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  مقدمه                                           

عدیده ای است که من در طول عمر از این نوشته محصول پرسش ھای 
بعضی . ھر کسی کم و بيش این سوال ھا را از خود می کند. خود کرده ام

ھا به جواب ھایی می رسند که به یکباره مسير زندگی آن ھا را عوض 
برخی دیگر به نيز جواب ھا را برای خود نگاه می دارند و آنرا از . می کند

این جواب ھا حق ھر انسانی است و  اما رسيدن به.اسرار می شمارند 
ھر که درجه فھم و آگاھی و نبوغش بيشتر باشد نظرش صائب تر بوده و 

اینجاست که پيامبران . راه حيات را بر انسان ھا روشن تر می کند
تياز بيشتری در آگاھی  مو عرفا نسبت به افراد عادی از ا فFسفه,

به چراھا و جواب دادن به  کار بھتر این بزرگان رسيدن. برخوردار ھستند
  .سواIت گوناگون ذھن بشر است

کرده ام جواب ھای خود را از Iبه Iی گفته ھای رھبران  من ھم جرات
این سواIت در طول زندگی آنقدر فکر .فکری و ذھنی بشر بيرون بکشم

مرا به خود مشغول داشته اند که برای خFص شدن از آن ھا چاره ای جز 
انسان درمانده و نوميد امروزی که .تحقيق و نوشتن این مطلب نداشتم

کاه و مFل آور حيات خود از یک طرف و دستخوش گرفتار لحظات جان
بيماری و فشار نظام ھای دیکتاتوری از سوی دیگر , فقر, جنگ, نامFیمات 
جواب سوال ھای خود را در جایی غير از کرۀ خاکی خود و , شده است

زیرا اگر آن ھا جوابی , مکاتب فکری و فلسفی آن جست و جو می نماید
ما باید جواب خودمان را . ردانی نجات می دادندداشتند بشر را از این سرگ

  .در جایی غير از محيط اطراف خودمان جست و جو نمایيم

این مکان ھمان جایی . این مکان جھان معرفت و اندیشه انسان است
یعنی جھان . است که ما ازآن به بعد ناشناخته حيات تعبير نموده ایم

 .ما" روح"شعور و خFصه جھان , اندیشه

لموس ما دنيایی است که ابعادش به کلی با ابعاد جھان فيزیکی و ماین 
اما تحقيق , آن در حال حاضر ميسر نيست لتفاوت داشته و شناخت کام

دربارۀ آن و شناخت این جھان بيگانه زندگی انسان ھای خاکی را دچار 
  .انقFبی بزرگ خواھد کرد

باز جواب قاطعی طبيعی است که نه این نوشته و نه کارھای بعدی من 
بلکه گامی است بسيار کوچک , ی مطروح نيستابه پرسش ھا و معماھ



برای معرفی بخش ناشناخته حيات انسان تا شاید این معرفی مقدمه 
ھمانند دیگران باز با ما نيز .شناخت بخش تاریک ذھن و حيات انسان باشد

 :ته خود را آغاز می کنيمشواین سوال ن

که بشر از بدو پيدایش معرفت از خود کرده که انسان چيست؟ سوالی  
انسان یک حيوان تکامل . است و ھر وقت که آنرا مطرح کنيم باز تازه است

یافته است؟ یا یک سازمان بسيار پيچيده باگذشتۀ ناشناخته و آیندۀ 
 اسرارآميز؟

آیا انسان یک حيوانی است که به وسيلۀ موجودات پيشرفتۀ کھکشان 
ست تا به تکامل حاضر برسد یا یک موجود متفکری ھای دیگر یاری شده ا

است که در اثر تصادف و ترکيبات شيميائی محيط به شناخت امروزی 
دست یافته و حيات وی چيزی جز یک تصادف نبوده است؟ آیا انسان طبق 
گفتۀ مذاھب و مکاتب عرفانی یک نيمۀ خداست که خداوند او را به صورت 

یی از وجود خود را در عالم ھستی ظاھر خویش آفریده تا نشانی و پرتو
کند؟ یا انسان فقط یک ماشين مادی است که بدون دستور گرفتن از 
جائی آزادانه حاکم بر سرنوشت خود بوده و ھرچه می کند خود اوست و 
در عالم ھستی و کائنات تنھاست؟ سلطان کيھان بوده و باید تنھای تنھا 

دست خود بپيماید؟ یا انسان موجودی راه تکاملی خود را تا بی نھایت  با 
نحيف و ضعيف از سلسله موجودات پيشرفته ایست که در کائنات وجود 
دارند و تازه در جادۀ ترقی افتاده و وجودھای باھوش و بسيار متفکری 
مواظب رفتار و سرنوشت او ھستند و در کل سرنوشت او سھيم می 

  باشند؟

فFسفه و , عرفا, روح شناسانما در این نوشته از نظریات بزرگترین 
در . دانشمندان علوم تجربی غرب و بزرگان فلسفی شرق کمک گرفته ایم

واقع نگاه مجددی است به مسئلۀ متافيزیک و بررسی ناشناخته ھا از دو 
  .دیدگاه علم و فلسفه

انسانی که به طرح آفرینش فکر کرده و چشمان خود را باز نموده و برای 
ھمچون طفلی , ر خویش و عالم ھستی می نگردیک لحظه به دور و ب

است که تازه به به اھميت اشياء اطراف خود پی برده و راجع به آنھا 
اما روزی که بزرگ شدیم یعنی بيدار شده و به نيروھایی . سوال می کند

دست پيدا کنيم که واقعيت ھا را آنطور که ھست درک نمایيم به افکار 
ان که کپرنيک و گاليله به ھيئت ھمچن, حاضر خود خواھيم خندید



امروزه فيزیک ھسته . بطليموس و ستاره شناسی یونان باستان خندیدند
ای و تکنولوژی پيشرفتۀ آن به فيزیک جراثقالھای قرون وسطایی چنان 

انسان راه درازی در . می نگرد که انسان قرون آینده به تکنيک امروز ما
بل اوست و ھر ساعت که بگذرد ناشناخته ھای بسياری در مقا. پيش دارد

کشف جدیدی می کند و ھمين شناخت اسرار زندگی و ھستی است که 
زیرا ما نمی دانيم و روزی که بدانيم , به حيات ما مفھوم زیبایی می بخشد

  .سعادت و بزرگی انسان آغاز می شود, خوشبختی 

. ایمما برای تحقيق در مجھوIت ذھنی انسان روش نقد تجربی را برگزیده 
این نقد ماوراء طبيعت را از شکل ذھنيت . نقدی که بر پایۀ تجربه است

محض و عقل مجرد خارج ساخته و ھر نقدی را از دیدگاه شناخت تجربی 
این روش می تواند برای مطالعۀ علوم ماوراء طبيعی . آن دنبال می کند

متدی محسوب شود که به وسيلۀ آن علم تجریدی را وارد حيطۀ تجربه 
 .ایدنم

ھر فرضيه و دکترینی را تا به صورت تئوری در نيامده نمی توان قبول کرد 
زیرا اینکار مغز را تنبل بار می . حتی تئوری را نيز نباید چشم بسته پذیرفت

آورد و کار تحقيق فقط به عده ای خاص محدود شده و بقيه به طور تعبدی 
ل کشف حقيقت ھر کس باید به دنبا. مسایل عنوان شده را می پذیرند

 .فرضيه یا تئوری را قبول نماید, برود و بعد از تحقيق 

ھدف غائی من از نوشتن این کتاب شناخت بعد ناشناختۀ زندگی انسان 
امروزه بسياری از فيزیکدانان بر . است که ما آن را جھان روح می ناميم

طرح تئوری دستگاه چھاربعدی روح که چيزی جدا از جھان چھاربعدی ماده 
تاکيد بسيار می کنند که به اندیشه و روح انسان به عنوان یک , ستا

انرژی متفکر حياتی وجود ملموس بخشيده و ھمچون ماده که در زمان و 
مکان معينی فضای خاصی را به خود اختصاص می دھد روح و اندیشه نيز 

ما ورود به . زمان و مکان و جھان چھاربعدی خاص خود را خواھد داشت
ما به دليل اھميتی . را به نوشته ھای بعدی موکول کرده ایم این تئوری

که روح و بقای آن برای ما انسان ھا دارد و اثبات زندگی پس از مرگ می 
تواند در رفتار و سرنوشت تک تک افراد تاثير داشته باشد و کھنه ترین 

کوشش کرده ایم تا حد امکان به این , معمای حل نشدۀ انسان است
  .شخصيت انسان پس از مرگ باقی است یا خير جواب بدھيم سوال که آیا

 



امروزه به زعم بزرگترین روح شناسان و دانشمندان معاصر علم از پاسخ 
زیرا آن را خارج از , سرباز می زند" یا اثباتا" دادن قطعی در این مورد نفيا
ولی امروزه نه تنھا روح شناسان و فFسفه . حيطۀ اقتدار خود می داند

فيزیکدانان و پزشکان نيز به این موضوع عFقه نشان داده اند و  بلکه
موسسات و سازمان ھای علمی زیادی در تمام دنيا به تحقيق در این باره 
پرداخته اند و بسياری از متفکرین می گویند که قرن بيست و یک ميFدی 

  .خواھد بود" روح"قرن 

" وم داشته و قاعدتامن اگرچه حقوقدان ھستم و با قانون سر و کار مدا
باید بدان امور بپردازم اما دانش اجتماعی داشتن دليل نيست که ما از 
پرداختن به اموری که حق ھر انسانی است ممنوع باشيم خاصه اینکه 

  .شناخت حقيقت تنھا در انحصار گروه خاصی نيست

علمای علوم باطنی و عرفاء نيز دارای تجارب , در کنار تحقيقات علمی
اگر . ارزنده ای بوده که در این راه بشریت را می توانند کمک نمایندبسيار 

جدل ھا و مباحثات ضد و نقيض , شخصيت انسان پس از مرگ باقی باشد
مانند اینکه  درست. تاثيری در آن نخواھد داشت مادیون و روح گرایان ھيچ

دو گروه با جدل منطقی بخواھند وجود حيات در سيارات دیگر را ثابت 
و این تنھا در سایه تحقيق و کوشش . با ھست یا نيست . یندنما

اگر حيات باشد یا نباشد . دانشمندان و گذشت زمان ثابت خواھد شد
روح نيز . تئوری ھا و جدل ھای ما تاثيری در بود و نبود آن نخواھد داشت 

تجارب و کار و کوشش دیگران بھترین , چنين است و فقط باید از تحقيقات 
برای شناخت حقيقت برد و تنھا شناخت حقيقت است که به بھره را 

زیرا اگر بنی نوع بشر بداند , معنای واقعی  انسان را سعادتمند می نماید
که مرگ پایان ھمه چيز نيست آن وقت به زندگی به طرز دیگری نگریسته 
و حيات و دستگاه خلقت برایش بسيار باشکوه تر و عاليتر جلوه گر می 

  .شود

سن فرشاد دکتر مح  

دادگستری  1وکيل پایه   

تھران   30/10/1359  

 



 

 

 

 عالم صغير : فصل اول                              

 

) 1(انسان از دیدگاه بسياری از متفکرین یک جھان کوچک یا عالم صغير 
يات و ح, عالم ھستی بدون آگاھی. جھانی است در برابر عالم کبير. است
بزرگ که در برگيرندۀ کائنات و طبيعت بوده و خود جھانی است , ھدف

تشکيل دھندۀ عالم کبير یا عالم ھستی است بدون اینکه کل ھستی را 
, اما اگر اصطFح کل ھستی را به کار ببریم باید آگاھی. تشکيل بدھد

حيات و ھدف را نيز به عالم ھستی اضافه نمائيم که خود قابل تقسيم به 
ان خود دنيایی است که در برابر عالم انس. جھان بزرگ و کوچک است

, ھستی که خود نيز جھان بزرگتری است قرار می گيرد و آميختگی شعور
کل عالم ھستی را تشکيل می , حيات و ھدف به این دو جھان, آگاھی 

 .دھد

به عبارت دیگر عالم ھستی بدون شعور و ھدف برای ما قابل فھم نيست 
است و چنان عمل می کند که بزرگترین زیرا که ھر ذره ای آنچنان باشعور 

نمونه آن عمل الکترون ھا و سلول . انسان فنی از درک آن عاجز است
 .پس عالم ھستی بدون شعور بی معناست. ھای بدن ماست

اما چرا انسان را یک عالم صغير می ناميم؟ جواب اینست که خلقت 
و این تنھا . انسان به ھمان پيچيدگی و اسرارآميزی آفرینش کائنات است

پاسخ این سوال را در کنکاش برای شناخت حقيقت خواھيم . جواب نيست
 .یافت

انسان و کائنات با نسبت ھای متوازن و یکسان , طبق یک قياس قدیمی
آفریده شده اند و ھر دو به طور محسوس با یکدیگر ارتباط و موازنه پيدا 

انسان مانند کائنات اعتقاد فFسفه یونان باستان بر اینست که . می نمایند
خلقتش خدایی و , ز ھمانند انسان زنده و آگاه بودهکائنات ني) 2.(است

) 3(جان گرائی و آیين ھمه روانی. فطرتش در وجود انسان منعکس است
اما عالم صغير یا انسان به وحدت زندگی و . تمام جھان را زنده می داند



پس یک روح , ات استاگر انسان جھان کوچک تمام کائن. فکر تکيه می کند
 .یک جھانی وجود دارد که به وسيلۀ آن ھمه چيز زنده است

پيروان پتاگوراس و اميدکلس معتقدند که اتحادی ما را نه تنھا با خداوند 
فته و ما را با آن متحد نموده ربلکه تمام کائنات را را ھمچون یک روح دربرگ

 .است

. نی و خود جھان استنظم جھا, به معنی نظم Cosmosیا  Kosmosکلمه 
عالم صغير می تواند به معنی نظم انسان در رابطه با کائنات و یا بخشی 
از شيی یا وجود زنده باشد و این خود یک رابطه انعکاسی است که بين 

با تشبيه انسان به شکل منقبض شده ) 4(نيکFکوزا . کل و جزء قرار دارد
) 5(ھمانند مونا دIیپ نيتزو . کائنات معتقد به یک تئوری عالم صغير است

عقيده . در آن انسان یک آئينه زنده و جاودان کائنات به حساب می آید
اعتقاد بر .جھان کوچک در عقاید فFسفه ماقبل سقراط وجود داشته است

این بوده که تمام طبيعت به طور غایی از یک ذات مجرد کلی ناشی شده 
اتی طبيعت می باشد ھمچنين جوھر مجرد اصل حرکت و تغيير ذ. است

این فFسفه می گویند تا زمانيکه . که با زندگی و روح آنرا یکی دانسته اند
پس اصل منشاء آن ھا نيز باید , بعضی از موجودات شعور و آگاھی دارند

دارای شعور و آگاھی باشند و اگر روح جھان ابدی و خدایی است پس 
و به اصل ) 6(ی بودهروح انسان که جزیی از آنست باید ابدی و جاودان

این مساله با درک فلسفی کائنات قابل فھم و . الھی خود برگردد
 .تشخيص است

انسان جزیی است که به طور . بشر وجود دارد و خود را کشف می کند
ھمان طور که شبيه از مشابه . کامل ماھيت کل را فاش می سازد

 .شناخته می شود

, امپدکلوس , ھراکليتوس, پتياگورین, متفکرین یونان باستان از آناکسيمن
تارواقيون و نوافFطونيان انسان را به عنوان یک جھان کوچک تصور می 

, عرفان و تصوف) 7(ھمين طرز فکر در ادبيات وسيع مذھب ارفئی. کردند
علوم باطنی وجود داشته و امروزه علمای روح شناس و , رھبانيت

 (8)ذیرفته اندپاراپسيکولوژی آنرا به عنوان اصل مسلمی پ

این عقيده بدان معنی بود ) رنسانس( در دورۀ احياء ادبی و فلسفی اروپا 
از طریق تفکر در نيروھای انسان قابل حصول , که معرفت کيھانی و اثر آن



آگاھی او با , شعور , این معرفت از راه یکی کردن حيات بشری . است
  .یدآبه دست می , نيروھایی که به طور عام بر طبيعت حاکمند

مفھوم عالم صغير بشر ھميشه نقش منطقی و عرفانی در افکار فFسفه 
در دورۀ انقFب علمی این فکر موازنه ای در دنيا به .غرب بازی نموده است

در این عصر اعتقاد بر این بوده که کائنات یا عالم ھستی به  .وجود اورد
به ھمان طریقی که افکار منطقی .( وسيلۀ یک اصل کنترل می شود

این اصل خصوصيات واحدی برای .) اصولی را در انسان کنترل می نماید
تنظيم جھان داشته و در اصطFح خود قابل فھم بوده و برای تحقيقات 

فکر انسان خود تنظيم کننده و خود , ھمين دليل  به. علمی مناسب است
به این ترتيب به عقيدۀ استقFل عقل می رسيم که به . اصFح کننده است

 ) 9.(تاریخ عقل گرایی و تاریخ فلسفه غرب وارد شده است

این فکر که کائنات تصادفی به نظم کشيده نشده و یک مبداء روحانی آنرا 
انسان یک اتحاد روحانی با این اصل و  به وجود آورده موجب می شود که

مبداء پيدا نماید و حتی بر قوانين حاکم بر اشياء تاثير بگذارد و این خود 
 .انسان را ترغيب می کند تا جھان را به طور منظم درک نماید

 

برای نخستين بار چنين احساساتی دربارۀ کائنات در آثار رھبانان دیده می 
, وسيلۀ فرقه ھای زیرزمينی جادوگران و دومين حرکت فکری به, شود

اینان ھمان . کيمياگران و روح گرایان به وجود آمده است, ستاره شناسان
اصول واحدی را به کار می بردند که فFسفه در علوم و الھيات ستاره ای 

در واقع این یک دید سحرآميز از طبيعت . مورد استفاده قرار می دادند
این . دنيا یک موجود ذی روح است, م سریاز نظر دانشمندان علو. است

تئوری عالم . ه به حساب می آیددیک فرضيه مجرد و نه یک فکر بيھو نه
صغير یک فرضيه ھمه گير بوده به طوریکه مخالفان علوم خفيه نيز بدان 

پيکودI ميراندوI و کپلر عالم , فFسفه ای مثل فلوطين. اعتقاد داشتند
می کردند و تنھا اشکال آنھا شک فلسفی بود  صغير و روح جھانی را تایيد
این فFسفه اگرچه به عالم ذی روح معتقد بودند . که ھميشه وجود داشت

عFقه چندانی به اعمال طرق سحر و جادو از خودشان نشان نمی , 
فFسفه بزرگ یونان مثل افFطون و سقراط و ارسطو نيز در اشاعه . دادند

 .این فکر نقش به سزایی داشتند



برطبق دکترین افFطون تمام طبيعت به ھم شبيه بوده و روح ھمه چيز را 
انسان با یادگيری در این دنيا معرفت گذشته را به یاد می . آموخته است

آورد و چون بخشی از معرفت را به خاطر آورده است دليلی ندارد که بقيه 
رفت منظم به خاطر آوردن از نظر افFطون یعنی کشف مجدد مع. را درنيابد

نام دیگر آن کشف و شھود و فرآیند . حقایق ضروری از درون خودش
غيرتئوری است که چون رودی از آگاھی به تناسخ یا اصل آسمانی روح 
برمی گردد و انسان با یادگيری در این دنيا معرفت و دانش ھای قبلی 

 )10.(خود را به یاد می آورد

و اسطوره ای از آفرینش  افFطون در کتاب تيموس تصویری افسانه ای
جھان ترسيم می کند که بر طبق آن روح و بدن جھان به وسيلۀ جھان 

ساخته شد و وی شکل مخلوق زنده ایده آل ) 11) (جبرئيل(آفرین دميوژ 
روح جھان بر طبق یک الگوی پيچيدۀ موسيقی بنا نھاده شد . را تقليد نمود

, این ھمانی , عناصر سخن ذھن جھان را با, و برای اینکه فکر داشته باشد
این بدن غير از . سپس بدن به روح جھان پيوست. فصل و وجود آفریده شد

تنفسی و , آسمانی و فاقد اعضای حسی . بدن انسان و حيوان است
 .ھاضمه است

. به ھمراه تکامل جھان کوچک بوده است" به ھر حال تکامل کائنات دقيقا
بين افکار انسان و تکوین کائنات دليل این مدعی رابطه ظریفی است که 

وجود داشته دارد و فFسفه برای حفظ این رابطه توصيه کرده اند که ریتم 
ھای کائنات بزرگ به عنوان وسيله ای برای تصحيح مدارھای سکه در بدو 

این یک نوع مطالعه ارگان ھای انسان . تولد به ھم ریخته اند مطالعه گردد
در رابطه با این فکر است که سقراط و  .با ریتم و نظم کائنات است 

پروتارکوس با توجه به نظم جھان اعتقاد دارند که یک ذھن و یک ھوش 
 .عالی تنظيم کننده بر جھان حاکم است

سقراط می گوید که عناصر تشکيل دھنده بدن ھای ما ھمان اجزایی  
 .است که به وسيله عناصر موجود در کائنات ساخته شده اند

وحدت کلی و دسته , ناصر در ما بدن ھای ما را می سازدزیرا وحدت ع
جمعی عناصر در کائنات باید پيکره دنيا را ساخته باشد زیرا بدن ما روح 

که ھمان , اگر پيکر کائنات. پيکر کائنات نيز باید یک روح داشته باشد, دارد
پس بدن ھای ما از , فاقد روح باشد, عناصری را دارد که بدن ما داراست



روح خود را آورده است؟ در حاليکه عناصر بدن ما ظریف تر از عناصر  کجا
 )21.(کائنات است

این مباحث منجر می شود به اثبات وجود روح جھان که علت اختFط  
معذالک اشاره ایست به روح جھانی که ساختمانی غير , عناصر بدن است

ه چشم می از پيکر خود دارد و بيشتر این روح در نظم و حرکت کائنات ب
 .خورد

به ) که بعد با ذھن یکی می شود ( روح جھانی خودش با عليت , " نھایتا
این ذھن بدون روح نمی تواند پا به عرصه ھستی , وجود آمده است

 .گذاشته باشد

طبق نظر . نظریه سقراط با نظر دانشمندان امروزه مطابقت دارد 
ژن و ازت عناصر اکسي, کربن, دانشمندان امروزه چھار عنصر ھيدروژن 

این عناصر از عوامل ) 13.(اصلی تشکيل دھندۀ ترکيبات حيات ھستند
پس ترکيبات بدن و . اساسی تشکيل و تکوین کائنات نيز به شمار می آید
این وحدت ترکيباتی . حيات ما با ترکيبات ساختمان کائنات یکی است

رای ارتباط شيميایی و نظم حاکم بر بر دو جھان ثابت می کند که انسان دا
سيستم فيزیک . ظریف با کائنات بوده و روح بزرگتری بر کائنات حاکم است

ارسطو طوری طراحی شده که جھان را با روح و زنده در تمام قسمت ھا 
ارسطو با این عقيده که ابدیت آسمان به دليل حضور روح حاکم . نمی بيند

به عنوان را  Demieurgeبر آنيست به مخالفت برمی خيزد و دميورژ 
 .ترسيم کننده جھان رد می کند

بعدھا آنچه که ارسطو به آن نياندشيده بود در افکار رواقيون پيدا شد و  
آن شناخت مفھوم جھان به عنوان یک تداوم آگاه و جاندار است که ھر 

این تاثير متقابل به وسيلۀ عFقه . قسمت آن به سایر قسمت ھا اثر دارد
دکترین عFقه و تنفر در دنيای . به وجود می اید به یکدیگر و تقسيم تجزیه

حيوان موجب منجر شد که رواقيون قسمت ھایی از طالع بينی و غيب 
 .  شناسی را پذیرفته و آنرا تجزیه و تحليل نمایند

بشر به عنوان جھان کوچک منبع کوشش ھای آنان برای پایه نھادن رفتار  
من "ان ھا با سخن خود و انسان در حقوق طبيعی به شمار آمده و انس

 )14. (خود را به تمام کائنات پيوند می دھند" داخلی



فلوطين مانند رواقيون دنيا را ھمانند یک موجود واحد تلقی می نماید که 
اگر روح جھانی دستگاه . ھر قسمت آن به طور متفاوت زندگی می کند

ھدف افFطونی آگاه و با ھدف است و اگر طبيعت دستگاه ارسطویی با 
آگاھانه , برای فلوطين جھان به عنوان یک کل, اما غيرآگاه تلقی می شود

مورد فرمانروایی قرار گرفته و موجب ظھور امور انتزاعی و فردی قرار می 
وی . مانند رویا که غيرارادی و انتخاب یا احتساب که ارادی می باشد, گيرد

ا را با دیگران معتقد است که فقط یک روح در بين ما می تواند روابط م
توجيه کند و ھمين رابطه موجب رنج کشيدن انسان می شود که پيروزی 

 )15.(بر آن خالق عFقه و دلبستگی است

مدل وحدت فلوطين مدل علم است که طبق آن حقایق شخصی از کل  
یک جزء وقتی موضوع علم . کل در ھر جزیی است .نمی تواند جدا شود

در ھندسه فرضيه مجرد شامل " مثF .بالقوه شامل کل می شود, باشد
تمام اصولی است که آنرا می سازد و تمام فرضيات از فرضيه مجرد 

 .منشعب می شوند

مبتنی بر این عقيده که ھر چيزی از لحاظ , شاید این مفھوم مضيق وحدت 
یا یک چيز است که با آن ھمه چيز ( داخلی با چيز دیگر مربوط می شود

در دکترین عالم صغير ھميشه تظاھری داشته ) ھمه چيز مربوط می شود
این جنبه ای از یک دکترین است که روابط علمی درطبيعت را کمتر . است

زیرا این سوال که چه اشيایی از طریق عليت به , جست و جو می نماید
, دیگر قابل طرح شدن نيست, ھم مربوط ھستند و چه اشيایی نيستند

گر اثر گذاشته و به ھم مربوط می زیرا که تمام اشياء یکسان بر یکدی
 . باشند

) اندام و ارگی( این عقيده قدیمی درباره جھان به عنوان یک ارگانيزم 
کامل موجب شد که متفکرین قدیمی سعی نمایند که جھان را به طور 

مجزی نمودن پدیده و . یکپارچه درک و کل آنرا در تجربيات خود تصور نمایند
علم . بخش جدا خصوصيت علم جدید است مطالعه طبيعت به عنوان یک

امروز در شناخت کلی عالم ھستی و درک قوانين و اسرار آن عاجز است 
. چون مغز محدود انسان نمی تواند بيش از این به کنه مسایل پی ببرد. 

این قوانين و مسایل معضل و پيچيده و گيج کننده باید به تدریج درک شوند 
وحدت کوشش و , وانين مجھول و کوشش مداوم بشر در شناخت ق

ستاره شناسی و علوم فضایی و ,شيمی , ھمکاری ترقيات علوم فيزیک 



. کيھانی و حتی روح شناسی می تواند راھگشای این حرکت باشد
طبيعی است دین و عرفان به ھيچ وجه مخالف این جھش انسان به 

 . سوی Iیتناھی نيست

خطای , وم تجربی و مادیاز عل) دین و عرفان( و این جدایی معنویت 
این دو می توانند مکمل یکدیگر . بزرگی است که انسان مرتکب می شود

از یک طرف علم می تواند گفته ھای ادیان را ثابت نموده و به طور . باشند
عينی در برابر بشر قرار دھد و از سوی دیگر ادیان می توانند راھی به 

بدیھی . اجز است بگشایدسوی ناشناخته ھا که علم از شناخت آن ھا ع
است که ھر گونه تعصب و جزمی بودن در ھر دو راه قاتل حقيقت و 

 .واقعيتی است که بشر تشنه رسيدن به آنست

دکترین عالم صغير و بشر به عنوان جھانی , در افکار قرون وسطایی
اما با ) 16.(کوچک در کائنات با دکترین یھود و مسيح مطابقت می نماید

 .جودی و عرفان در اسFم سازگار استفلسفه وحدت و

عرفان ایرانی سرچشمه Iیزالی است که می تواند تشنگان حقيقت را 
مکتب عرفان و تصوف آنقدر . سيراب نماید و ره به سر منزل مقصود برد

غنی است که عاشقی دیگر باید پا در این طریقت بگذارد و از خار مغيFن 
ھی و اسرار وجود خود روشن کند و نترسد و چشم و دل خود را به نور ال

ما سعی . به علم و دین ھر دو یاری نموده تا به ماھيت حقيقی خود برسد
می کنيم قطره ای از اقيانوس بی کران عرفان را در این جویبار اندیشه 

شاید که از انفاس قدسی تصوف آنرا برکتی دیگر آید و جوی . بچکانيم
 .ختن به آن دریای ژرف باشدتاریک به نھری بدل سازد که Iیق ری

(  Mses Maimonidesو موسی مایموندیس  Philo Judaeusفيلوجودوز 
. عقيده روح جھانی را فقط از لحاظ دیالکتيکی به کار بردند) متفکرین یھود

ابتدا بحث می کند که جھان مانند یک , مایموندیس در راھنمای سرگشته
زیادی بوده و تنھا عامل انسان است اما این دو دارای وجود افتراق 

از دیدگاه . مشترک آن ھا نظم منطقی است که بر آن ھا حاکم می باشد
کيھان کوچک در افکار آگوستين یا آکيناس جایی نداشته , کيھان شناسی 

فيلسوف و شاعر قرون وسطای ( اما در مقابل یوسف بن صادق . است
با . خواھد شد می گوید که معرفت به خود منجر به معرفت به کل) یھود

مطالعه و شناخت انسان از طریق علم می توان برای شناخت کل جھان 
 )17.(و این عقيده جالبی است. یک ميان بر زد



روح جھانی افFطون را  Chartresبرنارد تور و سایر اعضای مکتب شارتر 
این . به شخص سوم تلثيث مسيحيت یعنی روح القدس تشبيه نمودند

تشت و عقل فعال حکمت اIشراق و آدم قدیم ھمان فروھر مذھب زر
تصوف یھود و انسان کامل تصوف اسFمی و جبریيل و روح در مذھب 
اسFم و اتماوپروشا در تئوسوفی و فلسفه برھمنی می باشد که در 
افکار ھر یک جوھر مجردی است که رب النوع و مربی نفس انسان 

 )18.(است

در نوشته  Hilgard Bingenينگن فFسفه دیگری مثل برنارد و ھيلگارد ب
لطایف و حاIت روحی و , عناصر, بادھا, ھای خود بين عواطف آسمانی

 .بدنی در انسان روابط ظریفی پيدا نمودند

را به کار می برد برای اینکه ) کيھان کوچک( افFطون اصطFح عالم صغير 
علم تغيير شکل شعور و آگاھی را از طریق معلومات نظری که به وسيلۀ 

یوسف این صادق این فرآیند . تصویر نماید, نظام کيھانی آشکار می شود
را واژگون کرده و در انسان چگونگی نظم کيھانی را جست و جو می 

 .نماید

در قرون وسطی و در ادبيات دوره رنسانس عالم صغير به چشم می 
خورد و این عقيده غالب بوده که تجربه درونی طبيعت انسان یک راه 

و روی ھمين ایده سحر و . يم به طرف حقيقت به وجود می آوردمستق
 . عقيده افFطون البته غير از این بوده است. جادو مصداق پيدا می کرد

تحقيقات رنسانس در حدود عالم صغير بر این محور فکری دور می زد که 
خود را در کل قلمرو , فکری و وجود خداگونه, طبيعت انسانی از جسمانی

آگاھی . سمانی و مافوق آسمانی متحد و یکسان می نمایدآ, زمينی
انسان که به وسيلۀ آن بشر می تواند ھمه چيز را بداند و خود را با ھمه 

بشر از . چيز مرتبط نماید خود ارتباطی است بين فکر و موضوعات آن
. طریق شعور و آگاھی می تواند بفھمد و ھر چيز را که اراده کند بشود

ناشی می شود که تئوری ھای   (19)یا کابال" قباله"باط از این دکترین ارت
, مختلف جادویی را مطرح نموده و معتقد است که تاثيرات نيمه فيزیکی
اساسی و اشياء را به ھم پيوند می دھد و این در وراء زبان ھای طبيعی و 

 )20.(قراردادی واقع شده است



بين ) 12(و پاراسلسوس " اگریپافون نتس ھایم"این نوع ارتباط و پيوند را 
نيروھای روحی و قسمت ھای بدن , اجرام سماوی, حيوانات, معادن

 .انسان می بينند و به آن اعتقاد دارند

تا قرون ھجدھم اعمال سحر و جادو و ھر چيز شبيه به آن ھا آنقدر بدنام 
" تئوری, بوده که حتی نيوتون از ترس ارائه یک دکترین جادویی و باطنی

 .را ارائه نداد" نيروھای مرکزی عمل اتمی

نيوتون اتر را به عنوان ظریف ترین " Principa"اما در چاپ دوم کتاب اصول  
به نظر او در اثر . روح که در تمام اجسام سنگين قرار دارد توصيف نمود

و اجزاء بدن یکدیگر را در فواصل نزدیک جذب کرده و , روح, نيروی عامل اتر
ساس برانگيخته شده و اعضاء بدن تحت فرمان اح. به ھم می پيوندند

یعنی با ارتعاش و تموجات این روح حرکت می , اراده به حرکت درمی آیند
 .این عقيده نيز نزدیک به نظر رواقيون است. نمایند

زمينه ای برای اعتقاد به عمل ستاره ای روح پيدا شد و به دنبال , بعدھا 
ز مغناطيس حيوانی یا ھيپنوتيزم ا) 22(ھمين عقيده فرانتس آنتون مسمر 

زمين و ابدان حيوانی را که , تعریفی ارائه داد و تاثير متقابل اجرام سماوی
 .ھيپنوتيزم کننده روی آن ھا عمل می کرد بيان نمود

فرانتس یا فردریک آنتون مسمر صاحب مکتب مسمریسم نامی مترادف با  
, تی آنرا عمل ھم نمی کرداما او کاشف ھيپنوتيزم نبود و ح.ھيپنوتيزم دارد

در اتریش به  1733او در . فقط تاریخ علم او را مسئول ھيپنوتيزم می داند
. دنيا آمد و پس از گرفتن دکترای فلسفه و حقوق به پزشکی روی آورد

در تاثير سيارات روی بدن :" رساله وی در پزشکی تحت این عنوان بود
منطقی به نظر " ایدش کامFمسمر ھرگز یک شارIتان نبود و عق" . انسان

او اعتقاد داشت ھمانطور که خورشيد و ماه و آب و ھوا و جذر . می رسيد
آن ھا و سایر , دو مد دریاھا را کنترل می کنند و یا در آن ھا اثر دارن

و . یسيته بدن ھای جاندار جذر و مدی به وجود می آورندرستارگان در الکت
سيارات روی بدن ھا مغناطيس حيوانی قدرت انسان برای مقابله با اثرات 

 )32.(نام دارد

مغناطيس حيوانی تظاھر یک اصل در عالم ھستی است که به ھر پدیده  
او معتقد بوده که تمام . طبيعی روی زمين و در آسمان ھا فرمان می برد

بدن ھا شبيه آھن ربا است و می تواند ھادی این اصل مغناطيس باشد و 



نفوذ نموده و می تواند متمرکز و ذخيره شده و  این سياله به ھر چيزی
 .از یک فاصله دور عمل نماید, مانند سيال الکتریک

طبقه اول استعداد عمل , بدن جانداران به دو طبقه تقسيم می شود 
کردن با این مغناطيس را دارد و دسته دوم به عکس عمل نموده و آنرا 

 ) 42.(دفع می نماید

یق مغناطيس حيوانی این معالجه بيماران از طر مسمر با ارائه این نظر و
ت کرد که قوانين حاکم بر انسان و جھان از یک اصل واحد باصل را ثا

برخوردارند واصول و ماھيت در تمام پدیده ھا یکی است و فقط شکل 
 .فرق می نماید

که حيات با , اعتقاد به یک نيروی روحی در جھان در وراء آگاھی محدود ما 
در فلسفه طبيعت گوته و در , ن بخشی از آنرا تشکيل می دھدشعور انسا

 .اراده جھانی شوپنھاور دیده می شود

حتی اگر ما به عقاید فروید نظر دقيقی بياندازیم نظر عالم صغير را در 
فروید می گوید . بعضی از جنبه ھای دکترین وی می توانيم پيدا نمایيم

نسبت به تغييرات خشن محيط  غریزه در بشر تکرار عکس العمل ماده زنده
پس می توان گفت که غریزه انسان عالم صغيری از .( ماقبل تاریخی است

فروید به نوسانات خشونت بار زندگی در دوران رشد و ) . تکامل وی است
تکامل و تطبيق با دوران یخ بندان اشاره می نماید و معتقد است که این 

و در زندگی جنسی انسان و در سختی ھا در تولد دوباره تجربه می شوند 
فروید نيروھای مبارزه . تکرار می گردند" دوران خفتگی و عدم بلوغ مجددا

عشق و حسد و فانتزی جھانی امپدکلس را شبيه اروس و غریزه , کننده
تخریب می داند و این دو غریزه اولين سازندگان تئوری روانی حيات وی به 

 )52.(شمار می آیند

در ھر حال امروزه تئوری عالم صغير رو به توسعه است و ھرچه از بن 
تئوری عالم . بست علمی خارج شود شناخت انسان آسان تر خواھد شد

صغير از لحاظ علمی به خصوص روان شناسی علمی قابل بررسی است 
و زبان این تئوری برای روان شناسی مدرن امروزی ھمان حکم را دارد که 

ھمانطور که طFی فلسفی بدون استحاله روحی . شيمی کيمياگری برای
قادر نخواھد " مستقيما" علم شيمی"و فکری کيمياگر به دست نمی آید و 
روان شناسی علمی و بيولوژی ھم به , بود فلز ساده را تبدیل به طF کند



. شکافته و ارزیابی نمایند" تنھایی قادر نخواھند بود عالم صغير را دقيقا
Fاولين , ی روحی و معنوی انسان به ھمراه داده ھای علمیبلکه اعت

 . عامل شناخت این تئوری است

انسان را در رابطه با درون , ما برای شناخت عالم صغير یا جھان کوچک
 .مورد مطالعه قرار می دھيم) یعنی روح( خود 

                                                                     

 انسان در رابطه با درون خود                               

انسان یک جھان کوچک است از یک طرف به لحاظ فيزیولوژیکی بدن و از 
 .طرف دیگر از نظر جھان پيچيده روان خود

, پزشکی, فيزیولوژی انسان امروزه مورد بحث علوم زیست شناسی
قرار گرفته که  عصب شناسی و غيره, فيزیولوژی انسانی, شيمی حيات

در سال ھای اخير با مطالعه دستگاه اعصاب و سلول ھای سازنده بدن 
. پيشرفت شگرفی در قسمت اول معادله ما حادث شده است, انسان 

Fمعذالک , شناخته نشده است" اگرچه اسرار سلول بدن انسان کام
فيزیولوژی بدن انسان بيشتر از نيروھای ناشناخته روان وی مورد 

 .ی قرار گرفته استشناسای

امروزه آنچه که از لحاظ زیست شناختی اھميت دارد دستيابی به اسرار 
کليد . سلول ھای بدن انسان می باشد که راز حيات در آن نھفته است

درک اسرار این سلول ھا در ژن ھا قرار دارد که در نھایت مشخصات یک 
از ماده  ژن ھا. سلول و خصوصيات ارثی یک فرد را تعيين می نماید

 DNA" که اختصارا" اسيد دی اکسی ری بونو کلئيک"شيميایی به نام 
که پایه ھای تمام حيات را از آميب گرفته , شده اند گفته می شود ساخته
ھر سلول انسان حاوی تمام پنجاه ھزار ژنی است . تا انسان می سازند

مرکز ( که در نوکلوز  DNA.  که برای آفریدن یک انسان کامل Iزم است
سلول ھا قرار ) فرمانروایی سلول که تمام فعاليت آنرا راھنمایی می کند

دارد به عنوان یک الگوی راھنما برای تمام فعاليت ھای سلول عمل می 
به ریبوزوم ھا دستور می دھد تا پروتئين توليد  DNAمھم تر از ھمه . کند

آمينه ناميده ئين ھا حاوی مواد شيميایی آلی ھستند که اسيد پروت. نمایند
 .می شوند



Fآن ) 62.(چگونگی توليد پروتئين از ریبوزوم را کشف کردند" دانشمندان قب
ھا تکنيکی به کار می برند به این ترتيب که زن ھا را از ارگانی به ارگان 
دیگر پيوند می زنند و اندام ھای پيوندی به وجود می آوردند که دستورات 

لين و سایر داروھای طبيعی مانند انسو ژنتيک را مبنی بر توليد ھورمون
 DNAوکلتيد صادر می شود که مارپيچ ھای نئدستورات از . متابعت نمایند
نئوکلوتيد قانونی را ایجاد می کند که طی آن به اسد آمينه . را می سازند

این پيام . برای پيوستگی به ریبوزوم ھا و ساختن پروتئين دستور می دھد
آورده  DNAشيميایی موسوم به ریبوکلئيک اسيد ھا به وسيلۀ پيام آور 

محققين از پيچيدگی ھای جدید در این سلسله دستورات سر . می شود
یک تيم در موسسه ملی سرطان کشف کرد  1977در سال . درنمی آورند

را انتقال نمی  DNAپيام آور تمام دستورات و راھنمایی ھای  RNAکه 
ژنی که " مثF. سانسور می نماید درواقع دستوراتی را که می آورد, دھد

دستور توليد ھومون گلولبين را صادر می نماید و پروتئينی که اکسيژن را 
 700فقط  RNAنوکلوتيد است اما  1200حاوی , در خون حمل می نماید

 ) 72.(تای آنرا به ریبوزوم تحویل می دھد

جود چرا؟ دانشمندان معتقدند که باید یک دليل منطقی برای این کار و
ھمين . داشته باشد و ان شاید برای صرفه جویی از نظر طبيعت باشد

يزیولوژیک بدان معتقدند که در بدن فمنطقی که امروزه تمام دانشمندان 
انسان وجود دارد در کل عالم ھستی به عناون یک منطقی بزرگتر و ھمه 

ی خاصيت یک عالم ه وفيزیولوژیکی انسان ب گيرتر وجود دارد و این منطق
کار منظم و تنظيم کننده سلول ھا زیست شناسان را . صغير را می بخشد

سلول ھای پانکراس و چشم ھر دو دارای " مثF, به حيرت انداخته است
اما سلول ھای پانکراس , یک ژنی ھستند که می تواند انسلين توليد نماید

 . نمی کندانسلين توليد می نمایند و سلول ھای چشم این کار را 

 Vincent Allfreyونيست آلفری , در مورد عمل تنظيم کننده سلول ھا
وی دریافته که ژن . استاد دانشگاه راکفلر تئوری جالبی ارائه داده است

ھایی که نمی خواھند منتقل شده یا به کار گرفته شوند به صورت 
ی گروھی درمی آیند اما آن ھایی که آماده انجام کاری ھستند تک تک م

برای . شوند به طوریکه مولکول پيام آور می تواند از آن ھا تقليد نماید
پاسخ به این سوال که چرا بعضی سلول ھا دسته می شوند و بعضی ھا 

آلفری نوعی پروتئين از نوکلوس کشف کرده است که ھيستون , نه
Histones به جداره ژن ھا آنچنان می " که ظاھرا, ناميده می شوند



ی توانند برای تقليد آزاد باشد مگر اینکه ماده شيميایی دیگر چسبند که نم
نوع دوم گروه پروتئين ھای بسيار متحرک . پروتئين چسبيده را باز نماید

را که به آن چسبيده است باز  DNAآن ھا ظاھر شده تا . ناميده می شوند
اما چرا یک ژن سخت می چسبد و دیگری نه مسئله ایست که . نماید

بدن انسان از دیدگاه بيولوژیک و  (28).جوابی برای آن ندارندداشنمدان 
, بيوشيمی اسراری دارد که تاکنون بشر قادر به کشف آن ھا نبوده است

علم ما به ھمان اندازه . بدون اینکه ھنوز از دنيای بيرون بشر صحبت کنيم
" مسلما. در مورد بدن انسان ناقص است که دربارۀ بقيه عالم ھستی

. می تواند به اسرار سلول ھا و ماشين پيچيدۀ بدن پی ببرد روزی بشر
اما با ھر قدم اسرار , ھمانطور که به اسرار کائنات می تواند دست یازد 

جدیدتری مقابل انسان ظاھر می شود و انسان باید با کوشش و طی 
 .ساليان دراز در کشف آن ھا بکوشد

می کند و روزگاری انسان نمی دانست که خون در بدنش گردش 
. ساختمان اعصاب و قلب و مغزش به چه صورت است اما امروزه می داند
روزی فرا می رسد که انسان اسرار سلول ھای مغز و اعصاب را درمی 

در اینجاست که انسان ھرچه . یابد و به مراحل باIتری دست می یازد
د که بيشتر رابطه قانون بدن خود را با قانون کائنات درمی یابد و می فھم

انسان عالم کوچکی است در این عالم بزرگ و کبير و یک دستگاه پيچيده 
آن وقت به سادگی نمی , ایست که تمام کائنات را در خود قرار داده است

توان آنرا یک حيوان تکامل یافته دانست و یا استعدادھا و نيروھای او را 
سان به مراتب ما در این نوشته می خواھيم ثابت کنيم که ان. نادیده گرفت

تکامل یافته تر و پيشرفته تر از آن چيزی است که خود می داند و شناخت 
نيروھای درون او کمک می کند تا نيروھا و قوانين عالم ھستی را بھتر و 

شناخت دستگاه پيچيده فيزیولوژیک وی در شناخت . عميق تر بشناسد
خت خود و شاید با شنا. ماشين آفرینش انسان کمک بسياری خواھد کرد

تطبيق آن با عالم ھستی از این دید محدود و زبون خود بيرون آمده و به 
زندگی خود مفھوم بخشد که ما در حال حاضر یا از آن غافليم یا آنرا قبول 

 .نداریم

شناخت انسان از لحاظ فيزیولوژی اھميت بسياری دارد که تازه علم به 
سان اھميت بسياری آنچه که در شناخت ان. نيمه راه آن رسيده است

داشته و انسان ھنوز به اوایل راه ھم شاید نرسيده بلکه فقط چند قدمی 
 .برداشته است درک انسان از لحاظ روان وی می باشد



 

 

 

نام برده اند  microcosmeزبان ھای انگليسی و فرانسه ھر دو از لغت  )1(
. جھان ذره ای و یا دنيای خرد در فارسی می باشند, که ھمان عالم صغير

" فFسفه فيزیک دان بيشتر عFقه مندند که جھان ذره ای به اتم مخصوصا
 .الکترون اطFق شود
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 انسان موجود ناشناخته: فصل دوم                   

 

ھمانطور که در مسئله انسان از لحاظ بيوشيمی و آناتومی و فيزیولِوژیک 
موجود ناشناخته ایست و منطق حاکم بر روابط اعضاء بدن فيزیکی وی 

آنچه . شناس و علوم دیگر ناشناخته استھنوز برای دانشمندان زیست 
که ابھام و تاریکی جھان درون انسان را بيشتر از دستگاه فيزیولوژیک وی 
می کند ساختمان روانی و روحی آن انسان است که ھنوز در مرحلۀ 

ما در اینجا به دليل اعتقاد به وحدت عالم . ابتدائی کشف به سر می برد
ء و کل آن معتقدیم که روان و روح ھستی و وحدت قوانين حاکم بر جز

با این تفاوت که . انسان از ھمان قوانين عالم فيزیکی برخوردار است
انسان در عالم فيزیکی یعنی عالم مادی قوانينی را کشف نموده است و 
ھنوز در کشف بسياری از قوانين و علل ناموفق بوده و چھرۀ واقعی امور 

قوانين حاکم بر انسان جاریست و ما از او پنھان است و ھمين قياس برای 
این وحدت منطق و ساختمان . ھنوز عالم درون خود را خوب نميشناسيم

بر درون و برون انسان حکم فرماست و از داده ھا باید پی به مجھوIت 
ھر عنصری در طبيعت به عنصر دیگر بستگی دارد و جدا کردن . وجود برد

Fعناصر وابسته به ھم . خص است نامش" بدن و روان ایجاد یک مرز کام
در عين . در کل ارگانيزم طبيعت تشکيل دھندۀ یک وجود مستقل ھستند

این وابستگی یعنی عدم جدایی انسان از کل منطق حاکم بر طبيعت وی 
حرکتی و , عاطفی, تنھا موجودی است که دارای زندگی چھارگانه عقلی 

دارای زندگی سه  و حيوانات باشعور مانند سگ و ميمون. غریزی است
 )1.(حرکتی و غریزی می باشند, گانه عاطفی 

ما در حقيقت با آنچه که فکر می کنيم بسيار فاصله داریم و ما صفاتی 
کنترل و اراده به خود نسبت می دھيم که فاقد آن , چون وحدت درونی 

بشر ماشينی است که کورکورانه نسبت به نيروھای خارج . می باشيم 
می دھد و در این صورت است که او نه اراده دارد و نه  عمل نشانلعکس ا

 .می تواند خود را کنترل نماید

انسان دارای ذھن ھيا متعددی است و بدن فيزیکی ) 2(به نظر گرجيف 
به عقيدۀ وی تمام . نوعی ذھن فيزیولوژیکی مخصوص به خود را دارد

تقسيم  موجودات زنده روی زمين نسبت به تعداد اذھان خود می توانند
بندی شوند و انسان تنھا موجود روی کرۀ زمين می باشد که دارای ذھن 



, حرکتی , حيوانات متعالی تر مراکز یا ذھن عاطفی . با مرکز تفکر است 
غریزی و جنسی دارند اما حيوانات پست تر مانند کرم ھا فاقد مراکز 

می عاطفی بوده و فقط با مراکز غریزی و حرکتی به حيات خود ادامه 
 .دھند

شاید بتوان با این فکر به این نتيجه رسيد که مرکز تفکر و عاطفه انسان با 
از بين رفتن بدن باقی می ماند مراکز غریزی و حرکتی نابود می شوند و 

با از بين رفتن " حيواناتی که دارای مراکز غریزی و حرکتی ھستند طبيعتا
ن را طبق این اذھان گرجيف انسا. چيزی به عنوان ذھن باقی نمی گذارند

