه  امید به شفاعت یا خدمت به اولیاء داریم که به ادعای

با اعتماد به خدمت و  کارهای زشتانجام  مطمئناً. ددهن میرا نجات  ها آنشفاعت و اولیاء حق 

کسی بخواهد مورد  اگر .دهد مینرا از عقوبت اعمالشان نجات  ها آن اشتباه است و کامالً، شفاعت

اصالح و  ، توبه،استغفار آن از قبیل پشیمانی، های زمینهباید شفاعت قرار بگیرد یا یاری شود 

شفاعت و دستگیری اولیاء الهی منوط به شرایطی است که در  کند. جبران و غیره را هم ایجاد

 .اند شده  روشنمنابع دینی 
 عجیب های دوازده

نی که پشت سکو بودند بشمارم. سیزده موجود نورانی بودند که ستم آن موجودات نوراتوان می»

مظهر یکی از خصوصیات عاطفی و  ها آندر طول صحنه ایستاده بودند. هریک از  شانه به شانه

 اما ؛بودند گانه دوازدهبروج بود. به تعبیر انسانی گویا هرکدام معرف یکی از  ها انسانروانی مختلف 

آن جریانات دیدم  ای مرحلهدر ...رفتند میبسی فراتر  گانه دوازدهاز آن بروج  ها آنبه تعبیر معنوی 

و احساس کردم که در محضر خداوند هستم. بله درست در محضر  گذرم میکه از جایی تاریک 

ایستادم که  هایی دروازهاما من جلو  ؛این موضوع دشوار است کردن باور احتماالًبرای شما  او.

دوازده از  ساخته شده بودند. عظیم مرواریدهایاز  ها دروازهآن درست به بهشت راه داشتند. 

 2«ن.مروارید درخشا

و از وجود  3شده گفتهسخن  گانه دوازده های برججالب است بدانیم که در قرآن کریم هم از 

 ه است.نام برده شد 4مقدس امام حسن و امام حسین با عنوان لولو و مرجان

                                                           
 داول متیو تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 116و  41بخش، دنیون برینکلی، ص  . کتاب نور نجات2
 36مبارکه توبه آیه . قرآن کریم سوره 3
 22قرآن کریم سوره مبارکه الرحمن آیه  .4
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 برای ورود به بهشت ها کینهپاکی از 

در یکی از تجربیات فرد برای صعود و ورود به بهشت الزم است که قلب خود را از کینه و نفرت 

 پاک کند. اند کردهکسانی که به او بدی 

موجود نورانی فرصتی به من داد تا هر که را در طول زندگی  ام زندگیبعد از تمام شدن مرور »

باعث ناراحتیم شده است ببخشم بدین ترتیب وجودم را از هر کینه و نفرتی نسبت به افراد پاک 

 ها آنموجود نورانی گفت که باید  همه بااینرا ببخشم ...  ها آنخیلی از  خواست نمی دلم .کردم می

و از  مانم میرد اگر چنین نکنم در همین مرحله روحی کنونی باقی را ببخشم. او برایم روشن ک

 ها ایناز دستم ساخته بود؟ در برابر تعالی روحی  ها آنجز بخشیدن  کاری چه. روم نمیآن باالتر 

بخشندگی با احساس عمیق  را از امواج بزرگواری و قلبم .آمد می حساب بهمسائلی زمینی و جزئی 

 1«بود که شروع به صعود کردیم. وقت آن فقط و کوچکی فراگرفت. از فروتنی

 ها کینهاز  ،که خداوند متعال قلب اهل بهشت را قبل از ورود به آندر قرآن کریم آمده است 

 اید.زد می

 2«و نزعنا ما فی صدورهم من غل»

 .کنیم برمی هاست آن های قلبو آنچه از کینه و خشم در 

پاک شد به  ها بدیانسان از همه  که همینبدی و زشتی نیست و  گونه هیچآری بهشت جای 

 مادی باشد چه در ملکوت. حیاتچه در  شود میبهشت وارد 
 شنیدن ندای اللهم در ملکوت

یک آهنگ در ملکوت شنیده است  صورت به یکی از تجربه کنندگان مسیحی، حروف مقطعی را

 .آید می به دست " اَللهُم "که از ترکیب این حروف لفظ 

ی ساختمان جا همهدر حال تنفس در آن فضای عطرآگین ترنم نوایی به گوشم خورد که در »

 3.«کرد میدر اطرافم  چیز همها ل ل ا ه و م ا ل ل ا ه و م. آن نوا مرا متوجه  بود. انداز طنین

داشته باشد. یک دلیل آن ممکن  تواند میدر نقل تجربه چند دلیل  "اللهم"عدم تصریح به کلمه 

 صورت بهعدم آشنایی فرد تجربه کننده با زبان عربی و لفظ اللهم باشد. دیگری، عدم توجه  ؛است

کرده و در نقل تجربه از  کاری محافظهآخر اینکه ممکن است فرد  و ؛ترکیبی این حروف است

                                                           
 182 و 181بخش، دنیون برینکلی، ص  . نور نجات1
 43. قرآن کریم، سوره اعراف آیه 2
 183بخش، دنیون برینکلی، ص  . نور نجات3
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 a l l) حروف انگلیسی هستند.تصریح به لفظ اللهم خودداری کرده است. البته در متن انگلیسی، 

a h o m a l l a h o m)1 

 

 

 

 

                                                           
1

مشکات ولی خاتم ممکن از دیدگاه عرفان اسالمی شهود حقایق توحیدی جز از مشکالت رسول خاتم و در این عصر از .  

از عالمه طباطبایی نیز نقل  نیست و با توجه اینکه زبان این دو عربی است شنیدن الفاظ در ملکوت به نحو عربی موجه است.

شده است که فرمودند: باطن عالم صلوات بر محمد و آل محمد است. این بیان با توجه به اینکه صلوات با اللهم شروع می شود 

به بدان اشاره شد؛ قابل تامل است. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به کتاب ممد الههم در شرح فصوص که در این تجر

 32الحکم اثر آیت اهلل حسن زاده آملی ص 
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 دهمفصل پانز

 متشابهات تجربیات نزدیک به مرگ

ها مسئله ارواح  برانگیز در تجربیات نزدیک به مرگ وجود دارد. یکی از آن چند موضوع بحث

صورت مختصر آمد. دیگری اوصاف خدای متعال  بهسرگردان بود که قبالً مطرح شد و توجیه آن 

تر وجود دارد. یکی از  اما دو مسئله چالشی بود که معارف اصولی مؤید آن نیز تا حدی مطرح شد؛

 آن دو تناسخ و دیگری نحوه طرح مسئله دین در این تجربیات است.

 بخش اول: تناسخ

انواع مختلفی دارد اما  . تناسخدر برخی تجربیات نزدیک به مرگ مسئله تناسخ مطرح شده است

با هدف  برخی انسانها عبارت است از اینکه روح تناسخ مد نظر در تجربیات نزدیک به مرگ

دارای  ،فرد که یطور بهزندگی کند  بار در این دنیا متولد شده و ینچندرسیدن به کمال الزم 

 تجربیات مطرح شده است.ی متعدد اما روح واحدی باشد. این چیزی است که در ها تیشخص

ناگهان آگاهی من دوباره به تونل برگشت که در آن پشت سر پدرم در حال حرکت بودم. در »

های قبلی، خود را دیدم  توانستم گذشته و حال و آیندۀ خود را ببینم. در یکی از زندگی آنجا می

فقیر را شالق  بودم و بدون هیچ ترحمی افراد ضعیف و یوسط که یک شاهزادۀ هندی در قرون

سال قبل دیدم که یک کشاورز خشخاش  211زدم. در صحنۀ دیگری زندگی خود را حدود  می

طور که  در افغانستان بودم و به تریاک حاصل از محصوالت خشخاش خود اعتیاد داشتم. همان

 کرد، این بصیرت در من نفوذ کرد که در زندگی فعلیِ من نیز همان پدرم مرا در تونل هدایت می

 1«.هستند ام منعکس های قبلی رفتار و عادات زندگی

اما در یکی از  طور صریح در این تجربه مطرح شده است؛ بینید مسئله تناسخ به طور که می همان

تجربیات، توجیه خوبی برای تصور وجود تناسخ در بعضی افراد، وجود دارد. به نظر ما بر اساس 

ادرست از بعضی مشاهدات فرد در تجربه نزدیک به تواند یک برداشت ن این تجربه، تناسخ می

 مرگ باشد. به این تجربه توجه کنید.