 :یا مرکز تقسيم نموده است

اطرافيان خود  زاسی است که تمام رفتارھای خود را ک: انسان شماره یک
احساس و حرکت او درست شبيه فکر و حرکت و , تفکر .تقليد می نماید 

یک چنين شخصی به وسيلۀ مرکز یا ذھن حرکتی . احساس دیگران است
 .کنترل می شود

شخصی است که به جای تقليد از دیگران از عواطف : دوانسان شمارۀ 
خود برای اعمال خویش کمک می گيرد و راھنمای او عواطف و 

که خود ( احساسات اوست تا عقل وی و گاه از شدت ترس و پریشانی 
به شھوات جنون آميز کشيده می ) نوعی عاطفه و احساس می باشد 

 .شود

معرفت وی بر اساس فکر  انسان منطقی است که: انسان شمارۀ سه
منطقی او بنيان نھاده شده است و ھر چيزی را در مفھوم خاص آن می 

 . فھمد

و انسان متعادل کسی است که اذھان یا مراکز سه گانۀ وی مانند یک 
. ارکستر با یکدیگر کار کنند در غير این صورت شخص نامتعادل خواھد بود

ی با ھم کار کنند بسيار نادر و البته یافتن کسيکه ھر سه شعور یا ذھن و
 )3.(است

Iزم به تذکر است که این نوع روان شناسی و برداشت از درون انسان 
با مکتب روان شناسی غرب " خاص مکتب شرقی گرجيف است و طبيعتا

 .از جمله مکتب روان کاوی و پيروان آن تفاوت دارد



سی و عرفان ما در این بخش از نوشته خود انسان را از دیدگاه روان شنا
شرقی مورد مطالعه قرار می دھيم تا شاید به شناخت انسان این موجود 

روان شناسی شرق دارای مفاھيمی است . ناشناخته کمکی کرده باشيم
گرجيف معتقد سات که ما برای . که در روان شناسی غرب وجود ندارد

,  شناخت انسان باید از مطالعه مکانيزم شروع کنيم و نه از روان شناسی
زیرا روان شناسی فقط مخصوص انسان ھای بسيار پيشرفته و متعالی 

در صورتيکه انسانھای عقب مانده محتاج به مطالعۀ مکانيزم خود . است
 . ھستند 

شناخت ذھن و مراکز سه گانه روان انسان به خوبی نشان می دھد که 
 برخFف آنچه که. انسان معمولی و عادی در جبر مطلق به سر می برند 

در مکاتب فلسفی از ارادۀ انسان صحبت می شود با توجه به درون 
انسان و دنيای پيچيده روان وی متوجه می شویم که او فاقد آن ارادۀ آزاد 

Fتکامل یافته و بتواند این سه شعور یا ذھن یا مرکز " است مگر اینکه کام
حال  بشر در. را به طور مساوی به کار گيرد که این ھم بسيار نادر است

حاضر از لحاظ ساختمان فيزیکی و روانی خود در جبر به سر می برد در 
 . حاليکه وی می تواند این جبر را به آزادی تبدیل نماید

مقاوم بودن , وزن , بدیھی و طبيعی است که اندازۀ قد , از لحاظ فيزیکی 
سلسله اعصاب و تمام جوارح بدن در اختيار , سلول ھا و نسوج بدن

پدران . انسان نيست و باIجبار به وی در موقع تولد حمل می شود 
سفليسی و الکلی و مبتF به سایر امراض موروثی اطفالی را به دنيا می 

که آنھا باIجبار و از لحاظ فيزیکی تحت انقياد زنھای فاسد خود  اورند
زیست شناسی و شيمی ھنوز , امروزه علوم پيشرفتۀ پزشکی . ھستند 

نتوانسته است برای این معلولين و وراثين بيماریھای انسانھای دیگر چاره 
علم حقوق و جرم شناسی نيز با مجرمينی سر و کار دارد که . ای بيندیشد

مکتب تحققی حقوق جزا . ی شوندمبيمار به دنيا آمده و مرتکب جرم " اارث
با الھام از نظر لومبروزو جرم شناس ایتاليایی مجرمين را به پنج دسته 
تقسيم نموده که دو دستۀ اول آن جرم را به طور موروثی مرتکب می 

عودت موروثی " به نظر این مکتب جانيان بالفطره یکی از موارد . شوند 
 )4.(می باشند" د به حالت نقص سابق خودفر

. به نظر لومبروزو جانی بالفطره یکی از موارد فساد و انحطاط ارثی است
دسته دوم جانيان مختل المشاعر که در اثر بFھت و حمق و یا امراض 



در این دسته امکان دارد که مرض بعد از . دماغی مرتکب جرم می شوند
ارثی ھستند و این نشان دھندۀ جبر  تولد حادث شود اما بFھت و مرض

 .فيزیکی انسان و بFاختيار بودن وی می باشد

انسان به طور ناخودآگاه تحت تاثير و فرمان نيروھا و , و اما از لحاظ روانی 
امروزه روان شناسی جدید کوشش فراوان در . جھان درون خود قرار دارد

ن نيروھا به این ای کنترل. شناخت و مھار کردن این نيروھای درون دارد
عاطفی و حرکتی در , مراکز عقFنی. ھر کسی نيست راسادگی نبوده و ک

رفتار و گفتار و قضاوت ھا و تصميمات ما مداخلۀ مستقيم می , اعمال 
کنند و ما خواه ناخواه تحت تاثير آنھا بوده و نمی توانيم از چنگال آنھا 

ه تنھا در جبر مطلق به سر به ھمين دليل انسان از لحاظ روانی ن. بگریزیم
آنگاه که انسان بر نيروھا و جھان درون . می برد بلکه عاجز نيز ھست 

البته این عجز انسان . فائق آید جھان برای وی رنگ دیگری خواھد داشت 
اما در حال حاضر ما اسير . موقتی است و و می تواند بر این جبر فائق آید

, خواسته ھا , موج تمایFت . باشيمدست این اذھان یا مراکز چھرگانه می 
ناآرامی ھا و کشکمکش ھای درونی ما در خواب آزاد می , افکار, آرزوھا 

شوند و مثل امواج دریا به طرف بيرون حرکت می کنند و انسان را با خود 
نيروئی که بيشتر از ھمه اسنان را با خود می کشد نيروی . می برند 

ر ذھن یا مرکز حرکت قرار دارد مثل دریا این نيرو که د. عظيم اراده است 
خروشان و سرکش است و در درون انسان موج می زند و ھمين خود 

 )5.(اراده بشر را به بند می کشد

زیرا ما , به نظر مکتب گرجيف مراکز چھارگانه انسان درست کار نمی کند 
ه تاثيراتی که از دنيای خارج دریافت می کنيم ناقص بوده و مثل بچه ای ک

درست محيط را درک نمی کند ما ھم درست قادر نيستيم که امور را 
انسان نه تنھا یک ماشين است بلکه . روشن ببينيم و درک نمائيم 

ماشينی است که با ظرفيت کمتر خود کار می کند در حاليکه قادر است 
برای این کار باید ما خود را از . که با تمام نيرو و ظرفيت به کار بپردازد

 .یک مشاھده نمائيمنزد

برای اینکه اطFعات دقيق از مکانيزم خود به دست آورده و بھتر بتوانيم 
ما ھمه به . ماشين وجود خود را به کار اندازیم باید خودشناسی کنيم 

عنوان انسان معمولی دارای نواقصی ھستيم و بد کار کردن بدن ما و 



د با نواقص و پس ابتدا بای. دنيای درون ما برای ھمه یکسان است
 .نارسائی ھای درون خود آشنا شویم

فيزیولوژیست ھا یک ذھن برای انسان بيشتر نمی شناسند و آنرا به مغز 
و سلسله اعصاب مربوط می دانند اما مکتب گرجيف آنرا رد کرده و چھار 

ھميشه ھم این مراکز در کار ھم مداخله . ذھن برای انسان قائل است
با تولد ھمراه است مانند طفلی که به محض ذھن غریزی . می نمایند 

تولد نفس می کشد و پستان مادر را مکيده و شير را می بلعد اما ذھن 
حرکتی اکتسابی بوده و باید آنرا آموخت مانند راه رفتن طفل که بعد از 

این عقيده گرجيف به نظر صائب می رسد زیرا . مدتی آنرا می آموزد 
ه بودند که ھمچون حيوانات روی چھار طفلی را که در جنگل پيدا کرد

دست و پا حرکت می کرد در حاليکه اگر حرکت غریزی بود می بایست از 
 .ھمان ابتدا مثل انسان حرکت کند

بشر تا زمانی که به راز درون خود پی نبرده اسير و برده است و با 
در روان . شناخت و درست به کار بردن آنھا آزاد و بعد بيدار می شود

 :ی گرجيف انسان چھار حالت داردشناس

سوم از خودآگاه . دوم بيداری خواب مانند است . اول اینکه خواب است
ھيچ انسانی بدون . بوده و چھارم دارای آگاھی جھانی یا کائناتی است 

و چه درست گفته اند بزرگان . شناخت خود به شناخت جھان نمی رسد 
 .شناسیاندیشه که خود را بشناس تا خدای خود را ب

دو قسم اول یعنی انسان ھای خواب و شبه بيدار آزاد نبوده و اسير 
عاطفی و عقFنی خود ھستند و به ھر , حرکتی , شعور یا ذھن غریزی 

ولی قسم سوم یعنی انسان آگاه . طرف آنھا را بکشند باIجبار می روند 
ت از خود کسی است که نه تنھا بر روح و روان خود بلکه بر سرنوشت حيا

این انسان دیگر مجبور نيست و دارای اراده آزاد می . خویش حاکم است
قسم . ھنرمندان و عرفای بزرگ از این دسته اند, دانشمندان . باشد

چھارم انسان ھای بسيار نادری ھستند که به شعور جھانی دست می 
پيامبران عظيم الشان نابغه و عرفای بسيار بزرگ در این گروه جای . یابند 
گرچه تاریخ بشریت از دسته چھارم فقط شاھد ظھور افراد انگشت . ند دار

 . شماری بوده است



آنچه درون انسانھای خواب و نيمه بيدار اتفاق می افتد از کنترل آنان خارج 
آنھا فقط ناظر مطلق بوده و کوچکترین کنترلی روی آن اتفاقات . است 
ما . آنان خارج می باشند خنده ھا و گریه ھا از تسلط , احساسات . ندارند

اگر به درون خود بنگریم متوجه می شویم که طوفانی از احساسات و 
عواطف از کنترل ما بيرون بوده و اگر یک درجه به طرف پایين برویم انسان 
ھایی که از لحاظ روان پزشکی بيمار تلقی می شوند آنقدر دستخوش این 

ا فراموش کرده و فقط اتفاقات درونی ھستند که به کلی شخصيت خود ر
انسان آگاه و بيدار باید این جریان بی . به دستور آنھا حرکت می نمایند

خواب بودن ما غير از . امان و طوفان سھمناک درون را شناخته و مھار کند
خوابی است که در شب ھنگام استراحت انجام می دھيم یا می بينيم که 

ه مردم در خيابان دقت کنيد اگر ب. ما ھمه خوابيم. نام دیگر آن رویاست
می بينيد ھمه در حرکت ھستند اما آنقدر حرکت آنھا طبق عادت و بدون 
توجه به خود است که بFفاصله می فھميد که ھمه در خواب حرکت می 

حرکت فيزیکی بدن و , کنند و ھيچ توجھی عميق به دنيای اطراف خود 
ه قول ضرب المثل فقط به یک چيز فکر می کنند و ب. ذھن خود ندارند 

ما ھمه خوابيم و از جھان . فارسی اگر دنيا را آب ببرد آنھا را خواب می برد
. ما دست و پا را به طور غریزی حرکت می دھيم . درون خود بی خبریم

برخوردھایمان با جریان ھا و مسائل زندگی به طور سطحی انجام می 
و بالعکس بی خبر  پذیرد و به کلی از تاثير شخصيت انسان بر محيط خود

بوده و امور را ماشين وار انجام داده و تنھا چيزی که در ما و انسان امروز 
روند تکاملی جامعه را " آگاھی از حرکتی است که مجموعا,وجود ندارد 

" به ھمين دليل حرکات ناآگاھانه و در خواب طبيعتا. تشکيل می دھد
و در شعور کل تکاملی گسترش تکاملی جامعه را نيز به ناآگاھی کشانده 

اثر نامطلوب به جای گزارده و رشد ذھنی و فکری Iزم را به جامعۀ بشری 
 .نمی بخشد

زیگموند فروید روان شناس بزرگ اتریشی از مردانی است که ھمچون 
از آن . مارکس و داروین خدمت بزرگی به اندیشۀ بشریت نموده است

و گناه شمردن روابط  جمله آزاد کردن اندیشۀ انسان از تابوی جنسيت
اخFق سنتی و " ظھور چنين آزاد فکری در روابط انسان ھا طبيعتا. جنسی

مذھبی معيارھای قدیمی را بر ھم زده و شناخت و دید انسان را از 
اما چيزیکه در مکتب فروید به طور سطحی به آن . زندگی تغيير می دھد

. ان بوده استمسئله شخصيت یا مراکز چھارگانه انس, توجه شده است 



شخصيت انسان از . ھمين امر موجب انتقاد از طرف گرجيف شده است
یا " من. "او و من برتر تشکيل یافته است, دیدگاه فروید از تثليث من 

معرف شخصيت اجتماعی فرد است که تحت " conscience"خودآگاه 
قوانين و قيود اجتماعی بوده و ھميشه خود را با رسوم و سنن ھمراه 

 . سازد و می کوشد خارج از رسوم اجتماعی عملی انجام ندھدمی 

یا ضمير پنھان و شخصيت عصيانگر " inconscience"ھمان ناخودآگاه " او"
به ھيچ قانون و " او. "انسان است که ھميشه با من در پيکار است

رسمی پایبند نيست و نماینده تمایFت غریزی و ھوس ھا و اميال ناسازگار 
 .ط استآدمی با محي

من برتر معرف شخصيت کامل اجتماعی است و پای بند رسوم قراردادی 
برخFف من و او که نماینده دوران توحش و غرایز تند و سرکش . می باشد
فروید من یا شخصيت اجتماعی فرد را تحت سرپرستی من برتر . ھستند

 .قرار می دھد تا بر او یا ناخودآگاه فائق آید

عاملی است که سطح خارجی دستگاه " من" Laforyueبه نظر Iفوریو 
او یا . روانی را تشکيل می دھد و جزء روان ناخودآگاه نمی باشد 

ناخودآگاه عاملی است ناآگاه و مخزن و محتوی تمامی پدیده ھای ارثی و 
من برتر ضمير اخFقی . قبيله ای که آنرا به واسطه نمی توان شناخت

و تحت تاثير او قرار می گيرد اما من یا  است و وظيفه او تسلط بر من بوده
 )6.(خودآگاه تحت فرمانبرداری من برتر می باشد

این تقسيم بندی شخصيت انسان مورد قبول مکتب گرجيف نبوده و 
فرویدیسم شخصيت و مراکز . ھمانطور که بيان شد  آنرا سطحی می داند

او و من , ن چھارگانه انسان را فکری قدیمی و کھنه دانسته که حاI با م
اما طبقه بندی مکتب گرجيف ھمچنان ) 7. (برتر باید در آن تجدیدنظر کرد

 .جذبه منطقی خود را حفظ کرده است

نيمه بيدار و آگاه یا بيدار کامل در انسان که از طرف , سه حالت خواب
کارل . گرجيف عنوان شده در آثار بسياری از متفکران نامی دیده می شود

 :ی اقتصادی و فلسفی می نویسدماکس در دستخط ھا

یکی از عوامل اصلی در تکامل تاریخ این است که بشر ھر چه توليد " 
کرده شخصيتی مستقل به خود گرفته و براو چيره شده و انتظارات او را 

انسان بيگانه بيھوده می پندارد که بر ...." نقش بر آب ساخته است 



زائيده و وامانده جھانی است او برده اشياء و شرایط . طبيعت تسلط دارد 
 ..."که با تبلور بخشيدن به نيروھایش آفریده است

از فعاليت حياتی و از , نتيجه مستقيم بيگانگی انسان از فرآورده کارش 
رابطه با . مھجور ماندن او از انسان ھای دیگر است, زندگی انسانی اش 

انگی با خویش رو بيگ از این. خویش جزئی از رابطه با دیگر مردمان است
 ..."به بيگانگی با دیگران می انجامد

این گفتار که انسان از زندگی خود بيگانه است به آن مفھوم است که ھر 
انسان بيگانه نه . کس از دیگر کسان و نيز از زندگی انسانی بيگانه است 

تنھا با دیگر مردمان بلکه با جوھر مردمی و با شخصيت انسانی خویش 
و سرانجام به . عی و ھم در صفات روحی بيگانه است ھم در صفات طبي

 :نظر مارکس

بيگانگی کار . گوھر مردمی وسيله ای است برای زندگی فردی انسان " 
حيات معنوی و زندگی , طبيعت برونی , به بيگانگی انسان با تن خویش 

 )8."(انسان می انجامد

 :می گویدوی . انسان بيگانه مارکس ھمان انسان در خواب گرجيف است

انسان ھایی ھستند که به ظاھر آگاه و باشعور زندگی می کنند اما " 
ھمه در خواب ھستند و آنھا در این مرحله شناختی از خود نداشته و با 

 )9." (خود بيگانه اند

انسانی که روح خود را به شيی تبدیل می کند تا با فروش آن سد جوع 
فرسایی عادت می کند و  انسانی که مثل ماشين به کار طاقت, نماید

" کمترین وقتی برای پرورش استعداد و نيروھای انسانی خود ندارد طبيعتا
از خود بيگانه است و تبدیل به ماشينی شده است که بيدار نيست و در 

انسانی که برده کار خود . خواب یک سری اعمال غریزی انجام می دھد 
 . ه نيستاست از خود بيگانه است و درنتيجه بيدار و آگا

انسان ماشين زده عصر تمدن آلبر کامو در طاعون و بيگانه و انسان 
اسطوره ای وی موسوم به سيزیف نيز از خود بيگانه بوده و در خواب به 

چارلی چاپلين در فليم عصر جدید نمونه ای از این انسان را . سر می برد
چنين انسان ھای درمانده و اسير و پای بند زمان . ترسيم نموده است

محدود توليد و نگران از فردا و بيگانه از خویش آیا می توانند آگاه و  ھای



" بيدار باشند و به چيزی ماوراء درد و رنج مداوم خود فکر نمایند؟ مسلما
انسانی که از این مرحله گذشته و به خFقيت و آزادی می رسد تازه . خير 

 . به مرحلۀ نيمه بيدار یا خواب بيدار می رسد

فيلسوف و ریاضی دان انگليسی از انسان بيگانه یا  White Headوایت ھد 
 :وی می گوید. در خواب و نيمه بيدار دو تصویر ارائه می کند

) یعين کسی که نه در خواب بوده و نه با خود بيگانه است( انسان آزاد  -
 . شخصی است که در برخورد با قوانين طبيعی نوآور و مبدع می باشد

ی است که در کس) اسير, از خود بيگانه , یعنی خواب ( اما انسان مجبور 
 ) 10.(وری مستحيل می شودآزمان و مکان بدون نو

.  انسان متعالی و راستين سخن گفته اند, فFسفه مختلف از انسان آزاد 
نيچه به ابرمرد . بعضی دیگر از انسان خداگونه و ابرمرد حرف زده اند

یری ارائه می دھد ونه و ابرمرد تصوگرجيف از این انسان خداگ. معتقد بود
این انسان . ایده آل بساری از فFسفه باIتر می رود یاکه از انسان ھ

Fبيدار و آگاه است " مرحله سوم حالت یاد شده را پشت سر گذاشته کام
 )11.(و آن کسی است که دارای شعور یا آگاھی کيھانی است

حاIت باشعور و  ویليام جيمز تنھا روان شناس غربی است که درک
وی دو خصوصيت از این شعور باIتر را ذکر . آگاھی را نشان داده است

به نظر او ما از حالت . می کند و آن خوشبينی و وحدت گرایی است
معمولی به حالت باطنی یا عارفانه می رسيم و ھمانطور که از حالت کم 

ت می به بيشتر و از کوچکی به بزرگی و از بی قراری به آرامش دس
ما آنھا را را مانند حاIت آشتی دھنده و یکی کننده احساس می . یازیم
اساس : ویليام جيمز از شعور یا آگاھی کيھانی صحبت می کند. نمائيم

است که جزء Iینفک " حقيقت"این کيفيات و اعتقادات اعتقاد داشتن به 
ی این کيفياتی است که از راه دانش معمولی نم. آنھا محسوب می شود 

. توان به آن رسيد بلکه با حواس و عقل خاصی باید به آن دست یافت
و در قالب دانش غيرمستقيم و . شعور کيھانی دانش مستقيم و آنی است

الھام و اشراق در شرق از دیرباز مورد توجه عرفا بوده و . غيرآنی قرار دارد
 این ھمان دانش. سرچشمۀ آثار ھنری و ادبی و علمی بسياری می باشد
 .مستقيمی است که ویليام جيمز به آن اشاره می کند



اشخاص مختلف نسبت به دانش مستقيم یا اشراق و غيرمستقيم که 
. علم آموزی معمولی کFسيک باشد دارای رفتارھای مختلفی ھستند
روشنفکران و دانشگاه دیده ھا به دانائی مستقيم و اشراقی و روند 

عرفا و حتی با , شعراء, فکری غير منطقی اعتمادی ندارند اما ھنرمندان
ياری از بازرگانان که دارای تجارب عملی زندگی تعجب باید گفت بس

ھستند برعکس به روند فکری منطقی و دانش غيرمستقيم کمتر اعتقاد و 
ھر دسته برای فکر خود دليل موجھی دارند به خصوص که . اعتماد دارند

حقيقت اینست که ھر . ھر کدام در روش دیگری اشتباھی پيدا نمایند
" ارزش ھای خاص خود بوده و مستمراروش مستقيم یا اشراقی دارای 
حتی بسياری از دانشمندان که تجربۀ . مورد استفاده واقع می شود

مخصوص دارند که ھر موضوعی را از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحليل 
 . قرار می دھند باز به روش اشراقی و مستقيم اعتقاد دارند

کيھانی تغيير دومين خصوصيت شعور باIتر به خصوص شعور یا آگاھی 
روان  Buckeدکتر باک . چشم گيری است که در مفھوم زمان پيدا می شود

شناس کانادائی که در اواخر قرن گذشته در مورد آگاھی یا شعور کيھانی 
 :مطالعه کرده می نویسد

اشخاصی که آگاھی کيھانی را تجربه کرده اند در چند دقيقه یا لحظه " 
ادی در چند ماه یا چند سال فرا می مسائلی را می آموزند که مردم ع

گيرند و در مدتی کوتاه آنقدر می آموزند که یک انسان معمولی ھرگز نمی 
 ."تواند یاد بگيرد

زیرا انسان آگاه به شعور کيھانی مفھوم کل را فھميده و از جھان آنچنان 
درکی پيدا می نماید که تمام دانش گذشته اش به نظر وی خنده دار و 

 . می کندحقير جلوه 

دکتر باک کسی را که به آگاھی و شعور کيھانی دست پيدا می کند 
 :اینطور تعریف می نماید

ناگھان بدون ھيچ مقدمه ای او خود را . او در آرامش کامل به سر می برد" 
به جای یک لحظه او به آتش .در ابری به رنگ شعله ھای آتش می یابد 
ه است اما بعد در می یابد که می اندیشد و تصور می کند شھر آتش گرفت
بعد به او حالت اعتFء ) 21."(نور و شعله در باطن و درون خود اوست

باشکوه روحی و شادمانی و تنویر فکری دست می دھد که غير قابل 



در مغز چنين انسانی شعلۀ نورانی شکوه برھمائی . توصيف است
بر قلبش درخشيده و زندگی او را روشن می نماید و سعادت برھمائی 

پس تجربۀ انسانی . تنيده و بعد برای ھميشه او مزۀ پردیس را می چشد
او . که به این سطح از آگاھی برسد ھميشه با چنين کيفيتی روبه روست

دارای دید پرشکوھی می شود که ھيچ چيز ایمان و اعتقاد او را متزلزل 
 .نمی کند و این شعله برای ھميشه در قلب او روشن می ماند

ھی کيھانی یک سطح باIیی از شعور است که فقط تعداد انگشت آگا 
البته این فرضيه ای . شماری از انسان ھا در دنيا به آن دست یافته اند

Fمکتب . از طریق علوم مادی نمی توان به آن دست یافت" است که فع
گرجيف معتقد است برای رسيدن به شعور کيھانی باید ابتدا از خودآگاھی 

انسان . انسان باید مرحله به مرحله به طبقات باIی شعور برسد . بگذریم 
موجود ناشناخته و دریایی از اسرار و رموز و مسائل پيچيده و Iینحل 

به نظر . است که گام به گام می توان دستگاه غامض وجود او را شناخت
این مکتب انسان با کائنات دارای رابطۀ ظریفی است و با شناخت این 

به جای خودآگاھی . تقویت آن می توان به اسرار کائنات پی بردرابطه و 
به نظر . باید انرژی بدن حفظ شده و از ھدر رفتن آن جلوگيری شود 

گرجيف ما روزانه با اعمال و گفتار بيھوده خود انرژی زیادی را تلف می 
جاه طلبی و بدجنسی مثل آتش انسان را , عواطف بد مثل حسادت . کنيم

عواطف در حاليکه . از طریق آنھا انرژی زیادی را ھدر می دھيممی بلعد و 
 )13. (وجه برای زندگی ضروری نيستند به ھيچ,بد

دانشمند اتریشی معتقد است که بی  Kontrad Lorenzکنترادلورنتيس 
اعتماد و بدگمانی را به عواطف خوب یا بد , عشق , معنی است که نفرت 

. ضروری سيستم وجود آدمی است زیرا تمام این عواطف. تقسيم کنيم
اگر عشق و وفاداری خوب و نفرت و بدگمانی بد است ناشی از آنجاست 

پس عواطف بد . که دسته اول در جوامع انسانی کم و دستۀ دوم فراوانند
و خوب وجود ندارد ھمانطور که صحيح نيست بگویيم غدۀ تيروئيد خوب 

اما نکته ) 14.(وب چه بداین غده ضروری بدن است حال چه خ. است یا بد 
در اینجاست که غدۀ تيروئيد در بدن وجود دارد و ما با آن زندگی می کنيم 

عاطفۀ بد مثل حسادت نيز درون ما . اما اگر خراب شد باید عمل شود
وجود دارد و ما با آن می سازیم اما به محض اینکه شدت پيدا کرد و به 

می شود که باید آنرا معالجه سFمتی روان ما لطمه زد مثل غدۀ تيروئيد 
پس عاطفۀ بد ھم وجود دارد که برای بدن ضروری نيست ھمانطور . نمود



داستان مشھور اتللو اثر . که تومور بدخيم برای ما ضروری نمی باشد
شکسپير نمایانگر عاطفۀ بد در وجود انسان و نتيجه اش در زندگی دیگران 

منجر به آفرینش درامی شد که به اتللو " یاگو"حسد بيش از اندازه . است
قرن ھاست دلھا را می سوزاند و اشک خواننده و بيننده اثر دراماتيک را 

پس این عاطفه بد است و برای انسان نيز غيرضروری . جاری می سازد 
تاریخ انسان مشحون از این حوادث و صحنه ھای ماIمال از . است

بت به یکدیگر شيطان صفتی و کج اندیشی و بدخواھی انسان ھا نس
بسياری از آنان ناشی از عواطف بد در روان انسانی می " است که طبيعتا

باشد و ھمينطور مملو از فداکاری ھا و بزرگی ھا و محبت ھا و عشق ھا 
پس چطور این دو . و شعورھاست که نتيجل عواطف خوب انسان است

اد ذھنی آنھا را معلول قرارد" دسته عاطفه را تقسيم بندی نکنيم و صرفا
 انسان بپنداریم؟

عواطف بد مثل جاه طلبی و حسد بی , پس به نظر مکتب عرفان شرق
باید مورد شناخت قرار گرفته و ... خست و مال پرستی افراطی و , اندازه 

عواطف بد را نباید توجيه کرد و برای . انسان به سFمت از کنار آن بگذرد
ت آنرا پذیرفت و بعد آنرا نابود باید مسئولي. وجود آن عذر و بھانه ای آورد

 )15.(کرد

" ما برای شناخت خود و کنترل شخصيت ھا و مراکز درونی خود که غالبا
یکی . از کنترل ما خارج است باید از تلف کردن انرژی خود جلوگيری نمائيم

. از راه ھای آن خودداری از گفتن سخنان بيھوده و دروغ ھای بسيار است
ردن راجع به اموری است که ما از واقعيت آن بزرگترین دروغ صحبت ک

اعتقادات و . حرارت ھم از آن دفاع می کنيم کوچکترین اطFعی نداریم و با
ناباوری ھای ما معلول خصوصيات روانی است و خصوصيات ما نيز 
عارضی است و بدون ھيچ گونه اطFع دقيق از آن حرف می زنيم و یا به 

این ھر دو برای منبع انرژی . بارور می سازیموسيلۀ آن ھا تخيFت خود را 
تخيFت ھنرمندانۀ خFق بسيار خوب است اما . فيزیکی ما زیان بار است

تخيFت . تخيFت سرگردان و بی ھدف باز انرژی ما را ھدر می دھند
سرگردان تخيFتی ھستند که بی اختيار رھا شده و کنترل نشوند و ھمين 

شخصيت عقFنی ما منحصر به فرد و امر سبب می شود که مرکز یا 
 )61.(محدود به خلق تصاویر و تخيFت بی ھدف شود



من . تردید یکی از عواملی است که تجمع انرژی بدن را از بين می برد 
ھای مختلف در انسان موجب می شود که شخص نتواند راجع به 

یک من بر ھر احساس و عاطفه ای . موضوعی یا تمام اراده تصميم بگيرد
حکومت می کند و اختFف این من ھاست که موجب می شود انسان در 

کنترل این من ھا از لحاظ روانی یکی از بزرگترین . عملی مردد باشد
 . ھنرھای انسان امروزیست

بدون شناخت خویش و کنترل من ھا و حفظ منبع بزرگ انرژی بدن نمی 
وز برای علم و آن شعور امر. توان به معرفت یا شعور کيھانی دست یافت

 .قابل توجيه نيست

سواIت بسياری که علم نمی تواند جوابش را بيابد شعور کيھانی پاسخ 
 :برتراندراسل فيلسوف و ریاضی دان انگليسی می گوید. آنرا می دھد

مغز از جواب دادن به سواIت بسيار اساسی که برای نوع انسان " 
برتری از علم برای  ضروری ھستند عاجز است اما نمی گوید که راه ھای

وی . شناخت آن حقایق وجود دارد که از دید دانش امروز پنھان است
ولی ) 17." (است که باید به علم قانع بود و فراتر از آن سوال نکرد دمعتق

 .تا انسان سوال نکند علم را با خود به جلو نمی کشد

علم  به نظر کنرادلورنتس دانشمند اتریشی محبت از پدیده ھائی است که
برای آنھا توجيھی ندارد و نباید با اصرار گفت که چون گيتی به وسيلۀ 
قوانين تزلزل ناپذیر اداره می شود پس امکان رویدادھای غير طبيعی 

زیرا اگر ما شاھد وقایع غيرطبيعی نبوده ایم به ما حق نمی , وجود ندارد
مان عملی این ھ) 18.(دھد که دربارۀ بودن یا نبودن آنھا اظھارنظر کنيم

 .است که گرجيف آنرا دروغ ناميده و مضر بر شناخت درون انسان می داند

پس شعور کيھانی را نباید بی دليل رد کرد و بی جھت ھم نباید آنرا 
این فرضيه ای است که اميد می رود با روش مشاھده و تجربه . پذیرفت 

است که  فرضيه اول این. بتوان آنرا به یک تئوری ثابت شده تبدیل نمود
انسان خود را نمی شناسد یا در واقع موجود به تمام معنی ناشناخته 

. خشم و اوھام است, بشر دستخوش رودخانۀ سرکش شھوت. است 
پس تا این عوامل را نشناسد نمی تواند خود را شناخته و از دست آنھا 

 .برای دست یازیدن به شعورھای باIتر رھا شود



ی از این رودی که لحظه ای بشر امروز را آزادی واقعی درون یعنی آزاد
در فلسفه ھند مظھر . راحت نمی گذارد و با خود به ھر طرف می کشد 

نيروانا می کوشد ما را از اسارت این بندھا نجات . این آزادی نيروانا است
 . طریقت ذن جز این راھی ندارد. دھد

ام اعمال ما محيط اجتماعی ما بزرگترین اثر را بر شخصيت ما داشته و تم
نتيجۀ تاثيرات خارجی است پس این رودخانه ای که ما را به خود می 

آرزوھا و تمام , تمایFت . کشد از محيط اجتماعی ما سرچشمه می گيرد 
عواطف مثبت و منفی درون ما ھمچون دیکتاتوری خودکامه نظر خود را بر 

می کنيم که  ما تحميل می کنند و ارادۀ ما نتيجۀ دیکتۀ آنانست و ما فکر
آنچه به نام اراده انجام می دھيم چيزی نيست جز . خود تصميم می گيریم

دستور مستقيم تمایFت ما یا به عبارت دیگر این رودخانۀ خروشان درون 
این معنی را " بشر بردۀ تمایFت خویش است "و بودا با جملۀ زیبای . ما

 .بسيار رسا می رساند

آزادی کردن در جائيکه انسان چنين از  پس انسان آزاد نيست و صحبت از
یک طرف در بند محيط خود و از طرف دیگر اسير سيل خروشان درون 

تنھا آزادی که انسان دارد ) 19. (خویش است تناقض گوئی بيش نيست
اما . انتخاب عوامل محيطی است که بر زندگی او تاثير مستقيم دارند

Fدليل بندھای بی شمار قانون  انسان متمدن امروز این انتخاب را به" عم ,
اخFق و عوامل محدودکنندۀ دیگر از دست , فرھنگ , سنت, شھرنشينی 
انسان بالقوه آزاد است که بر محيط تاثير بگذارد یعنی درون . داده است

یعنی شخصيت و درون خویش را بنا نھد اما بالفعل . خود و محيط را بسازد
خویش بوده و بدین ترتيب آزادی  خود وی تحت تاثير محيط و عوامل درون

 . خویش را از دست می دھد

انسان ھا ھمانند جھان اطراف خویش باید تحت قوانين طبيعی زندگی کند 
اما او قادر است تاثيراتی از جھان را بپذیرد که دلش می خواھد تحت آنان 

انسان یک ارگانيزم . زندگی نماید و این تفاوت مھم انسان و حيوانات است 
چيده است و در او چيزھائی وجود دارد که متعلق به سطوح مختلف پي

 . ھستی است

با چنين تعریفی این سوال مطرح می شود اگر انسان یک ماشين است 
 آیا در ماده ھم حق انتخاب دارد؟



انسان می تواند اصولی . بله ماشينی است که در ماده حق انتخاب دارد
این حق . را در ماده انتخاب یا رد کند و یا در ماده حتی تغيير به وجود نياورد

انتخاب به طور بسيار محدود به حيوانات باشعورتر داده شده و موجودات 
ترکيب انسان از اصول مختلف . ساده تر به کلی فاقد این حق ھستند

شده است و کار واقعی زندگی آدمی کشف اصول خداگونه در طبيعت 
خویش و منطبق نمودن زندگی خود با این قوانين است و این ھمان چيزی 

 . است که تمام ادیان بزرگ به آن پرداخته اند

اختFف بين ادیان یا مذاھب بزرگ فقط در ماھيت این اصل باIتر در انسان 
. تب مختلف و ادیان بزرگ نفس تعبير نموده انداین اصل را مکا. است

یک جنس و خود ایجاد شده که از علت خارجی " نفس"بودائيان به نوعی 
Fمستقل است اعتقاد دارند و می گویند اگر نفس از علتی معين " کام

حادث شدن باشد پس خود آنيست و اگر در زمانی مشخص به وجود آمده 
 . پس ابدی نمی تواند باشد

معتقد است که نفس ھم ) 20(ارا ھندوی بزرگ و مفسر ودانتاشانگ
ما می دانيم که نفس وجود دارد اما . شناخته شده و ھم ناشناس است

نمی دانيم چيست و ھرگز نباید اميد داشته باشيم که از راه فکر بتوانيم 
زیرا فکر یک حالت روانی است که در حيطۀ نفس راه . نفس را بشناسيم 

او نفس را یک آگاھی و شعور Iیتغير توصيف . قوله او نيست ندارد و از م
می کند که با از بين رفتن بدن و خاک شدن آن و حتی با ناپدید شدن ذھن 

 )21.(از بين نرفته و باقی می ماند

فصول زیبا و ساعت ھای وصف ناپذیر مملو از شادی فرا می رسند و 
وضع انسان کم تر از خود  اوقات تفکر و عروج انسان را می بلعد و در این

سوال می کند اما ھمينکه زمان سختی و رنج و عذاب و ترس می رسد 
انسان از خود می پرسد من کی ھستم؟ دنيا با تمام حجم وسيعش در 
برابر این من فاصله می گيرد و در ميان دیوارھای سنگی و سرد و 

یافته و  انسان خود را محصور, انسجام سياست و تجارت و فرد و جامعه 
نگاھش به عمق تھی می رسد و بعد درمی یابد که با کائنات و عالم 

ھمچون یک حضور , ھستی تنھاست و در سکوت با آن درمی آميزد
 .اسرارآميز با دیگری

. دیگر تنھا نيست , نه. اینجاست که این نفس و من به خود معنی می گيرد
ن من چيست؟ یک من که ھستم؟ در ای: بزرگترین سوال انسان این است 



یک پندار یا مثال عينی در ذھن ابدی؟ می , یک ظھور , یک عاطفه, صدا 
 ھستم اما چه وقت؟ چطور و در کجا؟" مسلما. پس ھستم, اندیشم 

روان شناسی غرب به این سوال به طور دیگری از روان شناسی شرق 
حالت , "من"گرجيف و روان شناسی شرق می گویند . جواب داده است

 . از وجود است  دیگری

آیا روان شناسی غرب و مکتب یونگ آنرا به عنوان یک ھجوم ناگھانی 
" شعور یا ناخودآگاه جمعی به شعور و خودآگاه فردی نمی دانند؟ مسلما

فيزیکدان آلمانی می  Schrodingerبرای اثبات این نظر شرودینگر . چرا
زیرا ھميشه این , شعور ھرگز به طور جمعی تجربه نشده است: " گوید

 ."مسئله فردی بوده است

) بوده) 22(که مورد نظر نویسندگان اوپانيشاد( پس عقيدۀ آگاھی جمعی
از کجا پيدا شده است؟ شعور خود را به حالت فيزیکی و محدود مادۀ بدن 

 .سيعی از بدن ھای مشابه وجود داردحاI کثرت و. نزدیک می کند

زیرا شعور مفردی , کثرت آگاھی و شعور فرضيۀ جالبی به نظر می رسد
شعور غير قابل تقسيم است اما . است که جمع آن شناخته نشده است

ھمچون . به نظر می رسد که آنرا در وجودھای گوناگون تقسيم نموده اند
 .شخصی که خود را در چند آیينه محصور ببيند

به این نتيجه می توان رسيد که ھمانطور که یک شعور فردی و ذھنی 
شعور و آگاھی فردی در . یک شعور اجتماعی نيز وجود دارد , وجود دارد

کما اینکه جمع زنان . جمع مجموعه ای از سيماھای مختلف آگاھی است
مجموع انسان ھایی با مشخصات و صفات متنوع و گوناگون , و مردان 

 .است

می گوید شعور جمعی نامرئی است اما   Bhagavadgitaاوادگيتا بھاگ
نزدیکی به این نوع معرفت . گوئی در وجودھا تقسيم و توزیع شده است
 )32.(جمعی با منطق و حيات درونی ممکن نيست

می  Aurbindoدربارۀ درک شعور داخلی به وسيلۀ حواس مادی اوربيندو 
 :نویسد

و آگاھی فيزیکی بسپاریم و به آن اعتماد  تا زمانيکه ما خود را به حواس
اما نيروھا و , فقط جھان و پدیدۀ مادی را درک می کنيم و بس, کنيم 



استعداد رھائی در وجود ما ھست که می تواند ذھن انسان را قادر به 
تصوراتی نماید که به ھيچ وجه با داده ھای فيزیکی محض و با ھر تجربۀ 

 . نيست مادی دیگری قابل درک و توجيه

محرمانه و سری در تمام موجودات " این نفس: "کاتااوپانيشاد می گوید
اما به وسيلۀ عقل عالی قابل رویت است که این عقل عالی , ظاھر نيست

 .و ظریف در کسانی است که دارای بصيرت دقيق ھستند

ھمانطور که اشاره شد این مساله از لحاظ علمی قابل توجيه نيست اما 
این نيروھای ناشناختۀ خود دست یازد تغيير بنيادی و  اگر انسان به

این راه بسيار . اساسی حتی در سلول ھای حياتی وی پيدا خواھد شد 
بدون . دانش بشری قرار دارد " طوIنی است که مقابل انسان و احيانا

دنيای ناشناخته ای است شناخت " شناخت جھان درون انسان که واقعا
جھان درون , روانکاوی و روان شناسی غرب .  این نيروھا غيرممکن است

روان . انسان را مورد مطالعه قرار داده و به نتایج ارزشمندی رسيده است
شناسی شرق که مبتنی بر فلسفۀ ھند و عرفان شرق می باشد از 
دیدگاه دیگری انسان را مورد مطالعه قرار داده که برای شناخت عالم 

 . ی رسدصغير بحث از آنھا Iزم به نظر م

این قسمت بندی در . به موجب این عقيده انسان دارای دو قسمت است
طبق این نظر . روان شناسی غرب وجود نداشته و آنرا نمی شناسد
انسان با ) 24. (انسان از دو قسمت ذات و شخصيت تشکيل یافته است

ی است که ذات به دنيا می آید و متعلق به اوست اما شخصيت آن چيز
 .موزش به دست می آوردآتحصيFت و  ھنگام رشد و

ذات شامل ساختمان فيزیکی و روانی انسان و تمام چيزھایی است که از 
اما شخصيت اکتسابی بوده و به دنبال ھرچه که , پدر و مادرش ارث برده 

شخصيت حاوی تمام خواسته ھا و اميال و . آموخته شکل یافته است
ھای انسان در مورد خوبی و نفرت ھای غریزی است که بر مبنای داوری 

بدی ساخته شده اند و ھوس ھای شخصيت در رنگ آميزی آنھا موثر بوده 
را ) جوھر( گاھی شخصيت بسيار سریع شرشد نموده و ذات . است 

ذات در سنين باIتر " تحت تسلط خود درمی اورد که موجب می شود بعدا
سال با جوھر یک این خواھد بود که یک مرد ميان, رشد نکند و نتيجۀ آن 

 .طفل شش یا ھفت ساله باشد



ھمه چيز در او حقيقی و متعلق به خود اوست . یک طفل شخصيت ندارد 
و صاحب ذات است اما به محض اینکه تعليم و تربيت شروع می شود 

او از بزرگان اطراف خود خوش . شخصيت او شروع به رشد می نماید 
" ای ابراز عواطف منفی را عيناآمدن ھا و بد آمدن ھا را اقتباس و روش ھ

بعضی از مشخصات رشد شخصيت طفل ممکن است نه . تقليد می کند
فقط ناشی از تقليد از بزرگترھا بلکه ثمرۀ مقاومت در برابر روش آنھا 

گاھی نيز ناشی از کوشش او در پنھان نمودن چيزھایی باشد که . باشد
 .است در ذات خود او بوده و برایش صحيح تر و منطقی تر

به طوریکه ممکن , ذات یا جوھر ساده و خام ولی شخصيت پيچيده است
مردی فکر می کند که انسان دوست " مثF.است شخص را گول بزند

بزرگی است و می خواھد زندگيش را فدای دیگران کند ولی در واقع او 
ھيچ احساسی نسبت به انسان ھا ندارد و فقط می خواھد بدینوسيله بر 

رابطۀ بين شخصيت و ذات گاھی درھم بوده و تفکيک . شودآنھا مسلط 
 . آنھا از ھم کار مشکلی است

باز برای مثال زنی خيلی مرموز به نظر می رسد و شخصيتی پيچيده دارد 
گاھی شخصيت و ذات با یکدیگر به مخالفت . اما ذات او بسيار ساده است

ا نباید پنداشت که ام. پرداخته و زندگی فرد را سخت و غم انگيز می نمایند
قھرمان ساده ایست که به وسيلۀ شخصيت شرور تحت ) جوھر(ذات

ساده و وحشی , ذات انسان ھمانطور که ابتدائی . سلطه درمی آید
 . شخصيت او می تواند باارزش و خواستنی باشد, است

شخصيت یک بخش بسيار ضروری انسان است که بدون آن غيرممکن 
آنچه که برای رشد فکری . بخش داشتاست بتوان یک زندگی رضایت 

بلکه کم نمودن فعاليت ھای , انسان Iزم است حذف شخصيت او نيست 
می تواند رشد نماید و ذات بخش ) جوھر(با این کار ذات. شخصيت است

اصيل تر و حقيقی تر انسان است می تواند ابتدا او رشد نماید و بعد 
 .شخصيت

مسئلۀ ذات در افکار ژان ژاک روسو به صورت طبيعت انسان جلوه گر می 
این ھمان . وی می گوید طبيعت انسان ساده و وحشی است. شود 

وی . ذات یا جوھر می نامد, چيزی است که مکتب روان شناسی شرق 
معتقد است تمدن اروپایی نيازھای معنوی طبيعی انسان را فدای فرھنگ 

و نيازھای تصنعی را جانشين احتياجات طبيعی  تمدن مصنوعی نموده



شکل واحد رفتار که اجتماع به مردم تحميل می کند موجب . نموده است
 . می شود که انسان ھا وظایف و نيازھای طبيعی خود را فراموش کنند

به . به طوریکه ظاھر و واقعيت در زندگی مدرن اجتماعی فرق می نماید
شکوه و بزرگی آنھا بيان کنندۀ واقعی ھمين دليل علم و ھنر عليرغم 
بلکه نتيجۀ غرور و خودخواھی وی , نيازھای اساسی انسان نيستند

. توسعه و رفاه و تنبلی موجب فساد جامعۀ بشری می شود. ھستند
 )25.(انسان از طبيعت خود بيگانه و از خویش محروم می گردد

صيت اکتسابی با امعان نظر به گفتۀ ژان ژاک روسو می بينيم که او شخ
انسان را در دنيای متمدن امروز مورد حمله قرار می دھد و به رشد ذات یا 

در واقع فساد انسان را در رشد بی رویۀ . طبيعت انسان تکيه می کند
شخصيت او می داند و می خواھد که طبيعت بشر به طور آزاد بار آمده و 

که به طور  اميل نمونۀ انسانی است. از تصنعات تمدن به دور بماند
 .طبيعی بار آمده و ذات او بيشتر رشد می نماید

به عبارت ساده تر انسان وقتی خودش است که ذاتش بيشتر رشد نموده 
راھھایی وجود دارند که می توان . و یا Iاقل شخصيت بر او مسلط نباشد

ھيپنوتيزم و , مخدر  با مواد" مثF. یکدیگر جدا ساخت ذات و شخصيت را از
این کار ) مثل یوگا(تمرینات که در مکاتب عرفانی به کار می رود  بعضی از

مخدر سFمتی انسان به خطر می افتد اما  با مواد. را انجام می دھند
مخدر خاصيت خواب کردن  مواد" مثF. عرفانی بی خطر ھستندتمارین 

شخصيت را دارند و بدون اینکه به ذات تاثير نمایند سبب ظھور آن می 
جۀ این آزمایش نشان می دھد که مردی که مملو از ایده ھا و نتي. شوند

, باورھا و عشق ھا و نفرت ھا و اعتقادات راسخ نسبت به مسایل است
Fبی تفاوت گشته و عقایدی که حاضر است برایشان " نسبت به آنھا کام

جان خود را از دست بدھد حاI برایش بی معنی و مسخره جلوه گر می 
تمام آن چيزھایی که . می شودخود انسان ظاھر  اینجاست که. شوند
مخدر به انسان می دھد غریزی ھستند نه اکتسابی مثل عFقه به  مواد

مخدر می  آزمایش با مواد. جوش و خروش بدنیشيرینی و , گرمی 
خام و ) یعنی حقيقی ترین و اصيل ترین قسمت بدن( رساند که چقدر ذات 

 . رشد نکرده باقی مانده است

ت در شھرنشينان و افراد باھوش بيشتر از روستانشينان و افراد شخصي
اما ده نشينان بيشتر ذات خود را پرورش می . کم ھوش رشد می نماید



آنھا . به ھمين دليل روستائيان افراد اصيل تر و ساده تر ھستند. دھند
فعالتر بوده تا شخصيت ) جوھر(انسان ھایی ھستند که در وجودشان ذات

 .دليل اعمال و رفتارشان ناشی از ذات بوده و اصيل تر استو به ھمين 

اول اینکه شخصيت انسان به وسيلۀ : در اینجا دو مطلب را باید تذکر داد
دنيای خارجی شکل می گيرد و دوم اینکه شخصيت توسط حوادث 

شخصی که فکر می کند آزاد است اما با . خارجی به حرکت در می آید
آنچه که او انجام می دھد نتيجۀ وقایع , فاصله دارد آزادی زمين تا آسمان 

خارجی است که در اثر آرزوھا و اعمالی است که روی شخصيت تاثير 
ممکن است شخص تمایل به یک شخصيت اشرافی داشته . گذاشته اند

آن وقت شکل و تاثرات اجبارکننده یک زندگی اشرافی را به خود . باشد
اشرافيت بسيار فاصله دارد و فقط به آن از " می گيرد در صورتيکه واقعا

Fمھم نمی باشد" تظاھر نموده و قضاوت مردم ھم برای او اص. 