لحظه تمام زندگی و احساسات و خاطرات آن دختر را  ناگهان اتفاق جالبی افتاد، گوئی در یک»

دیدم و حس کردم. گوئی در کسری از ثانیه تمام زندگی او را زیستم و هر چه را که او تجربه 

از دید او تجربه کردم. خیلی عجیب بود، گوئی من او هستم و تمام سالیان زندگی او را کرده بود 

کند عمیقاً بفهمم و احساسی که  توانستم تمام آنچه را که او فکر می ام. من می واقعاً زندگی کرده

 2«.جان من روی خود داشت را نیز کامالً درک کنم او از افتادن بدن بی

                                                           
 پارتی راجیو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 آناوا آلون تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
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دختری است که در هنگام وقوع حادثه با  "دختر"منظور تجربه کننده از که  الزم به توضیح است

بینید در این تجربه فرد چنان به یگانگی با آن دختر  طور که می وی همراه بوده است. همان

گوئی من او هستم و » گوید: اش را مشاهده بلکه تجربه ملکوتی کرده است که می رسیده وزندگی

تواند منشأ  این حس یگانگی عمیق ازنظر ما می.« ام اقعاً زندگی کردهتمام سالیان زندگی او را و

یگر فرد، د عبارت به باشد؛ در نقل تجربیات خود از مرگ موقت خطا و اشتباه افراد در تصور تناسخ

بعد از تجربه نزدیک به مرگ ممکن است، تجربه زندگی دیگری همراه با حس یگانگی عمیق 

که  نسبت دهد و تصور کند آن دیگری عیناً خود او بوده است درحالیموجود در آن را به خود 

 حاصل شده است. با او از حس یگانگی ،طور نبوده و این تصور این

اما در برخی تجربیات مسئله مشاهده و اشتباه برداشت از آن وجود ندارد بلکه موضوع به نحو 

 از وقوع تناسخ، توسط فرد دیگری است. خبر دادن

کردند، ولی بدون هیچ توجهی به یکدیگر به  طور اتفاقی به هم برخورد می نفر به گاهی دو»

شده مرا  دادند. فکر پیوستن به جمع این ارواح گم و فراموش هدف خود ادامه می حرکت کامالً بی

شدیداً به وحشت انداخت. ولی وجودی که با من بود بالفاصله ترس مرا احساس کرد و به من 

ساختۀ خود تو است. تو درنهایت دوباره به زمین برگردانده خواهی شد و  این جهنم“گفت: 

هایی که در زندگی قبلی داشتی بگذرانی، ولی  بایست زندگی را از ابتدا تا انتها و با تمام سختی می

 1.«شدگان خواهی بود. خودکشی یک راه فرار نیست تا آن موقع در میان این گم

 برای رسیدن به کمال الزمزندگی دوباره  فرد را به تولد و یک موجود ملکوتیتجربه در این 

توان با توجیه قبلی پاسخ گفت. مگر اینکه بگوییم صرف  کند. این مورد را دیگر نمی تهدید می

تهدید به معنای امکان وقوع نیست که البته پاسخ دور از ذهنی است چراکه فضای ملکوت فضای 

 هاست. حقایق و بیان آن

نجا قابل طرح است آنستکه طرح مساله تناسخ در تجربیات نزدیک به مرگ چه سوالی که ای

 اشکالی دارد؟ آیا بازگشت روح به یک بدن پس از تجرد برزخی اشکالی دارد؟

پاسخ این است که هرچند به باور برخی، عقیده تناسخ به انحاء مختلف در مکاتب و ادیان وجود 

تناسخ را انکار کرده و ادله عقلی و نقلی متعددی در رد دارد اما بسیاری از دانشمندان مسلمان 

 آن آورده اند.

                                                           
 کرد خودکشی که مردی تجربه، مرگ سایت تجربه های نزدیک به .1
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یکی از مهمترین اشکاالت وارد بر تناسخ این است که بر اساس نوعی از تعریف های آن، انسان 

برای همیشه در حیات مادی دنیوی می ماند و جزا و پاداش اعمال او در زندگی های متوالی 

بدین ترتیب حیات اخروی و معادی که در ادیان و اسالم  1شود. بصورت تنعم یا رنج داده می

مطرح است منتفی می گردد. این به معنای رد یکی از اصول مسلم ادیان آسمانی است لذا به 

 هیچ وجه قابل قبول نیست. 

دانشمندان مسلمان در گام اول مواجهه با تناسخ آن را نوعی برداشت غلط از تناسخ ملکوتی می 

در ادیان و بخصوص اسالم مطرح است. تناسخ ملکوتی به معنای قرار گرفتن روح انسان  دانند که

در بدنی برزخی و مثالی است. آن بدن با فعلیت ها و ملکات روح تناسب داشته و می تواند شکلی 

 انسانی یا حیوانی داشته باشد. دانشمندان مسلمان این نوع از تناسخ را تایید می کنند. 

بعدی ادله عقلی و نقلی متعددی را در رد تناسخ مطرح کرده اند که غالبا ناظر به  آنها در قدم

دالیلی است که باورمندان به تناسخ در ضرورت وقوع آن ذکر کرده اند. شاید در بررسی دقیق 

ادله طرفین برخی از آنها قوی دانسته شده و تایید گردند و برخی ضعیف دانسته شده و رد 

ادله طرفین از قوت کافی برخوردار نیست و تنها می توان آن تناسخی را بطور  به نظر ما 2شوند.

توجه  3قطع رد نمود که حیات انسان را بصورت ابدی در زندگی مادی دنیوی منحصر می سازد.

به این نکته نیز الزم است که رد مطلق تناسخ منجر به رد برخی آموزه های دینی مانند احیاء 

بلکه معاد جسمانی  4کتاب مواردی از آن ذکر شد و همچنین عقیده رجعت مردگان که در ابتدای

 می شود چرا که در همه این موارد نیز بازگشت روح به بدن صورت می گیرد.

                                                           
 به این نوع از تناسخ باور دارند. ئیسم. برخی مکاتب شرقی مانند هندو 1
2
ارتباط با ارواح، و  . ر.ک: تناسخ از دیدگاه عقل و وحی ، محمدتقی یوسفی ، نشر موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره( 

 13الی  11اهلل مکارم شیرازی ص  آیت
3
ت الهی نیز می باشد چرا که لکی عالوه بر اشکاالت دیگر خالف آموزه های انسان شناسانه دین و حکماز تناسخ مُاین نوع .  

انسان را در مسیر بازگشت به خداوند متعال می داند لذا توقف ابدی او در حیات پست مادی مناسبتی با بازگشت به حق  دین

  متعال و حکمت او ندارد.
پس از ظهور مهدی موعود برخی از  ؛ص شیعیان است. آنها بر اساس روایات پیشوایان خود باور دارند. رجعت عقیده  ای خا 4

 افراد شایسته و ناشایست که در گذشته زندگی می کرده اند به دنیا باز خواهند گشت.
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با توجه به آنچه گفته شد کلیت معنای تناسخ یعنی بازگشت مجدد روح به یک بدن، امر ممکنی 

به مرگ هم مطرح شده در تحت همین امکان است. بنابر این تناسخی که در تجربیات نزدیک 

قرار می گیرد و می تواند مشابه بازگشت هایی باشد که در برخی آموزه های دینی مانند رجعت 

 مطرح شده است.

نکته قابل تامل دیگری که در این موضوع وجود دارد این است که در برخی تجربیات، مساله 

رشات را بپذیریم برای وقوع تناسخی که باز در تکامل برزخی مطرح شده است. اگر ما این گزا

 همین تجربیات مطرح شده چه فلسفه ای وجود دارد؟ آیا این دو در تضاد نیستند؟

پاسخ این است که اگر فلسفه هردو موضوع )تکامل برزخی و تناسخ( تکامل روح انسان 

که در مساله باشد دلیلی ندارد این تکامل در یکی از این دو مورد منحصر گردد همچنان

رجعت، فلسفه بازگشت خوبان، رسیدن به کماالت بیشتر دانسته شده است با اینکه راه 

برای آنان باز است. پس طرح مساله تکامل برزخی با بازگشت مطمئناً تکامل برزخی هم 

مجدد روح به دنیا برای کسب برخی کماالت منافات ندارد. البته ما اینجا در صدد تایید 

مطرح شده در تجربیات نزدیک به مرگ نیستیم اما امکان آن را هم با قطعی تناسخ 

 توجه به دالیل گفته شد رد نمی کنیم.     

 بخش دوم : دین

 زیانگ مناقشه فرادینی و نگاهیبا به مرگ ارائه شده ظاهراً  تصویری که از دین در تجربیات نزدیک

عنوان یک نظام فکری و عملی خاص و  بهی دار نیدرسد در این تجربیات، دین و  است. به نظر می

اند؛  شده طور ضمنی همه ادیان تأیید تعهد به آن، مورد تأکید قرار نگرفته است؛ در تجربیات به

شاید ی نشده است. ا هیتوصها هم  از آن کی چیهپذیرش هیچ دینی ضروری شمرده نشده و به 

 درست نیست. ما به نظر ما این تداعیا ؛کندن تداعی این مطالب نظریه پلورالیسم دینی را به ذه

 دالیلی وجود دارد که اینجا ذکر می کنیم. ،به نظر ما برای طرح بحث دین در ملکوت به این نحو
 تجربه نزدیک به مرگ یک هشدار و هدایت کلی است. -1

چنین به  (از رهاورد تجربیات )و نه خود تجربیات که برخی ابعادش بر فرد پنهان مانده است

ی کلی به فرد ها تیهداهشدار و یکسری  حقیقت و ملکوت عالم درصدد دادنآید که  دست می

الب را فراموش بسیاری از مط ،است. بخصوص که در اغلب تجربیات تصریح شده تجربه کننده

ی هدایت ها راهدرصدد نفی اختیار و اجبار افراد به سمت  خواهد کرد. پیام تجربه نزدیک به مرگ،

ی در متن همان زندگی ریگ میتصمی زمینه یک ساز فراهما قله آن نیست بلکه صرفاً درصدد ی
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است. پس دعوت به یک دین یا مذهب که شرح و تفصیل طریق هدایت است در آن موضوعیت 

اند که هدایت را به تفصیل  فراموش نکنیم که این تجربه کنندگان پیامبر یا ولی الهی نبوده ندارد.