ما خود را برای حرفه یا . شخصيت بخش مھم و ضروری وجود ماست
تجارتی آماده می کنيم و آنچه که در این آمادگی به دست می آوریم 

ا مجھز نکرده کسی که خوب خود ر. قسمتی از شخصيت ما را می سازد
مکتب گرجيف انسانھا را با . در آن حرفه موفق نخواھد شد" طبيعتا, است 

خانه داران : توجه به شخصيت آنھا به سه دسته تقسيم نموده است
 .خانه به دوشان و دیوانگان, خوب

اما . این اشخاص فقط ماشين ھای خوبی ھستند: خانه داران خوب - 1
يت نماید و ماشينی که سایرین به آن ماشينی که می تواند قبول مسئول

 .می توانند متکی باشند

این اشخاص قادر نيستند در زندگی مسئوليتی را : خانه به دوشان - 2
 .چه را که شروع کرده رھا نموده اندآنو ھميشه . بپذیرند

از این شاخه به آن شاخه پریده و . اینان ھرگز قرار ندارند:دیوانگان - 3
فقط خانه داران خوب می توانند از کارشان . ندھرگز به ھدفی نمی رس

 .نفعی به دست آورند

يم بندی به عنوان شناخت انسان از دیدگاه روان شناسی شرق سقتاین 
زیرا ما به خوبی می توانيم این تقسيم بندی را به . قابل توجه می باشد

, خانه دار خوب طبقۀ مولد و خFق است. سه دستۀ ذیل منطبق سازیم
دوشان مردم متوسطی که به دنبال مولدیت می روند و موفقيت  خانه به



کمتری دارند و دیوانگان که بر خFف اصطFح در اینجا مقصود مجانين 
غير فعال و حاشيه , اشخاصی منفی, گوشۀ تيمارستان ھا نيست 

گرچه اگر بيماران روانی را ھم جزئی از .نشينان جامعه می باشند
اگر . ار باید آنھا را ھم در طبقۀ سوم قرار دھيمانسانيت قبول کنيم به ناچ

زیرا , شخص جزء دستۀ خانه داران است" جنون نوعی نبوغ باشد طبيعتا
" که مولد است پای بند و باقرار و اگر از نوع پست آن باشد طبيعتا

 .دیوانگی است و فاقد ارزش

فقط , معتقد است چون ذات قسمت حقيقی تر ماست) 26(اوسپانسکی 
دائمی و " من"مانند . ذات است که ھر چيز واقعی و جدید بروز می کنداز 

فعاليت شخصيت , اما برای اینکه چنين چيزی اتفاق بيفتد. کنترل کننده
برای رشد ذات باید آنرا تغذیه . باید کم شده و ذات یا جوھر رشد نماید
اما مشکل اینجاست که این . نمود و غذای آن دانش و معرفت است

برای حل این . ت فقط از طریق شخصيت به ذات منتقل می شوندمعلوما
مشکل ابتدا شخصيت باید به زیان ذات توسعه یابد و سپس شخصيت باید 

و سرانجام ذات باید چگونگی رشد را از شخصيت . کمتر فعاليت نماید
شروع فھميدن با " رشد ذات ھميشه نتيجۀ فھم است و طبيعتا. بيامورد

 .بپذیرد" می تواند آنرا مستقيماشخصيت است و ذات ن

البته این نوع تقسيم بندی مدتھا فقط جنبۀ نظری داشته و امکان نداشت 
بعدھا با درس ھای گرجيف . که متعلقات این دو را از یکدیگر تميز داد

 .امکان متمایز ساختن این دو فراھم شد

 ما آنچه را که در خود می بينيم به شخصيت نسبت می دھيم و از ذات
 . کمتر حرف زده و حتی معتقدیم در ما چيز کمی از ذات ناشی می شود

ناظر و چيزی " من"تقسيم مھم تر دیگری نيز وجود دارد و آن تقسيم بين 
من ناظر . بين این دو شکاف وجود دارد . مشاھده می کند" من ناظر"که 

یک چيز است و آنچه را که او مشاھده می کند تحت نام خانوادگی 
ھرچه من ناظر مشاھدۀ . محسن فرشاد متجلی می شود" مثFاشخاص 

انسان بيشتر بيدار می , خود را عميق تر و بر ھویت مقابل نظاره نماید
زیرا بدون نظارت بر خود بيداری انسان امکان ندارد و ما ھميشه در . شود

 )72.(خواب و رویا به سر می بریم

 :استدر مورد من ناظر اوسپانسکی مثالی آورده شده 



فقط چند خدمتکار , خانه ای است که در آن نه ارباب وجود دارد نه ناظر 
ھيچ مستخدمی . دیده می شود که ھر کدام خود را رئيس خانه می داند

آبدار در , آشپز در باغ است و باغبان در آشپزخانه . در جای خود نيست
 نتيجۀ آن بی نظمی کامل در خانه است و این. اصطبل است و بالعکس

مسئله آنقدر بزرگ می شود که دیگر نمی توان آنرا تحمل کرد و چند تن از 
آنھا توافق می . مستخدمين می گویند برای برقراری نظم باید فکری کرد

کنند که شخصی را انتخاب و از او حمایت نمایند تا نظم را برقرار و خانه را 
" نسان بفھمد اوIاین مثال برای اینست که ا. برای ورود ارباب آماده نماید

ادامۀ وضع کنونی امکان ندارد و باید یک سازمان دھندۀ باIتری که 
 . پيشخدمت واقعی است انتخاب گردد

روان ما نيز بدون پيشخدمت واقعی که نظم را با آن اعاده کند نمی تواند 
 . تعال روحی و حتی بدنی ما را تامين نماید

اظر است که به بھترین وجه بزرگترین پيشخدمت در درون ما ھمان من ن
گرجيف انسان را به . می تواند آنچه را که مشاھده می کند کنترل نماید

وی می گوید درشکه بدن انسان است و مغز در . درشکه تشبيه می کند
درشکه به اسب با تسمه ای وصل شده و . حکم درشکه چی است

ظر وی ھر به ن. درشکه چی با دھنۀ اسب با آن ارتباط پيدا نموده است
کس بخواھد روی خودش کار کند باید ابتدا روی درشکه چی کار 

 .)یعنی روی ذھن.(نماید

اول اینکه درشکه چی باید بيدار باشد و صدای مسافر خود را بشنود و 
باید اسب . دستوراتش را اطاعت کند و اسب را بتواند درست ھدایت نماید

یندۀ عواطف است و اسب نما. و درشکه را در یک نظم عالی حفظ کند
اما حاI درشکه . ھمه چيز را به آنجا که می خواھد می کشد و می برد

مطابق دستورات مسافر , چی می بایست حرکات آنرا با دھنه کنترل 
در این صورت است که درشکه درست و منظم به . سرنشين کنترل نماید

 . حرکت خود ادامه می دھد

به وسيلۀ دھنه ذھن قادر . ژه ای استنماد دھنه در اینجا دارای اھميت وی
اما مرکز فکری چطور می تواند مرکز . است که عواطف را کنترل کند

زیرا شخص سوار , عواطف را کنترل نماید ؟ اسب زبان سوار را نمی فھمد
کلماتی را به کار می برد در حاليکه مرکز عواطف خود را با نماد بيان می 

" ھيچ اثری ندارد و عواطف ما کامFدر این قبيل موارد منطق . نماید



فقط در ) 28.(غيرمنطقی عمل می نماید و منطق روی عواطف اثر ندارد
مراحل باIی بيداری است که ما می تواینم روی عکس العمل ھای 

طبيعی , در حالت خواب. مکانيکی و عواطف خود کنترل داشته باشيم
خود نخواھيم  است که ما به عنوان درشکه چی ھيچ کنترلی روی اسب

در حالت نيمه بيدار یعنی حالت زندگی روزمره ما کنترل اندکی . داشت 
Fمھار " داشته و در مرحلۀ بيداری واقعی می توانيم عواطف خود را کام

 . نمائيم

یکی از بزرگترین ھنر . ما در درون خود دارای شخصيت ھای متعدد ھستيم
ی خودمان نبوده و ما اینست که دستخوش تمایFت شخصيت ھای داخل

 . اجاره ندھيم که آنھا بر ما مسلط شوند

اوسپانسکی معتقد است که انسان دارای نقش ھای متعددی است و 
برحسب فرصتھای مختلف اجتماعی برای اشخاص مختلف به وجود آمده 

وقتی , وقتی ما با خانواده ھستيم یک نقش را ایفاء می نمایيم " مثF. اند
خود ھستيم نقش دیگری را بازی می کنيم و وقتی با  در اداره و محل کار

به  دوستان خود شام می خوریم و یا با باIتر و پائين تر از خود در اداره رو
چون جمع نقش ھای . رو می شویم نقش دیگری را عھده دار می شویم

انسان محدود است انسان در دست آنھا مثل بازیچه ای بوده و دائم خود 
و نبودن یک نقش مناسب برای . غيرعادی حس می کند را در یک موقعيت

گاھی دو نقش در یک فرد به ھم برخورد می . افراد آنھا را ناراحت می کند
کسی که با دوست مجردش عادت داشته ھميشه شام " مثF. نماید

و طبيعی است که . بخورد یک مرتبه او را در جمع خانواده اش می بينند
بازی کردن دو نقش . شخصيت را اعمال نمایدنمی تواند روال گذشتۀ یک 

متضاد برای یک فرد گيج کننده است زیرا مجبور است که از یکی به 
 . دیگری تغيير جھت بدھد

ده و ھميشه شاد و شوخ طبعی بو, یکی از بستگان من شخص بذله گو 
بت و پرنشاط آن نگاه می کرد اما گاھی در مجلس ثزندگی را از دیدگاه م

و معمرین فاميل مجبور بود که خود را کنترل کرده و جدی  ریش سفيدان
به وضوح در قيافۀ او تضاد . بنشيند و کمتر لطيفه گفته و بذله گویی کند

این دو نقش و برخورد شخصيت ھای او را می دیدم و بFفاصله یاد حرف 
ھای اوسپانسکی افتاده که تغيير جھت از نقشی به نقش دیگر برای 

 .کل استانسان بسيار مش



 :دربارۀ نقش ھای مختلف چنين می نویسد) 29(ویليام جيمز 

به بچه , ما خودمان را آنطور که به دوستان باشگاھی نشان می دھيم
ھایمان نشان نمی دھيم و ھمينطور که شخصيت ما نزد مشتریان یا 
کاگرانمان که استخدام می کنيم نسبت به کارفرمایان که نزد آنھا 

وی معتقد . فرق دارد" و دوستان صميمی خود کامFاستخدام می شویم 
است که بسياری از این نقش ھا با یکدیگر تناقض دارند و بعضی ھا فقط 

او می گوید انسان در آن واحد نمی تواند . محصول تصورات ما ھستند 
خوش قيافه و خوش پوش و قھرمان ورزشی و ميليونر و مجلس آرا و دون 

ف و بشردوست و سياستمدار و جنگجو و ژوان و در عين حال فيلسو
کار . این غير ممکن است. دریانورد و کاشف و شاعر مقدسی باشد 

خوش گذران با بشردوست به یک شکل . ميليونر ضد کار یک مقدس است
شخصيت مخصوص به خود ھر کدام از این افراد دارای . زندگی نمی کند
 .شخصيت زندگی افراد را تباه می سازد ھستند و تضاد

باید " نفس"حقيقی ترین و قوی ترین و عميق ترین , پس جستجوکننده 
شخصيت ھا را بررسی کرد و بھترین آنھا را که به رستگاری و سعادت او 

می توان یک نفس را پرورش داده و دیگران را از . می انجامد انتخاب نماید
جمعيت درون را نمی . چار اشتباه نشویمبيرون ریخت تا د" درون خویش"

. توان کنترل کرد کمااینکه جمعيت برونی و اجتماعی را نمی توان مھار کرد
پس , مرکزی و دائمی نداریم که سایرین از آن اطاعت نمایند" من"ما یک 

چه کسی چنين انتخابی را می تواند بکند و سایر خصوصيات و شخصيت 
 ھای نامطلوب را بيرون بریزد؟

ویليام جيمز از چيزی حرف می زند که در ما وجود ندارد و آن یک رھبر 
جمعيت درونی از کسی اطاعت نمی کند اما خود به خود کار می . است

کند و مانند جمعيت و لحظه ای دیگر آنرا تغيير می دھند بدون اینکه از 
کسی دستوری دریافت نمایند و به ھمين دليل است که اینقدر در 

 .ما تناقض وجود دارد رفتارھای

وقتی صبح از خواب بيدار می شویم به خود می گویيم چرا چنين قولی 
تلفن می " دادم؟ یا چرا دست به چنين اعمال احمقانه ای زدم؟ حاI فورا

 .کنم و ھمه چيز را به ھم می زنم



, رفتارھای متضاد و بيمارگونه , ازدواج ھا و طFق ھای حساب نشده 
اموزون و نسنجيده و اعمال پرتناقض مردم دليل حرکات و سخنان ن

تضادھای درونی و وجود شخصيت ھای متعدد و نبودن یک من مرکزی 
قوی است و درست درون انسان را می توان به کشوری تشبيه کرد که 
بدون یک دولت مرکزی قوی در ھرج و مرج فرو رفته و ھر قسمتی برای 

ی و حاکم بر سرنوشت خود می متعال, انسانی بيدار. خود سازی می زند
و " من برتر "  باشد که بتواند درون خود را کنترل نموده و با پرورش یک

قوی بر شخصيت ھای خودکامه درون خود مسلط شده و بر آنھا فرمان 
 .براند

مکتب گرجيف بر اھميت مطالعه نقش ھای انسان تکيه می کند و معتقد 
. ا مطالعه کرده و بشناسداست ھر کسی باید شخصيت ھای درون خود ر

ما باید بدانيم چه نقش ھایی را بازی می کنيم و چه کسی در درون ما به 
اگرچه این تجربۀ سختی است اما . جای ما تصميم گرفته و فریاد می زند

این . فرصت مغتنمی را به ما می دھد تا جھان درون خود را بھتر بشناسيم
" سپر"سان از چيزی به نام مکتب با مطالعۀ ماشين پيچيده شخصيت ان

سپر شيوۀ نبوغ آميزی است که به وسيلۀ آن ضربۀ ناشی از . یاد می کند
ھمين مکانيسم در بين . برخورد با درشکه چی دیگر خنثی می شود 

اگر انسان از تضادھا و . قسمت ھای مختلف شخصيت یک فرد وجود دارد
بل تحمل می زندگی برایش غيرقا, تناقضات درونی خویش آگاه باشد 

درون خود نقاط تاریکی را به , شود و برای اینکه خطر این کار را کم کند 
 )30.(ھای چندگانه شود" من"وجود آورده که مانع دیدن تناقضات 

پس نقاط تاریک درون ما موجب می شوند که انسان در شب آرام بخوابد و 
سپرھا . خواب ببيند که ھمه چيز درون او خوب و رضایت بخش است

وسایلی ھستند که به وسيلۀ آنھا ما می توانيم ھميشه احساس کنيم 
اما نباید تصور کرد که این نوعی خودفریبی است زیرا . که خوب ھستيم 

زیرا او از . یک انسان یا سپر خيلی قوی Iزم نيست که خود را گول بزند
Fی راضی م" تضاد و عدم سازگاری درون خود آگاه نيست و خود را کام

به خود و به تمام مقاومت ھای خود اعتقاد " چنين شخصی کامF. پندارد
 .دارد

محيط اجتماعی یکی دیگر از عواملی است که در انسان تضاد شخصيت 
بعضی از این شخصيت ھای درونی معلول تصورات ما . به وجود می آورد



به ھمين دليل ھرچه محيط . که متاثر از محيط اجتماعی است می باشند
انسان از تضاد , ده تر و تاثير سالم تری روی فرد داشته باشد سا

 .شخصيتی کمتر رنج می برد

تاثير محيط آنچنان قوی است که جرم شناسان منشاء بسياری از جرائم را 
در محيط جستجو می کنند و ما ھم اشاره کردیم که محيط سازندۀ 

اما خارج . این محيط اعم از خانواده و اجتماع است. شخصيت کودک است
روان شناسان مکتب عرفانی شرق اثر محيط را , از نظر جرم شناسان

گرجيف سه نوع غذا برای انسان . برای روان انسان مانند غذا می دانند
 .)13( ھوا و اثرات محيط, ) آب و مواد خوراکی( غذا . شمرده است

دات این اغراق نيست که اثرات محيط و دنيای خارج را برای انسان و موجو
اگر اموری که روی حواس پنجگانه اثر می . دیگر ھمچون غذا تلقی کنيم

. گذارند قظع شوند انسان نمی تواند زندگی و رشد معمولی را ادامه دھد
نور برای حس بينایی و , بو برای حس بویایی , صدا برای حس سامعه

خواھد " ھمچنين اثرات چشایی و Iمسه اگر قطع شوند انسان قطعا
 . به حيات خود ادامه دھد توانست

" در روان شناسی خود طفلی را آزمایش نموده و موقتا) 32(مایکل فاستر
به دنبال این آزمایش . حواس پنجگانه او را بر روی محيط خارج بسته بود

 . به خواب رفته و نتوانسته به فعاليت خود ادامه دھد" کودک فورا

ھمچون , و بد باشد پس اثرات محيط ھم نوعی غذاست که اگر مسموم
 .غذا و ھوای بد انسان را مسموم می نماید

کتاب و عکس ھای زننده و مخرب ھمچون , نمایشنامه, فيلم , محيط آلوده 
غذای آلوده روان و شخصيت درونی انسان را می آIید و رشد و تعالی 

 .مورد نظر مکتب عرفان شرق را از انسان سلب می نماید

يف سوال شد که چطور می توان به وجود از اوسپانسکی شاگرد گرج
با نظارت , در درون شخصيت انسان پی برد؟ وی در جواب گفت " سپرھا"

بر خود و شخصيت ھای درونی گاھی بعضی از ناسازگاری ھای ما 
ما می دانيم که بين شخصيت ھای درونی سپر قرار . روشن می شود
می ) نی شخصيت ھایع(ما از اطراف سپر " خودبينی"گرفته و با بھترین 
 .توانيم آگاه شویم



باید به . ھمينطور با مشاھدۀ تناقضات می توانيم سپرھا را کشف نمایيم
 .ھر چه که زودرنج و حساس ھستيد توجه کنيد

این صفت در یک طرف .شما شاید صفت خوبی را به خود نسبت می دھيد 
ه و نظارت و با مشاھد. سپر قرار دارد اما تناقض آن طرف سپر را ندیده اید

 .خودآگاھی می توان به این تناقض پی برد

در مکتب گرجيف شناخت تناقض ھا و رفع آنھا به اعتFء و شخصيت 
انسان کمک می کند و به نظر او بزرگترین مانع رشد آن بطالت و بيھودگی 

به آن اھميت می دھد و دربارۀ آن , گرجيف به بطالت اشاره کرده . است
 :می گوید

تمام سوءتفاھم ھای موجود در دنيای درون " اساسی تقریباعلت " 
انسان به عامل روحی بستگی دارد که در ھر سنی در انسان یافت می 

بطالت و پوچی را در انسان برمی , شود و به خاطر تعليم و تربيت غلط 
قاطعانه تاکيد می کنيم که خوشبختی و خودآگاھی یعنی . انگيزد

به " بيشتر موارد و تقریبا. ان واقعی باید باشدخودیادآوری که در یک انس
طور انحصاری بستگی به عدم احساس پوچی و بطالت در انسان 

 )33."(دارد

گرجيف با این پوچی ھميشه مبارزه کرده و معتقد است که ما باید 
کنجی ھا و " زیرا دائما. ھميشه مواظب بطالت خاص خود باشيم 

می توانيم با نظارت بر خود و با . دخودبينی ھای مخصوص در ما وجود دار
این وقت ھا . بطالت ھای خاص خود را دریابيم, دقت و درک درون خود

رفتار نامتجانس ما را به موقع برمF خواھند ساخت و تمام عادات فکری و 
انسان وقتی تمام . احساسی که ما را می سازند روشن می شوند

د درمی یابد که بسياری از تصاویر عادات و رفتار خود را بررسی می کن
آنان به طور طبيعی با یکدیگر ھم آھنگی دارند و بعد تصویری از شخصيت 

مثل یک ھنرپيشه یا یک .ھای فرعی را می تواند در وجود خود ببيند 
وقتی این . یک قھرمان یا انقFبی یا یک اشراف زاده , سياستمدار

ام دھيد و با آنھا آشنا شخصيت ھای کوچکتر را در خود دید باید به آنھا ن
شاگرد گرجيف . کنترل کنيد" بعد می توانيد آنھا را کامF, شوید 

اوسپانسکی می نویسد من به نصایح گرجيف عمل کردم و پنج سال بعد 
شخصيت ھای فرعی درون خود را یافتم که به عنوان مادۀ اوليه برای 

" تحت عنوان نوشتن یک شکل جدید از بيوگرافی خودم به کار رفتند و آن



این شخصيت ھا ھنوز در من . منتشر شد" من از رویاھایم حرف می زنم
 )34.(ھستند ولی کمتر مرا اذیت می کنند

 

مسئله ای که در مکتب گرجيف مطرح شده است از لحاظ شناخت 
زیرا , ساختمان جھان درونی انسان از اھميت ویژه ای برخوردار است 

رادۀ قوی و تصميم قوی را از انسان ا, تضاد شخصيت ھای مختلف درونی 
 .سلب می نماید

یک شخص در عين اینکه شخص آزادی خواه و دانشمند است ناگھان پول 
اینجاست که شخصيت ھای فرعی درون او . دوست و ميخواره می شود

او را از ھر طرف می کشند و نمی گذارند که من , به وی دستور می دھند 
احساس پوچی و یاس . روایی کنداصلی وی بر ذھن و عقلش فرمان

دودلی ھا و تردیدھا وقتی از بين می روند که انسان اشخاص , فلسفی 
 .درون خود را شناخته و بر آنھا مسلط شود

 :این بيت حافظ چقدر خوب در اینجا مصداق دارد

    ندانم چيستدر درون من خسته دل 

  که من خموشم و او در فغان و در غوغا ست

صحبت شخصی که درون انسان فریاد , از من دیگری است در اینجا صحبت
یکی از بزرگترین مشکFت ما در . می زند و باید آنرا شناخت و با او کنار آمد

اولين مشکل ما اینست که بتوانيم درون خود را . اینجا ظاھر می شوند
شکست " دوم اینکه در دوری گزیدن از عواطف منفی غالبا. تغيير دھيم
" رطرف کردن تمام این مشکFت برخFف طبيعت و کامFب. می خوریم

چنين کوششی به این معناست که برخFف تمام . غيرمنطقی است
 .جریانات دنيای خودمان گام برداریم

ما وقتی به تکامل اراده و ذھن برسيم می توانيم درون خود را کنترل کرده 
معجزه . می زند رشد ذھن و اراده قانون طبيعت را بر ھم. یا تغيير بدھيم

معجزه یعنی . چيزی نيست جز بر ھم زدن کليۀ مسيرھا و قوانين طبيعی
 .گسترش بيش از حد اراده و آگاھی انسان و تسلط بر قوای طبيعت

انسان تا زمانيکه در حالت حيوانی خاص به سر می برد و تمام محور 
به  اما معجزه, فکری او شکم و شھوتش می باشد نمی تواند معجزه نماید



مفھومی که گفته شد وجود دارد و باید به دنبالش رفت و اميد رسيدن به 
 .آنرا در سر پروراند

باید به خاطر داشت که ما در جایی از کائنات زندگی می کنيم که به دليل 
به گفتۀ گرجيف ما , محيط طبيعی بسياری از کارھا را نمی توان انجام داد

که در سه ربع دیگر آن کارھای در یک ربع از کائنات زیست می کنيم 
درک کنيم " ما نمی توانيم انسان را کامF. غيرقابل تصوری انجام می گيرد

زیرا . مگر اینکه دنيایی که در آن زندگی می کند مورد مطالعه قرار گيرد
انسان نمونۀ کوچکی از کائنات بوده و عالم صغيری است در یک عالم 

 )53.(کبير

رونی و پيچيده ای دارد که علوم روان شناسی و انسان دنيای ناشناختۀ د
د آنرا شناخته و تحت یک قاعده و روان کاوی و روان پزشکی می خواھن

اما دنيای ناشناخته . شناسایی ھمچون فيزیک و ریاضيات درآورند,ابطهض
و پيچيده تری وجود دارد که این علوم ھنوز از درک آن عاجزند و آن دنيای 

 .دناشناختۀ روح می باش
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 )روح(حيات پنھانی انسان : فصل سوم                 

 

روح کلمه ایست به قدمت تاریخ انسان و جوھریست که بيش از ھر 
از قدیم اIیام . مسئلۀ دیگر فکر انسان را به خود مشغول داشته است

تاکنون از مذاھب گرفته تا فلسفه ھای پيشرفته و فرھنگ عامه و حتی 
خرافات دربارۀ روح اظھار نظر کرده اند و ذھن بشر را درگير مسئله و 

ه اند که به شھادت بزرگترین دانشمندان علوم تجربی خود وجودی نمود
با تمام این . علم در اواخر قرن بيستم پاسخ جامع و مانعی برای آن ندارد

مشکFت و برخوردھا که حتی باعث نزاع بين مکاتب فلسفی گوناگون 
موجودی یا چيزی به نام روح که مورد انکار بعضی , شده و وجود جوھری 

, ضی دیگر بوده باعث نشده که امروز علومی مانند فيزیک ھا و ابرام بع
ژن شناسی و روان شناسی و فيزیولوژی به کلی , زیست شناسی حيات

فقط می توان . ن دست بشویندآآنرا انکار کرده و به کلی از تحقيق دربارۀ 
 :گفت

 Fنه ترین مکاتب فلسفی و علمی به یک جمله فعFاکتفا کرده اند و " عاق
جھان روانی , ساختمان پيچيده و ذھنی او, که ما ھنوز راجع به بشرآن این

وی و دستگاھھای مغزی و عصبی وی و باIخره جھان ناشناخته ای که 
. ما اتم را می شناسيم. انسان از ان الھام می گيرد چيز زیادی نمی دانيم

در فيزیک فضایی و مھندسی .سيارات و کھکشان ھا را می شناسيم
باIترین قوانين را برای ایجاد بھترین شرایط . می کنيم ژنتيک تحقيق

اما مغزی را که اتم را می , اجتماعی و اقتصادی خود وضع می کنيم
 .شناسد و قوانين آنرا کشف می کند نمی شناسيم

طبيعی است که ھر چه تحقيق دراین باره بيشتر شود شناخت واقعی 
یکی از بزرگترین ھدف  حيات انسان بھتر ميسر می شود و این می تواند

 .ھای بشر در زندگی باشد

و صرف نظر از . امروزه روح در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفته است
با تکنيک حاضر ثابت کرده اند , اعتقادات مذھبی و فلسفی له و عليه روح

و چنين . که وجود روح مثل قلب و ریه و معدۀ انسان غيرقابل انکار است
زندگی بشر را تغيير " مسلما, اینکه به جواب برسد آزمایشاتی به شرط

خواھد داد و به بسياری از مکاتب فلسفی پوچی پایان داده و جنگ بين 



مادیون و روحيون به یک نقطۀ تفاھم می رسد و می توان از زندگی 
. انتظارات دیگر داشت و معنی و مفھوم آنرا به نحو دیگری جستجود کرد

بدون , ته ضمن بيان عقاید موافق و مخالفبه ھمين دليل در این نوش
طرفداری جدی از وجود روح  مھم ترین دIیل آزمایشگاھی مبنی بر وجود 

اما باید گفت که ما تا .روح و زندگی انسان پس از مرگ آورده شده است
شناخت کامل انرژی حيات و ذھن و شعور انسان و روح فاصلۀ زیادی 

نسبت به علوم دیگر بسيار ضعيف و داریم و پيشرفت بشر در این مورد 
 . ناچيز بوده است

آلن کاردک یکی از دانشمندان فرانسه در کتاب روح گرایان می  
 )1:(نویسد

اختFف عقيدۀ بسياری دربارۀ ماھيت روح وجود دارد که خود این اشکال از 
یک زبان کامل که ھر عقيده ای را با یک . ناشی می شود" روح"کلمۀ 

جلوگيری " اصطFح به خصوص نمایش می دھد از اختFف عقاید مسلما
 . می نماید

است و او وجود ) ارگانيک(به زعم بسياری روح اصل زندگی مادی  
. این ماده گرائی صرف است. مستقل ندارد و با قطع حيات از بين می رود 

این وسيله ایست تھی که صدائی درنمی آورد , به این مفھوم و با مقایسه
. به موجب این عقيده روح معلول است و نه علت. فاقد حيات است,

یک ) یا اصل ھوش است( دیگران فکر می کنند که روح اصل عقل است 
طبق نظر . که ھر موجودی یک بخشی از آنرا جذب می کند عامل است

آنان برای تمام کائنات یک روح بيشتر وجود ندارد که جرقه ای از آنرا بين 
بعد . موجودات باھوش یا ذیشعور در دوران زندگی آنان تقسيم می نماید 

کل مستحيل می شود برمی  از مرگ ھر جرقه به اصل عمومی خود که در
عقيده با این . رودخانه ھا و جویبارھا که به دریا برمی گردندمانند . گردد

در وجود ما چيزی باIتر , قبلی متفاوت است زیرا که در این فرضيه عقيدۀ 
شبيه این " از ماده ھست و چيزی بعد از مرگ باقی می ماند اما این تقریبا

 است که جوھری باقی نمی ماند زیرا ما فردیت نداشته و دیگر از وجود
روح کلی خداست و , در این عقيده. خود اطFع و آگاھی نخواھيم داشت
یا ھمه  Pantheismeاین پانته ایسم . موجودی بخشی از ربيوبيت است
آئين وحدت شھودی می گوید ھمه . خدائی یا آئين وحدت وجودی است

 )2.(چيز در خداست و خدا فراتر و باIتر از کل ھستی است



روح یک , به زعم عدۀ دیگر. لب مشکل می شوددر اینجاست که درک مط 
ه بوده و شخصيت و ھویت خود مادمستقل و جدا از , وجود معنوی است 

, این فرض شایع ترین عقيده و فرضيه است. را بعد از مرگ حفظ می نماید
اعتقاد به این وجود که بعداز مرگ باقی می ماند در , زیرا تحت ھر نام 

این دکترین . قل ار ھر تحصيFتی وجود دارداعتقاد غریزی انسان و مست
دکترین روح گرایان , که بر طبق آن روح علت است و نه معلول 

Spritualistes می باشد. 

از لحاظ زبان شناسی این سه , بدون بحث دربارۀ ارزش این دکترین ھا 
طریق استعمال کلمۀ روح سه عقيدۀ مختلف را به وجود می آورد که ھر 

Fح مخصوص را ایجاب می نمایدکدام یک اصط. 

پس این کلمه دارای سه پذیرش است و ھر کدام در نظر خود محق 
مشکل در زبان است که برای ھر سه عقيده یک کلمه بيشتر . ھستند
باید پذیرش کلمۀ روح را به یکی , برای جلوگيری از ھرگونه تناقض. ندارد

ئله تفاھم است و مس. انتخاب فرقی ندارد. از سه عقيده محدود نمایيم
ما فکر می کنيم آنرا در پذیرش معمول تر . بس و جنبۀ قراردادی دارد

به خاطر ھمين است که ما روح را موجود غيرمادی و منفرد می . بپذیریم
این موجود در این . دانيم که در ما وجود دارد و بعد از مرگ باقی می ماند
رای آن یک اصطFح صورت محصول ذھن ما خواھد بود که باز ھم باید ب

ما با وجود نبودن اصطFح برای دو عقيده دیگر چنين کلماتی را . بسازیم
 .وضع می نمایيم

ھر چه ) آلی(اصل زندگی مادی و ارگانيک, برای ما دیگر این اصل حياتی 
از , در تمام موجودات زنده مشترک است, که منبع آن می خواھد باشد

ر تمام موجودات زنده مشترک د, ھرچه که منبع آن می خواھد باشد
انسان می تواند صرف نظر از قوۀ تفکر . از گياھان گرفته تا انسان, است

کلمۀ . و اصل حياتی یک چيز جدا و مستقل است, وجود داشته باشد
به زعم عده ای اصل . نيروی حيات ھمان عقيده را به دست نمی دھد

قرار گرفتن ماده  حياتی یکی از صفات ماده است و اثری است که به علت
و به زعم عده ای دیگر اصل . در موقعيت به خصوص ایجاد می شود
در تمام کائنات پخش شده است , حياتی در یک سياله مخصوص قرار دارد

و ھر موجودی در موقع حيات مقداری از آنرا جذب بدن می نماید مانند 
پس این , اینکه می بينيم جمادات یا اجسام جامد نور را جذب می کنند 



چيزی نيست جز سياله الکتریکی , سياله حياتی است که به نظر برخی 
چيزی . این عقيده غالب است ... . عصبی و , حيوانی یا سياله مغناطيسی

را که نمی توان مورد اعتراض قرار داد اینست که موجودات آلی در خود 
نيکه این یک نيروی فردی دارند که پدیدۀ حيات را به وجود می آورد تا زما

نيرو وجود دارد زندگی مادی در تمام موجودات آلی مشترک است و این 
  .مستقل از ھوش و فکر است

ھوش و فکر قوای مخصوص بعضی از انواع آلی ھستند و باIخره در ميان 
انواع آلی دارای ھوش و قوۀ تفکر یک نوع ھست که دارای استعداد 

ازی نسبت به سایر وی برتری و امتيه معنوی به خصوص است که ب
 .موجودات به آن می بخشد و آن انسان است

نه ما دیگری را نفی می , تصور می شد که با پذیرش مفاھيم چندگانۀ روح
روح گرا می تواند روح را برحسب ھر کدام از . کنيم و نه وحدت وجودی را
بدون بحث از موجود غيرمادی مجزا که ھر نامی , دو تعریف اوليه درک کند

به این ترتيب این کلمه نمایندۀ یک مکتب خاص . واھد داشته باشدمی خ
این یک کلمۀ عامی است که ھر کس به سليقۀ خود از آن چيزی , نيست 

ھوش و حس , روح در اینجا نمایندۀ اصل زندگی مادی. برداشت می کند 
می توان گفت که . اخFقی است که آنرا با یک صفت مشخص می نمایيم

اصل ھوش و روح روحانی برای اصل فردیت ما بعد از  روح حياتی برای
و پس اینجا فقط مسئلۀ کلمات است اما یک مسئله . مرگ تعيين شده اند

به موجب این فکر روح حياتی در تمام . ھم برای تفاھم وجود دارد
روح فکری , حيوانات و انسان, گياھان: موجودات آلی مشترک است

روحانی فقط متعلق به انسان مخصوص حيوان و انسان است و روح 
 )3.(است

 :امانوئل کانت فيلسوف بزرگ آلمانی دربارۀ روح انسان می نویسد

وقتی بر سر راه , که از بررسی بيھوده ترین مسائل ابایی ندارد, فلسفه " 
تحقيقات خود مواجھه با اموری می شود که شک دربارۀ آنھا بدون کيفر 

 .را باور نمی کند سخت ناراحت شده آنھا, نخواھد بود 

این سرزنش برای فلسفه نيست که بيشتر در مورد ساده لوحی و خرافه 
آنان که نام و برجستگی دانشمندان را . پرستی عامه حساس باشند

آن چيزھایی را به باد تمسخر می گيرند که نه برای , ارزان می فروشند 



ت که این قابل تعریف است و نه برای بی سوادان و در ھمين جاس ءعلما
 ."دو را در یک سطح قرار می دھند

داستان کسانی که از آن دنيا آمده اند در خلوت بيان می شود و ھمه به " 
آن گوش می کنند اما در بين عامه مردم ھمه از گفتن خودداری می کنند 
و مسلم است که آکادمی علوم ھرگز چنين موضوعی را برای کنکور 

زیرا . مفيد نمی دانند" آن ھم آنرا اصFدانشگاه طرح نمی کند و اعضاء 
 .حدود عاقFنه ای بر این نوع سواIت تعيين نموده است, قانون احتياط 

داستان برگشتگان از آن دنيا ھميشه دارای معتقدین سری و پنھانی بوده 
اما دربارۀ آن . باورنکردنی است" اما از لحاظ عموم مردم کامF, است

انسان پس از مرگ را به خاطر مطالب زیادی که غيرممکن است که روح 
 )4."(انکار نمایم, دربارۀ آن شنيده ام

, کاميل فFماریون روح شناس قرن نوزدھم فرانسه در کتاب بعد از مرگ 
 :تحقيقات خود را چنين خFصه می کند

این پایه . روح مانند موجود واقعی وجود دارد و مستقل از بدن است - 1
 .به آن اشاره کردیم" ن است که قبFعقاید روح گرایا

, روح می بيند. دارای قوایی است که ھنوز علم آنرا نشناخته است  - 2
اگر فکر کنيم . فکر می کند و با دنيای خاکی در تماس است, می شنود 

روح انسان دارای قدرت و اثرات ) 5.(ھيچ احساسی ندارد اشتباه است
 ) 6.(فيزیکی است

و بدون مداخلۀ حسی از طریق تله پاتيک می تواند  روح از فاصلۀ دور - 3
 .عمل کند

در طبيعت یک عامل روانی فعال و عامل وجود دارد که ماھيت آن بر ما  - 4
 :پوشيده است و باIخره امروز می توان یک چيز دیگر بر آن افزود

روح بعد از ارگانيزم فيزیکی باقی می ماند و می تواند بعد از مرگ  - 5
 )7.(ر گردددوباره ظاھ

تجربه و آزمایش ثابت کرده که ارتباط فکری بين زندگان از فواصل دور 
یعنی ھمان کاری که بی سيم و تلگراف انجام می . برقرار شده است

پس تله پاتی مانند وجود ناپلئون و اکسيژن و قارۀ آسيا ثابت شده , دھد



اح مردگان و این تله پاتی و انتقال و ارتباط فکری ھمنيطور بين ارو. است
 . زندگان وجود دارد

مشاھدات فFماریون که در دو کتاب مشھورش جمع آوری شده است 
حال ماھيتش ھر ( جای شک باقی نمی گذارد که روح در ھر لحظه مرگ

از فاصلۀ دور روی فکر و ذھن زندگان عمل می کند و موجب ) چه ھست
ن در دو شنيدن ضربات و صداھای مختلف شده است که صدھا نمونۀ آ

 .کتاب وی آمده است

غيرقابل لمس که , به عقيدۀ فFماریون روح انسان از مواد نامرئی 
چشمان ما نمی بيند و دست ھای ما لمس نمی کند تشکيل می شود که 

فيزیک امروز . در شرایط عادی حيات ما قابل بررسی و ارزیابی نيست
تریليون دفعه  760و  380ثابت نموده است که چشم ارتعاشات اشياء بين 

تریليون دفعه یا بيشتر از  380ھر جسمی که پایين تر از . را می تواند ببيند
. تریليون دفعه مرتعش شود قابل دیدن به وسيلۀ چشم ما نيست 760

اگر موجودات یا اشيایی باشند که دارای ارتعاشات پایين تر از " مسلما
 )8.(ارقام فوق باشند چشم ما آنھا را نمی بيند

پاسخ این سوال " ا روح انسان و اشباح نيز چنين ھستند؟ علم باید بعداآی
کمااینکه عده ای معتقدند که مردگان روی امواجی زندگی می . را بدھد

به ھمين دليل قادر به دیدن . کنند که با طول موج دنيای مادی ما فرق دارد
 .آنھا نيستيم

روی اشياء ) اج اتریبه وسيلۀ امو( روح دارای نيرویی است که می تواند
. می نامند Telekinesie" تله کنيزی" " دورتر اثر بگذارد که اینرا اصطFحا

علم ھنوز تله کنيزی را قبول نکرده است اما امروزه کسانی ھستند که با 
ولی باز این دليل وجود روح نيست . اراده و فکر اشياء را جا به جا می کنند

, روان انسان اثرات فيزیکی عينی دارد. مو ما به دIئل محکم تری نيازمندی
نه تنھا فکر و روان و روح می توانند اشياء را جا به جا کنند و روی آنھا اثر 

درھا و پنجره ھا را " مثF, بگذارند بلکه می توانند ایجاد سر و صدا کنند
اما آنچه , امروزه این امور مشاھده و تجربه شده است. بسته و باز نمایند

 .رد شناخت ماھيت روح به عنوان یک موجود مستقل استاھميت دا

اگر ما بتوانيم ثابت کنيم که روح دارای موجودیت مستقل از بدن بوده و در 
" زمان و مکان مقيد نيست و با از بين رفتن بدن باقی می ماند مسلما



زیرا تله پاتی و انواع ادراکات فوق , ماھيت آنرا نيز می توانيم ثابت نمایيم
می تواند بخشی از نيروھای ناشناختۀ روان انسان باشد که با حسی 

مرگ از بين می رود اما بسياری از این ادراکات فوق حسی نشان می 
Fکسی که . عمل می کنند" دھد که بدن تاثيری در آنھا ندارد و آنھا مستق

اگرچه چشم او ھم بعد از مرگ از بين می رود باز , بدون چشم می بيند 
یا کسی که می تواند از جسم خود خارج شود با مرگ بدن  می بيند و

ادراکات فوق حسی اسرار . فيزیکی نيز می تواند از بدن خود خارج شود
ما با بحث از آنھا سعی می کنيم جھان . روح و مغز انسان ھستند

 .بشناسيم" ناشناختۀ روح را نسبتا
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               ادراکات فوق حسی: فصل چھارم                            
                 

ادراکات فوق حسی اصطFحی است که از زبان ھای اروپایی وارد زبان 
 Extra Sensorialفارسی شده است و آن ترجمۀ کلمۀ مرکب 

Perceptions می باشد. 

آنچه را که حواس پنجگانۀ ما حس می کند ادراکات حسی می نامند اما 
ن دارای پاراپسيکولوگ ھا و علماء علوم باطنی انسا, به اعتقاد روح گرایان

نيروھایی است که به حواس پنجگانۀ ما درنمی آید و با امور دیگری قابل 
مانند تله پاتی یا . این نيروھا را ادراکات فوق حسی می نامند. درک است

از لحاظ علم و فلسفه و  . دورآگاھی یا نھان بينی و پيشگویی و پيش بينی
العۀ آنھا بسيار مط, رابطۀ ادراکات فوق حسی با استقFل و وجود روح 

در لندن  1882جامعه تحقيقات روانی در سال . ضروری به نظر می رسد
موسسين آن از دانشمندان و محققين طراز اول و ھدف . پایه گذاری شد 

آنھا کسب معرفت و دانایی بدون استفاده اعضاء و حواس مادی بدن و 
 .بود) Henry Sidg Wich( اولين ریيس آن ھنری ریچ ویک 

به ریاست ویليام  1885ه تحقيقات روحی و روانی آمریکا در سال جامع
یکی از کارھای مھم جامعه تحقيقات روانی انتشار . جيمز تشکيل گردید
بود به نام تصویرھای ذھنی زندگی که در آن  1886مجله ای در سال 

طرح بعدی جامعه آمارگيری از توھمات . موارد ارادی تله پاتی درج می شد
 .اما فقط جنبه ھای تصادفی را جمع آوری نمی کردمردم بود 

سوالی را بدین ترتيب مطرح , جامعه تحقيقات روانی برای ھفده ھزار نفر
کرده بود که آیا شما در ھنگام بيداری کامل احساس نموده اید که یک 
شيی زنده و متحرک شما را لمس نموده و یا آنرا دیده اید یا یک صدایی را 

 چ ارتباطی به یک علت خارجی نداشته است؟شنيده اید که ھي

جواب مثبت ) یعنی ھزار و ھفتصد نفر( از ھفده ھزار نفر فقط ده درصد 
شبحی را ندیده و نه لمس , خود من نيز تاکنون چنين موجودی . دادند

اما دليل نيست آنچه . کرده و ھيچ ھاتف غيبی نيز به سراغم نيامده است
 .ته باشدرا که من ندیده ام وجود نداش



این ده درصد سواIت بعدی را نموده که آیا  زاجامعه تحقيقات روانی 
Fمرده است ؟ و بعد توجه خود را به مرگ " کسی را دیده اید که قب

ناگھانی معطوف داشت که به طور اتفاقی با توھمات مردم برخورد می 
یعنی توجيه می کرد که مبادا این توھامات به طور اتفاقی با مرگ . کرده

 .فFن کس برخورد نموده باشد

جامعه کوشش کرده که تصادف و اتفاق و خياIت ماليخوليایی را از این 
با محاسباتی که انجام شد برخورد مرگ ھا با توھم . تحقيقات دور نماید

بود اما  19000در  1این آمار شانس و تصادف نسبت . بود 63در  1مردم 
تنھا مشکلی که در این آمار وجود دارد صداقت کسانی است که 

 .خود را اعFم نموده اندمشاھدات 

 

 آزمایشات راین   

پيشرو . به بعد آزمایشات زیادی انجام شد 1930دربارۀ تله پاتی از سال 
راین استاد روان .ب.فن کارت خوانی در تله پاتی شخصی است به نام ژ

به . راین کارت ھای مخصوصی را ایجاد کرد. شناسی دانشگاه دوک آمریکا
صليب و خط , ستاره , مربع, پنج عFمت دایره که دارای ZENERنام زنر 
شخص می بایست عFمت . ھر بستۀ ورق دارای پنج کارت بود. مواج بود

روی این کارت ھا را که شخص دیگری به نام عامل می خواند حدس بزند 
. در ھر دور رسانده بود 1به  5و با این آزمایش احتمال تصادف و اتفاق را 

شانسی ورقی را که دیگری خوانده است  احتمال اینکه حدس زننده
در این کار . ( حدس بزند با متد آماری توسط راین محاسبه شده بود

  :  حساب احتماIت در امتيازات به این ترتيب نوشته شده

      P=001               3-^10یا 

این فرمول نشان می دھد که با آزمایش ورق ھای زنر حدس اتفاقی 
به این ترتيب بين حدس زننده و . توسط اشخاص یک در ھزار خواھد بود

اولين و مھم ترین کتاب راین به نام . عامل ارتباط فکری برقرار می شد
آنچه که در این کتاب . انتشار یافت 1934ادراکات فوق حسی در سال 

متياز زیادی بود که دانشجویان دانشگاه در این آزمایشات به جالب بود ا
بعضی از آنھا امتيازاتی به دست آورده بودند که . دست آورده بودند

 Pearteدر آزمایشات پرت . احتمال تصادف را به یک در ميليون می رساند



در ساختمان دیگری قرار داشت یک کارت را پرت  Pearceکه طرف او پرس 
, دایره , دایره مربع .( رس حدس می زد که این کارت چيستمی دید و پ

با آزمایش در  1825از  Pearceپرس .) صليب یا خط موجدار است, ستاره
 .معدل آورد 7.5ھر دور نمرۀ 

 P=10^-20یعنی  

زیرا از بيست و پنج مرتبه حدس ممکن است پنج تای آن تصادفی درست  
 )1.(را کمتر می نمایدحدس زده شود و ھرچه باIتر رود تصادف 

در ھر صورت خود پروفسور راین نمی گوید که این آزمایش دقيق تله پاتی 
. است اما در ھر حال یک نوع ادراک فوق حسی انسان را ثابت می نماید

شخص این . است Clairvoyanceآشکارترین این ادراکات روشن بينی یا 
ل دیگری دور از چشم او کارت ھا را با فکر می تواند ببيند حتی اگر در مح

و یا . باشند و یا با تله پاتی شخص می تواند فکر آزمایش کننده را بخواند
ممکن است آزمایش شونده بتواند آینده را ببيند و به این ترتيب عمل 

یا آینده نگری و  Precognitionآزمایش کننده را پيش بينی نماید که به آن 
 )2.(پيش بينی می گویند

ین آزمایشات نمایانگر وجود حواسی است که ارتباطی به در ھر حال ا
 .ارگان ھای فيزیکی بدن ندارد

 

 :انواع ادراکات فوق حسی

نھان ( تله پاتی یا انتقال فکر از راه دور : ادراکات فوق حسی عبارتند از 
یعنی دیدن بدون حس  Clairvoyanceروشن بينی  ) . بينی یا دورآگاھی

تله کنيزی . دیدن و یا دانستن آینده Precognitionپيش بينی , باصره
Telekinesie  یا حرکت دادن اشياء از راه دور وPsychokinesie  یا حرکت

و موارد دیگری که ضمن این قسمت از آنھا . اشياء با اراده و نيروی روحی
 .صحبت خواھيم کرد

این . تله پاتی و روشن بينی است,مشھورترین ادراکات فوق حسی 
در زبان . به خصوص روشن بينی . طFحات درست انتخاب نشده انداص

فارسی و در اصطFح اھل نظر آنرا بصيرت گویند که باز رسا نيست زیرا 
ھمچنين کسانيکه دارای ) یعنی رابطين بين ارواح و زندگان( مدیوم ھا 



چنين قوه ای ھستند اعتقاد دارند که بسياری از اشياء دوردست را می 
اما از آنجایيکه این درک ھيچ ارتباطی به حس باصره ندارد . بينندتوانند ب

یا فھم و درک از  Telesthesiaدانشمندان این فن اصطFح دیگری را به نام 
 .راه دور را پيشنھاد نموده اند

در آزمایش ادراکات فوق حسی این آزمایشات برحسب محتوی اطFعات  
اما سوال دربارۀ منبع . ی شوندتله پاتی یا روشن بينی ناميده م, حاصله

تله پاتی وقتی است که اطFعات از فکر و مغز دیگری . اطFعات است
 . صادر شده باشند و روشن بينی از اشياء فيزیکی حاصل می شود

در تله پاتی اطFعات حاصله ممکن است راجع به حالت ذھنی شخص 
مشاھده می  مقابل بوده یا راجع به حوادث مادی و فيزیکی باشد که او

 .نماید و یا در گذشته شاھد بوده است

زیرا , در روشن بينی اطFعات می تواند دربارۀ حالت ذھنی یک فرد باشد
اگر به وسيلۀ روشن بينی یک شخص بتواند ورق ھای بسته ای را ببيند 

می تواند رفتارھای روانی شخصی که منجر به عصبانی شدن یا " مسلما
 . يندترسيدن او می شود را بب

از دیدگاه محققين . سومين نوع ادراکات فوق حسی پيش بينی است
یک درک فوق حسی است که در آن اطFعات " پيش بينی" روان شناسی 

در اینجا درک معلول است قبل از علت یا . دربارۀ آینده و ناشی از آنست
 .شناخت امور آینده است که استنباطی می باشد

تله پاتی و روشن بينی را با , راین کرد از اولين کارھایی را کهیکی 
آزمایشات روشن بينی . آزمایش از سایر ادراکات فوق حسی جدا نمود

یک دسته ورق . Dtراین نوعی کارت خوانی از باI به پایين بود موسوم به 
به طوریکه خال ھای آن قابل دیدن , را برمی زد و روی ميز می گذاشت 

خال ھای روی ورق را از باI تا پایين آزمایش شونده می بایست . نبود
کسی به ورق ھا دست نمی زد تا آزمایش شونده تمام حدس . حدس بزند
 .خود را بزند

در آزمایش تله پاتی ورق به کار نمی رود فقط عامل یا طرف آزمایش باید 
در تله . عFمت کارت ھای زنر را که طرف دیگر می خواند بگوید چيست

Fمت پاتی عامل روی یک ع )Fتمرکز می نماید و ) دایره یا بيضی"مث
شخص آزمایش شونده در واقع فکر عامل را خوانده و می گوید چه فکر 



در حاليکه در روشن بينی آزمایش شونده باید اطFعات را از . کرده است
 .خود ورق ھا و فکر خود بگيرد نه از فکر دیگری

ت و در بعضی اشخاص راین در این آزمایش نيز موفقيت ھایی داشته اس
نتيجه آزمایش بسيار چشم گير بوده و احتمال تصادف را بسيار تقليل داده 

یکی از شاگردان راین در آزمایش روشن بينی نمره ای آورد که . است
  :   احتمال حدس شانسی را می توان با فرمول زیر نشان داد

        P  =10^-8 

طFعات حاصله است که یا فرق بين تله پاتی و روشن بينی در منبع ا
چنين اختFفی نشان می دھد که رفتارگرایی . فکری است یا فيزیکی 

غلط است و فقط رفتار عينی شخص نمی تواند محل مطالعات روان 
 . شناسی باشد

ما چه حقی داریم که فرض کنيم که منبع اطFعات : اما یک سوال می ماند
ه تمام تجربيات مربوط به تله پاتيک ذھن یا تجربۀ عامل است؟ و اینک

Fاین فرضيه مورد قبول قرار گرفته و تله پاتی " عمليات مغزی است؟ فع
 .نيز دليلی عليه آن ندارد

پس روشن بينی نيز , اگر در تله پاتی منبع اطFعات عمليات مغزی است 
تعاریف قابل قبول . طبق تعاریف از پيش قبول شده ای نيز عمل می کنند

ناقص ھستند و با این تعاریف تله پاتی قابل بررسی  برای روشن بينی
مگر اینکه فيزیولوژیست ھا ثابت نمایند بعضی از تجربيات انسانی , نيست

آن وقت ما می توانيم دریابيم که چنين , ارتباطی به عمليات مغزی ندارد 
معذالک برای اینکه تله . تجربياتی از طریق تله پاتی قابل انتقال است

بررسی و آزمایش بشود ما باید آنرا به عنوان یک ادراک فوق پاتی قابل 
( حسی تعریف کنيم که در آن اطFعات از شخص دیگری ناشی می شود

و روشن بينی باید به عنوان ادراک فوق حسی تعریف ) از فکر یا از مغزش
 زفيزیکی به دست می آید و نه از مغشود که در آن اطFعات از اشياء 

 .انسان

با " مسلما, از تله پاتی و روشن بينی نتيجۀ کار و عمل مغز باشد" مسلما
فرضيۀ ما که از آنھا برای اثبات بقای روح پس از مرگ استفاده می کنيم 
مطابقت نمی نماید اما چنانچه تله پاتی و روشن بينی جدا از مغز عمل 

ھد بود و آن وقت فساد و از بين رفتن مغز موجب نابودی آنان نخوا, نمایند



. می توان به یک عمل ذھنی مستقل از مغز و ارگان ھای بدن دست زد
اگرچه بسياری از افراد ھنوز به روشن بينی اعتقادی ندارند ولی موارد 

 .حقيقی از دیدن آینده وجود داشته و دارد

یا حرکت دادن اشياء با فکر یکی دیگر از ادراکات  Telekinesieتله کنيزی 
چه علم ھنوز تله کنيزی را قبول نکرده است اما گر. فوق حسی است

مشاھده و تجربه ثابت شده است که کسانی , عکس , امروزه با دليل 
 URIGELERیوری گلر . ھستند که با اراده و فکر اشياء را جابه جا می کنند

جوان اسرایيلی کسی است که با نگاه عقربۀ ساعت ھا را از کار انداخته 
کليد و سوزن , درست نموده و با تمرکز فکر قاشقو ساعت ھای خراب را 

من خودم از تلویزیون فرانسه شاھد عمليات محيرالعقول . را خم می نماید
او در کليۀ آزمایش ھا سرافراز از آب درآمده و او دارای نيروی . وی بودم

فوق طبيعی است که با نگاه و تمرکز حتی انگشتر را توی دست خرد می 
نویسندۀ آن معتقد , چند سال پيش در اروپا منتشر شد در کتابی که. کند

بود که یوری با ساکنين کرات دیگر در تماس بوده و آنھا ھستند که از 
بچگی این قدرت را به او بخشيده اند و او مدام با آنھا و سفينۀ فضایی آنھا 

ما بدون قضاوت راجع به ادعای نویسنده و بدون بررسی . در تماس است
یک نکته را , نظر وی و اثبات وجود موجودات فوق زمينی صحت و سقم 

باید اعتراف کنيم و آن اینست که یوری گلر دارای چنين قدرتی بوده است 
 )3.(و نظير وی در دنيا کم نيست

اصطFح ادراک فوق حسی نشان می دھد که این پدیده مانند ادراک یا 
این دو اختFف  زیرا بين, البته این گمراه کننده است. قوۀ حسی است
حتی موفق ترین حدس زنندگان ورق نمی توانند بگویند . فراوان وجود دارد

پس قوه و ادراک حسی برای . چند تا از حدس ھای آنان موفق بوده است
در ھر حال این نوع آزمایشات راه را برای اثبات . آنان مدل خوبی نيست

این راه پيشرفت  ادراکاتی بدون ارگان ھای بدن باز می کند و ھرچه در
نيروھای پنھان انسان به طور افزون تری کشف و در , بيشتری حاصل شود

 .خدمت او قرار می گيرد

, مسيحيت, اسFم, ب بزرگ توحيدی مذاھ :دليل بقای روح بعد از مرگ
اگر . ھودیت به بقای روح بعد از مرگ معتقد بوده و به آن بشارت داده اندی

ملتی و یا گروھی به مذھب خاص اعتقاد نداشته باشند گفته , فردی 
در حاليکه اگر . ھای آن مذاھب نيز مورد بی اعتقادی آنان واقع می شود 



آن گفته ھا در آزمایشات فيزیکی ثابت شود دیگر شکی برای کسی باقی 
به ھمين دليل بسياری از دانشمندان بدون توجه به اعتقاد , نمی گذارند

مذھبی گروه یا دسته ای خود در پی کشف اسرار حيات و زندگی بشر 
امروز این موج عظيم برای شناخت اسرار و مرگ و بقای روح . برآمده اند

روان شناسان و حتی علمای علوم , بعد از مرگ در بين روح شناسان
اگرچه عرفا و مشایخ مشرق زمين و حتی . بی برخاسته استتجربی غر
اشراق و بزرگان فلسفه ھند بدان پرداخته اند ولی آزمایش و ,فFسفه 

تجربه می تواند گروه انبوھی از بی اعتقادان را به صف معتقدین کشيده و 
طبيعی است که این علم ابدی نيز . در اسرار حيات را بر روی آنان بگشاید

بشر انقFبی به وجود خواھد آورد که حتی کشف الکتریسيته و  در زندگی
 .تجزیۀ اتم نتوانسته است به وجود آورد

, اعم از علوم تجربی( انسان برای اینکه در یکی از رشته ھای علمی 
بخواھد دکترا بگيرد باید حدود بيست و دو سال به ) دقيقه یا اجتماعی 

آن وقت چطور علم بی . است طور متوسط وقت صرف کند و تازه اول راه
انتھایی چون علم روح شناسی و شناخت ابدیت باید ظرف چند روز یا چند 

 ماه یا فقط با چند جلسه احضار روح و دور ميز نشستن آموخته شود؟

کمال سرنوشت بشر را به دگرگونی کامل " این ھم علمی است که قطعا
 .می کشاند

. قای روح بعد از مرگ معتقد بودندغير از ادیان توحيدی فFسفۀ بزرگ به ب
شيخ , کانت و در ایران نيز غير از اشراقيون و عرفا, دکارت, افFطون
به بقای روح اعتقاد ) صدرالمتالھين( ابوعلی سينا و مFصدرا, الرئيس 

اما در قرن بيستم روان شناسان و فFسفه بسياری به طور . داشته اند
بسياری از . پس از مرگ برآمدند عملی و آزمایشی در پی اثبات زندگی

آنان متدی را به کار بردند که در آن ادراکات فوق حسی و ارتباطات با روح 
را به صورت یک پدیدۀ مستقل درآورده و حتی ارتباط با ارواح مردگان را 

به این ترتيب که ارتباط . مانند یک قوه یا ادراک فوق حسی ثابت نموده اند
ی و روشن بينی و انتقال اشياء یا فکر قابل آزمایش با ارواح مانند تله پات

اما نکتۀ مھم اینست که آیا پيغامی که از درگذشتگان می رسد آیا . باشد
 جنبۀ تله پاتی دارد یا پيام مستقيم خود روح است؟



برای حل این قضيه می توان تله پاتی و روشن بينی را ادراکات فوق 
را تله پاتی روحانی یا معنوی حسی انسانی ناميد و پيام درگذشتگان 

 .ناميد

اما امروزه تله پاتی با مطالعۀ ادراکات فوق حسی طرفداران خود را از 
. دست داده و ھنوز ھم به طور جدی دانشمندان با آن موافق نيستند
ارتباطات مدیومی تا زمانيکه قابل ارزیابی ھستند می توانند دليلی برای 

شامل زندگی پس از مرگ نمی شود که در این تعریف .( تله پاتی باشند
البته علم امروز ارتباطات مدیومی و تله .) ھر حال تعریف رسایی نيست

" پاتی را کافی برای اثبات زندگی پس از مرگ نمی داند در حاليکه ما بعدا
دIیلی از ھمين نوع ارتباط مدیوم ھا ارائه می نمایيم که تا اندازه ای مثبت 

گرچه آن دليل محکمه پسند و Iبراتواری که . ستندزندگی پس از مرگ ھ
معذالک امروزه , علم می جوید کمتر در دسترس روح شناسان قرار دارد

ھيچ روان شناسی قوای فوق حسی مدیوم ھا را انکار نمی نماید اما 
اینکه ذھن یا شخصيت بعد از مرگ باقی می ماند یا ترکيب ھر دو موجب 

عده ای از . نظر دقيق و کاملی وجود نداردبقای حافظه می شوند یا نه 
روان شناسان و دانشمندان معتقدند که ارتباط مدیوم ھا با درگذشتگان 

بلکه مدیوم از ادراک , )و روحی وجود ندارد( فقط نوعی تله پاتی است
استفاده نموده و این , فوق حسی خود که ھمان تله پاتی می باشد

 .ارتباط برقرار می شود

ایان به خFف آن معتقدند و می گویند این یک روح مستقل و آگاه اما روح گر
است که اطFعات خود را به مدیوم می دھد و مدیوم ھرگز برای دادن این 

بلکه روح شخص درگذشته بدن . اطFعات از تله پاتی استفاده نمی کند
 . مدیوم را به کمک گرفته و از طریق او مسایل را با دیگران مطرح می کند

گروه مخالف روح و وجود تله پاتی . ابتدا به بحث گروه اول می پردازیم ما
 :سه دليل ارایه می نمایند

, این ارتباطات بيشتر مردگان را مورد نظر قرار می دھد تا زندگان را  - 1
 .یعنی کسانيکه مردم چيزی راجع به آنھا نمی دانند

ار می گيرد مواردی است که مدیوم به جای شخصيت تماس گيرنده قر - 2
 .و با صدا و حالت او حرف می زند در حاليکه ھيچ وقت او را ندیده است



به مدیوم به مدیوم ادراکات فوق حسی نسبت می دھند که ما دليل  - 3
به خصوص نمی توانيم اطFعات مختلفی از . قطعی بر وجود آنھا نداریم

تيجه در ن. اشخاص و مکانی که مدیوم ھرگز ندیده است به دست آوریم
اھميت  Broadبرد . راست و غلط بودن این اطFعات بر ما روشن نيست

در انگلستان و فرانسه تمام مدیوم ھا و . چندانی به دليل اول نمی دھد
در فرانسه اعتقاد به روح گرایی از . مشتریانشان روح گرا ھستند

انگلستان کمتر است و بسياری از مدیوم ھا که به وسيلۀ اوژن استی 
Ogene Osty  عات را راجع به مردگان میFمطالعه شده اند ھمان اط

 .دھند که راجع به زندگان بدون ادعا که توسط ارواح داده می شوند

بسياری معتقدند که ادراکات فوق حسی را ھم می توان به زندگان 
اما به نظر عده ای اگر بعد از مرگ فقط اثر . نسبت داد و ھم به مردگان

اقی بدانيم کافی نيست که پدیدۀ ارتباط با ارواح را حافظه و ذھن را ب
" زیرا پيام ھای مدیوم ھا مکررا. تعریف و مشخص کرد و بفھميم چيست

به وقایعی اشاره می نماید که بعد از مرگ تماس گيرنده اتفاق افتاده 
آنھا باید بتوانند بر " اگر چنين پيام ھایی از ارواح ناشی شود قطعا. است

در حاليکه ما باز دليلی برای این کار ) 4.(نظارت نمایندزندگی زمينی 
اما روح گرایان برخFف دانشمندان فوق ذره ای در استقFل روح و . نداریم

و ارتباط با مدیوم ھا را با . بقای آن بعد از مرگ به خود تردید راه نداده اند
بلکه  واقعی دانسته و آنرا به قدرت تله پاتيک مدیوم نسبت نداده, ارواح

 .آنھا را فقط واسطۀ بين دو دنيا دانسته اند

ما در اینجا پدیدۀ مدیومی را ھمراه با دليل روح گرایان مورد مطالعه قرار 
 .می دھيم

مدیوم ھا اشخاصی ھستند که از حواس خيلی تيز و پيشرفته ای 
آنھا به مذھب خاصی . روشن بين و روشن شنو ھستند. برخوردارند

این نوع .توانند با مذھب یا حتی فاقد آن باشند می . بستگی ندارند
یکی از ) 5. (استعداد در ھمۀ اشخاص ھست و فقط باید آنرا پرورش داد

 Allanپيشروان مکتب روح گرایی در فرانسه موسوم به آلن کاردک 
Kardec وی در . در قرن نوزدھم کتاب مدیوم ھا را به رشتۀ تحریر درآورد

بعضی از این . ا طبقه بندی نموده و نام بردکتاب خود چھل نوع مدیوم ر
طبقه بندی البته امروزه مبھم است مانند مدیوم ھای موتور که حرکت 

اما مدیوم . کار آنھا چندان روشن نيست. داخلی بدن را به وجود می آورند



ھای دیگری ھستند که بدون دخالت انسان موسيقی می نوازند و 
مدیوم . ادرند به خوبی بنویسندھمينطور مدیوم ھای بی سوادی که ق

نادر ھستند " ھای موسيقيدان و نویسنده بدون کمک انسان زنده تقریبا
مدیوم ھا دارای اطFعات غنی دربارۀ روح و زندگی پس . ولی وجود دارند

, گرچه جھان علم با تردید اما دودلی به آنھا می نگرد. از مرگ می باشند
مسایل حيات را برای انسان روشن ولی پدیده ای ھستند که بسياری از 

آنچه که از لحاظ علمی پدیده مدیومی قابل فھم است . می نمایند
مثل دستگاه گيرندۀ . اینستکه ذھن مدیوم ھا فوق العاده حساس است

آنھا نيز نسبت به تله پاتی و . حساسی که صداھا را خيلی خوب می گيرد
فکر خود جمFت و گفته می توانند با . تله پاتی ناخودآگاه حساس ھستند

, ھایی که در گذشته رد و بدل شده است را به خوبی گرفته و صبط نمایند
زیرا ھيچ چيزی بنابر اصل مشھور Iوازیه از بين نمی رود و ھيچ چيز ھم 

ھمه چيز در عالم ھستی موجود است و تنھا تغيير و . به وجود نمی آید
موجب ظھور یا افول پدیده ) که انرژی نيز نوعی ماده است( تبدیل ماده 

به ھمين دليل آنچه که از . ھای طبيعی و یا فوق طبيعی می شود
ارتعاش صدا و تصویر در طبيعت باقی مانده است به وسيلۀ مدیوم قابل 

پس مدیوم می تواند صدای یک شخص . شنيدن و یا دیدن می باشد
ار درگذشته را بشنود و اطFعات خود را به آن کس که در جلسۀ احض

البته این عقيده نزدیک به نظر طرفداران . ارواح نشسته است انتقال دھد
ولی دیدن و شنيدن پدیده ھا و صداھا تنھا نسبت به . تله پاتی می شود

گذشته نبوده و ھمانطور که در باI اشاره شد اطFعات زیادی از مدیوم ھا 
از دیدن متعلق به بعد از مرگ شخص احضارشونده بوده و موارد بسياری 

ما باز مجبوریم این سوال را در اینجا . واقعی آینده وجود داشته است
عاری از ھرگونه شيادی و " کامF( مطرح کنيم که پدیدۀ آینده بينی واقعی 
دليلی برای بقای روح بعد از مرگ ) حقه بازی که در این زمينه رایج است

 رود؟ھست؟ یا این استعداد انسان نيز با مرگ او از بين می 

روشن شنوایی و تله پاتی و تغيير اشياء , آینده بينی نيز مثل روشن بينی
اگر این حواس بدون دخالت . با فکر و روان از ادراکات فوق حسی است

اندام ھای بدن کار و عمل می کنند پس چه دليلی دارد که با از بين رفتن 
ازند پس بعد از بدن اگر مستقل از بدن به کار بپرد. بدن آنھا نيز از بين بروند

 .ھم به کار خود ادامه می دھند و ارتباطی با آن ندارند



در اینجاست که ھر چه بيشتر دربارۀ ادراکات فوق حسی و پدیده ھای 
مدیومی مطالعه شود راز بقای روح بعد از مرگ بيشتر فاش گشته و بعد 
و از حالت اعتقاد خارج شده و به صورت یک تئوری ثابت شده درمی آید 

معدن شناسی و , سپس پدیده شناسی روح ھمچون گياه شناسی
 .ميکرب شناسی مورد مطالعه قرار می گيرد

در اینجا در پدیده شناسی مدیومی یکی از وقایعی که اتفاق افتاده و 
 :حقيقت محض است بيان می شود

یکی از محققين و روح شناسان مشھور  Leo Talmondiلئوتالموندی 
جھان ممنوع اشاره به پدیده ھای گوناگون ادراکات فوق  ایتاليایی در کتاب

 :حسی و مدیومی چنين می نویسد

برای اولين بار گوستاوآدلف رل را مFقات  بود که من 1961در ماه مارس " 
به نقاشی و خاطرات دوران . او تحصيل کرده ای از اھل تورین بود . کردم

از آن دوران را جمع آوری ناپلئون عFقه وافر داشت و مجموعه گرانبھایی 
در بعدازظھر یک چھارشنبه از ميFن به او تلفن کردم و برای پس . کرده بود

کارھای دیگری در تورین . فردا یعنی جمعه با او قرار مFقات گذاشتم
داشتم و در بعدازظھر پنج شنبه وارد تورین شدم که قبل از دیدن دوستم 

زه مستقر شده بودم که رل در ھتل کوچکی تا. آنھا را انجام بدھم
عقيده ام را عوض : از آن طرف سيم گفت . غيرمنتظره به من تلفن زد

به او . به جای فردا شب امشب بيا دیدن من در ساعت نه و نيم . کرده ام 
چطور فھميدی که من وارد شده ام و آدرس ھتل مرا از کجا پيدا : گفتم

می کردم که ناگھان خود  داشتم با مداد نقاشی: کرده ای؟ او جواب داد
 .91اتاق. ھتل پ. به خود نام و آدرس ترا روی کاغذ نوشت

وقتی در ساعت . این اولين دليل استعداد وی در ادراکات فوق حسی بود
نه و نيم وارد منزل او شدم یک کيف چرمی در دست داشتم که کاغذھای 

می بينم " :به محض اینکه وارد اتاق کار او شدم گفت. زیادی توی آن بود
که کيف شما حاوی دو مقاله دربارۀ تله پاتی است که کامل شده اما ھنوز 

 ."چاپ نشده است و موضوع جالبی است

من مقاله ای دربارۀ تله پاتی نوشت ھبودم اما چطور . درست بود
توانسته بود آنھا را بفھمد و ببيند؟ بدون اینکه مجال بدھد که من راجع به 

باید به شما عرض کنم که لطيفه ای که مربوط به : " گفت,آن فکر کنم 



. ناپلئون است و شما در مقالۀ دوم از آن صحبت کرده اید درست نيست
 ."می توانم آنرا ثابت کنم

خود دليل آنرا  هو باIخره پس از گشتن بين پرونده ھای زیادی در کتابخان
 .ارائه کرد

ای خود نمایشھای استعداد ھ, گوستاوآدلف رل غير از مسایل باI از 
پيشگویی در مورد وقایع گویا که تمام درست از آب . جالبی ارائه داد

 .درآمد

روز جمعه دوباره من به منزل او رفتم و یک عکس جوان از یکی از روزنامه 
ما به . ما لحظات فراموش نشدنی را در منزل او گذراندیم. ھا با ما بود

بعد ما را به . ن پرداختيمجای عکس گرفتن زیاد به آزمایشات گوناگو
کتابخانه غنی خود برد و گفت که برای آزمایش ھا و تجربه ھای علمی 

ما کتاب ھای زیادی به زبان . خود ھر چقدر کتاب که می خواھيد بردارید
 .ھای مختلف برداشتيم و به دنبال ميزبان خود روانه شدیم

در آنجا ما  .در یک اتاق بزرگ او در ھفت یا ھشت متری ما قرار گرفت
من یه . شاھد چيزھایی بودیم که یک فکر سالم کمتر می تواند قبول کند

یکی از کتاب ھایی که زیر بغل عکاس جوان بود اشاره ای نموده و از 
" البته کتاب ھا کامF. ميزبان خواھش کردم که یکی از صفحات آنرا بخواند

اب ھایی که من عکاس جوان نيز ھمان اشاره را نسبت به کت. بسته بودند
صفحات انتخاب شده را از روی " گوستاو رل دقيقا. برداشته بودم کرد

با خود گفتم شاید انتخاب صفحات کتاب را به فکر . کتاب ھای بسته خواند
به ھمنی دليل ابتدا ورق ھایی را انتخاب کردیم و بعد , ما تلقين می کند 

" باز دقيقا. نمودیم از روی شماره و عدد ورق ھا صفحات کتاب را انتخاب
صفحات را خواند و بعد از کنترل به ما ثابت شد که او قادر است کتاب ھای 

 )6.(بسته را بخواند

از این نوع پدیده ھا و استعدادھای غيرقابل انکار در بين اشخاص زیاد 
دیده شده و شواھد آن کتاب ھای زیادی است که دربارۀ آنان نوشته شده 

قوه و نيرویی انسان دارد که خارج از ارگان  این نشان می دھد. است
ھای بدن می تواند عمل نموده و دارای ھمان قدرت حواس پنجگانۀ بدن 

  .است



روح گرایان بسياری ادراکات فوق حسی را دليل بر بقای روح پس از مرگ 
دانسته و روح را به عنوان یک موجود آگاه و متفکر ھمچون خود انسان که 

معذالک دانشمندان بسياری به . د قلمداد نموده اندفقط جسم مادی ندار
خاطر نقصی که در سيستم تحقيق در مورد ادراکات فوق حسی وجود 

اصالت , دارد و ھمچنين حقه بازیھای مداوم که در آن مشاھده می شود
 . آنرا مورد تردید قرار داده اند

ی بسياری از فFسفه معتقدند که ادراکات فوق حسی مفھوم متافيزیک
پس مادی گرایی آنرا رد . دارد و قابل تعریف از طریق علم فيزیک نيست

. نموده و بالعکس ادراکات فوق حسی نيز ماتریاليسم را انکار می نماید
اگر روان . فيزیکی معتقد بود- برای حل این تضاد باید به دوگانگی روان

رار می علم فيزیک آنرا مورد مطالعه ق" دارای اثرات فيزیکی باشد طبيعتا
در غير این صورت چون روان دارای . مثل ارتعاشات ناشی از مغز,دھد 

فلو -آ. اثرات مادی و عينی نيست فيزیک از مطالعۀ آن دست برمی دارد
A.Flew  می نویسد" متد جدید تحقيقات روانی" انگليسی در کتاب: 

ادراکات فوق حسی دليل مھمی برای فلسفه و یا حتی علم محسوب " 
زیرا صرف نظر از اثرات غيرعادی ضعيفی که روی بعضی از . نمی شوند

ھيچگونه تاثيری نداشته و ھمه چيز مانند سابق , امور یا اشياء می گذارند
و معلوم نيست به چه دليل وقتی که این ادراکات به . بر جای خود ھست

منقلب " استثنایی بر اصل کلی عمل می نماید دانشمندان باید فوراعنوان 
ما نباید اصول علمی را که به وسيلۀ ادراکات فوق حسی زیر پا . شوند

گذاشته می شوند رھا کنيم بلکه برعکس باید از آن اصول به عنوان اصول 
اما نظر به نادر بودن . علمی کشف کنندۀ ناشناخته ھا استفاده نمایيم

بھتر است که این نوع پدیده ھای ناراحت , ه ھای قوای فوق حسیپدید
کننده از سایر پدیده ھا جدا شده و  به عنوان زمينه ای شناخته شود که 

اما این یک . در آن طبيعت متاسفانه قوانين غيرقابل کشف ایجاد می نماید
Fای زیرا تا آنجا که می دانيم علم اگر پدیده ھ, غيرعلمی است" رفتار کام

نادر را درنظر نمی گرفت و ھرچه را که با تئوری ھای جاری وی مخالفت 
اگر فيزیکدان ھا .به پيشرفت امروز خود نائل نمی شد, داشت رد می نمود

پدیدۀ مغناطيسی را ندیده می گرفتند و به اصول مکانيک نيوتون به عنوان 
فيزیکی امروزه فيزیک با , اصول کشف کنندۀ ناشناخته ھا قانع می شدند

 ) 7."(که داریم زمين تا آسمان تفاوت داشت



پس بنابه نظر این نویسنده علم باید به پدیده ھای ناشناخته پرداخته و 
 H.H.Price. برای توسعه اھداف خود آنان را مورد بررسی دقيق قرار دھد

می گوید فيزیک با  یکی دیگر از نویسندگان انگليسی موسوم به پرایس 
ابتدا تله پاتی را به عنوان عمل یک . تباین و تضاد دارد ادراکات فوق حسی

فکر روی فکر دیگر مطرح می نماید و می گوید برای اینکه تله پاتی را به 
Fبا امواج رادیو مقایسه نموده و آنرا " آزمایش درآوریم ابتدا باید آنرا مث

ل رد یاما به سه دليل این تئوری قا. يمشبيه تشعشعات فيزیکی بدان
 :تاس

که به تمام شکل ھای شناخته شدۀ ) 8(قانون عکس مجذور فاصله , اول
تنھا استثناء کانون یک شعاع نوری . ( تشعشعات فيزیکی حاکم است

و این قانون ربطی به . است که با دور شدن کمتر ضعيف می شود
آزمایشات تله پاتی روی اشخاصی که در مسيرھای مختلف بوده اند و با 

 .)ندارد, ده استموفقيت انجام ش

در تئوری تشعشع فيزیکی وقتيکه فاصله اشعه از منبع تشعشع خيلی 
 .ما باید یک کاھش چشم گير در سطح شمارش آن بيابيم, زیاد شود

اما تمام آزمایش کنندگان تله پاتی موافقند که چنين تغييری بين منبع 
یعنی بين منبع اصلی تشعشع و سطوح ( اصلی آزمایش و شخص دیگر 

وجود نداشته و آزمایش ھای موفقيت آميزی در ) ستقيم حرکت نورم
اما در حاليکه ھر چه فاصلۀ آنھا . فاصلۀ صدھا مایل انجام شده است

باید  inverse-squareدورتر باشد بنابر اصل فيزیکی عکس مجذور فاصله 
اما می توان جواب داد که اگر قوای فوق . اشعۀ ذھن ضعيف تر باشد

دستگاه رادیو دارای تقویت کنندۀ صدا و , تشبيه شوندحسی به رادیو 
و می توانيم بگویيم که مغز دارای وسایل . وسایل کنترل کنندۀ امواج است

تقویت کننده بوده و عFیم ضعيف فوق حسی به عوامل دیگری غير از 
 .)ضعف آن عFیم نسبت داده شود و این عوامل باید شناخته شوند

ارندۀ فيزیکی به روی ادراکات فوق حسی اثر سدھا و عوامل بازد, دوم
کامل ترین آزمایش از . در حاليکه در تئوری تشعشعات عکس اینست. دارد

واسيليف در موسسۀ فيزیولوژی لنين .آزمایش ل, ادراکات فوق حسی
تيم محققين روسی فرض کرده است که ادراکات فوق . گراد می باشد

برای این موضوع . ستحسی مربوط به تشعشعات الکترومغناطيس ا
آزمایش شوندگان در قفسه ھای آھنين محبوس شدند که جلوی دخول 



ھرگونه امواج الکترومغناطيس به طول موج بين یک ميلی متر و یک 
اما ادراکات فوق حسی انجام گشته و به آن لطمه . کيلومتر را می گرفت

وق به ھمين دليل واسيليف نتيجه گرفت که ادراکات ف. ای وارد نشد
 ) 9.(حسی نمی تواند مربوط به امواج الکترومغناطيس باشد

امواج الکتریکی مغز ضعيف تر از آن ھستند که بيانگر تله پاتی , سوم
و اگر ما بزرگترین ریتم الکتریکی مغز را مانند عFیم رادیویی در نظر . باشند
می بينيم این ریتم ھا فقط دو یا سه ميلی متر از سطح سر , بگيریم
پس به دIیل فوق الذکر ادراکات فوق حسی مربوط به امواج . له دارندفاص

 . الکترومغناطيسی نيستند

اما به ھر صورت کوشش دانشمندان ادامه دارد تا ادراکات فوق حسی را 
 )10.(به طریق دیگری با فيزیک مرتبط نموده و آشتی دھند

الحق و به نطر بعضی از دانشمندان و فيزیکدانان پيرو مکتب معرفت 
نتيجۀ مبادله اطFعات معنوی و روحانی بين ) نھان بينی( تله پاتی , عرفان

 :این نظر را چنين تشریح می نماید. دو الکترون است

, پتون, ھاردون, پروتون, نوترون, در بين ذرات اوليه فيزیکی یعنی الکترون 
تنھا الکترون است که دارای یک دوره زندگی نيمه , فونتون و مزون 

الکترون فضای . اودانی است و تنھا اوست که حامل روح می باشدج
به نحوی که فضا , درمی آورد) 11(اطراف خود را به شکل یک حفرۀ سياه 

مانند فضای یک تخم مرغ که به کلی به . را به کلی به روی خود می بندد
 .روی حمل و جوجه داخل بسته است

بسته است " کامF) ذره ای - ونالکتر( اما اگر این جھان ميکروالکترونيکی 
چطور با خارج می تواند تماس داشته و به مبادلۀ اطFعات بپردازد؟ به 
خصوص که تجربۀ فيزیکی این دانشمندان نشان داده که بين دو الکترون 

 .دفع الکترواستاتيک وجود دارد

خالی نيست و حاوی اشعه و ) ذره ای-الکترون( جھان ميکروالکترونيکی
اشعه " مانند جھان ماست و اشعه درون آن موسوم است به ماده ای 

فوتون ھا دارای سرعتی فوق . که نوعی گاز فوتون می باشد" سياه
العاده بوده و به تمام جھات سير کرده و معرف حرارتی ھستند به نام 

 ".اشعه سياه فضا" حرارت 



ی اصل کلی مبادلۀ فوتون ھای نوری اینست که ھر الکترون تابع نيروی
این اصل دفع الکتراستاتيک . است که تمایل دارد الکترون دیگر را دفع نماید

 .بين دو الکترون است و این قوه دافعه دارای یک اھميت فلسفی است

این اشعه بسته در جھان ميکروالکترونيک ھميشه یک شعاع سياه نيست 
ر یا به عبارت دیگ. بلکه بFانقطاع نظام وجودی خود را گسترش می دھد

خود ) جوانی و ضدآنتروپی(خود را کم نموده و نگانتروپی) کھولت(آنتروپی 
 .را زیاد می کند

در واقع از قانون فيزیکی آنتروپی که ھر ماده ای در جھان تابع آنست می 
الکترون ھا به جمع آوری اطFعات مشغولند و این اطFعات توسط . گریزد

رونيکی به جھان درز کرده و بعضی از کيفيات ھمين اشعه جھان ميکروالکت
 .ترجمان حاIت مختلف او خواھند بود

. الکترون می تواند از فاصلۀ دور با الکترون ھای دیگر مبادلۀ اطFعات کند
زیرا باید این رد و بدل . این مبادله از نوع مبادلۀ روحانی و معنوی است

 .کردن مادی نيست و وجود ھم دارد پس غيرمادی و روحانی است

آیا . دو الکترون فاصله ھر چقدر که باشد این اطFعات مبادله می شود بين
 نيست؟) دورآگاھی و نھان بينی( این اولين پایۀ علمی تله پاتی 

اما اگر الکترون دارای فضای روحی و معنوی است چرا در این مدت آنرا 
م کيفيات روحانی آن معلو" نفھميده ایم؟ چرا الکترون رفتاری ندارد که فورا

شود؟ این به این دليل است که انسان آنچنان خود را در مرکز عالم می 
ھر شيی ھر چقدر ھم که کوچک باشد . داند که الکترون شعور و روح دارد

  .دارای روح است

Fدر بيان فلسفۀ گرجيف گفتيم که این عارف بزرگ روسيه نيز به " ما قب
ما باید از این . بود ذیشعور بودن تمام موجودات از آلی و غيرآلی معتقد

عقيده که متابعت بی چون و چرای ذرات مادی از قوانين فيزیکی دليل 
 .عدم روح و شعور در آن ھاست دست برداریم

, بزرگترین متفکر جھان را سوار پيمایی کنيد و به ارتفاع دوھزار متری ببرید
يرغم خواھيد دید که عل. بعد او را از ھواپيما به طرف زمين پرتاب نمایيد

 .شعور و روحش از قانون فيزیکی جاذبه متابعت می نماید



اگر بخواھيم بدانيم که شيی دارای روح ھست یا نه فقط دو روش برای ما 
یا باید با این شيی از طریق زبان تماس برقرار شود و یا ببينيم : وجود دارد

چون . این شيی چگونه با اشيای محاذی خود ارتباط برقرار می کند
پس ھيچ . ون ھا نه تنھا حامل روحند بلکه سازندۀ خود روح ما ھستندالکتر

با الکترون ھا رابطه ) یعنی روح من" ( من"مشکلی وجود ندارد که بدانيم 
پس در اینجا ھویتی بين من و الکترون ھای من وجود , برقرار می کند

 .دارد

رابطۀ یعنی طرح , پس اگر رابطۀ انسان ھا را با الکترون مطرح می کنيم
در تله پاتی ما در برابر ارتباط مستقيم بين دو روح . انسان با طبيعت

بدون واسطه زبان معمولی این ارتباط مستقيم بين .متفاوت قرار داریم
بوده و الکترون ھای دیگر که " من"الکترون ھای من است که حاوی روح 

 . می باشند" او"حامل روح 

ه و مواد معدنی و تمام طبيعت ممکن ارتباط بين انسان و حيوان و حتی گيا
است که البته نباید انتظار داشت که مانند نيروی جاذبه در اختيار ھمگان 

بدون کمک از خارج یک سيستمی را می , الکترون ھا بين خود. باشد
یا آنتروپی . سازند که نظام یا محتوای اطFعاتی خود را توسعه می دھند

خود را ) جوانی و ضد کھولت( تروپیخود را کم نموده و نگان) کھولت(
 .افزایش می دھند

این پدیده نشان می دھد که ذراتی که از قانون فيزیکی آنتروپی فرار کرده 
آیا تمام زندگی از . دارای روح می باشند" و مشمول آن نمی تواند مسلما

ویروس گرفته تا انسان نشان دھندۀ این حالت نيست که خود سازمان 
د آن ھم با فن و دانشی که ما خود از آن عاجزیم؟ واضح دھندۀ خود ھستن

نيست که این ذرات از ھر نسبيت قوانين فيزیکی می گریزند و این خود 
 دليل روح داشتن آنھا نيست؟

چطور می توان آفرینش عالی سازمان یافته را از عدم توجيه کرد؟ و آیا 
 این دليل مشعشع روحی ماده نيست؟

ین ذرات اوليه فيزیکی نيستند بلکه ذرات سازمان معذالک باید گفت که ا
یافته ای ھستند که نظام پدیده ھایی را که دارای کيفيت حياتی می 

و در واقع جھان ذره ایست که زیر ميکروسکوپ . باشند تکميل می نمایند
 )12.(بسيار بزرگ قرار گرفته است



 

 

 :تئوری ھای غيرسنتی مادی گرا

تگاه آلمانی که تکنيک ثبت امواج مغزی را با دسھانس برگر فيزیولوژیست 
ثابت کرد که تغييرات الکتریکی در مغز ,  الکتروانسفالوگراف کشف نمود

او . ضعيف تر از آن ھستند که باعث به وجود آمدن پدیدۀ تله پاتی بشوند
گفته است که انرژی الکتریکی در مغز عامل تله پاتی به انرژی روانی 

ھر فاصله می تواند انتشار یافته و بدون ضعف از ھر تبدیل می شودکه در 
این " مجددا, با رسيدن به مغز طرف مقابل تله پاتی . سدی عبور کند

انرژی به انرزی الکتریکی تبدیل می شود و تجربه ھایی منطبق با 
گرچه برگر از . الگوھای عصبی و تجارب عامل تله پاتی ایجاد می نماید

ند اما اودوئاليست نبوده و انرژی روانی را صحبت می ک" انرژی روانی"
 .شکلی از انرژی فيزیکی می داند

معتقد ) 13(با توجه به دکترین اپی فنومانليسم, مانند برگر , نينا مارشال
است که تمام تجارب انسان به وسيلۀ فعاليت ھای پوستی تعيين می 

ی برگر است از تئور" عمل در فاصله"این تئوری که نام دیگر آن . شود 
 .انقFبی تر بود

مارشال معتقد است که در تله پاتی وضعيت و حالت مغز فرستنده در 
این بدون ھيچگونه انتقال انرژی  هالبت. تاثير می گذارد" غز گيرندهم"حالت 

را ارئه " انعکاس"مارشال فرضيۀ , برای درک این عقيده. انجام می پذیرد
و . ا در یکدیگر باقی می گذارندمی کند که به موجب آن دو جوھر یک اثر ر

به ھمين . معتقد است که وضعيت مغزی مشابه نيز در یکدیگر تاثير دارند
قدرت این تاثير با پيچيدگی ھای . دليل نام آن عمل در فاصله است

مغزھای آنان بيشتر می شود  و با اختFف بين الگوھای آنان تاثيرگذاری 
ی تاثيرگذاری در مغز با یکدیگر به عبارت دیگر ھرچه الگو.کمتر می شود

بيشتر اختFف داشته و ساده تر باشند اثر آن ھا در یکدیگر کمتر است و 
 .تاثير بيشتر خواھد بود, ھرچه اختFف کمتر و پيچيده تر باشند

او می گوید که این تاثير متقابل اثرات قابل مشاھده ای به شکل ادراکات 
پيچيده ترین ساختمان در انسان  زیرا مغز, فوق حسی به وجود می آورد 

به نظر وی اگر بتوان یک ماشين کامپيوتر به پيچيدگی مغز انسان .دنياست



ای تله پاتی را مشاھده بين دو ماشين می توان پدیده ھ, ساخت
اما پرایس به این نظر اعتراض . این یک نظر جسورانه ای است  هالبت.نمود

منتقل نکند یک نيروی فيزیکی می نماید و می گوید تله پاتی که انرژی 
نيست زیرا به نظر فيزیکدانان یک عمل فيزیکی مستلزم انتقال انرژی می 

 )14.(باشد

  

 :فيزیک و روشن بينی

ما در اینجا احتياجی نداریم که تئوری انقFبی مارشال را با علم فيزیک 
Fیل اثباتی برای روشن بين" منطبق نمایيم زیرا ھمانطور که قبIی گفتيم د

برگر و مارشال ھر دو روشن بينی را یکی از ادراکات فوق . نيز وجود دارد
فراموش نمودند و به این ترتيب با کنار گذاردن روشن , حسی مھم است

ھر دو اعFم کردند که منبع . بينی تئوری آنان فاقد ارزش می شود
اما در مورد روشن بينی ھيچ , اطFعات در ادراکات فوق حسی مغز است

برای جبران . ل و مغزی وجود ندارد که اطFعات مربوطه از آن اخذ شودعام
 .این کمبود تئوری مارشال را باید اصFح و روشن بينی را به آن اضافه کرد

به خاطر پيچيدگی , او تله پاتی را نتيجۀ انعکاس امواج بين دو مغز مختلف
از لحاظ  Zenerاما کارت ھای زنر . و سادگی ساختمان آن ھا می داند

پس در . ساختمان ساده ھستند و ربطی به پيچيدگی ساختمان مغز ندارد
آزمایش راین مشاھده می کنيم با کارت ھای زیر ھيچ انعکاسی بين دو 

 .مغز وجود ندارد

برای تطبيق تئوری برگر با فيزیک ما باید این اصل را در نظر داشته باشيم 
زیرا ( یکی ساطع می شود که نوعی انرژی فيزیکی از تمام اشياء فيز

و فيزیکدانان ) برای آزمایش روشن بينی تنھا از ورق استفاده نشده است 
که البته به ( در محاسبات و تئوری ھای خود متوجه این انرژی نشده اند

ولی مشکFت بيشتری برای آشتی دادن ) سختی آنرا باور می نمایند
 .فيزیک و روشن بينی وجود دارد

وشن بينی را شناخت و به راحتی آنچه را که انسان می چطور می توان ر
Fشخصی بخواھد " بيند از سایر اوھام وی و موضوعات دیگر جدا نمود؟ مث

ممکن است این عFیم با یکدیگر . عFیم ورق ھای بسته ای را بگوید
 مخلوط شوند؟ چطور می توان آنھا را از یکدیگر جدا کرد؟



ا در مورد گوستاوآدلف رل ایتاليایی ممکن است این نظر درست باشد ام
Fیم در روشن بينی وی وجود " که قبFعنوان شد چنين غلطی از ع

نداشت و او بدون اینکه خطوط کتاب را مخلوط نماید آنھا را خواند و 
این تله پاتی نيست زیرا . از کتاب بسته گرفت" اطFعات خود را مستقيما

تنھا روشن بينی است که , داشتندميھمانان وی از متن کتاب ھا اطFعی ن
 .بدون کمک عصب چشم انجام شده است

در روشن بينی آیا نور است یا تشعشع که به وسيلۀ آن شخص روشن 
بين اشياء را با چشم باطن می بيند؟موانع فيزیکی جلوی ادراکات فوق 

 .کما اینکه امواج و ارتعاشات از آن عبور می نمایند, حسی را نمی گيرند

ء فيزیکی اياش) که با نور متفاوت است( عات این است که تشعش فرض بر
این تشعشعات را ) یا اندام ھا( را شفاف و متبلور می نماید و آنگاه مغز 

 .جذب نموده و یا از آن متاثر می شود

در ھر حال برای اینکه علم فيزیک ادراکات فوق حسی را بتواند درک 
. دگرگون شود" درآورد باید کامFنموده و آنرا در حيطۀ آزمایشات خویش 

یا اپی فنومناليسم یا تئوری که (تئوری مادی گرایی Priceبه نظر پرایس 
بر کشفيات علمی مبتنی است و ) حالت روانی ھمانند حاIت مغزی است

این نظر که نيروھای فکری از طریق علم فيزیک قابل تعریف و شناخت 
کانيزم مغز می توان وضعيت با شناخت م.ھستند به آن اعتبار می بخشد

اما این نظر با توجه ادراکات فوق حسی که . روانی انسان را شناخت
Fاما این نظر . تضعيف می شود, از طریق فيزیک قابل بيان نيستند" کام

پرایس که ادراکات فوق حسی مادی گرایی را رد می کند قابل بحث 
 .است

Iژی متکاثف است به این ما در تعریف خود از ماده که نوعی انر" اصو
نتيجه رسيدیم که ھر چيز ماده است فقط درجه غلظت و تکاثف آن فرق 

ھر ماده ای دارای ارتعاش نامرئی است که از مجموع آن ارتعاش . می کند
پس ارتعاش نيز خود به خود . ماده ملموس قابل رویت تشکيل می شود

ادراکت فوق پس نه تنھا . نوعی ماده است که رقيق و ظریف می باشد
 .حسی بلکه خود روح نيز نمی تواند از شمول تعریف ماده خارج شود

در فيزیک  xجواب دیگری که می شود به نظریۀ پرایس داد اینست که اگر 
مادی گرایی را رد  xقابل تعریف یا آزمایش نيست دليل نمی شود که 



فيزیک  مگر اینکه مفھوم ماتریاليسم این باشد که تمام تئوری ھای, نماید
یک مادی . درست و کامل است که البته ھيچکس چنين ادعایی نمی کند

ھيچ چيز وجود ندارد مگر اشيای : گرا عقيدۀ خود را چنين بيان می کند
آزمایشات فقط اندام ھای عالی . و وضع آن) عينی قابل لمس( فيزیکی
اشياء فيزیکی در اینجا ھمان چيزھایی است که انسان از آنھا , است
مادی گرایی . اشيایی که عينی و ملموس ھستند. ده مفھوم می کنداعا

برای اینکه اشياء فيزیکی را تعریف نماید احتياج به اثبات ندارد که اشياء 
فيزیکی فقط به وسيلۀ ارتباط یا ارتعاشات و طيف ھای فيزیکی در ھم 

 .تاثير دارد

, شعشعاتیک مادی گرا از اثبات اینکه پدیده ھای داخلی فيزیک مثل ت
ساختارھای منطقی ھستند آزاد است و عدم موفقيت ... نيروی جاذبه و 

در شناخت ادراکات فوق حسی به عنوان یک پدیده فيزیکی نباید خدشه 
زیرا . ای به کوشش ما در درک عالم ھستی و فلسفۀ حيات وارد نماید

ادراکات فوق حسی نوعی قوه و درک انسانی است که از فاصلۀ دور 
به . البته فيزیکدانان ھمين عقيده را راجع به قوۀ جاذبه دارند.کند عمل می

این مفھوم که نيروی جاذبه از دور عمل می کند اما قابل شناخت و 
  .آزمایش است اما ادراکات فوق حسی چنين نيستند

  

  

  

  :تئوری ھای فيزیکی

نظر پرایس که اعتقاد دارد ادراکات فوق حسی دارای دو جنبۀ فيزیکی و 
و بسياری . است قدری نامحتمل به نطر می رسد) دوئاليسم( روحی 

دوگانگی ادراکات ( اگر مادی گرایی به نفع دوئاليسم. بدان اعتقاد ندارند
فقط به این دليل که ادراکات فوق ) روحی-فوق حسی یعنی فيزیکی 

بھتر است که این ادراکات , يزیک قابل تعریف نيستند رد شودحسی در ف
در زمرۀ نيروھای فکری یا ذھنی قرار گرفته و از طریق آنان تعریف و 

 . شناخته شوند



معذالک از لحاظ علمی این ھم کافی نيست که موجودات ناشناخته یا  
منتج از نيروھای , نيروھایی را که باعث ادراکات فوق حسی می شوند

 .ری و ذھنی بدانيمفک

تئوری ) طرفداران دو جنبه ای بودن ادراکات فوق حسی(دوئاليست ھا 
مھم ترین تئوری فرض . ھای زیادی مانند برگر و مارشال ارائه نموده اند

یک ذھن ناخودآگاه است که ویليام جيمز به طرز شاعرانه ای آنرا بيان 
 .داشته است

در عامل ھستی یک آگاھی کيھانی مداوم وجود دارد که در :" او می گوید 
, دیواری اتفاقی می کشد و درون آن, برابر آن شخصيت ھای فردی

 ."مستغرق می گردیم, ھمچون قطره ای که به دریا می پيوندد

قبول اصل ذھن ناخودآگاه ما را به این عقيده می کشاند که تجربۀ یک فرد 
زیرا تمام تجارب از یک ذھن ھمه گير , دیگر تاثير می کنددر تجربۀ فرد 

برخوردارند و یا تجربۀ یک فرد به طور غيرمستقيم در دیگری از طریق 
اما این سوال . نام دارد اثر می گذارد" ناآگاھی عمومی "تغييراتی که 

Iفکری است " موضوع "چه دليل داریم که این " مطرح می شود که اصو .
Fعقاید مختلف ارائه شده است اما " ناآگاھی عمومی"ح در مورد اصط

تمام این تئوری ھا وقتی با دوئاليسم ترکيب می شوند سرانجام می 
 .بينيم که این موضوع شامل تله پاتی است و نه روشن بينی

اول . فقط دو تئوری دوئاليست اند که از روشن بينی بحث می نمایند 
است دربارۀ حافظه و درک ) یفيلسوف فرانسو( تئوری ھانری برگسن

عادی که ھر شخص در ھر لحظه بالقوه آگاه از وقایع جاری زندگی و تمام 
تجارب گذشته خود داشته و برای اینکه از غرق شدن وجود خود در 

مغز تمام اطFعات را به استثناء آن , اطFعات بی فایده جلو گيری نماید
ی می باشد سانسور می اطFعاتی که مربوط به نيازھای عملی حاضر و

این گامی است کوتاه در یکسان دانستن اطFعات سانسور شده . نماید
اما این .مغز با ادراکات قوق حسی و برگسن این گام را برداشته است

فقط , و از ھمه چيز آگاھيم" ھمه دان"درست نيست که بگویيم ھمه ما 
راکات فوق حسی به این دليل که مقدار کمی از افراد به طور پراکنده اد

 .خود را اعمال می نمایند



تالس .ه.این تئوری به وسيلۀ دو روان شناس آمریکایی به نام ر: دوم 
R.H.Touless ویزنر .پ.و بB.P.Wiesner طبق این تئوری . ارائه شده است