 ریافت کنند.و جامعیت د
 ی تجربه کننده و جامعه مخاطب او بوده است.ها تیظرفدر حد م های آن و پیاتجربه  -2

در حد ظرفیت تجربه کننده بوده است بنابراین  ،در تجربیات آمده که ارائه مطالب و مشاهدات

سو  اینی فرد تجربه کننده در ها تیظرفتواند در حد  می ،توصیه و تأکید بر دین و مذهب خاص

پیام تجربیات نزدیک به مرگ تنها برای خود تجربه کننده نبوده بلکه ظاهرا اینکه  گرید نباشد.

اند. حکمت  بوده ها امیپکرده است نیز مخاطب این  ی که در آن زندگی میا جامعهاطرافیان او و 

یعنی دعوت  کند می تر سختاین پیام با مطالبی که پذیرش آن را بسیار  ؛کند ملکوتی اقتضاء می

 به مذهب و مرامی کامالً متفاوت، همراه نسازد. 
 .اند شده دعوتتجربه کنندگان به اصول و مبانی  -3

آنجاکه فضای تجربیات فضای حقیقت و ملکوت عالم بوده است و این حقیقت پایه همه ادیان و  از

هاست؛ همان  آن، اصول ادیان و تعالیم شده مطرحمذاهب آسمانی است پس آنچه در تجربیات 

اند و در آن اشتراک دارند اما اینکه چه دخل و تصرف و تغییراتی  اصولی که همه پیامبران آورده

در سطوح مختلف در ادیان صورت گرفته مربوط به این عالم است نه عالم حقایق. به عبارت 

است، نه  تر آنچه در تجربیات به تجربه کنندگان آموخته و تأکید شده همان اسالم کلی ساده

 پلورالیسم نیستند دیمؤپس تجربیات  .جزئیات و اختالفاتی که در شرایع و مذاهب مطرح است

ادیان و مذاهب باوجود همه اختالفات و دخل و  چراکه پلورالیسم درصدد اثبات همسانی حقانیت

در تجربیات همسانی حقانیت مبانی مطرح است نه  ها شده است. یی است که در آنها تصرف

انی جلوه های اینسویی آنها که چه بسا با دخل و تصرفات و تحریفات زیادی همراه شده همس

  است. 
 خداوند موافق از بین رفتن طرق خیر و نیکی نیست. -4

ی از نیکی ا درجهها را به  اقتضای حکمت الهی این است که هر راهی که به نحوی انسان

که طرق شر و بدی هم بسیار باشد. پس قاعدتاً یک دین ولو  بخصوص وقتی ،رساند؛ نبندد می

و  ها شهیانددر آن دین بعضی  هرحال بهبهتر از کفر و الحاد است چه اینکه  شده فیتحرناکامل و 

در مکاتب الحادی، مبانی و  که یدرحال رندیگ یمرفتارهای خداپسندانه مورد سفارش و تأکید قرار 

کفر و الحاد  کن انیبننیکوکاری مورد تهدید است. اگر به جوامع غربی و سیل  ی ودار نیداصول 

به همین دلیل است که ها توجه کرده و عاقالنه بیندیشیم این مطلب را تائید خواهیم کرد.  در آن

. این در ی ادیان موردتوجه قرارگرفته استها پرستشگاهی مقدس و ها مکاندر قرآن کریم حفظ 

 قرآن کریم می فرماید: بوده اند.نیز ادیان و مذاهب مورد انتقاد قرآن کریم حالی است همین 
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 1«لوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد»

و  ها سهیکنو کلیساها و  ها صومعهکرد  اگر خداوند بعضی از مردم را با بعضی دیگر دفع نمی

 شدند. مساجد ویران می

ی ها راهی ادیان به معنای تعلق اراده الهی به بقای همه ها پرستشگاهتعلق اراده الهی به حفظ 

به خیر و نیکی است؛ هرچند دعوت اصلی او به طریق و راه  کننده دعوتممکن برای تقرب به او و 

 کامل هدایت است.

 ذکر می کنیم.جا ندر ای ؛چند نمونه از تجربیاتی که مساله دین در آنها مطرح شده است

همچنین من در آنجا در مورد دین و مذهب کنجکاو شدم و بالفاصله این پاسخ را دریافت کردم »

. من فهمیدم که ما بر زنند یهاست و نه دربارۀ برچسبی که به خود م که دین افراد دربارۀ قلب آن

ئین ترمان روی زمین هستیم تا یاد بگیریم که خدا گونه عشق بورزیم و حاکم بر طبیعت پا

گردیم و خود باالترمان را رشد دهیم و همگی در حال تالش برای یکی شدن و وحدت مجدد 

«هستیم.
2 

ها که باهم بسیار متفاوت هستند وجود  خواستم بدانم چرا بر روی زمین انواع پرستشگاه می»

ختلفی از دارند. چرا خدا به ما تنها یک مذهب نداده است. جواب آمد که هر انسانی در درجۀ م

ای مختلف از آگاهی معنوی آمادگی  تکامل روحی و آگاهی است، بنابراین هرکسی برای درجه

دارد. تمام مذاهب باید در جای خود باشند، زیرا کسانی هستند که به آن چیزهایی که در آن 

شود نیازمندند. در مذهبی ممکن است فهم کاملی از خدا حاصل نشود،  مذاهب تعلیم داده می

ای باالتر است. هر پرستشگاهی نیازی معنوی را  ای برای رسیدن به درجه آن مذهب نیز پله ولی

 خدا از خود فهم سطح نفر یک که هنگامی  کند که شاید بقیه نتوانند برآورده کنند. برآورده می

 ها آن از را خود و ناکافی را خود مذهب تعالیم است ممکن کند، می پیشرفت او روح و برد می باال

 مرحلۀ به او. کند پر آنجا از را خود خأل تا رود ین( دیگرو د) ای فلسفه دنبال به و بیابد منفصل

و تشنۀ حقیقت و دانشی باالتر و فرصتی جدید برای رشد است. در هر قدم از راه  رسیده جدیدی

 3«شود. های جدید برای یادگرفتن داده می ها فرصت به انسان

که ساکن این بدن خاکی هستیم از  تمام حیات و هستی شدم. ما درحالیمن متوجه الهی بودن »

که همۀ ما جزو نیرویی هستیم که مسیحیان آن را خدا،  رسیم، درحالی یکدیگر جدا به نظر می

خوانند. من  ها نیروانا می و بودائی ئوها تا یستمسلمانان اهلل، یهودیان یهوه، هندوها برهمن، تائ

                                                           
 41 . قرآن کریم سوره حج آیه1
 ایمی نام به دختری ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
 جین بتی تجربه ،تجربه های نزدیک به مرگ. سایت 3
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ه تمام ادیان درنهایت سعی دارند به این حقیقت که در مرکز وجود ماست باالخره متوجه شدم ک

«.اشاره کنند
1 

ها نشان از وجود استعدادهای مختلف در درون  های مختلف برای انسان تجلی حقیقت در چهره

های مختلف برای رسیدن به او تعالی است. مهم آنستکه انسان باورمند به حقیقت  ایشان و راه

که  ها باشد. این ها و پرهیزکننده از بدی یگانه هستی و بازگشتش به آن و همچنین ملتزم به نیکی

ظرفیت و استعداد معنوی و د در قالب کدام دین این اصول را پیگیری کند به لحاظ تکوین به فر

ها و  همه ادیان بلکه همه مذهب ،. البته طبق بیانات تجربه کنندگانانتخاب خود او بستگی دارد

ها در یک سطح نیستند و این منافات ندارد بااینکه دین و مذهب برتری وجود داشته باشد  مسلک

ه باالترین پیشرفت معنوی را برای فرد و جامعه تأمین نماید؛ دین و مذهبی که بتواند طرق ک

مسلمانان، دین  تعالی معنوی انسان را در تمام شئون فردی و اجتماعی تضمین کند. بنا بر باور ما

یادی این رسالت را بر عهده دارد که انسان و بشریت را به این رتبه برتر برساند. دالیل ز اسالم