وقتی یک شخص به عمل روشن بينی می پردازد ذھن او به وسيلۀ 
. ر شده یا در آنھا تاثير می گذارداشياء فيزیکی در خارج از بدن او متاث

 .درست به ھمان طریقی که فکر در مغز تاثير متقابل می گذارد

" معتقد است که تجارب ادراکی مستقيما) فيلسوف انگليسی( برکلی 
ھنگاميکه اشياء منادی عبارتند از صورت . نتيجۀ ارادۀ خداوندی است

قابل دیدن می غير " نوعی اشيایی که در ذھن خداوند است و مسلما
روشن بينی ھم مانند تله پاتی باید به عمل خداوند نسبت داده , باشند
 ) 15.(شود

یا یک عارف که مسئله اراده خداوند را ) آرمان گرا(اما یک ایده آليست  
مطرح می نماید باید بگوید که چرا خداوند اطFعات و قدرت ناچيز و بی 

در , به تعدادی خاص می بخشداھميتی برای خواندن عFیم و ورق ھا را 
حاليکه خداوند باید استعداد مھم تر و بھتری را به طور یکسان در اختيار 

 .ھمگان قرار دھد

اما به نظر ما اینکه چرا خداوند به تعدادی استعداد ورق خواندن یا کتاب  
خواندن را با چشم بسته داده و به ھمه نداده نمی تواند دليل بر عدم 

زیرا اگر بحث از لطف پروردگار است باید گفت که , باشد اراده خداوندی
 .شعور انسان خود بزرگرتين لطف خداوندی به انسان است

اما آن چيزی که اھميت دارد کشف استعدادھا و قوای ادراک فوق حسی  
تعدادی با چشم , تعدادی استعداد ورق خواندن دارند. در انسان است

می بينند و برخی حوادث را پيش گویی بسته کتاب می خوانند و آینده را 
ھمانطور که استعداد , این استعدادھا در انسان وجود دارد. می نمایند
. موسيقی و نویسندگی در ھمه کم وبيش وجود دارد, نقاشی, ریاضی 

تمام انسان ھا می توانند به تمرین . اما مسئله تمرین بسيار اھميت دارد 
اما ناگھان از بين تمرین کنندگان . موسيقی و یا نویسندگی بپردازند

تولستوی و بالزاک به وجود , باخ, تعدادی انگشت شمار نابغه مثل بتھون
ادراکات فوق حسی چيزی شبيه به استعداد علم و ھنر در . می آیند

حال عرفا و فFسفه ایده آلست می گویند چند نفر نابغه به . انسان است
اما علم معتقد است که سلول . اند لطف خداوند از این نبوغ بھره مند شده

ھای مغزی آنان از جھش بيشتری برخوردار بوده و عده ای می گویند فقط 



در سایۀ کار و کوشش انسان می توان به نبوغ دست یافت و تنھا عشق 
و عFقه و پشتکار و انرژی Iزم است تا انسان تمام زندگی و عشق و اميد 

Fی یا نقاشی بگذارد و تمام ھم و غم ریاض" خود را بر سر مسئله ای مث
به قول ضرب المثل ما ایرانی ھا کار . خود را صرف آن نماید تا نابغه شود

 .نيکو کردن از پر کردن است

باز به امعان نظر به زندگی بزرگان علم و ھنر به این نتيجه می رسيم که 
کليه عوامل باI Iزم است و طبيعی . یک عامل موجب نبوغ نمی شود

ت اگر کسی به افتخار نبوغ در زندگی نائل شود نمی تواند از لطف اس
چگونه انسان می تواند عيسی و موسی و . خداوندی بی بھره باشد

و فردوسی و بوعلی سينا و شکسپير و انيشتين و لئوناردو ) ص(محمد
اما , داوینچی و سقراط و ھگل و مارکس و پاستور و غيره و غيره باشد

یا به عبارت دیگر شعور بزرگ عالم . نھا نداشته باشدخداوند نظری به آ
در , ھستی که ھر انسانی جرقه ای از آنرا در شعور و ضمير آگاه خود دارد

انسان ھای نابغه به مقدار و سھم بيشتری نسبت به انسان ھای عادی 
گرچه این نظر ممکن است با علم تطابق نداشته . تقسيم شده است

ن مردان و بعد پشتکار و درست قرار گرفتن در باشد و بگویند که ژن ای
. موقعيت و محيط مناسب باعث شده است که آنان به قلۀ نبوغ برسند

ھمين وضع برای . ولی باز می بينيم این قانون صد در صد مصداق ندارد
کسانی وجود دارد که دارای ادراکات فوق حسی می باشند و وقتی به 

به عنوان انسان خارق العاده از آنھا  اوج برسند یعنی دارای نبوغ بشوند
ما در قرن حاضر باید به دنبال این انسان ھا بوده و چگونگی . نام می برند

زیرا این فن نيز کمتر از تکنولوژی . پرورش قوای فوق حسی را بياموزیم
 .نبوده بلکه به مراتب باIتر رفته و انقFبی در انسان پدید می آورد

وق حسی قدری با بدبينی جوامع رو به روست و گرچه امروزه ادراکات ف
آنرا فقط کار دراویش و مرتاضان و اشخاصی می دانند که به کلی با 

ھر کسی در . اما چنين چيزی نيست, جوامع خویش قطع رابطه می کنند
زندگی با حفظ کليه فعاليت ھای اجتماعی و روزمره خود می تواند مانند 

, این تمرینات در مکاتب یوگا. نون دست یابدورزش روزانه با تمرین به این ف
پس آنچه که در . علوم باطنی به طور منظم به پيروان آنھا داده می شود

, مشھور می باشد" کرامات"مکتب متصوفه و عرفای ایران به عنوان 
یعنی نيروھا و . چيزی جز دست یابی به نيروھای پنھان انسان نيست

حال ناشی از اراده خداوندی یا ( استعدادھایی که در بشر وجود دارد



از راه , و ما می توانيم با شناخت خود) نتيجه تکامل بيولوژیکی است
به آنھا , درست مانند دانشجویی که دانش را از راه صحيح آن می آموزد

. دست یازیده و به گنج ھای درون خود پی برده و آنھا را کشف کنيم
کشف شده اما از لحاظ روحی و  انسان از لحاظ بيولوژیکی و فيزیولوژیکی

 .روانی زوایای تاریک حيات بشر ھنوز روشن نشده اند

روشن بينی و طالع بينی , آینده خوانی و آینده نگری, از این پس تله پاتی
حقه بازی و رمال بازی و جن گيری , و ستاره خوانی باید از صورت خرافات

ترس عده ای خارج  و شارIتانيزم و کيسه دوزی و استفاده از حماقت و
شده و به صورت یک علم و فن در خدمت توسعه و رشد روحی و روانی 

طبيعی است که یک فرھنگ پيشرفته ھمانطور که برای . انسان قرار گيرد
مداوای بيماران به پزشک متخصص  مراجعه می کند و نه به جادوگر و 

مان دعانویس و برای جلوگيری از سيل و زلزله به ساختن سد و ساخت
ھمين ھم برای , ھای ضدزلزله می پردازند و دست به دعا برنمی دارند

شناخت نيروھا و استعدادھای پنھان و پدیده ھای ناشناختۀ حيات انسان 
ز را از طریق علمی وارد شده و ھمه چيز را بی دليل قبول نکرده و ھيچ چي

ه کرده کند و به جای اینکه تنبلی را پيش یمھم با حماقت سرسختانه رد ن
به , و ھر مسئله و پدیده ای را برای خFص کردن خود به گردن خدا بياندازد

دنبال کشف آن رفته و قانون عليت را یافته و از خداوند برای خFقيت و 
زیرا خداوند برای انسان باید سرمشق , اعتFء روح خود استعانت می جوید

 .گریعشق و محبت باشد و نه چيز دی, خFقيت, شعور , کمال

Iزم به تذکر است که اگر انسان بخواھد علل علمی ادراکات فوق حسی 
و پدیده ھای ناشناخته حيات و روح انسان و بسياری مسایل دیگر را بداند 

فقط یک . زیرا امروزه علم جوابی برای آنھا ندارد, به بن بست می رسد 
اما دانش چيز می توان گفت که این ادراکات و این پدیده ھا وجود دارند 

Fاميد است که بشر را در شناخت . از درک آنھا عاجز می باشد" بشری فع
  .بسياری از جمله ناشناخته ھا یاری نماید

  

)1 (Encyclopedia of philosophy-V.3-Page50  

)2 (Keith Ellis- Science and the Supernatural  

)3 (A.Puarich.URI GELER.1974  



  .54صفحه  -جلد سوم - دائرة المعارف فلسفی) 4(

)5 (Andrew Green- Ghost Hunting. P 42 

)6(Leo Talmondi - L,univers interdit. P119-122  

)7(A.G.N.Flew.Anew Approch of psychical Research.1953- page 124 

)8(inverse-square  - بنابراین قانون تشعشعات فيزیکی ھر چه از منبع اصلی دور شوند ,
 .ی شوندضعيف تر م

)9(Vassiliev.Mental suggestion 

  .56صفحه  -ھمان جلد - ھمان منبع  -دائرة المعارف فلسفی) 10(

ستارگان فرضی و عجيبی ھستند , گویند black holeحفره سایه که در انگليسی به آن ) 11( 
خارج اما از آنھا ھيچ نور و اشعه الکترومغناطيس . که ستاره شناسان به وجود آنھا معتقدند

مباحث فيزیکی و حتی فلسفی . به ھمين دليل شناخت آنھا کار غير ممکنی است. نمی شود
  .مھمی دربارۀ آنھا جریان دارد

)12 (Jean .E.Charon L,esprit cet inconnu Paris 1977- P 99.100 

دکترینی است که به موجب آن شعور یا  Epiphenomenlismدکترین اپی فنوماليسم )13(
 .آگاھی یک پدیدۀ ثانوی تکامل فيزیولوزیکی است

  .56صفحه  -ھمان جلد -ھمان منبع . دائرة المعارف فلسفی) 14(
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 خصيت انسان پس از مرگدIیل بقای ش –فصل پنجم   

 

است که بيش از ھر جای دیگر روح در آن دیده شده و انگلستان کشوری 
در انگلستان از ھر پنج نفر یک نفر روح . این مسئله برای مردم مطرح است

را دیده و با این پدیده آشنایی دارد و به قول یکی از نویسندگان این کشور 
به ھمين دليل آزمایشات بسياری در این .مرکز تاخت و تاز ارواح است 

. دانشگاه ھا و مراکز روحی و روانی آن در حال انجام است در, کشور 
انتقال ( یکی از مھم ترین آزمایشات برای احضار و شناخت ارواح تله پاتی

از طریق تله پاتی طی . می باشد) فکر بين دو نفر از راه دور یا نھان بينی 
آزمایشاتی که شده با ارواح تماس حاصل نموده به طوریکه امکان عقلی 

پنج , برای مثال در یک آزمایش احضار روح در لندن . ای رد آن وجود ندارد بر
اما فقط چھار نفر روح را دیده و تایيد نمودند در حاليکه , نفر در اتاق بودند 

دليل آن فقط عدم برقراری ارتباط بين روح و . نفر پنجم نتوانست آن را بييند
 (1).نفر پنجم است

نفرت و غيره از لحاض تله پاتيک قابل , ق عش, روابط عاطفی مثل ترس  
ميدان , این مسئله در مFقات ھای سياسی . انتقال به یکدیگر ھستند

در دیدن و رابطه برقرار . سالن تئاتر و سينما مصداق دارد , ھای ورزشی 
زیرا اگر این رابطه به علل . کردن با ارواح نيز تله پاتی نقش عمده دارد

) یکی از لحاظ فيزیکی مرده و دیگری زنده ( جود مسائل عاطفی بين دو و
گاھی نيز . شخص زنده از دیدن روح عاجز خواھد ماند, نتواند برقرار شود 

اشتباه در مشاھده خود انسان پدید می آید و به درستی آنچه را که دیده 
در یک جمعيت اولی " مثF.نمی داند چيست و یا نمی تواند آنرا توجيه کند 

دومی آنرا به سومی گفته تا آخر , ش دومی می گوید سخنی در گو
این کFم به گوش نفر آخر رسيده به کلی با سخنی که اولی " مطمئنا.

بيان داشته تفاوت فاحش خواھد داشت و این دليل اشتباه حواس انسان 
به ھمين دليل در بدن روح نيز ممکن است از خطای حواس انسان . است
 . باشد

ان ھا قابل رویت ھستند و ھميشه در اطراف ما پرسه ارواح در تمام زم 
گردش می کنند و گاه ممکن است دست خود را روی شانه ی ,می زنند 

فقط با آزمایش ھای علمی .ما بگذارند ولی ما قادر به دیدن آنھا نيستيم 



. پيشرفته تری شاید بتوان این پدیده را درک کرد و آنھا را بھتر ثابت نمود
ناخت روح از حيوانات اھلی مثل سگ و گربه نيز استفاده برای آزمایش ش

در .زیرا سگ و گربه در دیدن ارواح حساسيت بيشتری دارند . می کنند 
چرا ؟ شاید دليل , بعضی موارد حيوان از آنچه می بيند سخت می ترسد 

آن باشد که روح به شکل انسان ظاھر می شود اما ھيچ بوی انسان را 
گاھی در انگلستان . حيوان را وحشت زده می سازد ندارد و ھمين مسئله

سگ ھایی دیده شده اند که در برابر شبح ظاھر شده به حالت غير 
زوزه ی عجيب و غریب کشيده و مثل دیوانه ھا , طبيعی دست زده 

اما بسياری موارد نيز وجود شبح را به راحتی تحمل کرده و . گریخته اند 
اما سوال مھمی که مطرح می .ده اند مثل صاحب خود از دیدن آن شاد ش

چرا ظھور , از چه جنسی است , شود اینست که روح چه شکلی است 
کجا زندگی می کند و سرانجام به کجا می رود ؟ ابتدا ببينيم که ,می کند 

 :روح چه شکلی است 

حيوان یا حتی بی , ممکن است شبيه انسان .این سوال جواب کلی ندارد 
به " يه زنی آبی پوش یا سفيد پوش بوده یا مثFگاھی شب. شکل باشد 

در بعضی مشاھدات ارواح درست . حيوانی مانند سگ و ميمون برود 
ن فيزیکی خود بوده و در برخی فقط شبيه بخار بوده اند بدمانند انسان با 

گاھی مانند یک انسان تمام عيار ظاھر شده و زمانی نيز مثل ستونی از .
اما نکته مھم . که حرکت می کنند به نظر رسيده اند مه یا بخار یا ابر سبک

باور " این است که ارواحی دیده شده اند که در وھله اول انسان مطلقا
نمی کند که آنھا روح ھستند چون ھيچ فرقی با انسان ھای زنده نداشته 

فقط وقتی که از دیوار عبور کرده یا غيب شده اند فھميده اند که آنھا .اند 
 . اشندمی ب"روح "

نویسندگان دیگری عنوان کرده اند که ارواح از نطر ما خاکيان شکل ندارند 
یک درخشش نور , آنھا مانند یک شعله .اما از نظر خود ارواح شکل دارند 

رنگ آنھا بر حسب پاکی آنھا از خاکستری . .یا یک جرقه اتری ھستند
 )2.(پررنگ ھست تا یاقوتی رنگ

اما اینکه چرا به نظر بعضی ھا روح به شکل انسان زنده و به چشم برخی 
تFلو یا جسم بخار مانند به نظر می آید به نظر عده ای ذھن ماست که آن 
را اینطور می بيند و به زعم عده ای دیگر اراده ارواح است که موجب ظھور 



دوم  اول و( ارواح شبيه بخار در دوران جنگ .چنين اشکالی می شود 
 . بيشتر از مواقع دیگر دیده شده اند) جھانی 

بسياری از افراد شبح یک دوست یا فاميل را دیده اند که در فاصله دور یا 
این اشباح به افرادی تعلق داشته . مرده یا در حال از بين رفتن بوده است

. اند که به بيننده نزدیک بوده و ھم از او چندین کيلومتر فاصله داشته اند 
تی زن و فرزندی شبح پدر در حال مرگ خود را به شکل واقعی او دیده ح

خود من در فرانسه با یک مدیوم مشھور که خوشبختانه حقه بازی در . اند 
در . عکسی را از جلسه احضار ارواح گرفته بود. کارش نبود مFقات کردم

جلسه کسی دیده نمی شد اما در عکس شبح یک مردی بود که مدیوم 
روح در عکس . می گفت که رابطه اوست با دنيای ارواح) ماری(ی فرانسو

امال به وضوح . شبيه مردی نورانی بود که چھره اش قابل تشخيص نبود
اگر در اتاق احضار ارواح چيزی نبود  فيلم . انسان بودنش مشخص بود 

. عکس نمی گرفت و بر روی آن اثری نمی ماند"دوربين عکاسی طبيعتا
ا ھمانطوریکه گفته شد ارواح یا اشباح بر اشخاص عادی غير از مدیوم ھ

 .ھم ظاھر می شوند 

علت ظھور شبح به احتمال قوی تمرکز فکری شخص در حال مرگ روی 
زیرا شخص ھنگام مرگ . یکی از دوستان یا اعضاء خانواده ی خود است

ممکن است با فکر یا حتی با صدای بلند شخصی را مخاطب قرار دھد یا از 
شبح , در این موارد ممکن است که شخص زنده مخاطب . ک بخواھداو کم

سربازی در ھنگام " مثF.یا روح شخص در گذشته را به چشم می بيند
کشته شدن در جنگ نام مادر خود را بر زبان آورده و یا کسی در موقع 
تصادف داشت به زن یا فرزند خود فکر می کرده که ھمه اینھا منشاء 

 .اح شده اندظھور ارواح و اشب

نوع دیگر شبح روح یا انسان زنده است و آن در موقعی است که صاحب 
روح ھمراه با تمرکز فکر روی یک نفر نسبت به او احساسات خيلی بدی 

مثال این مورد در کنت انگلستان دیده شده .مثل خشم یا نفرت نشان بدھد
ر روی در یکی از مزارع کنت شخصی یکی از ھمسایگانش را چند با. است

داستان . بالکن خود دیده بود که نسبت به وی به شدت فحاشی می کند
از این قرار بود که زارعی سالھا پيش مستاجر خانه ای بوده و نسبت به 
موجر خود نفرت بسياری احساس می کرد زیرا خانه را بدون اشاره به 

 مستاجر در حاليکه مست بوده روی بالکن رفته و. مستاجر آن خریده بود



این صحنه دو سال بعد روی ھمان بالکن چند .شروع به فحاشی می کند 
شبح طوری شفاف بود که نرده ھای . بار توسط موجر و زنش دیده شد

موجرین وقتی این قضيه را با خود مستاجر .بالکن پشت آن دیده می شد 
یک مورد دیگر در ساسکس .در ميان گذاشتند شبح دیگر ظاھر نشد 

SUSSEX یک نانوایی قدیمی که چندین . اتفاق افتاده است انگلستان
زن مالک جدید کمی . نسل از یک خانواده آنرا اداره می کردند فروخته شد 

بعد از ورود به نانوایی به شوھرش گفت که حضور یک نفر را در نانوایی 
بFفاصله بعد از این حرف درھا باز و بسته شد و . می تواند احساس نماید

ت نان به حرکت درآمدند و حتی زن نانوا احساس کرد که ماشين ھای پخ
روح " شوھر و پسر او این حالت . کسی او را با دست به عقب می راند 

این پدیده دو سال طول کشيد و سر انجام با . ساس نمودند احرا " زدگی 
این یکی از پدیده ھایی بود که با .تغيير دکوراسيون نانوایی متوقف شد 

مورد دیگر درباره ی . وحی دیده نشد اما عمليات آن انجام شدوجود اینکه ر
یک خانم معلم فرانسوی به نام اميل ساژه که در . یک معلم مدرسه بود 

ناظرین . مدارس انگلستان درس می داد در یک زمان در دو مکان دیده شد 
بدن او را چند متر آن طرف تر از او دیدند اما خود اميل ساژه نمی توانست 

 .را ببيندآن

فوق روانی و کتاب , صدھا مورد از این قبيل در مجFت مطالعات روانی 
ھای روحی آورده شده که در اصالت و صحت آنھا کوچکترین تردیدی نمی 

 . توان داشت

بعضی ھا .علت ظھور این پدیده ھا را به چند دسته تقسيم نموده اند 
انسان با تمرکز فکر معتقدند که علت این پدیده ھا تصویر فکری است که 

  ) 3.(خود از شخص در یک نقطه به وجود می آورد 

با مغز ارتباط داشته و , این تصویر که به وسيله ی فکر ایجاد می شود 
ھمانطور که در رویا ایجاد تصاویری می نمایيم به طور ناخودآگاه آن را به 

که با تصویر به وسيله ی امواج مغزی به وجود می آید . وجود می آوریم 
و وقتی شخص . دستگاھی موسوم به الکتروانسفالوگراف ثبت می گردد

زیرا حرکت چشمان بيننده , دارد خواب می بيند می توان آنرا تشخيص داد 
امواج مغزی شخص در خواب به مراتب . خواب بسيار سریع می گردد

نویسنده مزبور معتقد است وقتی ما . بسيار بيشتر از شخص بيدار است



اج مغزی در خواب می توانيم ایجاد تصویر نمایيم چگونه در بيداری با امو
 نباید بتوانيم این تصویر را خلق کنيم ؟ 

امواج مغزی , مانند دردھای فيزیکی یا عصبی , ھنگام فشارھای عصبی 
بسيار فعال ھستند و وقتی به درجه ای از اوج خود برسند تصویر تله 

سی دارای ھمان ارتعاش مغزی عامل اگر ک. پاتيک از مغز ساطع می گردد
تله پاتيک باشد می تواند تصویر ایجاد شده به وسيله امواج مغز او را به 

 .چشم ببيند

تصویر محل تله پاتيک که به این نحو ایجاد شده است می تواند ماه ھا و 
بنابراین امکان دارد که عامل . حتی سال ھا در ھمان محل باقی بماند

تصویر ذھنی او ھمچنان بعد از او به بقای خود ادامه  تصویر فوت کند اما
این نظر می تواند جوابی باشد برای ارواحی که از دیوارھا و درھای . دھد 

اگر روح در طبقه ھمکف یک . بسته عبور نموده و ناگھان ناپدید می شوند 
با این فرض با خراب شدن " مسلما, ساختمان قدیمی دیده شود 

ه یک جای جدید از بين نخواھد رفت و تصویر تله پاتيک ساختمان و تبدیل ب
ارائه وجود روح بستگی به . ھمچنان به رفت و آمد خود ادامه می دھد 

اگر تصویر در . زمان ایجاد تصویر فکری یا ذھنی در محل اول خود دارد 
ساعت ھشت بعد از ظھر ایجاد شود احتمال دیدنش بسيار کم است و از 

چون , اگر برای اولين بار در ساعت ده صبح ایجاد شود اما , بين می رود 
باقی ) تصویر فکری یا ذھنی ( آن محل را می بينند روح " مردم مکررا

 .مانده و مردم او را می بينند 

ميليون سلول حساس نور وجود دارد  100در شبکه چشم انسان حدود 
ميليون بافت اگرچه فقط یک . که قادرند یک تصویر را به مغز انتقال دھند

پس برای رسيدن یک . عصبی وجود دارد که به مغز منتھی می شوند
باید به خاطر .تصویر به مغز Iزم نيست که تمام سلول ھا تحریک شوند 

داشت که حساسيت چشم در شب کمتر است زیرا فقط اعصاب ميله ای 
 . شکل چشم کار می کنند که رنگ ھا را ثبت ميکنند 

که مسئول ثبت رنگ ھاست به یک بافت عصبی  اما ھر قسمتی از چشم
و در ھر بافت دسته ای عصب ميله ای شکل مورد نياز , خاص ارتباط دارد 

بنابر این ھنگاميکه عمل اعصاب ميله ای شکل چشم از طریق . است
اما .حساسيت دید کم می شود , تعدادی از بافت ھای محدود انجام شود 
می کنيد ؟ یعنی وقتی تصاویر دید درباره ی عکس این عمليات چه فکر 



بيشتر شود ما تصویری را می توانيم ببينيم که با چشم عادی نمی توانيم 
 .ببينيم 

. تریليون دفعه می تواند ببيند 760و  380چشم ارتعاشات ماده را بين 
اگر مواد یا پدیده ھایی باشند که .پایين تر و باIتر از آنرا نمی تواند ببيند 

ارتعاشاتی پایين تر یا باIتر از عدد فوق باشند چشم ما قادر به دارای 
 )4.(دیدن آنھا نيست 

آیا ارواح و اشباح نيز دارای ارتعاشاتی ھستند که چشم قادر به گرفتن 
آنھا نيست ؟ دانشمندان معتقدند که حافظه به صورت مدار بسته است و 

بش در می آید یک حرکت الکتریکی که در اطراف سلول ھای مغز به جن
. به وسيله ی عمل سدیم پتاسيم به حرکت خود ادامه می دھد " مداوما

در آنجا که عصب ( یک شارژ الکتریکی کوچک که به بافت عصبی مغز 
داده شود موجب می شود که شخص ) باصره و سامعه می گذرد 

. تلولویی از نور را دیده و یا صدای زنگ و یا نوعی صدای کوبيدن را بشنود
اما اگرچه این , تی ممکن است انسان را وادار به فریاد کشيدن کند ح

شبيه فریاد کشيدن به وسيله یک علت خارجی نيست ولی شبيه یک 
پس می توان گفت که زیاد کردن نيروی .تکان شدید داخلی است 

الکتریسيته در یک نقطه مغز موجب می شود که انسان تصاویر اشباح 
 )5.(بيند بمانند را 

حال حرکت ھستند و  چه امواج الکتریکی ھمواره در اتمسفر زمين درگر 
به تصاویری بصری ھمانطور که در تلویزیون مشاھده  اھبه بعضی از آن

می کنيم تبدیل می شوند اما این فرضيه که اشباح و ارواح محصول زیاد 
شدن نيروی الکتریسيته بعضی از نقاط یا سلول ھای مغز است چندان 

زیرا اگر ارواح محصول الکتریسيته طبيعت بوده و فقط , ت استوار نيس
دیگر لزومی نداشت که برای زندگان پيامی بفرستند , جنبه ذھنی داشتند 

Fع باشد " که حتی خود بيننده روح از ان کامFمن اگر با ذھن خود . بی اط
این تصویر ھر چه قدر ھم زنده بوده و حقيقی جلوه کند , تصویری بيافرینم 

رگز نمی تواند راز مسئله ای را به من یا دیگری بگوید که خود من ھ
کوچکترین اطFعی درباره آن ندارم و ارواحی دیده شده اند که رازھای 

من " پس باید موجود و پدیده ای خارج از ذھن و .بسياری را فاش کرده اند 
نمی پس این فرضيه چندان به نظر ما صحيح . باشد که این راز را بداند " 

 . رسد



صاحب فرضيه فوق یکی دیگر از علل ظھور ارواح و اشباح را کم شدن 
امواج رادیویی از گرما و سایر تغيييرات در فشار . درجه حرارت می داند 

ھای اتمسفر متاثر می شود و درست قبل یا ھنگام ظھور ارواح درجه 
له پاتيک اما امکان دارد دو موج ت. پایين می آید " حرارت آن محيط شدیدا

و , که به یکدیگر متصل می شوند یک تغيير یدر درجه حرارت ایجاد نموده 
انرژی را به شکل حرارت استخراج نمایند که باعث به وجود آمدن تصویر 

زیرا موقع آزمایش تله پاتيک می توان از حرارت سنج استفاده کرد . شود 
واحی دیده شده ار.و فھميد که درجه حرارت در این ھنگام پایين می آید 

به نظر . اند که مدت دویست و پنجاه سال در یک محل رفت و آمد کرده اند 
این فقط به دليل دوباره ایجاد شدن تصویر ) روح شناس انگليسی ( گرین 

است و ھر وقت درجه حرارت پایين بياید تصویر دوباره زنده می شود 
وسيله حرارتی شبح یا تصویر ذھنی که برای یک مدت دیده می شود به .

اگر حرارت . که از محيط و انسان خارج می گردد دوباره شکل می گيرد
شبح کم کم محو شده و از , محيط و انسان شبح را دوباره به وجود نياورد 

 .بين می رود 

در قرن ھجدھم روح یک زن در کفش ھا و دست کش ھای قرمز و کFه 
سال ھا . ی دیده شدمشکی در یکی از راھروھای یک خانه ی بزرگ قدیم

بعد دوباره ھمان روح ظاھر شد اما این بار در لباس ھای صورتی و کفش 
دوباره در اواسط قرن نوزدھم ظاھر . ھای صورتی و کFه خاکستری بود

باز قبل از جنگ . این بار زنی بود با دستکش سفيد و موی خاکستری .شد 
ل را خراب کردند و آن مح 1971در . جھانی دوم برگشت و بعد ناپدید شد 

اما کارگران در ھنگام کار گزارش داند که یک , ساختمان جدیدی ساختند 
چيزی که در این . زن ناشناس را در کریدورھای قدیمی ساختمان دیده اند

پدیده عجيب است تغييراتی است که ھر بار شبح یا روح آن زن نموده 
که آن شبح را با  به نظر گرین این تغييرات در ذھن افرادی است. است 

 .فکر ایجاد نموده اند 

انگلستان ضجه  SURREYدر یک پارک عمومی در شھر : یک مورد دیگر 
ھای زنانه ای ھر از گاه از گوشه خاصی از یک تپه شنی به گوش می 

راھبه ای را که حامF , گفته می شود که در این محيط یک راھب . رسيد 
اما راھب آنقدر از عمل . ه دفن کرده است بوده و از او بچه دار بود زنده زند

خود دچار جنون می شود که بی محابا خود را در دریاچه نزدیک محل دفن 
به ھمين دليل سالھاست که روح راھب در اطراف . راھبه غرق می کند 



دریاچه دیده می شود و ضجه ھای راھبه ی در حال دفن به گوش می 
 )6.(رسد 

حاصله از فشارھای عاطفی در طبيعت  پس به نظر نوسنده انرژیھای
باقی مانده و به صورت تصویر و یا صدا در می آیند و ما آنھا را به طور 

 . واقعی دیده و یا می شنویم

چند سال پيش نيز یکی از روزنامه ھای تھران نوشت که مردی در خيابان 
ظھيرالدوله باIتر از خانقاه زن و فرزندان خود را کشت و خود نيز انتحار 

اما آن خانه روح زده شد و ھر شب سر و صدای زیادی در آنجا به . نمود 
 گوش می رسد و تمام شيشه ھا شکسته و ھمسایگان مجبور به نقل از

از این نوع حوادث در دنيا شاید روزی صدھا بار اتفاق . آن مکان شدند 
علت آن را باید اثر فشارھای عاطفی و انرژی آزاد شده ذھن . بيافتد

انسان که تا مدت ھا باقی می ماند دانست یا عمل موجودی مستقل و 
 ؟" روح "  فنا ناپذیری به نام 

زن و شوھر به . اگھان مرد سگ ن. زن ومردی در انگلستان سگی داشتند 
به طوریکه مرد ساعت ھا , علت عFقه زیاد به سگ سخت ناراحت شدند 

گوشه ای می نشست و به جای خالی سگ می نگریست و او را در آن 
اما ھمين .مدتی گذشت و آنھا سگ دیگری آوردند .گوشه به یاد می آورد 

ند روز بعد زیرا چ, تصور صاحب سگ از سگ مرده ایجاد تصویر نمود 
اما . ھمسایه به آنھا گفت که روح سگ مرده را در آن گوشه دیده است

سگ دارای " ایجاد شبح سگ در اثر تخيل و فکر صاحب آن بوده و یا واقعا
و . روح می باشد ؟ به نظر گرین این تصور نتيجه تفکر صاحب سگ است 

ه نشانه پدیده ھایی مانند باز و بسته شدن درھا و دیدن اشباح در آین
در به طور فيزیکی باز و بسته نمی شود و . توھمات تله پاتيک است 

اگرچه در سال ھای .شبحی در آینه نيست این فقط در فکر بيننده است 
 .   اخير ارواح برھنه نيز دیده شده اند

گاه به جای اینکه انسان با فکر خود تصویر بيافریند مدیوم ھا سبب به 
موارد بسياری دیده . می شوند )  7(پFسمی وجود آمدن موجودات اکتو

شده که مدیوم ھا دست و پا یا صورتی ظاھر کرده اند که می گویند روح 
است اما موجودات اکتوپFسمی ھستند که از مدیوم در حال خلسه به 

) حرکت اشيا با روان ( ھمراه با آن عمل پسيکوکينزی . وجود آمده اند 
حرکت ميز که در جلسه . رکت در آمده اند حادث شده و اشيا ء اتاق به ح



احضار ارواح بسيار معمول است نتيجه پسيکوکنيزی یا حرکت 
اما اینکه حرکت روانی اشيا ء چگونه عمل می . پسيکوکينزی می باشد

F8.(شناخنه نشده است " شود کام ( 

پدیده ھای اکتوپFسمی مھم ترین بخش مسایل ماوراء روانی را تشکيل 
این پدیده .به راحتی می توان آنرا تقليد کرد و مردم را گول زد  ,می دھند 

به سختی در چارچوب درک علوم فيزیولوژی و روان شناسی کFسيک 
به خاطر ھمين دIیل است که پدیده ھای اکتوپFسمی می .درمی آید 

 .توانند به صورت پدیده ھای فوق مادی جلوه گر شوند 

آن وارد نموده و نسبت به غير عادی بودن  معذالک انتقادات بسياری نيز بر
 )9.(آن شک کرده و آن پدیده را ھمچون فيزیولوژیکی عنوان نموده اند

اما امروزه باید واقعيت را قبول کرد که کسانی ھستند که می توانند با 
تعاریف نيمه علمی از این پدیده تاکنون . اراده اشياء را به حرکت درآورند 

ولی برای درک , نپذیرفته است " ی علم آنرا کامFاما باز دنيا, شده 
ناشناخته ھا انسان باید علت پدیده ھای اکتوپFسمی و پسيکوکينزی را 

آیا این دو به ھم ارتباط دارند یا ھيچ ارتباطی با ھم ندارند ؟ باز . بشناسد
معلوم نيست آیا مدیوم با روان خود پدیده ھای اکتوپFسمی را به وجود 

به عبارت دیگر روان مدیوم . ه باعث حرکت اشياء می شود می آورد ک
روح انسان در اکتوپFسم ظاھر و باعث " اشياء را جا به جا می کند یا واقعا

  سر و صدا و حرکت اشياء می شود ؟

ھر دو سوال دارای موافقين و مخالفينی است که در ھر حال مھم ترین 
 :آنان را بيان می نمایيم 

موافقين پسيکوکينزی معتقدند آنچه دیده می شود حرکت اشياء به 
ناگھان گلدان ھا و آئينه ھا و ميز و .وسيله ی یک نيروی نامرئی است 

صندلی و کتاب ھا و لباس ھا از یک نقطه به نقطه ی دیگر حرکت کرده و 
حتی صدای شکستن و گاه صداھای عجيب و غریب . جابه جا می شوند 

و بوھای مخصوص به مشام می خورد و نجوا و درگوشی  به گوش رسيده
گاه در این نوع عمليات احضار .نيز گاھی ھمراه با پدیده شنيده می شود 

ارواح که با حرکت اشياء ھمراه است یک پسر بچه به سن بلوغ عامل 
به نظر گرین روان نوجوان در سن بلوغ ریشه پدیده ھای .احضار می شود 

عامل احضار یک شخص بالغ است و لباس ھای  گاه. پسيکوکينزی است



در این مورد باید گفت که عقده ھای سرخورده . خواب جابه جا ميشوند 
 )10. (جنسی عامل احضار موجب ظھور پدیده ھای پسيکوکينزی است

یک محقق آمریکایی دریافت که این پدیده ھای وقتی اتفاق می افتد که 
د به سر می بردند در جلسه چند دختر جوان که در دوره قاعدگی خو

به خصوص مدیوم ھای فيزیکی در , بسياری از مدیوم ھا .حضور دارند 
موقع به وجود آمدن پدیده پسيکوکينزی در اوج لذت جنسی بوده و 

 . بسياری از آنان از عقده ھای سرخورده جنسی رنج می برده اند

کمتر وجود کمتر دیده شده مدیوم ھای واقعی فرزند داشته باشند و حتی 
وقتی می بينيم که تمرکز نيروی .دارند که بيش از یک فرزند داشته باشند 

الکتریکی و انرژی در بدن انسان در سن بلوغ و درست قبل از دوره 
قاعدگی است شاید مشکل نباشد که بگویيم در این موقع است که ضمير 

 . ناخودآگاه در اوج قدرت خویش می باشند

پدیده , حض اینکه جوانان به سن رشد رسيده اند در بسياری موارد به م
البته خود نوجوان به کلی ناآگاه از ایجاد .پسيکوکينزی متوقف شده است 

 .رد می کند " چنين پدیده ایست و آنرا قویا

اگر ذھن انسان آنقدر قوی است که می تواند در ذھن دیگری ایجاد تصویر 
به نظر . ن داده و جابه جا نماید می تواند اشياء را نيز تکا" مسلما, نماید 

) حرکت اشياء با روان ( عده ای از ماوراء روان شناسان پسيکوکنيزی 
 . پوشش Iیه فرعی شعور است که در سطوح مختلف وجود دارد 

در آزمایشی که گرین و شش نفر از دوستانش در انگلستان انجام دادند با 
معنی که ھر ھفت نفر  به این, تمرکز فکری شيشه معمولی را شکستند 

اگر چه . روش شيشه تمرکز نمودند و بعد از چھارده دقيقه و نيم شکستند
زیرا تصادف و , این نمی تواند به عنوان یک پدیده پسيکوکنيزی تلقی شود 

اما ھر , امواج رادیویی با فرکانس باI نمی توانند علت این پدیده ھا باشند 
 .خسته شدند " ری شدیداھفت نفر بعد از آزمایش از لحاظ فک

ھود شدر حضور  Alavino Gradovaدر شوروی شخصی به نام آIوینگرادوا 
بسياری در حاليکه از او فيلم می گرفتند توانست یک شيئی را به وزن ده 

Fوقتی از او سوال .خم کند " گرم تکان داده و یک لوله آلومينيومی را کام
کردند که آیا فشاری ھم از لحاظ بدنی حس کرده است یا نه  گفت ھنگام 



نرژی فقط احساس می کرد که ا. آزمایش ھيچ فشاری حس نکرده است 
 )و آیا باز مسئله جنسی مطرح است ؟.( از ناف او خارج می شود 

. به نظر وینوگرادوا ھر کس با تمرین می تواند اشياء را با فکر تکان دھد 
. گرمی را با فکر تکان می دھد  200این روس جوان ھمچنين اشياء 

شماره  6جزئيات این عمليات در روزنامه ھای ماورائ روان شناسی جلد 
ویلت شایر , چاپ موسسه ماوراء روان شناسی وان تان  1972سال  2

 )11. (درج شده است  Wilt Shireانگلستان 

مشکلی که در عقاید گرین وجود دارد این است که او ادراکات فوق حسی 
در , مانند پسيکوکينزی را ناشی از ظھور پدیده ھای اکتوپFسمی می داند 

آینده نگری و , روشن بينی , له پاتی حاليکه ادراکات فوق حسی مانند ت
حرکت اشياء با روان پدیده ھای فوق روانی ھستند که ارتباطی با پدیده 

ممکن است بتوان آنھا را به ھم ربط داد اما . ھای اکتوپFسمی ندارند 
ھمه اینھا ناشی از پدیده ھای ناشناخته ایست که علم امروزی جواب 

 .کافی برای آن ندارد 

Iن در آنجا که گفته وقتی لباس خواب با فکر حرکت می کند نتيجه گری" او
دیگر نگفته که حرکت اشياء تنھا , عقده ھای سرخورده جنسی است 

ميز و صندلی نيز حرکت می , کتاب , آئينه , گلدان . لباس خواب نيست 
پس حرکت .این اشياء ارتباطی به عقده ھای جنسی و امور آن ندارد .کنند 

 از چيست ؟آنھا ناشی 

انرژی زیاد فرد بالغ در دوره قاعدگی را اگر دليل حرکت اشياء با , "ثانيا
ھمه کسانی که اشياء را با فکر حرکت داده اند نام آنھا در , روان بدانيم 

این زمينه شنيده شده است مثل یوری گلر و ژان پير ژیرار و دیگران باIی 
اما اینکه آIوینوگرادوا از .ند بيست و پنج سال بوده و در سن بلوغ نبوده ا

شوروی اظھار داشته که آیا باز مسئله جنسی مطرح است یا نه در جواب 
زیرا بسياری از علمای علوم نھانی و حتی فيزیو لوژیست , باید گفت خير 

ھا ناف را به کلی از مسئله جنسی جدا کرده اند و آنرا حد فاصل بين 
اشکال دیگر نظریه گرین این است  .دنيای برون و جھان درون می دانند 

که ظھور ارواح و فردیت و استقFل آنھا را با ادراکات فوق حسی اشتباه 
زیرا به نظر بسياری از روح گرایان ھمين ادراکات فوق حسی .نموده اند 

در , است که بعد از فنای بدن باقی مانده و به حيات خود ادامه می دھند 



یومی را نتيجه ذھن انسان و ساخته فکر او حاليکه گرین روح و تصاویر مد
  .می داند 

پدر  Allen KardecفFماریون و بسياری از علمای دیگر از جمله آلن کاردک 
روح گرایی فرانسه به استقFل روح و بقای آن بعد از مرگ به صورت یک 

 :ذکر مثال ھای آنان خالی از نفع نيست .موجود آگاه و باھوش معتقدند 

آقای اونوره :یکی از پزشکان فرانسوی چنين می نویسد  دکتر شارزن
مولف , انسان شناس و زبان شناس برجسته  Honore Chaveeشاوه 

که تمام " فرھنگ شناسی زبان ھند و اروپایی " کتاب درخشان 
" ھوIک"اولين پایه گذار علم , دانشمندان جھان آن را ستوده اند 

Hovelaque  ماریون و چند وی ھ. در زبان شناسی استFمراه با کاميل ف
در پاریس در یک کنفرانس علمی شرکت  1866دانشمند دیگر در سال 

آشنا شدم و مودت ما  Chaveمن در این کنفرانس با آقای شاوه . جستند
آقای شاوه به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشت .تا آخر عمر ادامه پيدا کرد 

در . ندگان را به کلی رد می کرد اما امکان ارتباط بين دنيای مردگان و ز
مورد ارتباطی که ارواح از طریق مدیوم ھا با انسان ھای زنده برقرار می 

او معتقد بود که القاء فکری و تجسم افکار .کردند تئوری جالبی داشت 
 .دستياران مدیوم ھا موجب چنين پدیده ھایی است 

سرانجام او چه قای شاوه فوت کرد و من عFقه داشتم بدانم آسرانجام 
به محض اینکه وارد اتاق . یک روز به منزل یکی از بيمارانم رفتم . شد

شدم دیدم چند تن از دوستان وی که مدیوم ھستند آنجا حضور دارند و 
مشغول احضار ارواح می باشند از موقعيت استفاده کرده و درخواست 

بيمار " د" ميز جواب مثبت داد و خانم.احضار روح دوستم شاوه را نمودم 
بعد از آخرین حرف . من حروفی را که ميز پاسخ می داد جمع آوری نمود 

در پائين ورقه اسم روح را اینطور " د"خانم . ميز ایستاد و ارتباط تمام شد 
آنھایی که با .نوشت  Chavetبنویسد  Chaveeبه جای (  Chavetنوشت 

زبان فرانسه آشنائی داشته باشند می دانند که ھر دو لغت به یک شکل 
 .)تلفظ می شود 

ھنوز نوشتن خود را تمام نکرده بود که ميز دوباره به حرکت " د"خانم 
 :درامد و این کلمات را دیکته کرد 

 ."نام مرا اینطوری نمی نویسند"



Iبه ھيچ وجه نمی توانستم ببينم که من در جایی قرار داشتم که " او
دیگران ھم دور ميز بودند از نام .نام شاوه را چگونه نوشته است " د"خانم 

بی خبر بودند و ھيچيک از ما نمی دانستيم نامی را  Chaveeصحيح شاوه 
در نتيجه مدیوم نمی .نوشته از لحاظ دیکته غلط است " د"که خانم 

از فکر اشخاص حاضر در جلسه خوانده  را" د"دانسته اشتباه دیکته خانم 
زیرا ھيچکس نمی دانست که آن خانم لغت را اشتباه نوشته است , باشد 

Iزم به تذکر است که زبان شناس بزرگی چون شاوه در زنده بودن خود .
وقتی این . نمی توانست تحمل کند که کسی نام او را اشتباه بنویسد

صحيح است " با تعجب گفت کامF, مطلب را با بيوه او در ميان گذاشتيم 
زیرا یکی از روزنامه ھای بلژیکی در مقام تجليل از او نام کوچک وی را .

آنقدر عصبانی شد که به جای اینکه نامه بفرستد .ھانری نوشته بود 
ھمان موقع یک تلگراف بلند باI و اعتراض آميز برای روزنامه بلژیکی 

 )12.(فرستاد 

وجود و بقای انسان پس از مرگ است که برمی این یکی از دIیل مھم 
چگونه می توان این . گردد و خودش اشتباه نام خود را توضيح می دھد 

امکان استفاده از تله پاتی , مطلب را فقط به ذھن انسان مربوط ساخت 
ھم مردود است زیرا دیگران و حتی خود پزشک حاضر در جلسه حتی 

 .فکر آنھا را بخواند  چيزی نمی دانستند که مدیوم بتواند

بھترین دليل اینکه این پدیده از تلقين به خود ناشی نمی شود این است 
و این نشانه . که چنين امری ھميشه خارج از اراده ما اتفاق می افتد 
فکر و اراده ما , آنست که این اتفاقات فوق عادی بوده و ارتباطی به ذھن 

است  1855که مربوط به سال  یکی از مشاھدات دیگر فFماریون.ندارند 
Fدرج می " به عنوان دليل دیگر این نویسنده برای زندگی پس از مرگ ذی

 :گردد

پدیده فوق طبيعی را در " ادموند "یکی از قضات مشھور آمریکایی به نام 
این .نوشته است" خانواده خود مشاھده نموده که آنرا برای فFماریون کتبا

قاضی .ند موسوم به لورا رخ داده است اتفاق برای دختر قاضی ادمو
ادموند به خاطر مقام اجتماعی و موقعيت شغلی کسی نبود که بی دليل 

و عضو دادگاه عالی استيناف  1855او رئيس سنای آمریکا در .دروغ بگوید 
وقتی با او درباره روح گرایی صحبت می شد آنرا تحقير می .نيویورک بود 

يشه نسبت به شھادت انسان ھا شکاک کرد و با عادت یک قاضی که ھم



سرانجام .مشاھدات مردم را سخت مورد تردید و ظن قرار می داد , است 
بعد از این اتفاقی که نقل می شود و مطالعات و پی گيری ھای خود 

او نه تنھا وجود مسائل فوق عادی و طبيعی را قبول کرد , قاضی ادموند 
اعتقاد قاضی ادموند و پافشاری .فرضيه وجود روح را پذیرفت " بلکه جدا

وی در مورد روح و روح گرائی موجب شد که طبقات اشرافی جامعه 
آمریکا او را از خود برانند و وی مجبور به استعفای از تمامی مشاغل خود 

معذالک او حاضر نشد دست از عقيده خود بردارد و شغل و منافع .شد 
نادری است که Iیق  شخصی را فدای حقيقت نمود و این فضيلت بسيار

تحصيFت " لورا "او نوشته است که دخترش .ستایش و تمجيد است 
معلم روحانی از وی . درخشانی نمود و کاتوليک متعصبی از آب در آمد 

او ھم چنين نمود و گاه در .خواست که دست از روح و روح گرائی بردارد
خانه ای که کم کم . جمع دوستانش که به این کار پرداختند حاضر می شد

شش ماه گذشته بود . لورا در آن زندگی می کرد تبدیل به خانه ارواح شد
و در این مدت او صداھای عجيبی می شنيد و پدیده ھای کم و بيش حيرت 

بدون اینکه شخصی یا انسانی در ایجاد آنھا , انگيز به چشم می دید 
موجود معذالک به نظر می رسيد که یک شعور یا .دخالتی داشته باشد 

وقتی کار به اینجا رسيد دختر . باھوش این پدیده ھا را رھبری می کند 
قاضی ادموند تصميم گرفت دوباره به جلسه احضار ارواح برود و به این 

پس از حضور در جلسات مکرر متوجه شد که یک عامل آگاه و . کار بپردازد
کيست باشعور ھميشه در این جلسات حضور دارد بدون اینکه او بفھمد 

.Fلورا شروع به صحبت کردن به زبان ھای خارجی مختلفی نمود که قب "
فرانسه را , او غير از انگليسی .کوچکترین اطFعی راجع به آنھا نداشت 

اما ھيچ زبان خارجی دیگری حتی الفبای انھا را نمی ,نيز می دانست 
بان اما به گفته قاضی ادموند دخترش در ھمان موقع نه یا ده ز.دانست 

گاه زبان ھا را مدت یک ساعت با .خارجی را به راحتی صحبت می کرد 
لورا می گفت خارجيان به وسيله من . فصاحت و بFغت کامل حرف می زد

و .با زبان خودشان می توانستند با دوستان درگذشته خود صحبت نمایند 
 :قاضی ادموند چنين ادامه داد 

" اوانژليدس"نام او . آمد یک شب یک خارجی اھل یونان به دیدن من"
Evangelides فاصله با لورا به زبان یونانی شروع به صحبت کرد . بودFاو ب

مشوش بود و بعد شروع به گریه کردن . ھنگام مکالمه بسيار ناراحت .
شش یا ھفت نفر حاضر بودند و یکی از آنھا علت گریه او را پرسيد .نمود 



فردای آنروز دوباره .گی است مرد یونانی گفت که یک مسئله خانواد.
برگشت و دوباره به زبان مادری خود با لورا به گفت و گو پرداخت و چون 

مرد .غریبه ای در منزل نبود توانستم از کم و کيف قضيه باخبر شوم 
یونانی گفت که او از طریق لورا با یک شخصيت نامرئی صحبت می کند 

ت و برادر وطن پرست که دوست صميمی او بوده و در یونان مرده اس
و مارکو دوست فوت .می باشد  Marco Bozarrisیونانی مارکوبوزاریس 

شده او خبر مرگ یکی از پسرانش را در یونان به وی داد که ھنگام عزیمت 
به آمریکا از لحاظ اداری مجبور بود در  Marco Bozarrisمارکوبوزاریس 
دیس با ما نامه ای از ده روز بعد از اولين مFقات اونژل.یونان بماند 

وقتی مرد .کشورش دریافت کرد مرگ پسرش را به اطFع وی می رساند 
شما به من بگویيد ." یونانی داشت با لورا حرف می زد این نامه در راه بود 

این پدیده را چگونه تفسير کنم ؟ آنرا ندیده گرفته و ھمه چيز را انکار کنم 
, ه آشکارتر از این نمی شود دیگر مسئل, که چنين چيزی ممکن نيست 

 .درست مثل اینکه گرمای خورشيد را انکار نمایم

زیرا در مقابل ھشت تا ده نفر , این امر توھم و خواب و خيال ھم نيست 
منطقی که قادر به تميز توھم از واقعيت , باھوش , انسان تحصيل کرده 

ست که اگر بگویيم این انعکاس فکر خود ما.ھستند اتفاق افتاده است 
حرف غير منطقی است زیرا من در عمرم این مرد را ندیده ام و به وسيله 

اگر فرض کنيم که فکر ما می .یکی از دوستان ما به ما معرفی شد
توانسته خبر مرگ فرزند او را به ما داده باشد چه طور می شود لورا زبان 

ک کلمه یونانی را به این خوبی بفھمد و حرف بزند ؟ زبانی که در عمرش ی
 . از آن نيز نشنيده است

یعنی ناشی از ادراکات فوق حسی دختر .آیا این یک روشن بينی است 
 پدیده ای به اسم روح آگاه و باھوش وجود دارد ؟" جوان است ؟ آیا واقعا

لورا اوانژليدس را برای اولين بار در زندگيش می بيند و از وضع خانوادگی 
Fعی ندارد " وی اصFعضاء خانواده او چيزی می داند و نه برادر نه از ا.اط

قوی مFک روشن بينی و انگيزۀ پس اگر . دشناسمتوفای بوزاریس را می 
دختر جوان ھيچ نفع و انگيزه قوی , ادراک فوق حسی یک شخص است 

 .برای شناختن خانواده اوانژليدس نداشته است

م که اگرچه لورا صاحب روشن بينی و ادراک فوق حسی بسيار قوی ھ
باشد چه طور می توان استعداد ناگھانی او را در صحبت کردن زبان 



یونانی که ھرگز آنرا نمی دانسته توجيه کرد ؟ منطقی نيست که استعداد 
زبان یونانی و خبر دادن از مرگ طفل را به دو علت مختلف نسبت دھيم 

وده ناشی از یک امر و یک علت ب" مسلما) زبان و روشن بينی ( دو پدیده .
در اینجا عناصر روانی و روحی مطرح است که باید تعریف و تعيين .است 
  )13.(شود 

 :یکی دیگر از دIیل استقFل روح از کتاب فFماریون نقل می شود

دکتر داوی اھل انگلستان پسری داشت که او ھم پزشک بود و در خارج 
سوار یک , پسر وی می خواست به انگلستان بياید .زندگی می کرد 

به جای ) پسر( قرار شد دکتر داوی .کشتی انگليسی شد تا به لندن برود 
پرداخت بليط خدمات پزشکی خود را در اختيار مسافران کشتی قرار دھد 

ناخدای کشتی در ھنگام ورود به .ھان در ھنگام سفر فوت نمود اما ناگ, 
ليره استرلينگ تحویل  22لندن پدر پزشک متوفی را خبر کرد و به او مبلغ 

ناخدا ھمچنين به دکتر .داد که می گفت در جيب پسر او پيدا کرده است 
گزارش کاملی از مرگ پسر وی به طور کتبی تقدیم وی نمود ) پدر ( داوی 

ر داوی نيز از اقدامات ناخدای کشتی خيلی خوشش آمد و برای دکت.
 . قدردانی به او یک یادگاری طF داد 

و زنش در لندن به یک جلسه احضار ارواح ) پدر( چند ماه بعد دکتر داوی 
مدیوم که . در جلسه صندلی ھا از جا به طور نامنظم حرکت کردند . رفتند 

دانست که روح می خواھد با یکی از خانمی بود این پدیده را نشانه آن 
وقتی پرسيده شد که با چه , اعضاء حاضر در جلسه تماس برقرار کند 

, ميز از آن طرف اتاق حرکت نموده و در مقابل دکتر داوی ایستاد , کسی 
جواب آمد که روح پسر دکتر داوی , سوال شد روح چه کسی حاضر است 

ه او به فوت طبيعی نمرده بلکه بعد در برابر تعجب ھمگان اعFم کرد ک, 
 .مسموم شده است

دکتر داوی برای قبول این حرف از روح خواست که برای اطمينان او دليلی 
مخاطب نامرئی یا روح گفت که پدرش یک ھدیه طF به ناخدای . بياورد

این مطلبی بود که ھيچيک از حاضران در جلسه نمی .کشتی داده است 
سم دادن عمدی بوده یا در اثر بی احتياطی دکتر پرسيد آیا .دانستند 

 22بعد روح گفت که . جواب آمد که ھر دو ممکن است. اتفاق افتاده است 
ليره  70ليره استرلينگ تحویلی توسط ناخدا درست نبوده و او مبلغ 

و بعد جزئيات بيشتری را به اطFع حضار . استرلينگ در جيب داشته است 



توسط تجھيز کننده کشتی به دست دکتر گزارشی که  "ضمنا. رساند 
دکتر داوی از .داوی رسيد با گزارش تقدیمی ناخدا به کلی تفاوت داشت 

روح پسرش دریافت که آشپز کشتی در اثر بی احتياطی او را مسموم 
زیرا به جای نعنا در غذایش ادویه بادام تلخ با روغن کرچک , نموده است 

ھم معلوم شد که پسرش " و بعداریخته و باعث مسموميت او شده است 
 )14.(ليره داشته است  70ليره استرلينگ  22به جای 

این داستان نيز ھمچون بسياری از وقایع دیگر موجب حيرت انسان شده و 
به جای ھر توضيح دیگر ساده تر . قویترین مادیگرایان را به فکر می اندازد

و از ھر پدیده برای نيست که انسان استقFل و وجود روح را قبول نموده 
خود یک مشکل Iینحل نسازد ؟ در ھر حال این تحقيقات آینده است که 

ما دIئل مخالف و .روشنگر رازھای نھفته ی حيات انسان می باشد 
اما در مورد پدیده ھای اکتوپFسمی تحقيقات .موافق را بيان کردیم 

می بيشتری صورت گرفته که مھم ترین و جدیدترین آنھا را بيان 
 )15.(نمائيم

ھوم . پنج مدیوم ھستند که موجودات اکتوپFسمی به وجود می آورند 
Home  , اوزاپياEusapia , گوزیکGuzik , کلوسکیKlusic  و رودی اشنایدر

Rudi Schneider. 

تا آنجا که ناظران بی طرف و محققين اعFم نموده اند این اشخاص به 
ایجاد موجودات اکتوپFسمی " ھيچ وجه شياد نبوده و عمل آنھا واقعا

 اکتوپFسمی چيست؟. است

از بدن مدیوم ماده یا جوھری خارج می شود که ابتدا کدر و بی رنگ بوده و 
این ماده با اشکال مختلف خود را ظاھر می .بعد به خود شکل می گيرد 

 .نمایشگر اندام ھای بدن است " سازد که غالبا

 :دو امر را در اکتوپFسمی می بينيم 

 .جوھر و بنياد جوھر که به صورت ماده درمی آید - 1

 .تظاھرات و نمایشات سازمان یافته- 2

ممکن است به شکل مایع یا . جوھر به شکل گاز یا بخار مجسم می شود
نزدیک مدیوم . اکتوپFسم بخار بيشتر شایع و معمول است . جامد باشد 

اط جوھری به نوعی بخار یا ابر مرئی تشکيل می شود که با یک ارتب



این بخار یا ابر در چند نقطه غليظ و متراکم . اعضاء بدن مدیوم متصل است
 . می شود و گاه به ندرت فسفری رنگ می گردد

کامل می " نقاط متراکم به شکل اندام ھای بدن درمی آیند که سریعا
 .شوند

جوھری که به صورت ماده در می آید اگر مایع یا جامد باشد بھتر می تواند 
آھسته صورت می " شکل گرفتن جوھر غالبا. مورد آزمایش قرار گيرد 

گيرد و مدت مدیدی به حالت بی شکل باقی می ماند تا انسان بتواند خوب 
مایع یا جامد به شکل , جوھر به صورت گاز . تکوین پدیده را تماشا کند

. چھره و انسان کامل یا به شکل انسان و گاه حيوان در می آید , دست 
شفاف و " و گاه بعضا" ھری که به صورت ماده درمی آید گاه کFجو

  .درخشان است

جنبه " در اینجا عمل اکتوپFسمی بعضی از مدیوم ھای مشھور که واقعا
 :فوق عادی و طبيعی دارد به عنوان مثال ذکر می شود 

 دست ھای شبح مانند دانيل دانگFس ھوم  - 1

ورد که اشياء را جابه جا می دانيل دانگFس ھوم دستھایی به وجود می آ
 .نمود 

 :ویليام کروکس فيزیکدان برجسته انگليسی چنين می نویسد 

. یک دست زیبا از ميز ناھارخوری برخاست و به من یک گل تعارف کرد" 
و به من ثابت کرد که این دست مانند . سه بار ظاھر و بعد ناپدید شد

ن که مثل روز روشن این عمل در اتاق کار م. دست خود من واقعی است
را من گرفته ) ھوم ( بود اتفاق افتاد و در این مدت دست و پای مدیوم 

 .بودم

در وقت دیگر دست و بازوی شبيه یک طفل ظاھر شد و باIی سر زنی " 
بعد دست ظاھر شده به طرف . که کنار من نشسته بود به بازی پرداخت

 . "کشيد من آمد و بازوی مرا گرفت و چند بار لباس مرا 

بار دیگر یک انگشت و یک شست دیده شد که گلبرگ ھای یک گل را از " 
گلدان کنده و در برابر مردم حاضر در جلسه گذاشت و یک دفعه در حاليکه 



ظاھر شد که روی کFویه , دو دستيار دست و پای مدیوم را گرفته بودند 
 . ھای آکوردئون باI و پائين می رفت و آنرا می نواخت

در مچ و بازو به شکل بخار و گاه سرد و بی روح و گاه " دست ھا غالبا این
قابل " تکوین ناپدید شدنشان کامF, در بعضی موارد .گرم و زنده بودند 

 ."مشاھده بود 

 :کروکس ادامه داد

بلکه بيشتر , دست ھا و انگشت ھا ھميشه به نظر زنده نمی آمدند "
ند دست و انگشت به نظر می شبيه یک ابر متراکم بوده و کمتر مان

دیدم یک ابر . من یک بار یک شی ء را دیدم که تکان می خورد .رسيدند 
در . نورانی در اطراف آن شکل گرفته و بعد به یک دست کامل تبدیل شد 

این لحظه کليه اشخاص حاضر در جلسه می توانستند آن دست را ببينند 
اما از مچ به . امل بود این دست بسيار شبيه دست یک انسان زنده و ک.

وقتی آن را لمس . باI شبيه بخار بود که بعد در ابر نورانی ناپدید می شد 
اما گاھی گرم و زنده بود و مثل یک , می کردیم مثل یخ سرد و مرده 

 .دوست قدیمی با من دست می داد 

ھيچ .یک بار یکی از این دست ھا را سفت  گرفتم و آنرا رھا نکردم 
اما کم کم این دست تبدیل .ل بر کشيدن دست به عمل نيامد مقاومتی دا

 .به بخار شد و بدین ترتيب از دست من گریخت 

گاه افراد حاضر در جلسه از این دست ھا می خواستند که پيامی 
 )16."(اما به ندرت این کار را می توانستند انجام دھند .بنویسند 

 :ویليام کروکس چنين ادامه می دھد 

در اتاق من آقای ھوم قدرت خارق العاده ای نشان داد و من یک شب " 
" او قبول کرد و فورا.درخواست کردم که دست شبح مانند پيامی بنویسد 

مداد بدون دخالت ھيچ کس روی .کاغذ و قلم در وسط ميز گذاشته شد 
به طرف کاغذ به راه افتاد و به لبه آن خورد و افتاد , نوک خود بلند شد 

باIخره مداد بلندی که در کنار کاغذ بود خود به .ند شد و افتاد دوباره بل.
سه بار مداد .خود بلند شد و به قلم کمک کرد تا بتواند روی کاغذ بنویسد 

قلم . به کمک قلم رفت و سرانجام آن را رھا کرد و به جای اولش برگشت
 :به این شرح . روی کاغذ افتاد و یک پيام الفبائی روی آن نوشت 



ا سعی کردیم خواسته شما را اجابت کنيم ولی این از توان ما خارج م" 
 ."است 

اما در عوض یک جلسه با شرکت ھوم در کاخ تویلری که در مقابل ناپلئون 
یک دست سفيد رنگ ھمچون مرمر , سوم و ھمسرش اوژنی تشکيل شد 

بسيار شيک و تميز شبيه دست ناپلئون اول چند خط نوشت که به , 
ش جامعه دیالکتيک لندن و خود دانيل دانگFس ھوم خط موجب گزار

 .ناپلئون بناپارت بود

تمام حاضران دیدند که این دست مداد روی کاغذ را برداشت و نوشت 
.Fبه گوش رسيد و سپس دست بعد از گذشتن از " صدای نوشتن کام

مقابل دانيل ھوم به نزدیک ناپلئون سوم آمدو امپراطور فرانسه آن را 
او از وحشت خود را عقب کشيد اما . بعد به سوی ھمسرش رفت,  بوسيد

 :امپراتور گفت , دست او را تعقيب کرد 

 "Fنترسيد آنرا ببوسيد " اص". 

ھوم درخواست کرد که ان را .ملکه نيز آنرا بوسيد و بعد دست ناپدید شد 
 .دست دوباره ظاھر شد و مدیوم نيز آنرا بوسيد.ببيند " مجددا

طبيعی بود " ویسد که کيفيت دست نمایانگر یک دست کامFکروکس می ن
 . او به ھمان طبيعی و مادی بود که دست خود من.

فيزیکدان انگليسی یکی دیگر از کارھای ھوم را بدین ترتيب شرح می 
 :دھد 

در غروب یک روز که دانيل ھوم در منزل من بود از او درخواست احضار " 
د دیدم که ناگھان پرده ای که در چند متری بع. او نيز پذیرفت. روح کردیم

نيمه شفاف , نامشخص , یک شکل سایه دار . ھوم بود تکان می خورد 
این موجود با .که شبيه انسان بود به وسيله تمام دستياران مشاھده شد 

ھنگاميکه ما او را می نگریستيم ناپدید شد و . دست خود پرده را تکان داد 
 . دی خيلی تکان دھنده تر است مورد بع. پرده آرام شد 

شروع به احضار روح ) رابط ارواح ( به صورت مدیوم  "دانيل ھوم مجددا
رفت و یک , ناگھان شبحی از گوشه اتاق شروع به حرکت کرد . نمود

آکاردئون که در اتاق بود برداشت و در حاليکه آنرا می نواخت به داخل 
دقيقه این شکل را دیدند و  تمام اشخاص حاضر برای چند.آپارتمان خزید 



شبح به یک خانمی که حضور .در ھمان موقع نيز دانيل ھوم نشسته بود 
 . زن از ترس جيغ کشيد و شبح ناپدید گشت, داشت نزدیک شد 

مسئله بسيار مھمی که کروکس عنوان می کند اینست که تمام اینھا نه 
  )17.(توھم بود نه خياIت بلکه واقعيت محض بود 

 :م ھای معاصر ویکی ؛ غول مدکلوس - 2

مدیوم لھستانی فرانک کلوسکی با خلوص کامل و نفی ھر گونه نفع 
پرستی قدرت خارق العاده خود را در خدمت علم گذاشته و استعداد خلق 

 1921و  1920پدیده ھای اکتوپFسمی یا احضار ارواح خود را در سالھای 
او غول مدیوم ھای . گذاشت در اختيار موسسه ماوراء روانی بين المللی 

 .معاصر لقب گرفته است

آنچه که او در موسسه ماوراء روانی بين المللی انجام داد ظاھر کردن 
دستيارانی . انسان و حيوان و موجودات نورانی و حرکت اشياء با روان بود

این کنترل کافی بود . که در کنار او می نشستند او را کنترل می نمودند 
بی حرکت باقی می " در طول جلسه احضار ارواح کامFزیرا کلوسکی 

 . ماند 

 1919دکتر گوستاوژلی رئيس موسسه ماوراء روانی بين المللی از سال 
 :درباره کلوسکی چنين می نویسد  1924تا 

در ابتدای ظھور این پدیده ھا انسان بوی اکسيژن متراکم به مشامش " 
بعد بخارھای , بين می رفت  می خورد و با ناپدید شدن آنھا بو نيز از

به خصوص در باIی سر او , فسفری رنگ و نوعی مه در اطراف مدیوم 
بعد شعاع ھای نورانی از ھمه جا به چشم می خورد و به .دیده می شد 

به خصوص .نظر می رسيد که مناطق نورانی اندام ھای نامرئی ھستند 
 .يشتر بوداین نورھا در سر انگشتان یا در قسمتی از چھره ھا ب

این . بعد از این مرحله دست ھا و چھره یک انسان کامل درست می شد
یا پشت سر " انسان ھا از لحاظ قد به اندازه انسان طبيعی بودند و غالبا

مدیوم قرار داشتند یا در کنار او و بلندتر از کلوسکی و دیگران که نشسته 
مرئی یک انسان به نظر می رسيد که چھره ھای .بودند قرار می گرفتند 

دستياران معذالک توانستند نيم تنه باIی این . است اما بدنش نامرئی بود
 .اشباح را ببينند 



گاھی که چھره این اشباح در نور قرمز قابل دیدن نبود آنھا خودشان به 
طرف پرده ای از سولفور روی می رفتند تا چھره شان بھتر دیده شود و 

این چھره ھا و نگاھشان . ھای نورانی بودندبعضی از آنھا نيز دارای چھره 
Fبه حضار در جلسه خيره می شدند " خيلی زنده بود و کام . 

بسيار درخشان و نمایانگر قدرت  1920نوامبر  20نتيجه جلسه احضار روح 
 .ارتباطی کلوسکی بود

 :دکتر ژلی درباره این چھره ھا چنين اظھار عقيده می کند 

ت شده اند و من چھره جوانی را دیدم که صورت این اشباح خوب درس
Fدارای سبيل , موی سر خود را با پارچه ای بسته . او را می شناختم" قب

 .بوده و چشمانی مشکی و نگاھی نافذ داشت 

روی سرش روسری . بعد سر پير زنی با چھره ای چروک خورده نمایان شد
بعد شنيدیم که .داشت که در روی پيشانی خود دو دفعه آنرا گره زده بود 

بعد یک . را صدا می زد) به لھستانی یعنی توماس " ( توماش " نام 
Fدیده می شد" موجود نورانی کام . 

 :نویسد که در آن جلسه حضور داشت مي" کی پوتو" یکی از حضار به نام 

این گلوله دور شد و بعد . یک گلوله نورانی مقابل چھره من شکل گرفت " 
من بب تعجب و تحسين دیدم چھره خواھرم است ,  آمد نزدیک صورت من

او خيلی جوان تر به نظرم .که مانند دوران زنده بودنش دارد لبخند می زند 
او در پنجاه وچھار سالگی ( گوئی بيست و پنج سال داشت , آمد 

ظھور چھره , باIی سرش را ھاله ای از ابر احاطه کرده بود .) درگذشت 
 :من فقط توانستم فریاد بکشم . شيد اش فقط چند ثانيه طول ک

 . بعد ناپدید شد ." آه او خواھر من است " 

چھره . مافوق طبيعی بودند " یا ارواح واقعا اشباحبه نظر دکتر ژلی این 
آنھا به ھيچ وجه وھم و خيال نبود و ھيچ حقه بازی و شيادی از طرف 

ند و با کنترل این چھره ھا ھمگی زنده و باھوش بود.مدیوم در کار نبود 
دقيق و شدیدی که می شد امکان ھر گونه دوز و کلک را از ميان می برد 
و این موجودات به ھمان اندازه طبيعی و انسانی بودند که حضار در 

 ) 81.(جلسه 



کار خارق العاده این دو مدیوم که شرح آن گذشت و سایر مدیوم ھا که 
, نھا خودداری می شود برای جلوگيری از اطناب کFم از بحث درباره آ

اما در مورد . نشانه جھان ناشناخته ایست که انسان با آن روبروست 
پدیده ھای اکتوپFسمی دو عقيده مطرح است ؛ یکی اینکه این پدیده ھا 

یعنی به آن جنبه ذھنی و شخصی , نتيجه عمل ذھن و مغز مدیوم است 
پدیده ھا ھمان داده اند و نوعی پسيکوکينزی است و دیگری اینکه این 

ارواح مردگانی ھستند که حاI از طریق مدیوم ھا با جھان زندگان ارتباط 
اما به , گرچه به راحتی نمی توان یک عقيده را پذیرفت . پيدا می نمایند 

 . نظر ما با تحقيق و متد علمی عقيده دوم را می توان ثابت کرد

وحی ماوراء مشکلی که امروزه وجود دارد این است که پدیده ھای ر
زیرا پدیده ای علمی . روانی از لحاظ علمی قابل مطالعه و تحقيق نيستند 

اما این پدیده ھا در سيستم تعریف , است که وجود آن مسلم باشد 
اگرچه دانشمندان زیادی روی آن کار و تحقيق .کFسيک ما در نمی آیند 

ر علمی و ساختاف یاما ببينيم به چه دليل این پدیده ھا در تعر.می نمایند 
زیرا علم را خود ما , ن چندان مشکل نيست آسنتی ما نمی گنجد ؟ جواب 

پس اگر چيزی . با ھمان خطاھای مخصوص انسان , انسان ھا ساخته ایم 
خارج از حدود درک و فھم و شعور انسان بود و از مرز داده ھای علمی او 

برای علم نيز قابل , فراتر باشد و پدیده ای در چھارچوب عقل او نگنجد 
زیرا با توجه به دIئل ذکر شده و آزمایشات متعدد . درک و شناخت نيست 

روانی و ماوراء روانی و روحی ما در سطح کم عمق وجود خود زیست می 
یا به عبارت بھتر ما در سطح کمی از یک . کنيم نه در نقاط عميق آن 

که سطح انسان کشتی کوچکی است . شعور وسيع زندگی می کنيم 
وجدان عادی ما بخشی ناچيز از . کمی از اقيانوس حيات را پوشانده است 

وجود روحانی ماست که زمان و مکان را به باد استھزاء می گيرد و نشان 
در جھان ) مانند زمان و مکان ( داده است آنچه که از خواص ماده است 

 .روحی انسان تاثيری ندارد 

بلند شدن , مانند حرکت اشياء با فکر  پدیده ھای روحی عينی ای فيزیکی
اطFعاتی مانند دانشی که از ,اکتوپFسمی , ) به ھوا رفتن ( از روی زمين 

 :می دھند که عبارتند از  ربرق به دست می آوریم در اختيار ما قرا

فقط , دنيای ظاھری و قابل لمس ما که اینقدر برای آن ارزش قائليم  - 1
مقصود از دنيای زنده دنيائی . نيای زنده استانعکاس ضعيفی از واقعيت د



Fاست که در آن فکر و شعور نقش اساسی دارد و گرنه دنيای مرده اص "
 . وجود ندارد و آنچه که ھست زنده است

زندگی واقعی و ھوش عميق موجودات زنده در آن , انرژی پرقدرت  - 2
ی جھان در حقيقت جھان واقع. می ناميم " نامرئی " چيزی است که ما 

در اینجاست که ریتم ھائی که به ماده صور مختلف می . نامرئی است
شناختن ریتم . بخشد نواخته می شود و این ریتم ھا از دید ما پنھان است 

ثبت و ضبط و تغيير شکل دادن آنھا از عوامل , ھا و دست یازیدن به آنھا 
علم  این ھدف مطالعه. اساسی شناخت منابع اصلی زندگی و فکر است 

و این یکی از جنبش ھای . ماوراء روحی است که تازه در فلق آن ھستيم 
 .فکری انسان می باشد 

به " بر ما مسلم است که یک جو روحی جھانی وجود دارد که ما را قھرا
, ھمه ما به این فکر می رسيم که ماده . وحدت گرائی روانی می کشاند 

ن جھانی است که در زمان زندگی و فکر فقط جنبه ھا و صور مختلف ھما
با توجه به اینکه بعضی از پدیده ھای فوق . و مکان آفریده شده است 

طبيعی در انسان وجود یک دنيای روانی ماوراء تجربه را ثابت می نماید که 
کم و بيش از دستگاه مغزی مستقل است و حتی می تواند تظاھرات 

نسبت به ماده است خارجی داشته باشد و دارای قدرت ھای فوق العاده 
می توان با فرض قاطع باور داشت که شکاف بزرگی بين روان و بدن ما , 

این انرژی روحی و روانی , وجود دارد و بعد از مرگ فيزیکی بدن انسان 
 ) 19.(استقFل خود را حفظ نموده و وجود خارجی خواھد داشت 

ما تجارب چند  با امعان به این واقعيت و برای دفاع از این عقيده است که
تن از دانشمندان و پزشکان مشھور را در مورد بقای روح و استقFل این 

 .انرژی پر قدرت متفکر بعد از مرگ ذکر می نمائيم
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 تجارب باارزش چند دانشمند: فصل ششم             
 

 که من به دانشکدۀ حقوق دانشگاه تھران 1347تا  1343در سال ھای 
می رفتم یکی از استادان معروف ما که امکان ھيچگونه کذب در گفتۀ او 
نمی رفت یکی از خاطرات زندگی خود را در باب تجارب ماوراء روحی چنين 

 :بيان داشت

که من نمایندۀ مجلس شورای ملی  1332یکی از روزھای بھاری سال "
و آھسته  نزدیک مجلس در ميدان بھارستان از اتوموبيل پياده شدم, بودم

جوانی ناشناس به من نزدیک شد و . به طرف در بزرگ آن به راه افتادم
ناگھان .من ھم ایستادم تا او حرفش را بزند.گفت آقا بنده عرضی داشتم 

چاقویی کشيد و چنان بر من فرود آورد که من درجا از ھوش رفتم و فقط 
دم جسدم افتاده لحظه ای بعد دی. یادم مياید که گفتم آخ و بر زمين افتادم 

و عده ای دور آن جمع شده اند و خود من در حاليکه کناری ایستاده بودم 
داشتم آنرا نظاره می کردم و حالم نيز بسيار خوب بود و ھمه چيز را می 

بعد کم کم گویا حس کردم باید به بدنم . دیدم و تمام صداھا را می شنيدم
ن شده باشم دوباره برگردم به طرف جسدم رفتم و مثل اینکه وارد آ

در ھمين موقع بود که مرا به بيمارستان , زندگی عادی را به دست آوردم 
 .بردند

, این گفتۀ یکی از اساتيد دانشگاه بود که از بردن نام او خودداری می کنم
" من" اما تجربۀ او یک تجربۀ ماوراء روانی و روحی بود که نشانۀ استقFل 

و آزاد شدن " خروج از بدن"این تجربه را . ماستیا روح و یا انرژی حياتی 
در .من یا به عبارت روحيون خروج بدن ستاره ای از بدن فيزیکی می نامند

ایران چون تحقيق در امور علمی راه درازی را نپيموده است چه برسد به 
این مسایل را یا معجزه می دانند یا با .ناشناخته  امور روانی و پدیده ھای

اما وقتی مسئله تحقيق . ار حرف گوینده را گوش می کنندتردید و انک
علمی و شناخت علل اشياء و امور مطرح باشد دیگر معجزه و شياطين و 

در کشورھای .غيره مفھومی ندارند و باید علت آنرا معلوم ساخت
پيشرفته صنعتی برخFف ایران دربارۀ این مسایل تحقيقات فراوان شده 

 .ات نظریۀ خود از آنھا سود خواھيم جستاست و باIجبار برای اثب



عضی بوح و زندگی پس از مرگ یا به قول امروزه مسئلۀ دنيای ناشناختۀ ر
دیگر یک اعتقاد مذھبی صرف نيست بلکه , نویسندگان حيات بعد از حيات

یک واقعيت عينی و علمی است که انسان بایدھمچون مکانيزم سلول 
پس از مرگ به متافيزیک تعلق دارد روح و دنيای . ھای خود آنرا بشناسد

مسئله ماھيت و مکانيزم .که امروزه علم فيزیک سعی در مطالعۀ آن دارد
روح در حقيقت متن اصلی متافيزیک است و موضوعات دیگر ھم از 

 .متفرعات آنند

امروزه روح به عنوان یک شيی قابل مطالعه مورد تجزیه و تحليل علم 
وح و ماده آنچنان درھم آميخته اند که زیرا ر. فيزیک قرار گرفته است

گذشته از علوم ) 1.(مطالعۀ یکی بی دیگری برای فيزیک ممکن نيست
تجربيات بسياری از پزشکان و روان شناسان در این مورد ارزنده , دقيقه 

 .می باشد

 Moodyما یکی از تحقيقات با ارزش پزشک مشھور آمریکایی دکتر مودی  
ی را به عنوان سندی از استقFل جھان روانی دربارۀ زندگی پس از زندگ
چاپ " ( زندگی پس از زندگی" وی در کتاب . انسان عرضه می نمایيم

 :چنين می نویسد) 1975آتFنتا 

در . مھندس تلفن با موتور سيکلت خود تصادف سختی نمود" آیورپاتر"
 پس از اینکه معالجه شد.حاليکه بيھوش بود او را به بيمارستان رساندند

وقتی مرا به بيمارستان رسانده و روی تخت : روزی به دکتر مودی گفت 
عمل خواباندند من دیدم روی بدن خود شناور شده ام و شعله ای نورانی 

فتن کردم تا به یک باغ رمن شروع به باI .فرا گرفته است اطراف مرا 
از دور سلسله جبالی آبی رنگ به چشم . مصفا در سرزمينی آرام رسيدم

سال داشت و از تجربه خود به عنوان  26پاتر در لحظه تصادف . می خورد 
او می گفت . یک احساس عالی یاد می کرد ونمی خواست آن را رھا کند 

کشته شده بود دید و  که در آن ھنگام پدرش را که در یک تصادف رانندگی
به زمين مراجعه کند و به زندگی خود ادامه دھد " به پاتر امر کرد که فورا

پاتر بر خFف ميلش به روی زمين .زیرا مادر و خواھر او به وی احتياج دارند 
و بعد از اینکه چشمانش را باز .مراجعت کرده و به زندگی خود ادامه داد

در حاليکه , تخت ایستاده وگریه می کنند کرد دید که مادر و خواھرش کنار 
چه تاثيری این واقعه بر . پزشک معالج قبF او را مرده قلمداد نموده بود

سال دارد گذاشت؟ تاثير به قدری زیاد بود که پاتر  48زندگی پاتر که اکنون 



می گوید دیگر ھرگز از مرگ ھراس ندارد و تنھا ھم و غم او انجام آن 
 .زندگی از او خواسته شده است چيزھایی است که در

وی . مورد از این موارد را جمع آوری کرده است 150دکتر ریموند مودی 
می گوید اشخاصی که خروج از بدن و زندگی پس از مرگ را تجربه کرده 

چاپ لندن گزارده که " آفتاب"ماحصل وقایع خود را در اختيار روزنامۀ , اند
مFقات , احساس شناور شدن روی جسد. تشار داده استنآن نيز آنھا را ا

اصل تحقيقاتی است که به وسيلۀ دکتر مودی انجام , با والدین در گذشته 
 .پذیرفته است

زیرا بسياری از افراد , دکتر مودی از چھرۀ مرگ تابوی نقاب برداشته است
جرات بيان تجربۀ خود را ندراند یا کسی آنھا را باور نمی کند یا فکر می 

اما با انتشار عقاید این .ه شده اند که چنين چيزی را می گویندکنند دیوان
 .ھمه زن و مرد دری جدید به روی مردم باز شده است

سفر ) 1975آتFنتا ( زندگی بعد از زندگی , دکتر مودی با انتشار کتابش
با ھزاران نفر صحبت کرد و برای آنان نه تنھا جنگی از داستان . بسيار نمود

کرد بلکه رقه ای از اميد و اطمينان در دل آنان روشن  ھای زیبا تعریف
نویسنده آنچنان اميدی به مردم داده که تاکنون سابقه نداشته . نمود
درست است زیرا وقتی انسان بفھمد که با مرگ ھمه " این کامF. است

چيز تمام نمی شود و در آن دنيا سعادت و آرامش در اختيار اوست و تنھا 
زندگی برایش مفھومی عالی تر و واIتر , رست اوستقاضی وی وجدان د

و عقل و خرد را باارزش ترین چيز خواھد دانست زیرا می . خواھد یافت
داند که تنھا این دو چيز به عنوان دو جوھر پایدار تعيين کنندۀ شخصيت 
دائمی او خواھند بود و بی دليل نيست که ادیان بزرگ اعمال انسان را در 

 .خوشبختی یا بدبختی می دانند دنيای دیگر علت

من از لحاظ علمی چيزی را ثابت :" این پزشک در کتاب خود می نویسد
من فقط داستان ھای مردمی را جمع آوری کرده ام که از لحاظ . نکرده ام

ھر چه بيشتر داستان ھای آنان را گوش می کنم . کلينيکی مرده اند
البته خود من . ود داردبيشتر معتقد می شود که بعد از مرگ زندگی وج

دلم می خواھد باور . ھم نسبت به این موضوعات پيش داوری ھایی دارم
کنم که یک زندگی پس از مرگ وجود دارد و این در داوری من و جمع آوری 

 )2.(این داستان ھا موثر است



وقتی دکتر مودی در برابر جامعۀ تحقيقات روانی آمریکا سخن می گفت 
ز دانشمندانی حضور داشتند که بخش اعظم عمر خود حداقل دوازده نفر ا

, را صرف مطالعۀ مسئلۀ بقای شخصيت انسان پس از مرگ کرده بودند
  .اما تحقيقات دکتر مودی فوق مطالعات آنان بود

یکی از تحقيقات دکتر مودی دربارۀ مردی بود که صاعقه برای مدتی او را 
 رینکلی می باشد که دنام این مرد دانيون بر. به کلی فلج کرده بود

  :نویسدخاطرات خود را چنين مي 1977مارس27روزنامۀ واشنگتن پست در 

, من داشتم با تلفن صحبت می کردم که ناگھان صاعقه بر من فرود آمد"
از زمانيکه زنم مرا پيدا کرد و لحظه ای که وارد . من چيزی دیگر نفھميدم

در حاليکه صاعقه به بيمارستان شدم سه بار حس کردم جان گرفته ام 
درد بسيار شدیدی احساس می . کلی سلسله اعصاب مرا فلج کرده بود

بعد از اینکه از ھوش . کردم زیرا صاعقه مرا به شدت به زمين کوبيده بود
نوری شفاف مه غير قابل توصيف . رفتم ناگھان یک موجود نورانی را دیدم

. ی ساکت و آرام یافتممن خود را در جای. او یک موجود نورانی نبود. بود
من در دنيایی نورانی که رنگی بين آبی و خاکستری داشت شنا کرده و 

  ."عواطف گوناگون را احساس می نمودم

ممکن است ایراد شود که دیدن این پدیده ھا ممکن است در اثر فعل و 
ده بود ميشد ولی اگر او این امور را تنھا دی. انفعاIت عصبی رخ داده باشد

خاصی که مرده اند و به نحوی به این جھان برگشته شد اما تمام اقبول کر
پس تجربۀ عمومی نمی تواند فقط کار . اند ھمين تجربه را داشته اند
 .دستگاه عصبی انسان باشد

یک مورد دیگر داستان زن حامله ای است که بيمار دکتر مودی بود و در 
مارستان در بي.ھشت ماھگی بارداری خود دچار بيماری سختی شد

خون بسياری از بدن زن بيمار . خواستند بچه ی او را به دنيا بياورند " اجبارا
به طوریکه تمام کادر درمانی وی اعFم خطر نموده و پزشک وی نيز , رفت 

زن بيمار که خود نيز پرستار بود احساس خطر نمود و بعد . قطع اميد کرد 
ود را باز یافت برای دکتر بعدھا که این زن سFمتی خ. در کوما فرو رفت 

 :مودی چنين تعریف نمود 

از دور .وقتی به حالت اغماء افتادم خود را در قایقی روی نھر بزرگ دیدم "
خواھر و ,پدر , مادر .روی آب تمام عزیزان از دست رفته ی خود را دیدم 



Fچھره ی آنھا را درست مانند .فوت نموده بودند " سایر دوستانی که قب
آنھا مرا صدا می کردند که به . زنده بودنشان می توانستم ببينمدوران 

 . "طرف آنھا بروم ولی من به این بھانه که قادر نيستم نمی رفتم 

چيزی که در این تجربه ی فوق بدنی جالب است این است که در ھمان 
پزشکان و , لحظه که زن بيمار با عزیزان مرده ی خود مFقات می نمود 

را می دید که اطراف او حلقه زده و سعی می نمودند که او  پرستاران خود
بيمار چند بار تFش کرد که به دکتر بگوید نگران نباشد زیرا .را نجات دھند 

روی تخت عمل , ناگھان . او نمرده است اما کسی صدای او را نمی شنيد 
 . بدن خارجی و روح با جسد بی جان وی یکی شده و او به ھوش آمد, 

یاد شده موجب جلب نظر بسياری از محافل علمی آمریکا به کارھا موارد 
مجله اخبار پزشکی که توسط جامعه پزشکی .و تحقيقات دکتر مودی شد 

آمریکا منتشر می شود از دکتر اليزابت کوبلر راس درخواست کرد که 
نقد و بررسی دکتر راس تحت عنوان . نقدی بر کتاب دکتر مودی بنویسد

او در نوشته خود تائيد نمود که به .انتشار یافت "زندگی و بحث از  مرگ"
منتقد کتاب از نویسنده ی آن .تجربياتی از ھمين قبيل برخورد نموده است

به عنوان کسی که راھگشای حل معمای زندگی پس از زندگی است یاد 
 .کرده و زحمات او در این راه را ستوده است

پرستاران و , کا از پزشکاندکتر راس کنفرانس ھای زیادی را در آمری
او در . بيماران ترتيب داد تا تجربيات آنان را در این زمينه جمع آوری نماید

 :کتاب خود می نویسد

با توجه به گسترش تحقيق درباره مسائل روانی و کتابھای زیادی که "
بسيار جای خوشوقتی است که ببينم , درباره ی مردگان انتشار می یابد 

عين حال دانشمند نيز ھست شھامت به خرج داده و یک پزشک که در 
تجارب کسانی که مرگ را از نزدیک دیده اند بررسی نموده و راه آنان را 

دکتر مودی ترس اشخاص را از مرگ و لحظه ی پایان زندگی .روشن نماید
 ."از بين برده است

 :دکتر راس عقاید خود را چنين توصيف می کند 

بلکه دارای ابعاد پنھانی بسياری , نيست  انسان فقط یک بدن فيزیکی"
 )3."(است که ما در حال کشف کردن آن ھستيم



دین , به زعم عده ای این ابعاد پنھانی انسان موضوع تحقيق فFسفه 
وما فقط از اواخر قرن .شناسان و ادیان توحيدی در طی قرن ھا بوده است

مودی مسلم و  تحقيقات دکتر.نوزدھم به طور علمی به آن پرداخته ایم 
صحيح بوده و او توانسته منافع عمومی را در راھی بيندازد که ھيچ 

 .این کار را نکرده است " محقق دیگری سابقا

در پيچ و خم آمار خود ھرگز مورد زنی , دانشمندان ماوراءشناسی مدرن 
را ذکر نکرده اند که به علت سکته ی قلبی خود را ابتدا در یک حفره ی 

در حاليکه این از .بعد وارد یک مه خاکستری رنگ شده است  سياه یافته و
این مورد را .تجربياتی است که در کتاب دکتر مودی آورده شده است 

 :مجله ھفتگی انگليسی اخبار روانی چاپ کرده و چنين می نویسد 

وی از IبFی مه , پس از ورود زن از حفره سياه به مه خاکستری رنگ"
اما خود زن از بيان این .زنده بوده و بعد مرده اند " بFآشنایانی را دید که ق

 ."مناظر قاصر بود و کلماتی را برای توصيف نمی توانست پيدا کند 

ھميشه مشکل توصيف .دکتر مودی این تجارب را غير قابل وصف می نامد 
روانی و عرفانی یا مذھبی برای اشخاص وجود ,در تجربه ھای روحی 

اری که سکته قلبی نموده است در بخار عالم دیگر بيم, در ھر حال.دارد 
شنا می کند و از دیدن اعضا مرده ی خانواده ی خود بسيار خوشحال می 

, این زن .به طوریکه نمی تواند شادمانی خود را توصيف نماید , شود 
او راه را بر زن می بيند .را می بيند که سالھاست مرده "کارل"عموی خود 
 :و می گوید

 ."حاI برگرد, روی زمين تمام نشده است کار تو"

به محض .عليرغم ميل باطنی خودش او به بدن فيزیکی خود بر می گردد 
درد شدیدی در ناحيه ,اینکه روح آزاد شده وی به بدن بيمارش بازمی گردد

سينه خود احساس نموده و صدای گریه پسر کوچکش را می شنود که با 
 :لحنی کودکانه می گوید 

 ."مامانمو به من برگردون,من خدای "

یک چنين واقعه ای روی حافظه زن که تحت فشار و ترس قرار " مسلما
) متابوليسم(ترس می تواند سوخت و ساز .دارد اثر زیادی می گذارد 

شيميایی -تغييرات شدید روان.فيزیکی و حتی روانی انسان را تغيير دھد 



)Psychochimique (بدن حادث می شود در اثر فشار عصبی و درد در. 
یکی از این .بدن مسلح به وسائل دفاعی در برابر این تغييرات می باشد 

جھان ناشناخته  ,جھان توھمات.وسائل گریختن به دنيای اوھام است
 .ایست

دکتر مودی می نویسد که ما در برابر چيزی ھستيم که کمتر تعریف و 
 .شن شوندسواIت و اعمال باید رو,تبيين شده و این احساسات 

تجارب و حاIتی که انسان در موقع مرگ بيان می دارد به ھمان اندازه که 
برای خود او واقعی است برای پزشکان و شنوندگان نيز واقعی می 

دکتر مودی و دکتر راس کسانی ھستند که به گفته جامعه .باشد
 تحقيقيات روانی آمریکا بيش از ھر کس با افرادی که یکبار مرده و به این

تمام این افراد را جمع کنند  بخواھند جھان بازگشته اند آشنایی دارند و اگر
 .باید سالن بزرگی را به اینکار اختصاص دھند 

در ھر حال دکتر مودی به زندگی پس از مرگ معتقد است و از تجارب و 
خاطرات این اشخاص درست مانند کسی که برای اولين بار مجسمه ھای 

صحبت می نماید و ھمين , رآميز را کشف می کند غول پيکر جزیره اسرا
 .صداقت دکتر مودی موجب می شود که دیگران حرف او را قبول کنند 

آنچه که بيش از ھمه در نوشته ھا و تحقيقات دکتر مودی به چشم می 
خورد دیدن یک تونلی است که انسان ھنگام خروج از بدن مادی خود با آن 

 .روبروست

فرافکنی "پزشک انگليسی در کتاب خود موسوم به دکتر رابرت کروکال 
 :می نویسد) 1964لندن "(ستاره ای 

برای عبور از حالتی به حالت دیگر باید از مکانی تاریک گذشت که "
 )4." (بسياری آنرا به یک تونل تشبيه کرده اند

وارد جایی " دکتر مودی نيز آنرا تایيد کرده و می نویسد که انسان فورا
حفره و جایی خالی می شود که اکثریت ,چاه,غار,تونل  تاریک شبيه

 .بيماران آنرا شبيه تونل دانسته اند

 :وی موردی از یک بيمار را چنين می نویسد



ناگھان در , یکی از بيماران من که قرار بود مورد عمل جراحی قرار بگيرد"
طبق گفته ی .برابر بيھوشی عکس العمل نشان داد و تنفس او قطع شد

تاریک با سرعتی سرسام آور فرو رفت که  ءبيمار ناگھان در یک خF,و خود ا
 .باز ھمانند تونل بود 

 .شخص دیگر آنرا به معبدی تنگ و تاریک تشبيه نموده است

گرچه دکتر .تحقيقات دکتر کروکال مطالعات دکتر مودی را کامل می نماید 
لک در برابر مودی عFوه بر پزشک بودن دکتر در فلسفه ھم می باشد معذا
 .دکتر کروکال ھشتاد ساله ھمچون شاگرد وی تلقی می شود

دکتر مودی اذعان می دارد که در جریان تحقيقات وسيع علوم باطنی و 
انوار تازه بر "معذالک با انتشار آخرین کتابش به نام .فوق عادی نمی باشد

ثابت نمود که به خوبی دارای اطFعات " مساله زندگی پس از زندگی 
 .لوم باطنی و فوق عادی می باشدع

کتاب دوم مودی با دو سال تحقيق دویست مورد از اشخاص را در بر می 
این تحقيقات جدید تایيد کنندۀ کتاب . یگرد که یک بار مرگ را تجربه کرده اند

عFوه بر این یک روان شناسی برای مطالعۀ این گونه پدیده ھا . اول است
 . وین نموده استبرای علم پزشکی در آینده تد

دکتر مودی از مطالعات خود یک تئوری ایده آل و کامل ساخته که در آن 
این . تمام عوامل مشترک تئوری ھای گوناگون جمع آوری شده است

 :تئوری چنين می نویسد

او می . مردی فوت می کند و به انتھای مقاومت بدنی خود ميرسد " 
و صدایی گوش خراش سپس سر . شنود که پزشک می گوید مرده است

. شنيده و با سرعتی باورنکردنی وارد تونلی طوIنی و تاریک می شود
در , پس از این تغيير ناگھان خود را خارج از بدن فيزیکی خود می بيند

ند بدن خود را مثل دیگران اناز دور می تو. ھمانجا مانده است حاليکه
خود مرده . کنند پزشکان اطراف او سعی در نجات او می . تماشا نماید 

بعد از یک لحظه به خود . این تFش را تماشا کرده و ناراحت می شود 
اما , اما می بيند ھنوز یک بدن دارد . آمده و به شرایط جدید عادت می کند 

Fبه . متفاوت و دارای نيروھایی غير از بدن سابق اوست " ماھيت آن کام
گر به او نزدیک می اشخاص دی. زودی حوادث دیگری اتفاق می افتد 

متوجه ارواح پدر و مادر و دوستان " او فورا. شوند تا کمکش نمایند 



احساسی از عشق و گرمی که تاکنون . درگذشته ی خود می شود
موجود "ناگھان در برابر وی یک . سابقه نداشته بر وی مستولی می گردد

ن موجود بدون اینکه از کلمات استفاده شود ای. ظاھر می گردد " نورانی 
از وی می خواھد که زندگی اش را ارزیابی و منظره وار حوادث اساسی و 

او به یک حدی می . مھم دوران وجود و زندگی خود را در ذھن مرور نماید 
معذالک او . حد و مرزی احتمالی بين زندگی زمينی و آسمانی , رسد 

روی زمين  احساس می کند که از این مرز نمی تواند عبور نماید و باید به
کنجکاوی او را تحریک . زیرا ھنوز زمان مرگ او فرا نرسيده است, برگردد

احساسی .می کند و در مقابل برگشت به روی زمين مقاومت می نماید 
اما عليرغم ميل ,از شادمانی و عشق و آرامش به وی دست داده است 

ره به باطنی او کم کم به جسم و بدن فيزیکی خود برگشته و حيات را دوبا
سعی می کند با دیگران حرف بزند اما برایش  او" بعدا .دست می آورد 
به محض آنکه می . زیرا از پيدا کردن کلمات قاصر است , مشکل است 

خواھد در این باره حرف بزند دیگران او را مسخره می کنند و در نتيجه 
بر روح او سنگينی کرده و " معذالک این تجربه شدیدا. ساکت می شود

حتی عده ای گفته اند که . زندگی بر رفتار او تاثير زیادی می گذارد  مرگ و
ارواح نزدیکان گذشته سعی می کنند که او را در زندگی جدید یاری نموده 

اما چيزی که در گفته ی ھمه . بروند و به صورت یک کميته به استقبال او
, می باشداین افراد مشترک است و به نظر دکتر مودی باورکردنی نيز ن

Fخيره کننده و غير قابل توصيف می ,قات آنان با نوری بسيار درخشانم
تعيين ھویت این نور بستگی به فرھنگ مذھبی شخص و انتظارات . باشد 

اولين برخورد با موجود نورانی و سواIت بدون حرف او باعث به . او دارد 
 مساله قابل. وجود آمدن عواطف شدیدی در شخص متوفی می شود

توجه اینجاست که ھيچ کدام از افرادی که به این دنيا برگشته اند از آن 
به نظر می رسد که اگر . حد و مرز بين این دنيا و آن دنيا عبور نکرده اند 

کسی از آن خط یا مرز عبور نماید دیگر به جھان خاکی باز نمی گردد 
می  این مرز به وسيله ی بستری از آب یا تونل نشان داده" غالبا.