وجود دارد اما باالترین نشانه  )صلی اهلل علیه و آله( برای این ادعا ازجمله خاتمیت پیامبر اسالم

مدار  این ادعا وجود آخرین حجت الهی و منجی بشریت در این دین و مذهب است. او که

دست مِهر بر  غبار ظلم را از چهره بشریت زدوده، حقیقت ملکوت در ظلمات زمین است. او که

سازد. آن  های واالی انسانی و الهی رهنمون می سوی افق ها گذاشته و آنان را به گاهی انسانآ

 ذخیره شده است. ،ی جهانی خدامحور باقیمانده فضایل ملکوتی که برای تحقق جامعه

 2«اهلل خیرلکم ان کنتم مومنین بقیه»

 باور داشته باشید.باقی مانده خدا بر زمین برای شما بهترین است اگر )به این حقیقت( 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 متیو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 86 . قرآن کریم سوره هود آیه2
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 زدهمفصل شان

 نگاهی نو به معاد انسان در پرتو تجربیات نزدیک به مرگ

مطابقت  ذکرشدهتجربیات نزدیک به مرگ و مراحل و وقایع آن با وقایعی که برای معاد انسان 

 ازآن پسانسان همان مرگ و وقایع  که معاد حقیقی کند میبسیاری دارد و این تصور را تقویت 

معاد جنبه جسمانی نیز دارد و با  ،این در حالی است که در اندیشه دانشمندان مسلمان ؛باشد

رایج و  دیدگاه ،معاد هرچند این دیدگاه نسبت به. یابد میتحقق خارجی  اده،بازگشت به عالم م

معاد وجود  نمادی نبوداهدی بر شده اما شو تأکیدمتداول است و بر باور بدان تا حد ضرورت 

 .کنیم میدی از آن در اینجا اشاره دارد که ما به موار

 :دینیشواهد
 .در قرآن کریم هیچ تصریحی به جسمانی بودن معاد نشده استاول: 

 یعنی در هیچ جای قرآن به تمام ادله جسمانیت معاد در قرآن کریم جزء ظواهرند و نه نص

احتمال معنوی بودن ابعاد معاد  باوجودنشده است. لذا  تصریحجسمانی و مادی بودن معاد 

 به آن استدالل کرد. توان مین
 .نه بازگشت به عالم ماده استخد، بازگشت به در قرآن کریم معاددوم: 

 و معاد یکی مبدأ 1.گردیم بازمیقرآن کریم ما از خدای متعال مجرد از ماده هستیم و به او  نظر از

 است. مادی فراو 
 .در قرآن کریم آخرت مرادف عالم باطن و مجردات استسوم: 

دنیا و آخرت، اولی و آخر، عد هستی دو بُ ،انحصاری ثنایی بندی تقسیمدر قرآن کریم در یک 

بر  کامالًتقسیمات ثنایی انحصاری که  این بر بنادارد. و خلق و امر ظاهر و باطن  شهادت و غیب،

اوصاف عالم  است. اتمجردامر و آخرت همان غیب و باطن عالم یا همان عالم  ؛ندا هم منطبق

 را ماده در آنعالم  مجرد بودن و عدم خصوصیات ،نیز بیش از هر چیزدر منابع دینی ما آخرت 

 .رساند می

 .قیامت انسان دانسته شده است ، مرگ برابر بادر روایات اسالمیچهارم: 

 به قیامت بودن مرگ برای انسان است. تصریحی 2«قیامته من مات فقد قامت »روایت 

 

 

 

                                                           
 (156 قرآن کریم سوره بقره آیه). انا هلل و انا الیه راجعون/ ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم. 1
 3 ، ص58، ج االنواربحار .2
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 .ده استمحل حضور ارواح بو همواره ،و جهنم بهشت پنجم:

با  1خالی نبوده است. گاه هیچو جهنم از ارواح کفار  مؤمنیندر روایت آمده است: بهشت از ارواح 

به اصل تناسب ظرف و  به اینکه بهشت و جهنم خلق شده و اکنون وجود دارند و با توجه توجه

 نه جسمانی. ندا روحانی نتیجه گرفت که بهشت و جهنم توان می مظروف، مکان و متمکن،

 .شود میوارد  ر معراج به بهشتد لی اهلل علیه و آله(ص)ششم: پیامبر اکرم 

با بدن جسمانی این سفر را انجام  لی اهلل علیه و آله(ص)پیامبر  هبحث معراج بین علما در اینک در

 مسجداالقصیداده یا با روح اختالف وجود دارد اما مشهورترین نظر این است که سفر معراج تا 

نظر مشهور و با  این بر بنا 2روحانی بوده است. صرفاً ،پس ازآنروحانی بوده و  –معراج جسمانی 

که بهشت در  گیریم میباز نتیجه  اند واردشدهر آسمان هفتم به بهشت توجه به اینکه پیامبر د

 های آسمانعوالم معنوی است نه در عالم ماده وگرنه باید ورود به بهشت قبل از عروج حضرت به 

مراحل معراج در آسمان اول  حسب بهبلکه جهنم هم امر معنوی است و  گرفت میمعنوی صورت 

 است.

 محیط بر دنیاست. عالم ،هفتم: آخرت

آخرت همان عوالم معنوی محیط بر عالم ماده  دهد میکه نشان  شده نقلروایاتی از معصومین 

 صحیح نیست. داند میدر ادامه زمانی عالم ماده  را عامیانه که آخرت آن تصورپس  است.

 آخرت در یا دنیاست، همین در بهشت آیا: پرسید که جاثلیق پاسخ در ـ: السالم علیه على امام

...  دنیاست بر محیط آخرت، و است آخرت دل در دنیا: فرمود دنیاست؟ کجاى در آخرت و است؟

 هرگاه. دنیاست آخرت، نه و است آخرت دنیا، نه. دنیاست نماد آخرت، و است آخرت نمادِ دنیا

 است، شده آفریده و شده شروع آن از که یىآنجا به دو، آن از یک هر شود، جدا بدن از روح

 3.گردد بازمی

 مادی فرا( تصریحاتی وجود دارد که هر شکی را در مورد السالم علیه) مؤمناندر این کالم امیر  

مطمئناً با جستجوی بیشتر در آیات و روایات شواهد و ادله  .کند میبودن عالم آخرت برطرف 

 بسیار بیشتری بر روحانی بودن معاد و آخرت می توان یافت.

 به آن زمان یا یننازل بودن فهم مخاطب به خاطر و روایات درآیات عارفالزم به ذکر است، م

 علمیاهل  ،آنجا که مخاطب بزرگان حال بااین .تنزل یافته استکاربردی و تربیتی  های انگیزه

                                                           
 45والمذمومه، شیخ صدوق ح  الخصال الممدوحه .1
 38و  33صفحه  -نسیم اندیشه دفتر دوم . آیه اهلل جوادی آملی، 2
 1ح  32ص  31عن سلمان، بحار األنوار: ج  313رشاد القلوب: ص ا .3
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به . حکایت تنزل معارف دین گرفته و حقایقی آشکار شده استبیان اوج  اند بودهجاثلیق  مانند

 فریادمخاطبین غیر مستعد و نازل از دردهای جانکاهی است که اهل معرفت را مضطر به  خاطر

 1کرده است. ها چاهحقایق در  زدن

 مرگ و معاد تجربیات نزدیک با تطابق ی ازموارد

از شواهد خارجی  توان میوقایع معاد را  سیار زیاد وقایع تجربیات نزدیک به مرگ باب تطابق

تجربیات نزدیک به مرگ یک  دانیم میجسمانی نبودن معاد انسان دانست. این در حالی است که 

معنوی بوده و با خروج روح از بدن صورت گرفته است. این تطابق کامل است و تا  کامالًتجربه 

 شده گزارشان آخرین مرحله یعنی مرحله ورود به جهنم برای بدکاران و ورود به بهشت برای نیک

 است.
 شنیدن صدای مهیب هنگام خروج

 شده گزارشلم مجرد در برخی تجربیات صدای شنیدن صدا یا صدای مهیب در ابتدای ورود به عا

 است.

بلند بود که نزدیک بود کر  چنان آنبه یاد دارم که صدایی مانند شکستن در گوشم شنیدم که »

بشوم. ناگهان دیدم که در فضای باالی تختم در نزدیکی سقف اتاق بیمارستان شناور هستم و 

«.کنم عمل را تماشا می ازآنجا
2

 

که موجب مرگ همه  است "صور"هم به صدا درآمدن در آیات و روایات قیامت  واقعه اولین

 3.شود می
 روز درهم پیچیدن آسمان و زمین ،قیامت

عالم تجرد هم عالم  4.داند میدر قرآن کریم روز قیامت را روز درهم پیچیدن آسمان و زمین 

درهم پیچیدن آسمان و زمین است. عالم تجرد عالم برداشته شدن زمان و مکان است. عالم جمع 

 اول و آخر، ازل و ابد است.