بسياری از افرادی که )). 5(مظھری به قدمت منظومه گيلگمش بابل(شود
" به این دنيا برگشته اند ناراحت اند اما کمتر کسی یافت ميشود که واقعا

 . "زیرا می ترسند که کسی حرف آنھا را نپذیرد, آن را به زبان بياورد



متاثر از تحقيقات معتقد است که زندگی ما این دکتر مودی با توجه به 
تصویریست که از مرگ در ذھن خود مجسم می نمایيم و ما بدون درک 

 .دنيای دیگر زندگی در این جھان را نمی توانيم بفھميم

افکار دکتر مودی باعث شد که بسياری از مردم کتاب او را خوانده و با 
روان شناسان حرفه ای از کارھای مودی . عقيدۀ او ھم داستان شوند

و به کامپيوترھای خود ھجوم بردند تا شاید آنچه را که او در  روی گرداندند
معذالک دکتر مایکل گروسو در . کتاب خود بيان داشته در آن ھا پيدا نمایند

می نویسد که کتاب  1975مجلۀ جامعۀ تحقيقات روانی آمریکا در ژویيه 
دکتر مودی اولين کوششی است در مورد شناخت زندگی افرادی که از 

 )6.(لينی مرده اندلحاظ با

او که عضو بخش فلسفه و مذھب دانشگاه ایالتی جرسی سيتی در 
 :نيوجرسی است در کتاب خود چنين ادامه می دھد

موجب ظھور بيشتر چنين پدیده ھایی " توسعۀ تکنولوژی پزشکی طبيعتا
نوعی دليل برای زندگی پس " احتمF, با مطالعۀ این پدیده ھا . خواھد شد

باید دIیلی نظير خروج از بدن و مشاھدات در . می گردداز مرگ حاصل 
این . لحظۀ مرگ و ھمينطور موارد تجسد را به این دIیل اضافه نمایيم

پزشک نتيجه می گيرد که دکتر مودی زمينۀ وسيعی جھت تحقيق دربارۀ 
زندگی پس از مرگ برای روان شاسان و فوق روان شناسان تدارک دیده 

 .است

برکتاب دکتر ریموند مودی در مجله مقاله انتقادی 
 R.Noyesبه قلم دکتر راسل نویز1977در ژانویه )Humanist(ھيومانيست
این پزشک نيز ھمچون دکتر مودی موارد بسياری از این قبيل .انتشار یافت

آیا دليل جدیدی بر زندگی "مقاله او تحت عنوان . را مطالعه نموده است
 . شر شدمنت "پس از مرگ به دست آمده است؟

دکتر نویز مطالعات خود را از اواخر قرن نوزدھم بيان داشته و بخشی از 
به خصوص تحقيقاتی که به ھمکاری . کارھای خود را خFصه کرده است

انجام " شخصيت زدایی در برابر خطر مرگ "تحت عنوان  R.Klettiکلتی .ر
 .در این مقاله آورده شده است, داده بود

جه گيری می نمایند که در ھنگام مرگ یک انحراف در نویز و کلتی چنين نتي
به وجود , وضعيت شعور عادی انسان که کم و بيش در ھمه یکسان است 



اکثریت کسانی که مرگ را تجربه نموده اند گفته اند که زمان . می آید
, و حوادث برای آنھا به طور بطئی جریان می یابد ) 7(برای آنھا کند شده 

 . با سرعتی غير قابل معمول به تظاھر خود می پردازنددر حاليکه افکار 

نبودن ھيجانات و عواطف عليرغم احساس خطر , بسياری از آرامش 
صحبت کرده اند و برخی نيز خود را دیده که از جسم اول خویش خارج 

احساس عجيب و غریبی " اکثرا.گشته و ناظر حوادث اطراف خود بوده اند 
 .د را بسيار دور دیده اند داشته و یا محيط اطراف خو

بعضی از این افراد گفته اند که حواس باصره و سامعه و حساسيت بدنی 
 .تقویت شده و برخی نيز عکس آن را گفته اند" آنھا شدیدا

تعدادی ھم اذعان داشته اند که افکار آنھا بی محابا جریان داشته و 
 .اندخاطرات خيلی دور آنھا در برابر آنھا جان می گرفته 

او دليلی بر بقای روح پس از مرگ  :"نویز در انتقاد از مودی می نویسد
زیرا او ثابت نکرده که بيماران او مرده اند بلکه فقط تا . ارائه نداده است

در واقع ھيچ کدام از این موارد ثابت کنننده ی .چند قدمی مرگ رفته اند 
نباید مشکل  "البته یک چنين دليلی ضرورتا.زندگی پس از مرگ نيست

 ."باشد

مذھبی قرار -نویز تحقيقات مودی را در زمره تجارب عرفانی فيزیولوژیکی 
می دھد که روی آنھا بسياری از مذاھب و ادیان و اعتقادات فرھنگی تکيه 

 :او می گوید . کرده اند 

زیرا آنان به دنيای , این مومنين وانمود می کنند که حقایق را می دانند "
 ."ر نموده اندپس از مرگ سف

دکتر نویز نتيجه گيری می کند که اگر زندگی در یک حالت آگاھی عارفانه 
و این . می تواند منجر به انجام عزیزترین اعتقادات انسان شود, تمام شود

و حتی اگر اعتقاد به یک . خود رضایت مندی شخص رافراھم می آورد
یک اعتقاد  معذالک این, زندگی سعادتمندانه پس از مرگ دروغ باشد

بھتر است که انسان در یک اميد عارفانه بميرد تا در یک .مفيدی خواھد بود
 . نااميدی مطلق



و این می رساند که عقاید دکتر , البته این عقيده سخاوتمندانه ایست
گرچه این ھيچ ضرری ندارد و ممکن . مودی بيشتر مذھبی و عرفانی است
 .است نافع ھم باشد اما علمی نيست

مودی ادعا ندارد که این تحقيقات را با وسایل علمی انجام داده و دکتر 
بلکه با صداقت و . موش آزمایشگاھی یا جدول لگاریتم به کار برده است 

پشتکار خود را به جریان آب زده و در این کوشش از علم و مذھب ھر دو 
اگر دکتر مودی دکترای خود را به جای پزشکی و .کمک گرفته است

او با .ادبيات و دین شناسی گرفته بود کارش خيلی راحت تر بودفلسفه در 
 :تکيه به اینکه یک کار علمی در این مورد انجام نداده است می گوید

اگر اعتقاد مرا بخواھيد صد در .تجارب من بسيار جالب و قابل توجه است "
به این جمله پل مقدس اشاره  و.صد به زندگی انسان پس از مرگ معتقدم

شکوه و افتخار بدن . ما دارای بدن آسمانی و زمينی ھستيم:" می کند
." آسمانی یک چيز است و شکوه و افتخار بدن زمينی چيزی است دیگر

)8( 

پس از دکتر مودی یکی دیگر از پزشکان آمریکایی که تحقيقات و کارھایش 
بانو دکتر , دربارۀ زندگی انسان پس از مرگ حائز اھميت و توجه است

. روان شناس و استادیار دانشگاه شيکاگو است Kubler Ross کوبلر راس
Fاھل سوئيس بوده و در جنگ جھانی دوم رنج و درد و بدبختی " وی اص

بسياری از ملت ھای دنيا را به چشم دیده و با عشق و عFقه عميقی که 
بقای انسان را پس از , نسبت به بنی نوع بشر در خود حس می نماید

و انتقادی سازنده نگریسته و با ھزاران زن و مرد سالم و مرگ از دید مثبت 
و در حاليکه به دنيای پس از مرگ . بيمار صحبت و مصاحبه نموده است

نتيجۀ مطالعات و افکار خود را در دو کتاب دربارۀ مرگ و , معتقد است" جدا
) نيویورک 1974( اIتی دربارۀ مرگ و مردن وس و) 1969نيویورک ( مردن

 .مکمل کتاب اولی بود انتشار دادکه دومی 

 Lifeکمی بعد مجلۀ . روش کار او به زودی در تمام آمریکا مشھور شد
نتيجۀ مصاحبۀ خود را با دختر بيست و یک ساله ای به نام سوزان که به 

بيماری که بر اثر آن گلبول ھای (  Leuceimieبيماری کشنده ی لوسيمی 
در ھر ميلی متر  500000و به  سفيد خون بيمار ناگھان زیاد می شوند

)mm^3 (منتشر ساخت, دچار شده بود) می رسند. 



دختر . دکتر راس سوزان را به کFس درس خود در دانشگاه دعوت کرد
 :جوان چنين آغاز سخن نمود

من می دانم که شانس زنده ماندن من یک در ميليون است و من آمده ام 
این دختر روز اول ژانویه . مکه از این شانس کم خود برای شما صحبت کن

دکتر راس را تکان داد و " این واقعه عميقا. رخت از جھان بربست 1970
تصميم گرفت از آزمایشگاه خارج شده و رفتار جامعه را در برابر مرگ تغيير 

ابتدا گویی به دیواری سنگی برخورد می کرد اما کم کم تعداد . دھد 
 .شنوندگان او بسيار زیاد شد

ھيچگاه . سبت به مرگ افکاری دارد که گویی ھرگز نمی ميردھر کس ن
انسان خود اندیشه نمی کند اگر چند لحظه بعد مرگ به سراغش آمد چه 

درک . باید این سفر را شناخت و یا بی اعتنا از کنار آن گذشت. خواھد شد
به . زندگی انسان را دچار انقFبی بزرگ خواھد ساخت, مفھوم مرگ

, بداند که با از دست دادن جسم فيزیکی و مادی خود خصوص اگر انسان 
البته . شخصيت و ھویت معنوی و روحانی خود را از دست نمی دھد

گوشه نشينی و بریدن از دنيا و , مفھومش انزوا, معرفت به جھان باقی 
, زندگی مادی که مورد نظر بسياری از مکاتب ھيپی گری و راھبانه است

 .نمی باشد

در تحقيقات خود به طور عالمانه اعتقاد دارد که باقی بودن بانو دکتر راس 
انسان پس از مرگ یک واقعيت ملموس است و مسئلۀ اعتقاد و مذھب 

حتی وی از تجسد روح قاطعانه صحبت کرد و در برابر این سوال . نيست
که آیا ما پس از مرگ دوباره در بدن انسان دیگری متولد خواھيم شد 

 .تحقيقات ما آنرا ثابت نموده استبله و : پاسخ می دھد

دکتر کوبلر راس که ابتدا نسبت به زندگی پس از مرگ و ارواح شک داشت 
او در . بعد از مشاھدات تحقيقات خود به آن ھا اعتقاد راسخ پيدا نمود

 :کتاب خود می نيوسد

 . ھر کسی لحظه ی مرگ خود را می داند.1

زیرا پدرم یک سال قبل از . این نظر در مورد پدر ومادر خودم صادق است
روزی با اوحرف می زدم بعد از اینکه به .فوتش به ثقل سامعه دچار شد 

تمام اینھا . این حرف ھا زیادیست :سختی حرف مرا متوجه شد گفت
یک ماه قبل از مرگش در بستر بيماری قبل از . عFمت رفتن من است



دارم از دنيا می . من حالم خيلی بد است:بيافتد گفت ءاینکه به حال اغما
 .روم

اما چند ساعت قبل از مرگش . مادرم نيز با بيماری سرطان درگذشت
 .از آنجا وحشت دارم.وقتی من کردم مرا در سردخانه نگذارید:ناگھان گفت 

اینھا نشانه ی آن است انسان لحظه ای که مرگش فرا می رسد متوجه 
زی که در جنگ تير می خورد و یا شخصی که حتی سربا.می شود 

 .تصادف می کند اگر لحظه ی مرگش فرا برسد آنرا می فھمد 

معموI بسياری از نزدیکان ما وقتی از مرگ قریب الوقوع خود حرف می .2
زنند ما توجه نمی کنيم و فرصت مغتنمی را برای بحث درباره  این موضوع 

 . از دست ميدھيم

 .لی به بازگشت روی زمين ندارنداکثر مردگان تمای.3

 .کسی که یک بار بميرد دیگر ترسی از مرگ ندارد.4

مرده است  ھر شخص که بميرد به وسيله ی یک عزیزی که قبل از او.5
 .مورد استقبال قرار می گيرد

شخص را منزوی نمی سازد و تجربه  "نزدیک شدن به زمان مرگ ضرورتا.6
 . لمس مس کنند" ترکاای است که بسياری افراد آن را مش

7.Iقله ی زندگی است در عين حال زیباترین تجربه است "مرگ احتما. 

این بدان معنی است .در ھر لحظه دوستان نامرئی ما در کنار ما ھستند .8
 . که ما نباید احساس تنھایی کنيم

 .در بعد دیگر مفھوم زمان ھمان نيست که در بعد مادی ماست.9

بلکه ما خود  .کس به داوری ما نخواھد نشست در زندگی دیگر ھيچ.10
 .قاضی خود خواھيم بود

, بعد از اینکه دکتر راس صدھا گزارش از سنين مختلف را جمع بندی نمود
این . به دو اصل کلی و مھم رسيد که دIیل اساسی وجود و حيات ماست

 .دو اصل عبارتند از خدمت به بشریت و اشاعه عشق



او به جای . ل کوبلر راس نقش خود را تغيير دادبا اعتقاد به این دو اص
این اعتقاد . اینکه روان پزشک باشد یک شخصيت عامه پسند شد

اجتماعی موجب نشد که وی از فرزندان خود غافل مانده و دست از 
سادگی در زندگی برداشته و برای حفاظت خود از مشکFت زندگی به 

 .بغلطد" بورژوازی"دامن 

در منزل خود پذیرای بيماری شد " قشری شدن"رزه با دکتر راس برای مبا
این بيمار به خانه دکتر راس با . که فقط تا مرگ دو ماه فاصله داشت

فرزندان دکتر مجبور بودند ھر روز تحمل . تاسف و حتی خصومت وارد شد
واقعيت این است . یک پيرمرد بيمار بداخFق و بداخم و ناراحت را بنمایند

ثر کوشش بانوی ميزبان خود نزدیک به دو سال و نيم که این مرد در ا
روزھا پس از روزھا پيرمرد در برابر سخاوت این خانواده دست .زندگی کرد

. از شکوه ھای خود برداشت و آن ھا بيش از پيش به او عFقه مند شدند
شما به انسانی که عFقه دارید : دکتر راس بع فرزندان خود چنين گفت

اگر می خواھيد مددکار ھمه باشيد باید ھمه را . نيدنمی توانيد کمک ک
 .خصومت دنيا را بزرگ کرده است. دوست بدارید

گاه مشکFت به :"گفت)  Baltimore( او در سخنرانی خود در شھر بالتيمور
به طوریکه زندگی برایم . اندازه ی یک کوه در برابر من جلوه گر می شوند

با یک نگاھی تازه آنھا را برانداز  اما وقتی. مبدل به یک کاووس می شود
می کنم می بينم که ھمين مشکFت باعث می شوند که انسان از لحاظ 

 . "اخFقی و معنوی رشد کند

شما می توتنيد خشم خود را :"بعد در ادامه سخنانش چنين بيان داشت
فرو نشانيد و آنگاه خواھيد دید حداقل یک نفر شما را ھمانطور که ھستيد 

و بعد شما عليرغم غم انگيز بودن زندگی قوی آزاد . یرفتخواھد پذ
 . "خواھيد داشت

دکتر راس با کمک به کسانی که در آستانه ی مرگ بودند دریافت که 
رنجھا و دردھای آنھا درست شبيه کسانی است که در متن زندگی قرار 

 زندگان ھم رنج ھایی دارند مثل از دست دادن زن و فرزند و خانواده. دارند
تمام این . و شغل و حتی چيزھای بسيار ساده ای مانند یک عينک

ناراحتی ھا درست مانند ناراحتی کسی است که می خواھد از مرحله ی 
پس به نظر این بانو ما ناگھان نمی ميریم بلکه . زندگی وارد مرگ شود

مرگ ما در زندگی مرحله به مرحله است و منبع اعتقادات وی تجارب 



ت با انسانھای محروم و بعد گفتگو با کسانی بود که در کودکی و مFقا
پس این درست است که ما در ھر شکست . آستانه ی مرگ قرار داشتند 

بدین مفھوم زندگی خواھر . خود در زندگی و در ھر جدایی می ميریم 
 .و این تصویر جالبی است از معرفت به نفس خویش. مرگ است

مراحل مختلف و وضعيت و حاIت و ,  دکتر راس در یک دورۀ دوازده ساله
مورد بررسی و شناسایی " رنج ھای اشخاص مشرف به موت را عميقا

 .قرار داد تا عاقبت به واقعيت زندگی بعد از مرگ پی برد

به نظر وی کار مشکل یک پزشک چگونگی حرف زدن با یک مشرف به 
ذھبی و دارای رنگ م" باید زبان آنرا آموخت زبانی که غالبا. موت است

بسياری اشخاص در مقولۀ مرگ از مراحل بسياری عبور . فرھنگی است
 . می کنند

ابتدا اجتناب ناپذیری مرگ را انکار نموده و با سرنوشت و خدا شروع به  
چانه ردن کرده و از بی عدالتی جھان سخن رانده و سرانجام واقعيت مرگ 

از مرگ کتاب دیگری او با تکيه به اعتقادش به زندگی پس . را می پذیرند
) 1975نيوجرسی  Englwoodانگلوود ( تحت عنوان مرگ مرحلۀ آخر رشد

در این کتاب وی به دنبال سایر تجربيات در مورد خروج . منتشر ساخت
 :بيماران از بدن می نویسد

 - Fدر . آگاه ھستند" اشخاص در مورد خارج شدن از بدن فيزیکی خود کام
موقع تصادف با یک اتوموبيل آنھا می توانند جسم خود را ببينند که به 

در بيمارستان می توانند باIی جسد خود و روی بخت . زمين افتاده است
 .عمل پرواز نموده و شاھد تمام عمليات باشند

سئله به ھيچ وجه خواب و خيال مکيد می کند که این راس باز ھم تادکتر  
این حرف ھا ھم نه نتيجۀ تخيFت یک بيمار روانی و نه . و توھم نيست

معتادین مواد مخدر و نه ناشی از تب و ھذیان یک بيمار خياIتی است 
بلکه تمام این اشخاص دارای عاليترین درجۀ شعور ھستند و اگر دوباره 

کامل می توانند عمل جراحی و اعمال تيم پزشکی  زنده شوند با جزئيات
 .را تشریح و توصيف نمایند

 :یک مورد بسيار جالب در رابطه با این نظر اتفاق افتاده است 



یک دختر کوچک که خروج از بدن را تجربه کرده و برایش این حادثه اتفاق  -
و برای سرانجام ا. جرات نمی کرد آنرا برای مادرش تعریف کند, افتاده بود

و . پدرش تعریف کرد و گفت که چگونه او برادرش را مFقات کرده است
ولی بابا من که ھيچ وقت : جالب اینجاست که در پایان داستانش گفت

 .برادر نداشتم

با این حرف پدرش شروع به گریستن کرد و واقعيت را برای او تعریف  
 . است نمود و گفت برادر وی سه ماه پيش از تولد او فوت کرده

مصاحبه ای نمود و در  Mac Callدکتر راس با مجلۀ مک کال  1967در اوت 
. مبتF شده بود) 9(آن داستان زنی را تعریف نمود که به بيماری ھاجکين

 :دکتر داستان را چنين تعریف نمود

یک پرستار , اقبت ھای پزشکیمریک روز در سالن . این زن چند بار مرد - 
برای کمک به سرعت از اتاق خارج , مردن است دید که این زن در حال

در این موقع زن بيمار حس کرد که باIی جسد خود به پرواز درآمده . شد
او . او جسد خود را می دید و در عين حال احساس جالبی داشت . است

زیرا عده ای می خواستند برای نجاتش تFش . حرف ھمه را می شنيد
مشاھدۀ او از . استند وی را رھا نمایندکنند اما عده ای نوميدانه می خو

پزشکان . جزئيات چنان دقيق بود که باعث تعجب و خندۀ تيم پزشکی شد
بعد از اینکه دیدند نه نفس می کشد نه نبضش می زند و نه فعاليت مغزی 

اما سه ساعت بعد به جسد خود برگشت و . مرگ او را اعFم نمودند, دارد
ر این حالت زندگی کرد بدون اینکه صدمات او ھجده ماه د. حالش بھتر شد

 .مغزش آشکار شود

حقيقت محض است جای شک برای شکاکان " این داستان که مسلما 
زیرا بيمار چطور در حالت اغماء و . باقی نمی گذارد چه رسد به مومنين

بيھوشی که ھيچکدام از اعضاء حياتی وی کار نمی کرده توانسته جزئيات 
آنرا بازگو کند؟ جز اینکه حرفش را بپذیریم که " و عينااتاق عمل را بفھمد 

 .او ھمه چيز را می دیده و می شنيده

داستان دیگر که در ھمان مصاحبه توسط دکتر راس بازگو شده شرح  
حال جوان بيست ساله ایست که در ھنگام تصادف رانندگی از اتوموبيل 

در . ياده رو پيدا کردپليس او را دراز روی پ. خود به بيرون پرتاب شده بود
. حاليکه یک پایش قطع شده بود به کلی آثار حيات در او متوقف شده بود



معذالک حالش خوب شده و به , در راه بيمارستان ھمه او را مرده دانستند
 .زندگی بازگشت

جوان بيمار به وی . دکتر راس بعد از بھبودی با وی به گفتگو نشست  
و به . وی جسدش به پرواز درآمده بود او ر, گفت که در صحنۀ تصادف 

خوبی می دید که مامورین مشغول خارج کردن اجساد دیگر از اتوموبيل 
حتی می توانست بفھمد که او یک پای خود را از دست . له شده ھستند

 :بعد به دکتر راس گفت. داده است

گرچه می دیدم جسدم یک پا ندارد اما خودم چنين احساسی نداشتم و  - 
 . ی کردم که تمام بدنم سالم است و حالتی آرام و راحت داشتمحس م

چيزی که در اینجا ممکن است انسان را به شک بياندازد اینست که دکتر 
راس تجربۀ خروج انسان از بدن خود را دليل بقای روح و زندگی انسان 

 .پس از مرگ می داند

توقف موقتی  زیرا اگر انسان در, به نظر نگارنده این شک بی مورد است 
اندام ھای حياتی خود از جسم مادی خویش خارج می شود و می بيند و 
می شنود و آگاه است چطور یا توقف دائمی آن اندام ھا که به مرگ تعبير 
می شود این خروج و آگاھی از بين می رود و دیگر ادامه نمی یابد؟ چنين 

انرژی حياتی یا  با مرگ کامل انسان نيز ادامه یافته و" تجربه ای مسلما
. روح به بقا و زیست خود در شکل و ارتعاش موجی خود ادامه می دھد

متعالی " من"امکان ندارد که انسان با مرگ موقتی استقFل روح و 
چگونه ممکن . خویش را به دست آورد و با مرگ دائمی آنرا از دست بدھد 

ا به است کسی در حالت بھبودی بين دو بيماری انرژی حياتی خود ر
دست آورد اما کسی که از یک بيماری طوIنی بھبود می یابد و دیگر 
مرض نمی شود آنرا به دست نياورد؟ تناقض منطقی این مسئله موجب 

 .می شود که شک اعتبار خود را از دست بدھد

دکتر کوبلر راس در یکی از روزھای زندگی خود اتفاقی برایش افتاد که  
یک روز یک مدیوم به . ایمان خلل ناپذیر وی شدجزو , اعتقاد به دنيای باقی

چون مادر راس چھار ساله بود که به . راس مرگ مادرش را اطFع داد
این مورد کنجکاوی راس را , دنبال یک سکتۀ قلبی بستری شده بود

 .تحریک کرد که علت روانی آنرا بداند



يد که فکر راس را خواند و فھم) نھان بينی( مدیوم از طریق تله پلتی  
مادرش بيماری سخت دارد و از استعداد مدیومی خویش در این لحظه 
استفاده کرد زیرا می دانست که یک روانکاو متجدد که به دیدن یک مدیوم 

عد از ب. اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود. ناراحتی دارد" می رود حتما
سوال کرد  وی از مدیوم, کتر راس را به او دادداینکه مدیوم خبر مرگ مادر 

با این سوال پيامی از لبان مدیوم از طرف مادر دکتر راس . چه باید کرد
 :پرید

خيلی دلم . تو ھرگز از من نپرسيدی که آیا سرم درد می کند یا خير, بله  - 
. می خواست که برای سر دردم دوایی بخورم اما کسی آنرا به من نداد

اینرا برای این به تو می . البته این را برای سرزنش کردن تو نمی گویم
 . گویم که تو پزشک بھتری بشوی

ضمير ) تله پاتی( البته امکان دارد که این ارتباط نتيجۀ نھان بينی  
و اینکه مادر دکتر راس نمی . ناخودآگاه دکتر راس توسط مدیوم باشد

خواست دخترش را سرزنش کند ممکن است نتيجۀ ضميرناخودآگاه خود 
زیرا به علت سکتۀ , مادرش خود را مقصر می داند وی باشد که در مورد

قلبی مادر وی چھار سال نمی توانست حرف بزند ولی به ھر حال این 
موضوعی بود که به شدت اعتقاد دکتر راس را به زنده بودن مادرش بعد از 

 .مرگ محکم نمود

پرستاران یا دیگران می داد , سمينارھایی که دکتر راس به نقع پزشکان 
شد که وی بيماران را اميدوار کرده و چھرۀ ترسناک و سنتی مرگ موجب 

 :او می گوید. را تغيير دھد

دنيای جدید ما حرمت اميد را از بين برده و جز ترس و بی تفاوتی چيز  -
بسياری افراد حتی تا آخرین لحظه حيات . دیگری جای آن نگذاشته است

بقای خود اميد و ایمان ولی باید به . مضطرب و نگران باقی می مانند
زیرا این تجربيات و تحقيقات مسلم می دارد که قطع فعاليت . داشت

وجود " مراحل دیگری نيز قطعا.فيزیکی اولين مرحلۀ زندگی دیگر است 
وی حتی در مقابل جمعی اظھار داشت که شب گذشته با سه روح . دارد

این . ی کرده اندتماس داشته و آنھا دربارۀ سخنرانی امروز وی را راھنمای
حرف موجب شد که یکی از حضار بگوید که اگر دکتر راس در قرون 

زیرا مقدسين , او را زنده زنده می سوزاندند" وسطی می زیست حتما
 .بسياری را در سابق به خاطر گفتارھایی ساده تر از این سوزانده اند



) جریپانزدھم ھ( ساھل انسان ھای قرن بيستم ميFدی تپس ما باید از  
استفاده نموده و بدون ترس از غل و زنجير و آتش و دار به کشف حقایقی 
برویم که انسان در دل خود عاشق کشف آن ھاست اما ترس عمومی 

مثل . انسان ھميشه از ناشناخته ھا ھراس داشته . مانع آن می شود
اما ھمينکه ناشناخته تحت حيطۀ معرفت . طفلی که از تاریکی می ترسد

دیگر انسان و طفل ترس خود , آمد و تاریکی به روشنایی گرایيدانسان در
را فراموش می کنند و این جدال انسان با ناشناخته ھا و تاریکی ھا شاید 

 .یکی از بزرگترین ھدف و فلسفۀ حيات انسان باشد

در ھر صورت دکتر اليزابت کوبلر راس با شھامتی بسيار مسئله حيات بعد  
ولی جدید درآورد و ھمانند ھمکار دیگرش دکتر از مرگ را به صورت فرم

 .مودی راه را برای محققين و کاوشگران رازھای انسان بازگذارد

ما در ذکر عقاید طرفداران استقFل شخصيت و روح انسان پس از مرگ 
 .به چند دانشمند دیگر اشاره می نمایيم, بدن فيزیکی

می باشد که  J.B.Rhineراین . بی. یکی دیگر از این دانشمندان جسی 
Fاز او به عنوان پيشرو تحقيقاتی در زمينۀ ادراکات فوق حسی نام " قب

این دانشمند در تحقيقات فوق روانی دارای شھرت و اعتبار جھانی . بردیم
 .است

او عFوه بر کارھای خود در مورد زندگی انسان پس از مرگ به طریق جدید 
این مدت چھل سال است که از تحقيقات دکتر ر. تحقيق علمی کرده است

می گذرد و حتی امروزه که کامپيوتر دنيا را فتح کرده مردان ساده ای 
دکتر جوناس " مثF. یافت می شوند که به کشفيات علمی نائل می شوند

را کشف کرد و دکتر کریستيان ) 10(واکسن ضو پوليو Jonas Salkسالک 
 .بارنارد پيوند قلب را به اوج خود رساند

ط مشی علمی دکتر راین در طول زندگيش اثبات و مطالعۀ بقای اما خ 
او در ابتدای زندگی تحصيلی . انسان پس از مرگ مادی وی بوده است

اما بعد کليسا را رھا نمود زیرا راه حل . خود می خواست کشيش بشود
. ھای رائه شده به وسيلۀ مذاھب سنتی نمی توانست او را اقناع نماید

 .بينه ای در علوم دینی که رھا کرده بود پيدا نموداما بعدھا دIیل 

امروزه او در مقابل پيروان ادیان مختلف اظھار می دارد که ماوراءروان  
شناسی از لحاظ علمی می تواند بسياری از مفاھيم مذھبی به خصوص 



نھان ( دعا بر مبنای تله پاتی . طریقۀ ارتباط با ارواح را تعریف و تبيين نماید
و معجزات ) کلروایانس( کشف و شھود بر مبنای روشن بينی  ,) بينی

و ) اثر فکر بر اشياء( فيزیکی و شفای بيماران بر اعمال پسيکوکينزی 
 .پيشگویی بر مبنای آینده نگری قرار دارد

مسيحيت و یھودیت , دوام زندگی پس از مرگ در ادیان توحيدی اسFم 
, کرۀ زمين در تمام مذاھب  ھمه جا در روی. مورد قبول قرار گرفته است

 .اعتقاد به زندگی پس از مرگ وجود دارد

 .تجسد مثال دیگر آنست و بسياری از مذاھب بدان اعتقاد دارند

دری ) پاراپسيکولوژی( دکتر راین معتقد است که ماوراء روان شناسی  
دست زدن به ترکيب عقاید از پيش . علمی به روی مذاھب باز نموده است
اما با دIیل عينی دانش بھتر می . ساخته شده مردم بسيار مشکل است

به نظر راین ماوراء روان شناسی می تواند . توان این کار را انجام داد
اھيم اصلی ادیان مانند زندگی پس از مرگ را از لحاظ علمی مورد مف

 .نحقيق قرار دھد

دکتر راین کار علمی خود را با مطالعه روی جھان پس از مرگ شروع کرد  
ی به این عقيده رسيد که او در دوران جوان. اما ده سال بعد متوقف شد

يار شناخت عميق وجود و ارزش ھای انسانی حيطۀ بس رایکليسا ب
به ھمين دليل وظایف خود را به عنوان کشيش رھا نمود و . محدودی دارد

برای این کار به طبيعت رفت و شغل نگھبانی را . به آغوش علم پناه برد
 .پذیرفت

او گرچه در نيروی دریایی آمریکا ثبت نام کرده بود ولی به دانشگاه  
مطالعۀ بيشتر ازدواج کرد و برای  1920او در . جنگلداری ميشيگان رفت

زن و شوھر در رشتۀ زیست شناسی دانشگاه شيکاگو , علم جنگلداری
 . ثبت نام نمودند

امروزه این خانواده در منطقۀ جنگلی دورھام در کارولينای شمالی زندگی 
 .می کنند

با عشق عميق به , ی و جنگلداریشناسدکتر راین محھز به علوم زیست  
. رشد و دوام را آموخت, تخم گذاریطبيعت دوره ھای بزرگ زندگی یعنی 

 .سرنوشت و جاودانگی, این ھا مسایلی است مربوط به اصل زندگی 



راس با دانش و نظری عميق نسبت به این امور به مطالعۀ انسان 
حيوان و , این زن و شوھر به ھر نوع زندگی اعم از حيات گياه. پرداخت

شد که آن ھا  و ھمين صفات موجب. انسان توجه خاص مبذول داشتند
 .استعدادھای انسان را در وراء خود او پيدا و کشف نمایند

یکی از استادان مشھور روان شناسی به نام ویليام مک دوگال در ترقی  
مک دوگال که در . و توسعۀ دانش دکتر راین سھم موثری داشته است

و تن " کتابی تحت عنوان , از دانشگاه آکسفورد به ھاروارد رفته بود 1927
 .انتشار داد" ذھن

در این کتاب نویسنده می نویسد اگر محققين انگليسی نتوانستند دليلی  
بر زندگی پس از مرگ ارائه دھند علتش این بوده که آن ھا پدیده ھایی را 

. ناسازگار است) مکانيستی( ارائه داده اند که با تئوری ماشين گرایی
و ارتباط با ارواح ) پاتیتله ( مقصود مک دوگال پدیده ھای نھان بينی 

 .بود که با تئوری فيزیکی ماشين گرایی در تضاد بود) مدیومنيته(

راین نيز از اینکه این مرد بزرگ مدتی از حيات خود را صرف مطالعه دربارۀ 
 .زندگی پس از مرگ کرده بود خوشحال بود

ل ھر موقع که راین عقاید آزاد و کشف کنندۀ خود را ارائه می داد مک دوگا
 :راین در کتاب خود می نویسد. از او حمایت می نمود

زیرا , امروزه علم ھم مانند مذھب اقتدار خود را از دست داده است 
استادان زیست شناسی در انتقاد از ماشين گرایی موضوعيت و عينيت 
آنرا نادیده گرفته و از سوی دیگر روان شناسان خصومت زیادی نسبت به 

معذالک ما از دو . نشان دادند) روح و بدن) ( 11(ھر نوع تلقين دوگانه 
رشته به خاطر اینکه به ما آموختند تا جواب ھای خود را جز در روش ھای 

. قدرشناسی می نمایيم, تجربی عينی در جای دیگری جست و جو نکنيم
امروزه برای فرو نشاندن عطش . این دو رشته علم و مذھب می باشند

شناخت طبيعت واقعی انسان از روش ھای سيری ناپذیر دانستن و 
 .علمی و تجارب عينی مذھبيون گذشته استفاده می کنيم

به نظر دکتر راین از لحاظ منطق علمی ماوراءالطبيعه قابل پذیرش  
 .اما تحقيقات روحی می تواند پلی بين علم و مذھب برقرار سازد, نيست



ندن اعFم داشت او پس از مطالعۀ گزارشات جامعۀ تحقيقات روحی در ل
که ارتباط بين جھان ارواح و دنيای زندگان می تواند دليل قوی بر بقای 

او از زحمات محققين و دانشمندان . حيات انسان پس از مرگ باشد
قدردانی کرد و به این نتيجه رسيد که از طریق این تحقيقات شانس ایجاد 

ان پس از مرگ یک تئوری مذھبی مبتنی بر علم برای اثبات دوام روح انس
 .وجود دارد

 .در واقع دکتر راین بين مادی گرایان و مذھبيون سازشی برقرار نمود 

متد جدید برای " مقاله ای تحت عنوان  1975این دانشمند در مارس 
 .منتشر نمود" مسئله حيات بعد از مرگ

برای حل این , او چگونگی استفاده از مطالعات قدیمی , در این نوشته
رد بررسی قرار داده و به پيشرفت چشم گيری نائل گشته قضيه را مو

راین فکر می کند که باید یک محل مھمی به تحقيق راجع به . است
مسایل ماوراء روحی داد به خصوص این مسئله که آیا در انسان چيزی 
فناناپذیر که بتوان آنرا اندازه گرفت و مورد تحقيق قرار داد وجود دارد یا 

 خير؟

ما باید موضوعات سابق مثل بررسی خاطرات و کيفيات شخصی را کنار  
. بگذاریم تا بتوانيم منابع قابل ارتباط با ارواح را مورد مطالعه قرار دھيم

کار کرد که روش ھای قابل اعتماد ) مثل سگ و گربه( ابتدا باید با حيوانات 
پایين را این کار باعث می شود که حاIت شعوری سطح . به وجود آورد

Iیعنی زندگی انسان( به مرحلۀ آخر حيات " انسان شناخته بعد احتما (
این یک زبان معکوس مطالعات اخير ریشۀ حيات انسان . نزدیک شود
 .خواھد بود

مسئلۀ قابل توجه اینجاست که اگر در روش پيشرفته راین ادراکات فوق  
سان متوقف حسی ھمرمان با توقف کار اندام ھای حياتی حيوان یا ان

اما در . شود نتيجه ای که از این متد به دست می آید منفی خواھد بود
عوض اگر ادراکات فوق حسی حتی بعد از مرگ بدن به تظاھر و وجود 

این تجربه نتيجۀ مثبت خواھد داشت و می تواند " مسلما, خود ادامه دھند
ایجی به چنين نت" مسلما.دليلی بر بقای انسان بعد از مرگ فيزیکی باشد

 .علم یک جھش بزرگ در برابر مسایل عمده تاریخ خواھد بخشيد



روی حيوانات به دست می آوریم می تواند بر  شنتایجی که ما با آزمای 
انسان ھم صادق بوده و این آزمایشات را می توان روی بيماران مشرف 

 .به موت و یا افراد داوطلب انجام داد

راه این تحقيقات برحذر می دارد و می  دکتر راین ما را از دلسرد شدن در
زحمت زیاد و , گوید شناخت اصل زندگی و مطالعۀ حيات پس از مرگ

این مسئله ایست پيچيده که نه تنھا . کوشش و مرارت بسيار می خواھد
زمان طوIنی برای حل آن Iزم است بلکه تحقيقات راجع به آن پرخرج 

 :وی می نویسد. خواھد بود

من تصور می کنم که زمان ھمراه با متد صحيح , مشکFتعليرغم این  - 
کشف یک عFمت غير قابل رد . جواب دقيق این مسئله را به ما خواھد داد

دال بر بقای انسان پس از مرگ که نشان دھندۀ ماھيت فوق زیست 
اعم از اینکه این عFمت در انسان یا , شناختی ادراکات فوق حسی باشد

زیرا . اوراء روان شناسی را دگرگون می نمایدجھان م, حيوان کشف شود
تاکنون ھيچ کشفی در گذشته علم ماوراء روان شناسی را تکان نداده 

 .است

اصل , به نظر دکتر راین آنچه که انسان باید بداند و نيازمند دانستن است 
توھم ممکن . ماھيت و سرنوشت زندگی وی در تمام ابعاد و گسترۀ آنست

اما ھرگز قابل قياس با رضایت ناشی از درک حقيقت است خوشایند باشد 
 .حتی برای جھان مادی گرای امروز, نيست

 :نویسندۀ آمریکای در پایان مقالۀ خود چنين نتيجه گيری می کند 

روح و اصل آنھا بی اطFعيم که می , ما ھنوز آنقدر دربارۀ ماھيت زندگی" 
منطقی و کامل راجع به , ترسيم حتی یک نفر پيدا نشود تا عقيده ای کلی 

در حال حاضر برای نوع انسان پاسخ به این سوال . این موضوع اظھار کند
که آیا روزی علم می تواند راز جھان پس از مرگ را بشکافد یا نه غيرممکن 

آنچه که امروزه برای ما خيلی اھميت دارد اینست که با . به نظر می رسد
حل این معما ھمت گماشته و با تمام امکانات علمی و تحقيقاتی خود به 

ھوش و مسئوليت انسانی خود ناشناخته ھای طبيعت انسانی را مورد 
مطالعه قرار داده و با قرار دادن کشفيات خود در اختيار علم به 

 )12.(سرگشتگی انسان در حيات خود تا اندازه ای پایان دھيم



شناخت ماھيت  ,آنچه که تحقيقات دکتر راین را متمایز از سایرین می کند 
 .فوق زیست شناختی ادراکات ما فوق حسی است

راجع به آنھا " که قبF( در واقع اگر ثابت شود که ادراکات فوق حسی 
دارای ماھيتی فوق طبيعی و ماوراءزیست شناختی است ) صحبت کردیم

Fباقی می ماند " ثابت می شود که شخصيت انسان بعد از مرگ مستق
در غير این صورت کار برای اثبات این .ير می نمایيمتعب" روح" که ما آنرا 

حاI  ما عقاید موافقان و مخالفان را ذکر کردیم و. مسئله دشوار می شود
ه ترین کشفيات و انتشارات علمی بود تا این زباید در این مورد منتظر تا

اما از نظر اینکه نگارنده حق تحقيق و . قضيه ھر چه بيشتر روشن شود
اء کرده باشد باز یکی از دانشمندانی که دربارۀ زندگی پس از مطالب را اد

معرفی و نظریات او را برای کمک به , مرگ مطالعه و تحقيق نموده است
 :شناخت حقيقت عنوان می نماید

زمين شناس ھشتاد و ھشت  R.Crookalاین مرد دکتر رابرت کروکال  
ف این مسئلۀ سالۀ انگليسی می باشد که به طور جدی ھم خود را مصرو

این دانشمند بزرگترین و مصمم ترین کلکسيونر آثار و . مھم نموده است
پرونده ھا و . نوشته ھای راجع به زندگی پس از مرگ در جھان می باشد

خصوص راجع به مسئله  به. فيش ھای او کامل ترین مجموعۀ دنياست
یگر ناميده می شد بيش از ھر کس د" فرافکنی ستاره ای"  ای که سابقا

امروزه این مسئله تحت عنوان تجارب خروج از . مطالب جمع نموده است
 .یا تجارب فوق بدنی ناميده می شود, بدن

او اکنون مشغول تمام کردن کتابی راجع به سفر ستاره ای بدن می  
 .زیرا بيش از ھر مسئله دیگر به آن عFقه نشان می دھد, باشد

متوجه عواطف و تجارب انسانی دانشمندانی که خط مشی علمی آن ھا 
است اعتقاد دارند که شخصيت در تحقيقات علمی بسيار موثر است و 
دکتر رابرت کروکال از جمله شخصيت ھایی بوده که بھایی به تحقيقات 

او که در زمين شناسی و . خود بخشيده و ھرگز از انتقاد نھراسيده است
ص دارد عمری را چگونگی حيات در دوره ھای مختلف زمين شناسی تخص

 .صرف شناخت چگونگی سرنوشت انسان پس از مرگ نموده است

زیرا او موجب شد که , تجربه دکتر کروکال با مرگ پدرش آغاز گشت 
 .پسرش به زندگانی آسمانی توجه زیادی مبذول دارد



ناگھان او را دید که به , او به خاطر مياورد که سه سال بعد از مرگ پدرش
این پدیده بين خواب و بيداری برای دکتر کروکال اتفاق  .او خيره شده است

 :وی می نویسد. افتاد

زیرا پدرم نگاه . این بھترین دوره برای مطالعۀ پدیده ھای ناشناخته بود - 
 .عميق خود را به من دوخته بود که می خواست پيامی را به من برساند

ال برای او به بعضی از روان شناسان معتقدند که خاطرات پدر دکتر کروک
اما او جواب می دھد که تصویری که او . صورت تصویر ذھنی درآمده است

او . از پدرش دیده بود به ھيچيک از خاطره ای که از او داشت شبيه نبود
کمی قبل از فوت بيمار بود و نگاھش فرسوده و بی نور به نظر می رسيد 

. ریف و کشيده بودزیبا و دارای بينی ظ, که بر دکتر ظاھر شده بود جوان
زیرا پدرش از دوران طفوليت به این طرف بينی پھن داشت و ظرافت آن 

 .فقط متعلق به دوران بچگی پدر او بود

, او در شيمی . در Iنکستر انگلستان به دنيا آمد 1890رابرت کروکال در 
و استاد کرسی دانشگاه . گياه شناسی و روان شناسی تحصيل کرد

و در زمينه ی گياه شناسی و زمين شناسی دارای .آبردین اسکاتلند شد
 1952عليرغم عFقه ی او به زمين شناسی در . تاليفات گوناگونی است

سه سال قبل از موعد خود را بازنشسته کرد تا به علم ماوراءشناسی 
 .بپردازد

 :او در یکی از گزارشات خود می نویسد

متوجه شدم که من پس از چشيدن طعم تجارب زیادی در امور روحی "
محققين دیگر اھميت ارتباط بين دو دنيا و تجارب خروج از بدن را دست کم 

 ."گرفته اند

ارتباط بين دو دنيا در نظر کروکال یعنی پيامی که وجودھای غير متجسد 
از طریق مدیوم ھا یا وسایل دیگر به ما می ) یا به عبارت دیگر ارواح(

 . رسانند

تنھا زندگی می کند و تمام وقت خود را  دکتر کروکال پس از مرگ زنش
او . مصروف کار روی موضوعی می کند که به نظر او اھميت بسياری دارد

 :می نویسد



من به خوبی سابق کار می کنم و اگر حافظه ام ھنوز یاری ام می کند "
حس .ينم ب ن آنچه را که عFقه مند ھستم میبرای اینست که به عيا

جوانيم تازه و دست نخورده باقی مانده است کنجکاوی من ھمچون دوران 
." 