رسید به بلندای ابدیت است را با آنان گذراندم. ولی زمان به معنای  من زمانی که به نظر می»

جاهای مختلفی  حال باایننیز وجود نداشت ولی « مکان»معمول آن در اینجا وجود نداشت. بعد 

                                                           
1

 دیگر اثر شهید مطهری برای مطالعه بیشتر در مورد معاد به این معنا به کتاب معاد و مقاالت فلسفی  بخش خدا و جهان. 

 رجوع کنید.
 زایمان هنگام در زن یک تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .2
نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی االرض/ روزی که در صور دمیده شود پس هر کس در آسمان و زمین است  .3

 (68 قرآن کریم سوره زمرآیه)بمیرد. 
 قرآن کریم سوره انبیا آیه)ها به هم بپیچیم.  یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب/ روزی که آسمان را مانند پیچیدن نامه .4

114) 
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رسد، ولی این تنها طوری  تناقض به نظر می نوعی بهدانم که این  برای رفتن و دیدن بودند. می

بودن »مان. در آنجا فقط توانم آن را توصیف کنم: فضا بدون فضا، زمان بدون ز ت که میاس

«د.بو« خالص
1 

" الجمعیوم "با تعبیر قرآن کریم 
ده است که البته مفسرین تنها تصریح کر مسئلهبه این نیز  2

 الف و الم، نشانه که حالیدر  اند کردهرا در آن لحاظ  ها انسانمفهوم اجتماع یک جهت یعنی 

 .ها انسانجمع  تنها نهجمع مطلق است 
 خروج و حضور ناگهانی در محشر

در تجربیات نزدیک به مرگ هم  3است. شده  اشارهدر قرآن به حضور سریع و ناگهانی در محشر 

 .گیرد میسریع و آنی صورت  صورت بهخروج روح از بدن و انتقال به عوالم دیگر 

نمود به حرکت  که از سرعت نور نیز بیشتر می آور سرسامنامرئی مرا با سرعتی  نیروییناگهان »

«.ام درآورد. من مسافتی بسیار عظیم را طی کردم، گوئی از تمامی جهان عبور کرده
4

 

 آتش گرفتن دریاها و زمین و آسمان

در برخی تجربیات هم آتش گرفتن  5است. شده گفتهدر قرآن کریم از آتش گرفتن دریاها سخن 

 مطرح شده است. ها آسمانزمین و 

شده و نابود شدند. در من  ور شعلهزمین،  جمله منناگهان دیدم که تمامی جهان پیش روی من، »

این دنیای من است که در حال نابود شدن است، نه دنیای  (گفت می) کهنوعی آگاهی بود 

دانستم که نابودی دنیای من مطلقاً هیچ اثری روی دیگران  دیگران، تنها دنیای من. همچنین می

 6«.ندارد
 مشاهده همه موجودات پس از خروج روح از بدن و تحقق محشر

پس از خروج روح  3آن محشورند.یعنی روزی که همه موجودات در  ؛نامند میقیامت را محشر نیز 

اراده و در مراتب باالتر آگاهی فرد به کل  صرف بهاز بدن آگاهی به همه موجودات زمین 

مصداق حشر همه موجودات در نزد فرد یا در  تواند میموجودات در کل هستی تحقق یافته که 

 برای او باشد. ها انسانحشر همه  تر پایین ای رتبهم

                                                           
 لیزا تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ1
 (3 قرآن کریم سوره شوری آیه)یوم الجمع ال ریب فیه/ روز جمعی که در آن شک و ریبی نیست.  .2
 (14 قرآن کریم سوره نازعات آیه)بالساهره/ پس ناگهان همه بر زمینی صاف و هموار حاضر شوند.  . فاذا هم3
 لیزا تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 (6 قرآن کریم سوره تکویر آیه)که دریاها مشتعل گردد.  و اذا البحار سجرت/ هنگامی ؛5
 کرد خودکشی که یا کره جوان یک ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .6
 (43 قرآن کریم سوره کهف آیه)ها را محشور کردیم.  و حشرناهم / و آن ؛3
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توانستم تمام چیزها را در اتاق عمل ببینم و بشنوم و حتی بوها را نیز استشمام  می تنها نه»

 که درحالیستم چیزهای دوردست را نیز دیده و حس کنم، توان میخواستم  کردم، بلکه اگر می می

گفتگوی بین خواهر و مادرم را  مثال عنوان بهاتاق عمل نیز مشرف بودم.  به اتفاقاتهنوز 

که قرار شد برنج و  زدند دربارۀ اینکه برای شام چه چیزی درست کنند حرف می شنیدم که می

بیمارستانی که من در آن بستری بودم  که درحالیدر هند بودند  ها آنماست و سبزیجات باشد. 

« .بود گرفته مهبودند شبی سرد و  ها آنکه  درجاییکه  دیدم میدر آمریکا بود. 
1 

 ک حضور حیواناتادرا

در تجربیات نزدیک به مرگ نیز حضور  2است. شده گفتهدر قرآن کریم از حشر حیوانات سخن 

 است. شده گزارشروح حیوانات در فضای عالم ملکوت 
 تجربه نزدیک به مرگ فردی بودن قیامت و

تجربه نزدیک به  3.گوید میخدا در قیامت سخن  سوی بهقرآن کریم در مورد فردی آمدن افراد 

مرگ هم یک تجربه فردی است هرچند در ادراک و شهود او همه موجودات هم گاهی حضور 

 .کند میدارند که مفهوم حشر را پشتیبانی 
 بدکاران به جهنم حساب بیورود 

 در  4.شوند میکفار بدون حساب وارد جهنم برخی افراد از جمله در اخبار آخرت آمده که 

 است. شده گزارشبدکاران  کفار و برای ،دون حساب و مستقیم به جهنمورود ب تجربیات هم
 قرار گرفتن سؤالمورد 

 است. شده گفتهقرار گرفتن سخن  سؤالدر برخی تجربیات از مورد 

 چه خود بازندگی: داشت وجود ضمنی سؤال یک شد می داده نشان من به که ای صحنه هر در و»

 بلکه بودند، ما چشمان جلوی در ها آن تمام زیرا نبود، وقایع و به اتفاقات راجع سؤال این کردی؟

ات به دیگران  ها باشد. چقدر در زندگی ها و اولویت ؤال راجع به ارزشس که رسید می نظر به

که من اکنون  گونه آنای،  ای؟ آیا دیگران را بدون شائبه و چشمداشت دوست داشته محبت کرده

 5...«تو را دوست دارم؟

                                                           
 پارتی راجیو تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .1
 (5 قرآن کریم سوره تکویر آیه)که حیوانات وحشی محشور شوند.  و اذالوحوش حشرت/ و هنگامی ؛2
 (35 قرآن کریم سوره مریم آیه)یکی پیش او آیند.  روز قیامت یکی. کلهم آتیه یوم القیامه فردا/ 3
به خاطر شش  شوند میکه قبل از حساب الهى وارد آتش دوزخ  اند گروهشش »است که: نقل شده پیامبر اکرم )ص( از  .4

زمامداران به خاطر ظلم و بیدادگرى، عرب به خاطر » :فرمودند اند؟ کیان ها آنعرض کردند: اى رسول خدا )ص(! « چیز!

به خاطر تکبر، تجار به خاطر خیانت به مردم، روستاییان به خاطر جهل و دانشمندان به خاطر  ها خانتعصب، کدخدایان و 

 .«حسد
 ریچی جرج تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .5
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 1نیز یکی از مراحل قیامت است. سؤالموقف 
 مشاهده اعمال با تمام جزئیات

در در مرحله مرور زندگی  2تصریح دارد. در قیامت اعمال ترین جزئی نقرآن کریم به دیده شد

 آمده است.اعمال  ترین جزئی دیدن تا ،این مشاهده تجربیات نیز

نبودند، بلکه هر یک احساس، هایی در جلوی من پدیدار شدند که تنها تصویر  ناگهان صحنه»

های زندگی من بودند که با سرعت زیادی در جلوی  صحنه ها آنو ادراکی کامل بودند.  اندیشه

فهمیدم، بلکه هر عمل و اتفاق را دوباره  می کامالًهر یک را  تنها نهشدند و من  من منعکس می

روی دیگران گذاشته است را  و برای اولین بار نیت و علت هر رفتارم و اثری که کردم تجربه می

تواند حق مطلب را در مورد تمامیت و عمق تجربۀ مرور  نمی« کامل»کردم. کلمۀ  عمیقاً درک می

های  توان در تمام کتاب کردم را نمی ای که من در مورد خودم کسب می ام ادا کند. آگاهی زندگی

«دنیا گنجاند.
3 

 حساب

بوده  است. در تجربیات هم محاسبه و قضاوت اقف آنموقیامت و یکی از  های نامحساب یکی از 

 .گیرد میتوسط خود فرد صورت  که

ها و نهایت  ه کرده بودم را با شفافیت و جزئیات کامل دیده بودم، بدیک کارهایی همۀ من»

تصور من بود. ولی  هرگونهورای  ها آنها که خوشحالی و پاداش  و خوبی شان تاریکی و ترسناکی

برای قضاوت در مورد من نبود. در  کس هیچدر پایان من خود را ناالیق و ناکافی یافتم. در آنجا 

«حقیقت نیازی هم به حضور کس دیگری نبود. 
4 

 5فسک الیوم علیک حسیبان: و کفی بکند میهم به این معنا تصریح  قرآن
 ورود به نور و رحمت الهی

افرادی که تجربه  6الهی سخن گفته است. به رحمت و محبت مؤمناناز داخل شدن قرآن کریم 

 .گویند میاز ورود به عالم نور و رحمت الهی سخن  اند داشتهمثبتی 

«.فراگرفتو نور سرتاسر اطراف مرا  من از نوعی سد یا مرز رد شدم که توضیح آن مشکل است»
3

 

                                                           
 (24 قرآن کریم سوره صافات آیه)اند.  ورد سؤالها را متوقف سازید که م . وقفوهم انهم مسوولون/ آن1
ها  ای ناچیز کار نیک کرده آن . فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره/ پس هرکس به اندازه ذره2

 (8و  3 قرآن کریم سوره زلزال آیه)بیند.  ها می ای کار بد کرده آن اندازه ذره بیند و هرکس به می
 واالس رانل تجربه ،تجربه های نزدیک به مرگ. سایت 3
 واالس رانل ، تجربهسایت تجربه های نزدیک به مرگ .4
 14 . قرآن کریم سوره اسرا آیه5
 (31 قرآن کریم سوره جاثیه آیه)ها را در رحمت خود وارد خواهد ساخت.  فیدخلهم ربهم فی رحمته/ و پروردگارشان آن .6
 ریچارد تجربه، مرگسایت تجربه های نزدیک به  .3
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 لقاءاهلل

در تجربیات هم این لقاء و مشاهده  1.ندا ر قیامت سخن گفتهدقرآن کریم و روایات از لقاء الهی 

 است. شده گزارش

 باورنکردنی طور بهسپس آن موجودیت مرا راهنمایی کرده و به موجود دیگری معرفی نمود که »

با نوری  تر بزرگزیبایی و عشق داشت به حدی که کسی قادر به درک آن نیست. او موجودی 

«بود. او خدا بود. تر درخشنده
2 

 ورود به بهشت

. در تجربیات نزدیک به مرگ هم ورود به بهشت در گیرد مید به بهشت در قیامت صورت ورو

 ملکوت اعلی و عالم نور است.

نورانی یافتم. هر چیزی در این مکان از جنس نور بود و از  دنیاییوقتی به نور رسیدم خود را در »

« بهشت»و درخشندگی این مکان ورای توصیف است. شاید  زیباییکرد.  خود نور متشعشع می

که اینجا خانۀ واقعی من است و پیش  یادآورم. ناگهان من به ..بود آنجاکلمۀ مناسب برای وصف 

کردم که بعد از  را فراموش کرده باشم. احساس میخود تعجب کردم که چطور ممکن است اینجا 

«.ام مسافرتی طوالنی و سخت در کشوری غریب باالخره به منزل و وطنم بازگشته
3 

 و بهشتاوصاف آخرت 

و بهشتی است که تجربه کنندگان  ملکوت شبیه اوصاف عالم کامالًاوصاف آخرت و بهشت 

بودن، قابلیت مشاهده  انگیز شگفت. اوصافی مانند نورانی بودن، بسیار زیبا و اند کردهمشاهده 

 اشیاء از جهات مختلف، برخورداری از بدنی شفاف، حضور فرشتگان ووو

 در یک تجربه آمده است:

پر بود. اگر  ،پربار میوه درختانشاداب و  های گلسرسبز و  های چمنبعد به باغی رفتم که از »

 .«رویید میبالفاصله سیبی دیگر بجای آن  چید میکسی سیبی از درختی 

4توصیفی است که در روایات ما نیز آمده است. دقیقاًاین 
موارد تطابق و ی از های نمونه ها این 

مورد  شده مطرح معاد است که اگر با شواهد دینی اخبار مشابهت تجربیات نزدیک به مرگ و

 .دهد میرا ارائه  انسان تصویر متفاوتی از معادگیرد مالحظه قرار 

 

                                                           
 5قرآن کریم سوره عنکبوت آیه  .1
 ری تجربه ،. سایت تجربه های نزدیک به مرگ2
 لیزا تجربه، سایت تجربه های نزدیک به مرگ .3
 263 ص، 4 جابوبکر عتیق بن محمد سورآبادی، تفسیر سورآبادی، . 4
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 تذکر:

را   آن ،و برخی دانشمندان مسلمان شده ذکرو روایات  درآیاتوقایع معاد  عنوان بهآنچه  اول:

واقع شود نه اینکه  ها انسانبرای  تواند میجمع وقایعی است که  ؛اند کردهمراحلی تنظیم  صورت به

مثال کافر حساب ندارد یا مشاهده اعمال و  طور به گذارند میهمه افراد همه آن وقایع را پشت سر 

توقف در  افراد، وارد شوند یا اینکه برخی بهشتبه  خواهند میحساب برای کسانی است که 

 محشر و حساب ندارند.

 تواند میانسان ندارد بلکه  فردفردبرای  وقوع قیامت آفاقی هیچ منافاتی با قیامت انفسی دوم:

زمان و مکان  ،که برای روح انسان طور همانمثال  طور به باشند راحل این دو مشابه همدیگرم

جسم مادی عالم  برای روح کلی عالم ماده نیز درهم پیچیده شود یا شود میدرهم پیچیده 

 .گردد میمتالشی  که جسم مادی انسان طور همان فروریزد

 استاست عبارت  مادی فراان آگاهی حقیقتش همان حقیقت ملکوتی و هم که  نا: معاد انسسوم

دریای در  ای قطرهخداوند متعال تا جایی که همچون  سوی به و بازگشت آن آگاهی گیری اوج از

و  سلبا ،بدن جسمانی در معاد انسان نور و مهر و علم و آگاهی حق متعال غرق شود، بنابراین

معاد و رجوع  حال درعیندر حیات مادی باشد اما  تواند مییک انسان  ایجابا موضوعیت ندارد پس

. در برخی تجربیات نزدیک به گردد مینیز محقق  تا آخرین درجه ممکن وتعالی تبارکاو به اهلل 

همان مشاهداتی را داشته که دیگران  حال درعینکه فرد دچار مرگ نشده  بینیم میمرگ هم 

تجربه مراحل  ،نوع تجربه، تجربه کالتون برپو است که حین عمل جراحی این نمونه. اند اشتهد

 است. نزدیک به مرگ را گذرانده

مانند  ها آنبرخی از  کههمواره با اشکاالتی روبرو بوده معاد جسمانی خوب است بدانیم : چهارم

اگر  رسد میبه نظر نیست.  حل قابلکامل  طور بهدر فضای جسمانیت  اصالًشبهه آکل و ماکول 

صحیح و کاملی داشته باشد بر مبنای روحانی بودن معاد است که ما در اینجا  حل راهاین شبهه 

 .کنیم میذکر 

این شبهه را بدون تعارض با اخبار معاد که  توان می ایم رسیدهبه آن  تاکنونبر اساس اصولی که 

به این شبهه توجه به دو اصل ضروری  گفت. برای پاسخ؛ پاسخ شود میمشاهده  ها پاسخدر برخی 

 است.

. برای این گیرد میارتقاء از ماده به معنا صورت  ،اول: در معاد، چه معاد آفاقی و چه معاد انفسی

 1در روایات ما وجود دارد. مؤیداتی نیز اصل در معاد آفاقی

                                                           
 233 ص، 11 و تفسیر المیزان ج 45. خصال ممدوحه و مذمومه شیخ صدوق حدیث 1
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صل را در مباحث گذشته و است. این ا پذیر امکاندوم: کثرت در وحدت بدون خدشه به وحدت 

 عالم معناست. های ویژگییم. این اصل از قرارداد تأکیددر برخی تجربیات مورد 

یک ماده که بین چند بدن مشترک است در  :این است کهاساسی اشکال  مأکولدر شبهه آکل و 

؟ پاسخ ما این است که به گیرد میتعلق  ها آناز  یک کدامبه  ها بدنآخرت و در هنگام جمع اجزاء 

 حال درعینوجود و حضور دارد  ها بدن؛ یعنی آن ماده مشترک در همه گیرد میتعلق  ها بدنهمه 

در توضیح  واحد در عالم معناست.امر امکان تعدد و تکثر  ،مسئلهماده واحدی است. علت این 

عدم توانایی ذهن در تصور وجود  مأکولمشکل اساسی در شبهه آکل و  ظاهراً گوییم میبیشتر 

در معاد  مأکولدر تصور شبهه آکل و ما مختلف است. ذهن  های بدنماده واحد در زمان واحد در 

سپس به حضور  کند میمختلف تصور  های بدناول ماده را در یک توالی زمانی در  جسمانی،

در زمان واحد در  تواند یماین ماده مشترک ن بیند میو  کند میدر آخرت توجه  ها بدن زمان هم

نیست اما اگر  حل قابل واقعاًوجود داشته باشد. این مشکل به فرض مادی بودن معاد  ها بدن همه

و عالم معنا عالم جمع است و زمان در آن  یابد میبپذیریم که ماده در قیامت به معنا ارتقاء 

که  طور هماناست  پذیر امکانمختلف  های بدنتصور وجود ماده واحد در  وقت آنمنتفی است 

 .شود میحضورش در این عالم مادی در توالی زمانی ممکن 

 :آید می به دستنتایج مهم دیگری نیز از این تقریر 

 زمان از ارکان ایجاد تکثر در عالم ماده و انتفاء آن در عالم معنا از ارکان وحدت است. اوالً

در آخرت  ها آن بردر این عالم، وحدت خاصی نیز  اشتراک ماده بدنِ خویشاوندان به دلیل ثانیاً

که خلق از نفس واحده به معنای  گردد میبلکه بر کل بشریت این وحدت حاکم  شود میحاکم 

 خلق از یک انسان، بنیان آن است.

 د جسمانی و روحانی بوده و، وجه قابل قبولی برای جمع انظار در مورد معابه نظر ما این پاسخ 

 اهل علم قرار گیرد. مدنظر تواند می
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 دهمفصل هف

 به ملکوت در اسالم عروج دستورالعمل

 خواندیم آن را انگیز شوقیم و وقایع اکنون که با پدیده شگفت تجربیات نزدیک به مرگ آشنا شد

جامع برای صعود به عوالم معنوی و  یدستورالعمل ،دین تعالیمخوب است بدانیم مجموعه 

معراج  اسالم های آموزهنماز که در  در این میاندار وجود است؛  افزای بهجتمشاهده حقایق 

 دارد. ای ویژهمعرفی شده جایگاه  1مؤمن

ابتدا سلوک معنوی و عروج ملکوتی آگاه شویم نماز در این سیرو تأثیربرای اینکه از اهمیت و 

 .کنیم میذکر  در باب نماز راوایات تعدادی از آیات و ر

پروردگارت را  3دار. پای به( من انگیز دل) یادنماز را برای  2قرآن کریم: از صبر و نماز یاری بجویید.

 5.کند مینهی  ها بدینماز از  ()حقیقت 4عبادت کن تا به یقین برسی.

 کلید نماز 6.رسد میبا نماز به درجات عالی )معنوی(  انسان (:آله و علیه اهلل صلی) اکرم رسول

 روزى در برکت و معرفت نور ایمان، هدایت، فرشتگان، محبت نمازگزار، براى 3.است بهشت

 کن رو خدا به دل با ایستادى، نماز به هرگاه 3است. وقت به نماز ،خدا نزد در کارها بهترین 8.است

 برق مانند ،داشته باشد جماعت نماز بر مداومت و محافظت که کسی 11.کند رو تو به نیز او تا

 12نور است. ،نماز 11.گذرد می صراط روی از ،بهشتیان گروه نخستین همراه ،درخشان و سریع

 را سر خود هرگز است الهى رحمت مشمول حد چه تا بداند نمازگزار اگر: (السالم علیه) على امام

 ،رسید می نماز وقت که هنگامی (آله و علیه اهلل صلی) خدا رسول 13.داشت نخواهد بر سجده از

                                                           
 (636، ص 2کشف االسرار، ج . الصاله معراج المومن )1
 45 . قرآن کریم سوره بقره آیه2
 14 . قرآن کریم سوره طاها آیه3
 33 . قرآن کریم سوره حجر آیه4
 45 . قرآن کریم سوره عنکبوت آیه5
 22، ص 4جامع احادیث الشیعه، ج  232ص  82، ج بحاراالنوار  .6
 1588نهج الفصاحه، حدیث  .3
 11، ح 522خصال، ص  .8
 31، ح 163نهج الفصاحه ص  .3

 221، ص 81بیروت( ج -)ط بحاراالنوار .11
 343ثواب االعمال، ص  .11
 234ص  11میزان الحکمه، ج  .12
 3532، ح 116، ص 5غررالحکم، ج  .13
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 که است محکمی دژ و قلعه ،نماز 1.شناختند نمی را دوستان و خانه اهل از یک هیچ که گویى

 2.دارد می نگاه شیطان حمالت از را نمازگزار

 برای را نماز و قرارداد شرک از پاکیزگی برای را ایمان تعالی خدای (:علیها اهلل سالم) زهرا حضرت

 3.خودخواهی و تکبر از دوری

 عذابش کند، قبول را نیک کار یک یا و نماز یک کس هر از خداوند (:السالم علیه) صادق امام

 اسالم زیربناى های سنگ 5.است سجده حالت پروردگارت به بنده حاالت ترین نزدیک 4.نماید نمی

 6.شود مین درست دیگرى بدون ها آن از یک هیچ که والیت و زکات نماز،: است چیز سه

 الهی درگاه به آن وسیله به خدا شناخت از بعد بنده که چیزی بهترین(: السالم علیه) کاظم امام

 3.است نماز ،کند می پیدا تقرب

 :پردازیم میرند که به ذکر مواردی از آن بیانات شگفتی درباره نماز دا اهل علم و معرفت نیز

 قاضی طباطبایی اهلل تیآ

اگر . رسد عالیه میگانه را در اول وقت بخواند، به مقامات  این نمازهای پنج که یکسمن ضامنم 

 8.نرسید به آن مقامات عالیه، به من لعن کند بازهمگانه را در اول وقت خواند،  نمازهای پنج

  آملی زاده حسنعالمه 

ظاهر در اینجا قیام، قعود، حرکات و اعراض است، ظل آن نمازى است که با  حسب بهاین نماز که 

و تو  ییتو، آن نماز زنده، ردیم ینماو محشورى و او با تو محشور است، آن نمازى که حى است و 

الى اهلل است که از این حرکات و توجهات در مسیر استکمالى انسان،  هو آن حقیقت قرب او هستى

 3.ندینش یمو  کند میدر نهانخانه سر ذات تو جا 

 امام خمینی )ره(

 حقیقت11.است نماز ،یرمتناهیغ روزگارهای زندگانی وسیله و آخرت عالم سعادت یها هیسرما

 به ،طبیعت تنگنای قفس از قدسی طایرهای این خالصی برای جامعه، نسخه و الهی عبادت این

                                                           
 38، ص 2مجموعه ورام، ج  .1
 135تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص  .2
 33، ص 1 ج)طبرسی(  احتجاج .3
 11، ح 166، ص 3کافى، ج  .4
 11، ح 324، ص 3ج  المیه(االس-)ط کافی .5
 18، ص 2 جلدکافى  .6
 331تحف العقول ص  .3
 اهلل بهجت اهلل بهجت )ره( به نقل از آیت . سایت مرکز تنظیم و نشر آثار آیت8
 پندهای حکیمانه .3

 45الصلوه، ص  آداب .11
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 از یکی که نماز 1(.است) گردیده نازل مقدسشان قلب به و شده داده ترتیب محمدی تام کشف

 نماز،2.است شده تسویه و است آمده فراهم الجمال و جالللا یبید که است قدسیه ترکیبات

 منزله عبادات، در آن منزله و دارد جامعیت سمت ،نماز3.است اهلل الی سیر براق و سلوک مرکب

 مهلت ربانی عارفی به روزگار اگر4.است اعظم اسم خود بلکه اعظم، اسم منزله و است کامل انسان

 از توحید منزل اقصای تا یقظه منزلگاه از را عارفین معارج و سائرین منازل تمام تواند می دهد،

 اشاره را قیام معرفت، اهل بدان که5.کند خارج خالق و خلق بین متین و حبل الهی معجون این

 6.دانند اشاره ذات توحید به را سجود و صفات توحید به را رکوع چنانچه دانند، افعال توحید به

 بهجت )ره( اهلل تیآ

مری خوشگوار در عالمِ وجود [ که چنین خها لذتنماز، جامی است از اَلَذّ لذایذ ]لذّت بخش ترین 

هر مرتبه از مراتب قُرب را مقرّبی است که  ؛ ولقاء است ها آنقُرب، مراتبی دارد و باالترین 3.نیست

معیار اصلی، 3.نماز، عروج مؤمن است و عروج، مستلزم قرب و لقاء است8نماز است. ها آنباالترین 

تابع  چیز همهذکر است، برترین چیز است...  نیتر نیریشنماز است. این نماز، باالترین ذکر است، 

دانستند که  گر سالطین عالم میا11نماز است؛ باید سعی کنیم این نماز را حسابی درستش کنیم.

 11.در نماز چه لذتی وجود دارد، حاضر بودند برای رسیدن به آن لذت، دست از سلطنت بکشند

 (مدظله) ای خامنهامام 

ى کارهاى  نورانیت است، بر همهى صفا و آرامش و  همگان نماز را که داروى شفابخش روح و مایه

ى مشغله و  دیگر مقدم دارند و در هیچ شرایطى خود را از آن محروم نسازند و هرگز به بهانه

 12.بخش در محضر آفریدگار رحیم و کریم و عزیز را از دست ندهند گرفتارى، این حضور رهایى

                                                           
 11اسرار نماز یا معراج السالکین و صلوه العارفین، امام خمینی )ره(، ص  .1
 13اسرار نماز، ص  .2
 3همان، ص  .3
 3آداب الصلوه، ص  .4
 53اسرار نماز، ص  .5
 146آداب الصلوه، ص  .6
 1/222در محضر بهجت: .3
 38ناب:  های نکته .8
 82ناب:  های نکته .3

 113خلوت عارفان: .11
 اهلل مصباح یزدی انتخاب به نقل از آیت. سایت 11
 . سایت راسخون12
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 یابی در راه مؤثر کامالً ای آموزه عنوان به نماز را باید همچنانکه در کلمات معصومین و بزرگان آمد؛

با آداب  آن راباید اهتمام بیشتری به نماز داشت و  ،نور محسوب کرد. با این نگاه عالم به ملکوت و

بجای آورد. برای اینکه با نماز و ابعاد و برای رسیدن به لقاء الهی  اش باطنیو شرایط ظاهری و 

به  زمان همو  1کتاب در این زمینه بپردازیممختلف آن آشنا شویم خوب است به مطالعه چند 

الهی در  اصالح وضعیت نماز خود مشغول شویم. امید است با انجام شایسته این دستورالعمل

 نور ملکوت به کام جان ما نیز برسد. از ای جرعه مکتب واالی اسالم،

دار ظلمتکده  از با نماز توان میکه  کنیم می تأکیدبر این باور  ،از خوبان با نقل دو روایت در پایان

 :خرامید ،روروادی سُ دشت پهندر خارج شد و با روح و جان  غرور

کامپیوتر بود، روزی از تلویزیون یکی از نمازهایی را که  درزمینهکردم، کارم  تهران زندگی می»

جماعتم را تصمیم گرفتم به قم بروم و نماز  .خواندند را دیدم و لذت بردم اهلل بهجت )ره( می آیت

بخوانم، همین کار را هم کردم، به قم رفتم، دیدم بله همان نماز  (اهلل بهجت )ره به امامت آیت

شود، نمازهای پشت آقا بسیار برایم شیرین و  باشکوهی که در تلویزیون دیدم در قم اقامه می

را به امامت  صبح بروم قم و نماز صبحم هرروزام را طوری تنظیم کردم که  بود، برنامه بخش لذت

 .آقای بهجت بخوانم و به تهران برگردم

گشتم، در این  خواندم و برمی رفتم قم نماز می صبح می هرروزیک سال کارم همین شده بود، 

زنی و به  می وزندگیکرد که چرا از کار  مرا وسوسه می هرروززمان شیطان هم بیکار ننشسته بود، 

( ره) بهجت اهلل نسبت به فریادهای آیت کم کم.ن..بخواوب همین نماز را در تهران روی؟ خ قم می

؟ چرا دزن ؟ چرا داد میدکش چرا آقا فریاد می راس شده بودم، آخحس نماز آخر دادن سالم هنگام

 .دادم های آقا سالم می ؟ حساسیتم طوری شده بود که خودم قبل از سالمدده با درد سالم می

نماز  میآ ینمبه قم  ردیگ دکش موقع سالم آخر نماز فریاد می به خودم گفتم من اگر نفهمم چرا آقا

 … من است هفته هفته آخر نم، ایناخو ن تهران میانم، همابخو

بپرسم دلیل این فریادهای بلند مدم و رفتم دم درب منزل آقا، در زدم، گفتم باید یک روز آ

 درور شدم،  ر خودم غوطهو در افکا ، رفتم دیدم آقا میهمان داشتند، گوشه اتاق نشستمستچی

نماز  سرت شتپ میآ ینم رم ها! آقا دیگور ی میوینگ ه منزدم، آقا اگر ب م با آقا حرف میذهن خود

کرد و  بلند سر دشنیده باش را میاه اهلل بهجت انگار حرف همین افکار بودم که آیت درنم ها! ابخو

دلم گفتم، بلند  درگفتم؟ من که  می هدم لرزیدم، یعنی آقا فهمیده من چبه من خیره شد، به خو

 حرفی نزدم، چطور شنید؟

                                                           
 . آداب الصاله و اسرار الصلوه امام خمینی، اسرارالصلوه شهید ثانی1
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ودم با خ دائماً درراهسرم را پایین انداختم و آرام از مجلس خارج شدم و به تهران برگشتم، 

را شنید؟ در همین افکار بودم تا اینکه شب شد و خوابیدم، در م های حرفگفتم آقا چطور  می

خوانم، متعجب شدم، در  نماز می ،ایستادم و در صف اول اهلل بهجت )ره( خواب دیدم پشت آیت

 !م صف اولوتوانستم به چند صف جلو برسم چه برسد به اینکه بر نمی اصالًبیداری 

تعجب کردم، دیدم در جلوی آقا، روبروی  دفعه کیخواندم،  خوشحال بودم و پشت آقا نماز می

ی باز کَ ااین در ر ( آخرخودم پرسیدم)از ز است به یک باغ بزرگ و آباد، محراب یک دربی با

ای بود، خدای من  و پر از میوه سرسبز، تعجب کردم، باغ دقم چنین باغ بزرگی ندار اصالًند؟ کرد

این باغ کجا بوده؟ در همین افکار بودم که به سالم آخر نماز رسیدیم، در انتهای نماز و هنگام 

 .اب پریدماز خو لحظه یکسالم نماز درب باغ محکم بسته شد، 

در خواب دادند، پس راز این فریاد بلند آقا هنگام سالم  رام سؤالخواب بودم؟ آقا جواب  یعنی من

رد آقا فریاد دل کندن از آن باغ آباد و بازگشت به زمین خاکی بود؟ به دلیل این د نماز دردِ

 برای صبح هرروز عاشقانه دیگر سال سه ازآن پسگرفته بودم و  ار سؤالمکشید، من جواب  می

1«.دگشتم تا آقا رحلت کردن رفتم و سپس به تهران بازمی نماز به قم می
 

 روایت دوم

در حرم امام هشتم حضرت رضا : فرمودند میانصاری همدانی  محمدتقیشیخ  اهلل آیتمرحوم »

طباطبایی را مالقات کردم و این در حالی بود که تازه به فراق مرحوم  علّامهمرحوم  (السالم علیه)

گرفتار شده بودیم لذا در آن ایام  (رحمه اهلل علیه)انصاری همدانی  محمدجوادحاج شیخ  اهلل آیت

خواستم که از الطافی که امام رضا  علّامهو در همان مالقات با عطش خاصی از مرحوم 

 ازآنکه پسامتناع کردند،  علّامهمطلبی را بیان فرمایند. مرحوم  اند شتهدابه ایشان  (السالم علیه)

؛ اوّل کنم میبیان  اند داشتهامام قسم دادم فرمودند: دو تا از الطافی که حضرت  حق بهایشان را 

تمام اشیاء اطراف مشغول به ذکر پروردگار  بینم میبخوابم چون  توانم نمیاین که: مدّتی است که 

 2محمدحسینیک سید  خوانم میدوم این که: وقتی نماز . بخوابم کنم میحیا  تیجهدرنهستند 

 «.به نمازم در پایین است گر نظارهدیگری در عالم باال 

شراب وصالت و غرق شدن در از مشاهده نور جمالت و نوشیدن  خوبانت به ما نیز حق بهخدایا 

 العالمین ربدریای بیکران توحیدت نصیبی وافر عنایت فرما. آمین یا 

 

 

                                                           
 اهلل بهجت درباره یکی از مأمومین ایشان . سایت خبرگزاری فارس به نقل از فرزند آیت1
 . سید محمدحسین، نام عالمه طباطبایی است.2
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 خاتمه:

الهی به بندگان غافل خویش است چنین دانستیم که  ای عطیهاز تجربیات نزدیک به مرگ که 

 بهرسیدن است و حیات مادی او فرصتی برای  انکارناپذیرحیات انسان پس از مرگ یک حقیقت 

 گیری اوجاست. مرگ  در این دنیای پر از آزمون و سختی ها خوبیو  ها نیکیتمرین  و حقیقت

نور نامحدود و ازلی و ابدی  رسیدن به افقحیات و آگاهی انسان به وسعت بیکران عالم بلکه 

حقیقی از پنجره اعمال و افکاری است که هویت ما را  بازیابی خودِ ،است. مرگ تعالی حق

 آن رادقت و مراقبت نماییم و  ،در ساختن این وجود ابدی ازپیش بیشس تالش کنیم پ ؛سازد می

 سازیم.یوستن به عالم نور و ملکوت اعلی شایسته پ

 
 آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین و

 1438رجب سال  21 ، 1336فروردین  31

 حامد توانا -بندرعباس
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