 :او چنين ادامه می دھد

ھدف من این نيست که اشخاص را قانع کنم که به خروج از بدن و زندگی "
اما می خواھم خود آنھا به این نتيجه . پس از مرگ اعتقاد پيدا نمایند 

ما  و سرانجام وجود فيزیکی. برسند و مطابق با عقاید خود زندگی کنند 
 ."باید طرق حيات بدن غير فيزیکی ما را به نحو موثری تعيين نماید 

 .به زعم دکتر کروکال معرفت مسئوليت به بار می آورد 

اما تاکيد . و اگر رد مسئوليت نمایيم باید عواقب ناشی از آن را تحمل کنيم
می کند که اشخاص به طور ارادی نباید سعی کنند از بدن خود خارج 

مخالف است که ھر کسی سعی کند از " به عبارت دیگر شدیداو . شوند
زیرا اگر شخصی به طور طبيعی از بدن خود خارج . بدن خود خارج شود 

شود اشکال ندارد اما اگر به زور این کار را انجام دھد امکان دارد جان 
ما می خواھيم در را به روی ناشناخته باز کنيم نه . انسان به خطر بيافتد

او ھمچنين با به کار بردن مواد مخدر برای . ه کلی آنرا ببندیم اینکه ب
آزمایشات خروج از بدن که بسياری از ھيپی ھا و دراویش به آن می 

به نظر وی . و آنرا بدترین متد می نامد. مخالف است" پردازند شدیدا
کسی که به زور از بدن خود خارج می شود درست مانند جوجه ایست که 

به بدن مادی خود " ارج شده است و امکان دارد نتواند مجددازود از تخم خ
 .باعث مرگ شخص می شود" برگردد و این مسلما

-1941(دکتر کروکال به پيشنھاد فيلسوف فرانسوی ھانری برگسن 
متمرکز "ارتباط با موجودات غير متجسد"کار خود را روی مسئله ) 1869
لندن بود و دليل حيات برگسن در آن زمان رئيس جامعه ی روحی . نمود

او . بعد از مرگ را بيشتر در این ارتباطات می دانست تا در خاطرات زمينی 
معتقد بود که این روابط را درست مانند خاطرات مسافرین باید مورد 

ماجرای "کروکال ماحصل کارھای خود را در کتابی به نام. مطالعه قرار داد 
تاب به گفته ی دانشمندان این ک. منتشر ساخت) 1975-لندن" (عالی 



بسياری پایه ای محکم داشته و از لحاظ علمی دليلی قانع کننده بر وجود 
 . حيات پس از مرگ به شمار می آید

نویسنده نظر خود را روی این اصل استوار می سازد که بعضی افراد به 
وی می افزاید که این . راحتی از بدن خود خارج می شوند و برخی نه

زیرا اکثر . کس کننده مجموع شرایط بدنی ھر شخص استاختFف منع
افراد دارای جسم حياتی می باشند که در بدن فيزیکی آنھا قرار گرفته 

اما تعداد زیادی در بين اکثریت از لحاظ معنوی و روحی پيشرفته . است 
فوق فيزیکی آنان یک وسيله ی معرفت برای آنان نمی ) 13(روح . نيستند

می توانند به این سادگی آن جسم حياتی را از بدن باشد در نتيجه ن
تعداد کمی که داری جسم حياتی قوی بوده و با . فيزیکی خود خارج نمایند

افکار یا اعمال اخFقی و روحانی آن را تقویت نموده اند روح , احساسات 
یا فردوس برین به قول حافظ از تن " بھشت"خود را فقط برای مشاھده ی 

اما از آنجا که یک شکاف ارتعاشی عظيم بين روح غير . دخارج می سازنن
مش غير قابل امادی و بدن فيزیکی آنان وجود دارد فقط یک احساس آر

کسانی که داری استعداد خروج . توصيف در پایان برای آنھا باقی می ماند
 .تر انجام ميدھنداز بدن می باشند وقتی که بيمار باشند این کار را راحت 

 :کروکال می نویسد دکتر 

کسانی ھستند که دارای نوعی جسم حياتی خاص می باشند که می "
به خصوص وقتی ,توانند به راحتی آنرا از جسم فيزیکی خود خارج نمایند 

چون بدن یا جسم . بيمار یا تحت تاثير داروھای مسکن باشند , که خسته 
یا دوبل انسان بدن ثانوی , حياتی پل بين روح و ھمتای فيزیکی خود است 
 .که خارج می شود دارای ماھيت مرکب می باشد

این دوبل ترکيب می شود از قسمتی از جسم یا بدن حياتی و روح فوق 
این دوبل مرکب , معذالک . فيزیکی که آنرا مانند قالب دربر می گيرد 

ھميشه از عناصر حياتی جدا شده و بعد از مرگ جسم فيزیکی به عنوان 
 . يرد و سپس روح آزاد می گرددبدن ثانوی می م

کروکال با روانشناسانی که معتقدند دوبل ھای فوق بدنی تصاویر ذھنی 
 .یا ثمره ی تخيل انسان ھستند موافق نيست

اعتقاد ) ھمکار مشھور زیگموند فروید(روانشناس و فيلسوف سوئيسی 
انسان یا به " صورت نوعی) "دوبل ھا(دارد که چنين بدن ھایی ثانوی 



کروکال این نظر را . رت دیگر صورت ھای ایده آل ذھنی انسان ھستندعبا
 :غير قابل قبول دانسته و می گوید 

در بسياری از موارد این دوبل آزاد شده که به آن تابش نجمی نيز گفته "
. می شود می تواند در دو قسمت مختلف به بدن فيزیکی مراجعت نماید

است که تصاویر ذھنی در موقع تاکنون ھيچ روان شناس و پزشکی نگفته 
و این می رساند که تقسيم . محو شدن به دو قسمت تقسيم شده اند

 ."دوبل ارادی بوده و ارتباطی به ذھن ایجاد کننده ی آن ندارد 

را مانند بدن غير فيزیکی که دارای یک بدن )  بدن ثانوی (کروکال دوبل 
را برای توصيف یک ) جان یا نفس (او اصطFح روح . فيزیکی است می داند

در حاليکه جسم حياتی که روح با . به کار می برد"فيزیکی  - فوق "طبيعت 
این تعاریف و نظریات دیگر در . آن در تماس می باشد نيمه فيزیکی است 

آورده ) 1969-لندن" (تفسير تجارب عرفانی و کيھانی "کتاب او به نام 
 :او در این کتاب می نویسد . شده است 

يزیکی که اینقدر اشخاص از آن واھمه دارند فقط واقعه ایست در مرگ ف"
یک عمل منظم و سودمند و برای اینکه به راحتی پذیرفته شود باید آن را 

  ."درک نمود

دکتر کروکال متعلق به نسل یک نوع انسانی است که منقرض شده 
او از زمره ی دانشمندانی است که اجازه نمی دھد روش . است 

او می خواھد ما را . راه را بر تخيل و کنجکاوی مردم ببندددانشمندان 
این دانشمند می .نسبت به آنچه که در ما و اطراف ما می گذرد بيدار کند

 :نویسد 

ما گردش خون را , عليرغم حضور ما در روی زمين از ميلونھا سال پيش " 
در انسان پدیده ھای داخلی و خارجی است که ما .کشف کردیم  1628در 

 . "ھنوز نشناخته ایم و برای پی بردن به ماھيت آنھا حاI خيلی وقت داریم

د دکتر کروکال دھھا سال وقت صرف نمود تا گزارشات و منابع بی مانن
به نظر وی فرافکنی .را گردآوری نماید) 14" (فرافکنی ستاره ای "درباره 

را از بدن " من ستاره ای " ستاره ای یعنی اینکه انسان بتواند روح یا 
اگر فيلی . فيزیکی خود جدا کرده و با آن به سفرھای دور یا نزدیک برود 

اگر پروازھا زیاد پرواز کند برای بار اول با حيرت به آن نگاه می کنند اما 
درست مانند روز اولی که انسان قدم به . شود امر عادی تلقی می شود



ھمه ی ما در مقابل صفحه ی تلویزیون از ساعت , کره ی ماه گذاشت 
ھمين وضع است در مورد خروج انسان از بدن . چھار صبح نشسته بودیم

اما  شد ومردم روبرو خواھد  متعددبا تعجب و تفسيرھای " خود که مسلما
 . سرانجام پيروزی با واقعيت است

مکانيک ھای فرافکنی ستاره "دکتر کروکال در کتاب دیگرش موسوم به  
 :می نویسد ) 1968-مراد آباد "(ای 

اگر انسان نمی داند دارای بدن دومی است به این معنی نيست که او "
ما  جھل ما درباره ی این مساله ھمانند جھل اسFف.فقط یک بدن دارد 

 ."درباره ی گردش خون است 

او درباره ی این موضوع می گوید که اگر انسان بتواند از بدن فيزیکی خود  
خارج شود و به عنوان یک موجود آگاه از وجود خود به حيات خویش ادامه 

ما می توانيم نتيجه گيری کنيم که انسان در موقع ترک واقعی بدن , دھد 
قا و حيات خویش در بدن ثانوی ادامه می به ب, یعنی مرگ , فيزیکی خود

 )15. (دھد

مدت ھفتاد .این مساله توسط بعضی از محققين جدید عنوان شده است  
او تصور می کند . سال است که کروکال راجع به این موضوع فکر می کند

تصور نمی کند که " کروکال اصF. که ھمه چيز را در این باره شنيده است 
. تخيلی یا غير واقعی باشند, ساختگی " ستاره ای  فرافکنی"داستانھای 

" مثF. اما این بدان معنا نيست که مقداری از این منابع بی اعتبار باشد
یکی از منابعی که بنا به گفتۀ کروکال یکی از کامل ترین و قانع کننده ترین 

موضوعی است که نویسندۀ انگليسی , آثار او در این مورد می باشد
لندن ( در کتابش موسوم به رستاخيز  William Gerhardiردی ویليام گرھا

در این کتاب نویسنده از عنصری به نام . نوشته شده است) 1934
نام برده است یعنی چيزی که بدن فيزیکی را به ھم " ریسمان نقره ای"

او دستش . تجربۀ گرھاردی بسيار معمولی شروع شد. متصل می نماید
ناگھان خود را بين زمين و ھوا معلق , خاموش کندرا دراز کرد تا Iمپ را 

 .بيدار بود" در حاليکه کامF. دید

 :او می گوید. در این لحظه گرھاردی روی پایش ایستاد 

اگر تمام دنيا جمع شوند و بگویند که این یک فکر و خيال بود قبول نمی  
نتظره غيرم" این امر برای من کامF.من در بدن رستاخيزی خود بودم. کنم 



در ھمان حال تFلو خوران به طرف در رفتم و خواستم دستگيره را . بود
این زائده یک . برگشتم و یک زائده عجيبی را دیدم. بچرخانم اما نتوانستم 

بعد دیدم روی تختخواب خوابيده ام و این استوانۀ نور . استوانه از نور بود 
. بود متصل می کردمانند ریسمانی مرا به جسم فيزیکی ام که خوابيده 

چه کسی می توانست بگوید که من یک جسم دیگری داشتم که منطبق 
اما من نمرده بودم جسم فيزیکی ام خوابيده بود و من . با شرایط جدید بود

فکر کردم حاI .ھم با آرامشی بی مانند روی پاھای خود ایستاده بودم
لحظه از وسط در به تفکر پرداختم در این . چطور از این وضعيت خارج شوم

بسته عبور کردم و خود را در راھرو یافتم ھمه جا تاریک بود اما راھرو به 
بعد .وسيله نوری مFیم که از بدن من ساطع می شد روشن شده بود 

بزنم ولی قدرت  وارد حمام خود شدم طبق معمول خواستم پریز برق را
ای مانند بند ناف  این ریسمان نقره. مادی نداشتم که این کار را انجام دھم

 .بچه مرا به جسم فيزیکی ام متصل کرده بود 

با این . یک چنين موردی یک در ميليون است, حاI بيایيد علمی فکر کنيم
زیرا نویسنده برای اینکه , حال نباید تصور کرد که این یک وھم و خيال بود

. ثابت کند این یک خيال نيست نشانه ھا و شواھدی را جمع آوری می کند
 :او می نویسد

من برای . و من چھره خود را در آینه می دیدم. پنجره باز و پرده کشيده بود
در اینجا . اینکه دليل دیگری به دست آورم از اتاقی به اتاق دیگر می رفتم

به خاطر سپردم که چند تا پنجره بسته بود و من سعی کردم که کشوی 
د از ميان در پرواز نموده و مثل بع. حوله ھا را باز کنم اما فایده ای نداشت

حاI ھر جا می . پرنده ای پریده و از ته قلب احساس سبک بالی نمودم
Fو این فقط برای من یک . نيویورک" خواستم می توانستم پرواز کنم مث

لحظه کار داشت اما فقط می ترسيدم مبادا آن ریسمانی  که مرا به 
 .دیگر نتوانم به آن برگردم جسم فيزیکی ام وصل می کند پاره شده و من

حاI می بایست چه کنم؟  باید وقتی به جسم خود برمی گشتم دIیل 
پس چه کسی را . قابل قبولی می آوردم تا دیگران حرف مرا باور نمایند 

با خود گفتم . می بایست مFقات نمایم؟ ناگھان فکری به خاطرم رسيد
بعد یکمرتبه از .کرد را مFقات خواھم Max Fisherدوستم ماکس فيشر 

خود پرسيدم از کجا ميدانی که خواب نيستی ؟ برای این کار به خود گفتم 



برگشتم و آن را . اگر ریسمان نورانی پشت سرم باشد پس خواب نيستم 
 . پشت سرم دیدم 

ذره ای از این . ناگھان یک تکان چشمان مرا باز کرد و من در اتاقم بودم
کيفيت واقعی بودن آن به حدی است که . خاطرات از یادم نرفته است 

ما یک بدن ثانوی و دوبل داریم که ... ھيچ ارتباطی با خواب و رویا نداشت
این بدن که مثل لباس غواص ھاست . درست مانند بدن طبيعی ماست 
در موقع مرگ چنين حوادثی که برای . ھر روز در بدن طبيعی ما قرار دارد

 .فتاد برای دیگران نيز رخ می دھدنویسندۀ کتاب رستاخيز اتفاق ا

گرھاردی می نویسد که تمام جزیياتی را که به عنوان دليل به خاطر 
 : او چنين ادامه می دھد. سپرده بود درست و منطبق با واقعيت بود

توانسته باشد بدن دیگری را در حالی , اگر بدن گوشت و استخوانی من" 
پس این بدن ظریف که , کندکه من مانند زمان مرگ خوابيده ام فرا اف

باید یک , مطابق احتياجات مراحل دیگر به این صورت آفریده شده است
لباس یا مرکبی باشد که به نوبۀ خود بتواند توسط یک بدن ظریف تر دیگر 
به دور افکنده شود و در واقع بدن ثانوی ما این توانایی را داشته باشد که 

 .ظریف تر از آنست فرا افکندرقيق تر و " بدن ثالثی را که طبيعتا

پس به این ترتيب خاموشی ابدی بعد از مرگ دیگر وجود ندارد و روح شبيه 
البته . این بدن دو قلو درست و واقعی است. به ابر و بخار مفھومی ندارد

شاید این سخت باشد که فکر کنيم شرایط زندگی پس از مرگ خيلی 
در اینجاست که شرایط متفاوت از زندگی روی زمين است اما تعجب 

 .ھمان شرایط زندگی قبل از مرگ می باشد

در زمانی که ھنر مقلد زندگی بوده و افسانه بيانگر حوادث واقعی آن می 
ذکر قسمتی از یک رمان به جھت طبع علمی ای که دارد بسيار , باشد

 .نافع به نظر می رسد

 Horace Anneleley Vachell" ھوراس آنللی واشل" این قسمتی از رمان 
 .می باشد) 1935لندن " ( وقتی اندوھان فرا می رسند" موسوم به 

عکس العمل بيمارانی است که از مرگ , آنچه که در این کتاب جالب است
موقتی نجات می یابند و به زنده شدن مجدد خود اعتراف می نمایند زیرا 

دو نفر است رمان واشل داستان . از زندگی غيرزمينی خود راضی بودند



بعد از . این دو نفر جوی و جورج نام دارند. که با یک قطار تصادف می کنند
 :اینکه به ھوش می آیند جوی به شوھرش جورج می گوید

من بدنم را دیدم و می خواستم . درست مثل اینکه من از بدنم دور شدم -
 .گویی من به پرواز درآمده بودم. از آن دور شوم

جوی احساس کرد که در ماوراء , جدید خروج از بدن مانند تجارب" دقيقا
 .دیگر مادر متوفای وی از او استقبال می نماید

 :جوی چنين ادامه می دھد

من صدایش را نمی توانستم بشنوم معذالک . من تعجب کرده بودم -
در این لحظه یاد مرگ مادرم . احساس ایمنی می کردم و  نمی ترسيدم 

اما قبل از فوت پرستار به او . لبی درگذشتافتادم که در اثر سکتۀ ق
وقتی چشمش را باز . اکسيژن داد و قلبش دوباره شروع به تپيدن کرد 

 :گفت, کرد

 .چرا مرا دوباره به اینجا آوردید؟ و پس از آن برای ھميشه خاموش شد -

. ممکن است نویسنده داستان حقيقی این ماجرا را از کسی شنيده باشد
. یک متن جالب از تجربۀ جدید خروج از بدن می باشدزیرا این داستان 

 :جوی دنبالۀ داستان را چنين ادامه می دھد

مه کمتر شد و من سه نفر دیگر را . دنباله رویای من بسيار جالب بود -
ھيچکس در . یکی سی نتيا دوستم بود که مدتی قبل مرده بود. دیدم

من بفھماند من  اما ھر چه که می خواست به. رویای من حرف نمی زد
من می دانستم که ھر دو .بعد دو دوست دیگر را دیدم . متوجه می شدم

یک خارجی داشت از . مرده اند یکی از آنھا بسيار مضطرب به نظر می امد
مادرم به من . آن ھا مواظبت می کرد ھمانطور که مادرم مراقب من بود
من . مرده استفھماند که ھاری یکی از دوستان من نمی تواند بفھمد که 

. متوجه شدم که می توانم افکار تمام آن کسانی را که آنجا بودند بخوانم
او به من فھماند که من باید بر روی . ناگھان مادرم را در کنار خود دیدم

 حاI چطور می توانستم این کار را بکنم؟. زمين برگردم

کتر مودی و این داستان آنقدر شبيه تحقيقات و تجارب د, افسانه یا واقعيت
دیگران دربارۀ خروج از بدن است که انسان فکر می کند این یک نمونه و 
الگوی تجربۀ جھانی است که از ھر بعد فرھنگ خاص آزاد بوده و به 



جورج و جوی خروج از بدن در ھنگام , در رمان واشل. قدمت تاریخ دنياست
ببيند و  شوھر می توانست جسم خود را روی تخت. رویا را تجربه نمودند

 .و ناگھان ھمسر خود را نيز روی تخت دید. از این بابت خوشحال بود

گرچه به نظر , در این لحظه داستان ظرافت غيرعادی به خود می گيرد
این داستان را به این صورت درآورده , می رسد که استعداد نویسنده

جورج وقتی از بدن خود خارج می شود جوی زنش را می بيند که . است
او ابتدا فکر می کرد که از تخت پایين آمده تا به زنش . او لبخند می زندبه 

او بسيار جوان و خوشحال به نظر . ثابت کند که حالش خوب شده است
 :ھمسرش گفت. می رسيد

من ھم ھمينطور این کار برایم دیروز . تو از بدن خود خارج شده ای, جورج -
این یک . یم من خواب نمی بينممن آمده ام که به تو بگو. ھم اتفاق افتاد

اگر آنرا باور نکنی . من بعد از تصادف بدن خود را ترک نموده ام. رویا نيست
 .خيلی بدشانسی

 :دنبالۀ داستان از جورج چنين حرف می زند

و او فھميد که ھمسرش بدرود حيات گفته . بعد نور از زنش روی برتافت -
 :گفت بعد پرستار وارد شد و با صدای غمگينی.است

 !جوی مرد -

در . دکتر کروکال معتقد است که این داستان تنھا یک ساختۀ ادبی نيست 
پرتو معرفت حاضر واضح است که واشل برای نوشتن این رمان از اعماق 

ھمان " جزئياتی که به کار برده دقيقا. حافظۀ خود کمک گرفته است
ری ھای مسایلی است که محققين و دانشمندان در نظریات و طرح تئو

  .خود آورده اند

فرستنده ی گزارش . کروکال دو گزارش جالب از کانادا دریافت کرد
. فرستاد 1961نوامبر  19شخصی به نام پيتر اورکھارت این گزارش را در 

 :او در این گزارش برای کروکال می نویسد

من روی کاناپه ی اتاقم دراز کشيدم که ناگھان چيز عجيبی برایم اتفاق "
من حس می کردم تمام . بدنم را ترک کردم, من ناگھان و خيلی آرام  .افتاد

ضربان قلب در بدن فيزیکی اول من , حرکات طبيعی بدنم مثل تنفس 
زنده حس " اما ھيچ وحشت نکردم زیرا خودم را کامF. متوقف شده است 



شکل " اما کامF.بعد از چند لحظه به جسم اول خود برگشتم . می نمودم
 .گویی من لباس دیگری تنم کرده بودم. ا ھم فرق داشتاین دو ب

این بار حس .دوباره دیدم از بدنم بيرون رفته ام . بعد از منزلم خارج شدم
می کردم در یک بالون سوارم و به وسيله ی یک بند یا چيزی شبيه آن به 

آنروز یکی از .گویی این بند ناف من بود .ناحيه ی نافم وصل شده ام
با وجودیکه من سرما را روی بدن . فوریه و بلوز من باز بودروزھای سرد 

و .اما سرما به بدن ثانوی من نفوذ نمی کرد,فيزیکی خودم حس می کردم 
. زیرا من به شدت نسبت به سرما حساسيت داشتم, این برایم عجيب بود

سرانجام تراموای من رسيد . در تمام این مدت احساس سبکی می کردم
 ."جسم اول خود برگشتم و قضيه تمام شد و من دوباره به 

 :با دریافت این نامه کروکال به اورکھارت نوشت

 مقصود شما از بند ناف چيست؟ آیا شما این بند را قبل از این حادثه می"
 "شناختيد یا بعد از آن آگاه شدید ؟

 :چنين پاسخ داد  1961دسامبر  6اورکھارت در 

بعد از تجربه ی خروج از بدن با این  من از اھميت این موضوع که قبل یا"
در مورد خودم باید بگویم که من بعد از اولين .بند ناف آشنا بوده ام واقفم 

من اشعار .را می شناختم " بند نقره ای  "کلمه ی مذھبی , تجربه ام
اما تا . ھمه ی آنھا در خاطرات من بود.زیادی راجع به آن خوانده بودم 

ی خروج از بدن من کوچکترین اطFعی راجع به لحظه ی تجربه یا حادثه 
من . این کFم برای من فقط مفھومی شاعرانه داشت. آن معنی نداشتم

فکر نمی کردم که مقصود از بند نقره ای رابطه ی بين روح و جسم است 
من . تا اینکه خودم آنرا حس کردم, و من از این جدایی اطFعی نداشتم

ون بودم فھميدم که اگر بند را پاره کنم دیگر وقتی که از بدن اول خودم بير
 . به جسم فيزیکی خودم نمی توانم برگردم یا به عبارت دیگر می مردم

من قبل از اینکه خودم این مسئله را تجربه کنم نسبت به این امور شکاک 
. من تصور می کردم عقيده جاودانگی روح فقط جنبه مذھبی دارد .بودم 

خصوص بخش اخFق و زیبایی کFم آنرا تحسين به , من محتوای انجيل 
. اما نمی دانم که در IبFی متن مسائل علمی ھم وجود دارد . می نمودم

به نظر من کار شما که تجارب بسياری در این مورد را جمع آوری می کنيد 
 ."بسيار با ارزش است 



شته اورکھارت تجربه ی دیگر خود را که در انگلستان اتفاق افتاد چنين نو
 :است 

به خاطر مسابقه ی اتومبيل یک خيابان را که من ھر روز از آن عبور می "
سمت راست خود " من نمی دانستم و طبيعتا. کردم یک طرفه کرده بودند
 .را داشتم نگاه می کردم

خيابان خالی بود و من به سمت چپ پيچيدم و ناگھان در مسير یک کاميون 
و راننده ھر دو باعث شد که خطر از عکس العمل سریع من . قرار گرفتم

کاميون آنچنان از کنار من گذشت که یک پليس فریاد . بيخ گوش من بگذرد
 :کشيد 

 آقای فرماندار شما طوری شدید ؟-

اما قسمت جالب این داستان اینجاست که من برگشتم و خودم را زیر 
 می دانستم که از,فھميدم که این بدن دوم است " فورا.کاميون دیدم

آرامش غریبی .اما نمی توانستم آنرا توجيه کنم,جسم اول من جدا شده 
این بود که من زیر ,آنچه برایم مسلم بود .سر تاپای وجود مرا فرا گرفت

با وجودیکه . در این حال زمان برایم مفھومی نداشت.کاميون نرفته بودم 
" کيلومتر در ساعت به طرف من می آمد ولی واقعا 60کاميون با سرعت 
 .می توانستم جزئيات آن را به خاطر بسپارم " من دقيقا. حرکت نمی کرد 

من می دانستم که اگر کاميون به من زده بود شعور و آگاھی ام در جسم 
و این جسم دارای حس مربوط به ماده بود شاید . دوم من باقی می ماند

 .ھم جوری بود ظریف تر و دقيق تر

دم در پياده رو متوجه یک امر غير وقتی به حالت طبيعی برگشتم و آم
چنين حوادثی بر انسان ضربه ای وارد می کند و به " عموما. عادی شدم

محض اینکه بدن آدرنالين خود را به کار برده و انسان به نفس نفس بيفتد 
اما این بار چنين وضعی . اضطراب ایجاد می شود و نبض تند تند می زند

گویی تازه از روی یک صندلی راحتی . بدن من در آرامش کامل بود. نبود
 .بلند شده بودم

اتفاقات و تجارب دیگری که برایم پيش آمد به این نتيجه رسيدم که ما 
سه بدن داریم که کيفيات آن ھا را " مسلما. موجودات سه بعدی ھستيم

 .شرح خواھيم داد



یکی دیگر از مواردی که دکتر کروکال در مجموعه ی تحقيقات خود 
. است ) D.R.Lissmore(ليسمور.ر.کرده است مربوط به خانم د گردآوری

 :خانم ليسمور می نویسد

یکشبی که . و در یک پانسيون اقامت داشتم. من بيست ویک ساله بودم" 
ھم , در ساعت یک بعد از نيمه شب , در خواب عميقی فرو رفته بودم 

رقص بر اتاقی من که با ھم روی یک تخت می خوابيدیم از یک ميھمانی 
او نزدیک تخت من پایش لغزید و در لحظۀ افتادن آرنج خود را با . می گشت

. در اثر این ضربه من ناگھان خود را دور دیدم. شدت به سينه ی من کوبيد
متوجه شدم بدنم دارد ناله می کند اما نه خيلی بلند زیرا من آنجا نبودم 

ول بودم و تFش ھيچ نمی ترسيدم زیرا سخت مشغ.که به آن نيرو بدھم 
و به سرعت به آن برگشته چشمان خود را . می کردم که به بدنم برگردم 

 . "گشوده و دست از ناله کردن برداشتم 

آیا این تجربه ی عادی یک شخص است که ناگھان بيدار می شود یا باید   
 مفھومی عميق تر داشته باشد ؟

به خصوص ھنگام , ام خود من نيز بارھا حس کرده ام که از بدنم دور شده 
اما .دراز کشيدن که شروع خواب در شب است این احساس را داشته ام 

ھرگز مانند تجارب ذکر شده قوی نبوده و ھرگز ھم از خود نپرسيدم که 
اما حاI می فھمم که باید به آن توجه کرده و بی دليل . این حالت چيست
 .از کنار آن نگذشت

 

 Supreme" "ماجرای عالی "کتاب  29و  28دکتر کروکال در صفحه 
Adventure" ھمين مورد را درباره ی پسری نقل می کند که داشت غرق
 :پسر جوان برای وی می نویسد.می شد 

حس کردم دارم از بدنم جدا می , در لحظه ای که نزدیک بود زیر آب بروم -
 . شوم

اه وی اضافه می کند که روح آگاه ما به مراتب پيشرفته تر از بدن آگ
بدین ترتيب وقتی مرگ در نتيجه ی یک تصادف به وقوع می . ماست
روح یک ثانيه قبل از تصادف موضوع را فھميده و می داند چه , پيوندد 

 .اتفاقی خواھد افتاد



وینستون چرچيل نخست وزیر زمان جنگ جھانی دوم انگلستان ھنگام 
ای که در  مسئله. تصادف رانندگی این موضوع را درک و تجربه کرده بود

اینجا اھميت دارد اینستکه ما بسياری از اسرار سلول ھای بدن انسان و 
کما اینکه ساختمان پيچيده ی مغز و سلسله .طرق کار انھا را نمی دانيم 

علم وظائف (ی اعصاب و غده ھای بدن نيز ھمچنان از نظر فيزیو لوژی 
ن دليل یکی به ھمي. شناخته نشده اند " و زیست شناسی کامF) اIعضاء

دیگر از اسرار بدن انسان بدن ثانوی یا حتی سوم انسان است که عده ای 
بدون دليل آنرا رد می کنند در حاليکه این بدنھا نيز مانند کار سلول ھا 

رد کردن بدون دليل این بدنھا مانند انکار وجود . ھنوز ناشناخته مانده اند
ان را نمی شناسيم دليل اگر ما اسرار آن. سلول ھا در بدن انسان است 

نيست که آنھا وجود نداشته باشند و یا دارای وظيفه ی به خصوصی 
تنھا مشکلی که وجود دارد اینستکه عده ای بدنھای دوم و حتی . نباشند

سوم انسان را به مسائل فوق الطبيعه نسبت می دھند و عده ای می 
ه سلول ھای گویند ممکن است وجود داشته باشد اما آنھا نيز چيزی شبي

انسان و غدد بدن ھستند که جنبه ی زیست شناختی داشته و چيزی 
اما دسته ی سوم به وجود دنيای نامرئی با شعور . خارج از بدن ما نيستند

اطFعات و دانش انسان " که روح در آن حاکم است معتقدند که مسلما
 .درباره ی این جھان بسيار ناچيز است

وزنامه ی جامعه ی تحقيقات روحی می  در) Rene.Haynes(رنه ھينز 
ی نویسد که رانندگان اتومبيلھای مسابقه ای به او گفته اند که در لحظه ا

در حاليکه خود را پشت فرمان , که سرعت آنھا به حداکثر می رسد
اتومبيل می بينند احساس می کنند جسم فيزیکی آنھا با اتومبيل یکی 

 .شده است

توان تعریف کرد که بدن ثانوی انسان نمی تواند با این پدیده را اینطور می 
حرکات سریع و ناگھانی بدن فيزیکی یا مادی وی ھماھنگی نماید و 

 .فاصله ای بين این دو به وجود می آید

مسئله ای از ھمين نوع در روزنامه جامعه ی تحقيقات روحی انتشار یافته 
نویسد که نویسنده می . است و آن مربوط به خلبانان ھواپيماست

آنان که در " مخصوصا, مفارقت بين روح و بدن فيزیکی یا مادی در خلبانان 
این احساس . فراوان است, ارتفاعات باI با سرعت زیاد حرکت می کنند 

یا خروج از بدن فيزیکی مانند جدا شدن انسان از جسم خود "بی بدنی "



ز بيرون ا) یعنی بدن فيزیکی خود را (او می تواند خودش را . است
این حالت در بين خلبانانی که تنھا پرواز می کنند خيلی دیده شده و .ببيند
 )61.(آنرا بازگو نموده اند" اکثرا

نامه  1961سپتامبر 5اھل شيکاگو در ) M.Woolf( وولف.شخصی به نام م
 :ی زیر را برای دکتر کروکال نوشته است

فرافکنی "ه نام نسخه ای از کتاب شما ب,من در سفر اخيرم به دنور "
دو سال . را گرفتم و آنرا بسيار جالب یافتم" ستاره ای در مطالعه و عمل 

در این کتاب . اثر مالدون را خواندم" فرافکنی بدن ستاره ای "پيش کتاب 
قبل از این من .جواب سوالی را یافتم که سالھا بود مرا عذاب می داد 

به علت کری  .می دانستم چيزی درباره ی علوم باطنی و این جور چيزھا ن
سالھا من از دنيا بریده بودم اما حاI سعی می کنم جبران سالھای از 

 . دست رفته را بنمایم

یکشب  .من و پدر و مادرم برای چند روزی به ویسکونسين رفتيم 1932در 
بسيار تيره داشتم با مادرم به ھتل بر می گشتم من در سمت چپ خيابان 

اگھان یک اتومبيل ویراژی داد و با ران راست من ن. داشتم راه می رفتم
من یکمرتبه حس کردم مثل اینکه لوکوموتيوی دارد مرا با . تصادف کرد

بعد دیدم بدن من که تصادف کرده روی زمين افتاده و به .خود می کشد 
من . سرانجام برخاست. سختی تFش می کند که از جای خود بلند شود

یدم که از زمين بلند شد و من در ده قدمی آن جسم خود را د) بدن ثانوی (
سالھا از خود می پرسيدم چرا من بدن خودم را دیدم که آنجا افتاده .بودم
 . و حاI جواب آنرا در این کتاب پيدا کردم.است

چاپ لندن در )  Daily Sketch(یک مورد دیگر که در مجله ی دیلی اسکچ
 .شود بيان می" انعکاس یافت ذیF 1960اکتبر  11

تکه ای از آن در .مردی در اثر انفجار نارنجک مجروح شد , 1941نوابر  4در 
و یک تکه دیگر در مچ و یکی دیگر در گردنش نزدیک ,پای چپ وی فرو رفت 

 :وقتی در بيمارستان به ھوش آمد گفت . سرخرگ نشست

وقتی مرا به بيمارستان پایگاه نظامی بردند یادم می آید که در یک متری -
 . کردند شناور بودم و پرستاران که داشتند مرا عمل مياIی سر پزشکان ب



این چند مورد ذکر شده نمونه ھایی از موارد بسياری بود که دکتر کروکال 
اما یک پزشک فرانسوی موسوم به دکتر . در کتاب خود ذکر کرده است

عضو آکادمی پزشکی پاریس در مجله ی ) Jean Lhermitte(ژان لرميت 
انتشار " خطاھای بصری نفس "مقاله ای تحت عنوان , پزشکی انگلستان 

 )71.(داد 

دکتر لرميت متخصص اعصاب که دارای تجربه ی درخشانی در این زمينه 
کارھای بسياری را ارائه داد که نشان دھنده ی حد و مرز بين پدیده , بود 

روحی و شرائط عصبی مخصوص ایجاد چنين " ھای غير عادی ظاھرا
یا تظاھر به جن "جن زدگی "اما تحقيقات او درباره ی . پدیده ھایی بود

به عبارت دیگر لرميت در این . زدگی از موشکافی Iزم برخوردار نيست
در مطالعات لرميت انسان به قسمت ھایی از کتب . مورد فتوا می دھد

, و گابریل دانونزی, داستایوسکی , فيو دور , نویسندگانی چون ادگار آلن پو 
جان اشتاین بک برخورد می کند که ھمگی از شخصيت , اسکار وایلد 

او .ھای دوم انسان بحث کرده اند که فقط تصویر ذھنی بدن انسان است 
بعد , از ارسطو حرف می زند که می بيند مردی به او نزدیک می شود 

 .متوجه می شود که خود اوست

عنوان می کند تا ذھن لرميت مواردی مانند این داستانھای تخيلی را 
ما نمی . خواننده را متوجه عجائب زندگی و پيچيدگی روح انسان نماید 

اما اینرا می دانيم که ,دانيم که نویسندگان داستان ھا را خلق می کنند 
آنانی . غالب این داستان ھا از تجربه ی خود نویسندگان ناشی می شود

باورنکردنی زندگی را  که به خاطر حرمت انسانی مجبور می شوند تجارب
اس تخيل و داستان می توانند آنھا را آزادانه تر در لب, به خود نسبت ندھند 

ن ھم فقط برای اینست که از فشار عاطفی این نوع تجارب آبيان نمایند و 
, با نسبت دادن تجربه ی روحی به یک شخصيت خيالی . خFص شوند

 .کرد دیگر جامعه آنان را غير منطقی خطاب نخواھد 

نویسندگان چون استعداد توصيف امور و تخيل قوی دارند به راحتی تجربه 
و به این ترتيب , ی بی بدنی را می توانند با جزئيات کامل وصف نمایند 

 . موجبات وحشت خوانندگان کم اطFع را نسبت به خود فراھم نمی آورند

یر ذھنی پس اگر نویسندگانی چنين از شخثيت ھای ثانوی به عنوان تصاو
انسان صحبت می کنند دليل نمی شود که این ھمه تجربه و موارد مختلف 

Fخيالی و ناشی از توھم بدانيم " و حقيقی را ک. 



او یکی از بزرگترین محققين در " مسلما, و اما به دکتر کروکال برگردیم 
به نظر وی جالب ترین و مھم ترین .زمينه ی تجارب ماوراء بدنی است 

او می . اخته شده در انسان پدیده ی فرافکنی ستاره ایستپدیده ی شن
به . گوید خيلی مطمئن نباشيد که تاکنون تجربه ی ماوراء بدنی نداشته اید

و این کاریست که بدان , زعم او تجربه ی بی بدنی چندان ھم نادر نيست 
 .عبور می کند" من آگاه "وسيله انسان از 

اما آنرا مانند ,ضا سفر کرده اید چه کسی می داند ؟شاید شما ھم در ف
 )18.(بسياری چيزھای دیگر به خاطر ندارید 

ما در نوشته ھای دکتر کروکال به اصطFحی به نام فرافکنی ستاره ای بر 
. می خوریم که از آن به عنوان بدن ثانوی یا دوبل انسان بحث می کند

علمای علوم , درباره ی انواع بدن انسان مانند بدن ستاره ای و روحانی 
اما در اینجا باز . باطنی و فFسفه روحانی مباحث زیادی را پيش کشيده اند

 :چند سوال مطرح می شود 

آیا فرافکنی ستاره ای ھمان بدن ستاره ای است ؟ بدن ستاره ای چيست 
 ؟و آیا بدن ستاره ای ھمان روح است و یا با آن فرق دارد ؟

اما درباره ی بدن ستاره . است فرافکنی ستاره ای ھمان بدن ستاره ای 
معتقدند بين ) 19(ای و دانشمندان علوم باطنی به خصوص کاباليست ھا 
و ھمين نيروھای .بدن انسان و ستارگان یک رابطه ی پنھانی وجود دارد 

. نامرئی که در بين ستارگان وجود دارد بدن ستاره ای را به وجود آورده اند
فFسفه ی روح گرا انسان به سه , نی به زعم علمای علوم باطنی یا نھا

 :بخش تقسيم شده است 

 

یا علم وظائف ( فيزیولوژیک , این بدن تحت قوانين فيزیکی :بدن فيزیکی .1
اداره شده و ھنوز ھم دانشمندان این رشته ھا  )زیست شناسی ,اIعضاء

و پزشکان در پی کشف ناشناخته ھای بدن فيزیکی مثل اسرار سلول 
 . ھای بدن و مغز انسان ھستند

که باز عده ای آنرا به دو قسمت جسم  Corps Astralبدن ستاره ای یا . 2
 بدن ستاره ای یا دوبل انسان.مثالی و جسم قالبی تقسيم نموده اند 

ھمان بدن ثانوی است که در مثال ھای گذشته تعداد بسياری از افراد با 



نام . آن به سير و سفر پرداخته و جسم فيزیکی خود را از دور دیده اند
 .دیگر آن ھاله ی اتری است

زیرا بعد از مرگ وزن بدن انسان سبک تر .بدن ستاره ای دارای وزن است 
 .می شودزیرا جسم ستاره ای از بدن خارج , است

روح که ظریف ترین ماده جھان است نسبت به جمادات که خشن ترین . 3
 .آنست

بدن , غير از این دو قسمت فوق الذکر روح گرایان روح را به دو قسمت 
آنان معتقدند ھر کدام از بدن ھای .روحانی و بدن فکری تقسيم می کنند 

کی لباس بدن بدن فيزی. ستاره ای و فکری قالب بدن ظریف ترند,فيزیکی 
ستاره ای و آن قالب یا لباس بدن روحانی و ھمان جلد یا تن پوش بدن 

 .فکری است 

گرجيف نھان گرا و فيلسوف روسی اعتقاد دارد در انسان فقط بدن 
و فکری موجود نيست فيزیکی و ستاره ای وجود دارد و دو بدن روحانی 

ز بزرگترین ھدف ھای را با تمرین در بدن ایجاد کرد و یکی اآنولی می توان 
انسان در جھان خلقت دست یازیدن به این بدنھا یا گنجينه ھای خدادادی 

Fبه دليل مادی بودن شدید و عدم تکامل کافی از آن " است که انسان فع
 .بی بھره است 

. روح متعلق به دنيای الھی و بدن متعلق به دنيای فيزیکی یا خاکی است 
ای تعلق دارد که رابط بين دنيای مرئی و بدن ستاره ای به جھان ستاره 

 .نامرئی می باشد

روح ستاره ای و روح , روح خود سه بخش دارد که عبارتند از روح خدایی 
 .حياتی 

به وسيله ی " به نظر این عده ظھور اشباح و به دنيا برگشتن مردگان تماما
یعنی  آنھا می توانند خود را به صورت ماده.بدن ستاره ای است و نه روح 

بر زندگان ظاھر شوند و یا حتی روح  ورده وآدربه شکل بدن فيزیکی خود 
ستاره ای مرده می تواند به بدن انسان زنده داخل شده و او را تحت 

 . کنترل خود در اورد 

کاميل فFماریون برای اثبات این ادعا در کتاب بعد از مرگ خود واقعه ای را 
اما در توجيه علمی ,نقل می کند که در صحت آن نمی توان تردید کرد 



وی می نویسد به یکی از . مسئله انسان دچار سرگشتگی می شود 
طبق معمول جلسه از تعداد افراد .جلسات احضار ارواح دعوت شده بود 

او صاحب خانه را می شناخت اما مدیوم و .شکيل شده بود کمی ت
, بعد از انجام مراسم معارفه و مقدمه ی کار .سایرین را نمی شناخت 

بعد گوئی می خواست .مدیوم برای احضار روح در حالت خلسه فرو رفت 
دست از , می گفت برو برو پی کارت " از دست کسی خFص شود مرتبا

 ه کار می کنی ؟ تو روح شروری ھستی ؟ تو اینجا چ, سرم بردار 

, اما قبل از اینکه مدیوم بتواند گریبان خود را از دست روح نجات بدھد 
تحت تسلط او در آمد و در واقع ھمانطور که در باI گفتيم روح ستاره ای 

فFماریون . شخص مرده داخل بدن فيزیکی مدیوم شد) یا بدن ستاره ای (
 :می نویسد 

گ چھره ی مدیوم تغيير کرد و صدایی که تاکنون ما نشنيده ناگھان رن -
بودیم از حلقوم وی خارج شد که ھيچ ارتباطی به صدای خود مدیوم 

مسنی که دارای موی سپيد " بعد یکمرتبه به طرف یک مرد نسبتا.نداشت 
 :بود برگشت و با فریاد گفت 

و خواھم گرفت حاI انتقام خود را از ت, قاتل پست , خوب پيدایت کردم  -
 . حاI خفه ات می کنم, تو بودی که مرا کشتی .

به , سپس مدویم به طرف مرد مزبور حمله برد و گلوی او را گرفت 
مرد باIخره مجبور به .طوریکه اگر ما در جلسه نبودیم او را کشته بود 

به خصوص که کوچکترین آشنایی قبلی بين او و مدیوم , اعتراف گردید 
 .از را جز خود آن مرد کس دیگری در آن جلسه نمی دانست نبود و این ر

شخص مذکور گفت که سالھا پيش افسر نيروی دریایی فرانسه بود و 
( داشتند با کشتی سفر می کردند که به یکی از بنادر جنوب فرانسه 

رسيدند و سربازان ناوی اجازه خواستند که به بار بروند و ) Toulonتولن 
نھا در مراجعت آاما .ھم به آنھا اجازه داد و رفتند او . مشروبی بخورند

دید آنھا با تعدادی زن . تاخير کردند و او برای برگرداندنشان به بار رفت
چون افسر مافوق بود به آنھا .نشسته و مشغول باده گساری ھستند 

اما یکی از .پرخاش کرد و فریاد کشيد که ھر چه زودتر به کشتی برگردند 
او ھم به عنوان .ت بود برگشت و  ناسزای بدی به او گفت ملوانان که مس

افسر مافوق به رگ غيرتش برخورد و شمشير خود را کشيد و تا نصف در 



افسر مزبور پس از محاکمه . سينه ی ملوان فرو کرد و او در دم جان سپرد
به پنج سال حبس و اخراج از نيروی دریایی محکوم شد و بعد از طی دوره 

 . ه کار آزاد پرداختی محکوميت ب

این پدیده آنچنان در افسر مزبور اثر گذاشت که به بقای روح اعتقاد راسخ 
و فFماریون آنرا به عنوان نمونه ی برجسته ی حلول روح ستاره .پيدا کرد 

 .ای مرده در بدن فيزیکی شخص زنده یاد می کند

مربوط ) نھان بينی (گرچه ممکن است عده ای عمل مدیوم را به تله پاتی 
  .بنمایند اما رد این دليل نيز به نظر ما آسان نمی آید

متصوفه شرق از بدن ستاره ای به عنوان بدن عنصری و روحانی تحت 
 .عنوان ھور قليائی نام برده اند

بسياری از عرفا بدن ستاره ای را به جسم قالبی و مثالی تقسيم بندی 
در زبان  Prespritجسم قالبی ھمان ھالۀ اتری است که  ) 20.(نموده اند

مقصود از جسم مثالی بدن ستاره ایست که اعتقاد بر . فرانسه می باشد
اینست که جسم قالبی پس از مرگ از بين می رود اما جسم مثالی باقی 

 . ماندمی 

با تقسيم بندی زیر موافقند و آن )  21(رزکروا  Rose Croixطرفداران مکتب 
 :ھا را چنين توصيف می نمایند

 .بدن فيزیکی که ھمه آن را می شناسند - اول

بدن اتری یا ثانوی که بدن فيزیکی را احاطه نموده و با آن تداخل  -دوم 
ی بوده و با چشم نامرئ. نموده و از مادۀ ظریف تری ساخته شده است

 .عادی قابل دیدن نيست

این بدن حساس و ظریف می تواند به شکل شاخه ھایی که از سلسله 
به سبکی از بدن فيزیکی . به چشم ما برسد, اعصاب ما نشات می گيرد

ما عبور می کند و دستگاه عصبی فيزیکی را به محيط خارج که در آن 
 .می شود وصل می نمایدنيروھای اتری Iزم برای زندگی مادی یافت 

پس در اتری است که ھر گونه عدم تعادل روانی و بيماری انسان قبل از 
 .ظاھر شدن در بدن فيزیکی در آن پدیدار می شود



نوتيزم کنندگان با استفاده از این حالت اتری پبه ھمين دليل بعضی از ھي( 
وم بدن س) سعی می کنند یک حالت تعادل در روان شخص به وجود آورند

این بدن ستاره ای . در دو بدن دیگر تداخل می نماید, که باز ظریف تر است
ماده ظریفی که آنرا . است که به آن جسم اميال می گویند) یا نجمی (

 .می سازد ارتعاشی باIتر از دو بدن دیگر دارد

این بدن که به صورت ابری به اشکال مختلف می تواند به چشم ما ظاھر 
ا و مطامع ما در زندگی شکل می بخشد و آن ھا را به شود به خواسته ھ

در این بدن . بدن اتری و فيزیکی به منظور ارضاء آن ھا انتقال می دھد
ستاره ای است که در شب شعور ما در حيطۀ ما ستاره ای زمين سير 

این حيطۀ ستاره ای یک محيط نامریی سياره ماست که بعضی . می کند
 .ز آن در ذھن ما باقی می گذارنداز رویاھای ما خاطره ای ا

روان کاوان و روان شناسان به خصوص پيروان مکتب فروید و یونگ با این 
Fوابسته به روان انسان قلمداد نموده " عقيده موافق نيستند و رویا را کام

 .و آنرا ناشی از عمل زیست شناختی انسان می دانند

ء الطبيعه و فوق عادی می یا به عبارت دیگر آنرا ناشی از نيروھای ماورا
 .دانند

رویا وسيله ایست برای ارضاء و تسکين تمایFت و خواسته " به نظر فروید 
ھای نامعقول انسان که در ھنگان بيداری واپس زده یا سرکوب گشته 

 )22."(اند

رویا تظاھری است "  به زعم اریک فروم روان شناس و نویسندۀ آمریکایی 
فعاليت روانی انسان که در حالت خواب ظاھر می  بيان کننده و با معنی از

 )23."(شود

فروید و اریک فروم به رویا برخFف علمای علوم باطنی یک ساختار زیست 
شناختی می دھند تا فوق عادی اما کارل گوستایونگ بزرگترین شاگرد 
فروید از استاد و روان کاوان مادی گرد جدا شده و معتقد است که رویا یک 

در , ھبی بوده و صدایی که در رویاست از منبع دیگری می باشدپدیدۀ مذ
نزدیک شده ) م باطنیعلمای علو( نتيجه تا اندازه ای به نظر نھان گرایان 

 :سدیووی می ن. است



روح دارای تحول است و به ھمين دليل باید آنرا از دو نظر مورد توجه " 
بقایای گذشته به دست از یک طرف روح تصویری از یادگارھا و . قرار داد

آینده را تا آنجا که خود مسئول , در ھمان تصویر, می دھد و از طرف دیگر
 )24." (به وجود آمدنش خواھد بود ابراز می نمایند

در ھر حال می توان بين نظر دانشمندان علوم باطنی و روان شناسان 
دام جدید تلفيقی قائل شد و نظر ھر دو دسته را با توجه به اینکه ھر ک

رویا ھم دارای ارکان زیست . حاوی حقيقتی از جھان رویا ھستند پذیرفت
 .شناختی و ھم ساختار فوق عادی است

به وسيلۀ این جسم است که نھان گرایان از . به بدن ستاره ای برگزدیم
بدن اول خود خارج شده و به سير می پردازد و با اسرار ماوراء دنيای 

وسيله است که بسياری از مردگان که  و به این. فيزیکی پی می برند
ظاھر می شوند و به زمين برمی , ھنوز سخت به دنيای مادی وابسته اند

و این از نوع پدیده ھایی است که . ھایی از آن ذکر شد هننموگردند که 
 .جھان ما علت آنرا روشن نمی داند

ميال زیرا ا( به وسيلۀ مجموع اميال که در بدن ستاره ای تظاھر می یابند
این جسم یک نفوذ و تاثير کامل بر خط سير ) را می سازد" من"پایۀ 

 .زندگی ما دارد

بدن ستاره ای را ھمان ضمير ناخودآگاه , بعضی از علمای علوم باطنی 
مشکل در اینجاست که آنان این ضميرناخودآگاه را مستقل و . می دانند

را مستقل از بدن در حاليکه فروید ھرگز آن. بعد از مرگ باقی می دانند
به زعم این دانشمندان فکر انرژی و انرزی نيز ماده . توصيف ننموده است

است و ھمه چيز انرژی یا ارتعاش است پس بدن ستاره ای و 
 .ضميرناخودآگاه نيز ارتعاش است

ضميرناخودآگاه و من برتر تقسيم , روان کاوان انسان را به سه بعد ضمير
. از دید آنان انسان موجودیست سه بعدی می نمایند یا به عبارت دیگر

) پدر(زیرا اب . شاید ھمين طرز فکر در کاتوليک است که به تلثيث معتقدند
ناخوداگاه و من برتر روان , و روح القدس چيزی جز ضميرآگاه) فرزند(ابن , 

بدن , کاوان نبوده و از دید علمای علوم باطنی عبارتست از بدن فيزیکی 
 .وحانیستاره ای و بدن ر



, فکر سازمان جوھر ستاره ایست و تنھا غذای جسم نجمی افکار 
احساسات و عواطف است و به ھمين دليل است که تشعشعات و 

. اثر می گذارد) یا ضمير ناخودآگاه( تموجات ستارگان روی بدن ستاره ای 
 .این تاثير با اولين لحظۀ تولد انسان آغاز می شود

زیکی اثرات شيميایی گذاشته و در تشعشعات خورشيدی روی بدن في
خورشيدی و ( این تشعشعات . بدن ھنگام تولد تغييراتی به وجود می آورد

اثر ) مثل جزر و مد(  ھمانطور که روی سواحل سنگی و دریاھا) ستاره ای
یا به زعم این عده ضمير ( روی انرژی روحی بدن ستاره ای, می گذارند
چون روح انسان ظریف . ثير می نمایندو حتی فيزیکی انسان تا) ناخودآگاه

تشعشعات کيھانی روی آن ھا اثرات بيشتری , تر از جسم مادی اوست
 .می گذارند

سيارات منظومۀ شمسی ده نوع جریان ارتعاشی تشعشع می نمایند که 
ھر کدام دارای تاثير به خصوصی بر ذھن و روان و ضميرناخودآگاه انسان 

شدت تحت تاثير تحریکات ستاره ای  تمام اعمال بدن انسان به. است
ھستند که می توانند الگوھای فکری خاصی را که در شعور ظاھر انسان 

) بدن ستاره ای, من مادون , ضميرناخودآگاه( است به قسمت شعور باطن
 .براند

ضمير ناخودآگاه دائم در معرض تاثير ستارگان یا مواد اتری که از اجرام 
بدن ) ضمير ناخودآگاه( شعور باطن پس . سماوی می رسد می باشد

فيزیکی را از طریق جریان نيروھای ستاره ای متاثر می سازند که تمام 
 )25.(بدن انسان را تغيير داده و روند فکری او را تحت نفوذ خویش بگيرد

آنچه که بدن ستاره ای را تغذیه می کند عناصر فکری ھستند که شامل 
ت ھای مختلف بدن ستاره ای به حاIت مختلف آگاھی بوده و در قسم

. وسيلۀ تجربۀ انسان ھنگام تکامل خود روی کرۀ زمين به وجود آمده اند
عواطف و احساسات در طول عمر انسان را قادر می سازد تا این حاIت 

این عواطف نيز ھمراه با ساختمان فيزیکی . مختلف آگاھی را بسازد
تکامل از یکدیگر متفاوت  ق ھمينطبانسان تکامل یافته و ارواح نيز بر 

روح . بعضی از ارواح در تکامل پيرتر و برخی نيز جوان ترند. خواھند بود
 .خشن تر است, کامل تر لطيف تر و روح ناقص تر



چنين است چون " اگر ما حيات انسان را ناشی از تکامل بدانيم که مسلما
حالت روح انسان نيز تکامل یافته و به , علم بر آن صحه گذاشته است

و به زعم فFسفۀ روح گرای . فعلی رسيده است و کامل تر می شود
فلسفه حيات انسان به کمال رساندن روح خویش است و حتی با دست 

تکامل روح جز از طریق . یافتن ماموریت خداوندی را انجام داده است
عدالت خواھی و توسعۀ فرد برتر , عشق و برادری, تکامل فکر و اندیشه

قابل " این مجردات اخFقی و معنوی ظاھرا.تواند تحقق یابدانسان نمی 
لمس نيستند اما وجود دارند ھمچون خود روح که در دنيای مادی ما قابل 

 . رویت نيست اما وجود دارد

امروزه روان شناسان معتقدند سرچشمۀ تمام رفتارھای انسان 
ستاره ای از آنجا که بعضی از روحيون معتقدند بدن . ضميرناخودآگاه است

ھمان ضمير ناخودآگاه است پس روان شناسان جدید و روحيون صاحب 
به نظر آن ھا ساختمان بدن مادی و بدن ستاره ای ھر فرد . یک عقيده اند

عمل لبه انحاء مختلف نسبت به عناصر شيميایی و دنيای فيزیکی عکس ا
پس ذھن به عنوان سازمان سلول ھا و الگوھای فکری . نشان می دھد

ضمير ناخودآگاه روح را می سازد که خود آموزندۀ تجربه بوده و بدن  در
پس ذھن سازمان اصلی . ستاره ای از سلول ھای فکری به وجود می آید

بدن ستاره ای می باشد و این بدن در انواع مختلف سلول ھمچون بدن 
( ھر سلول بدن ھوش مستقل خود را دارد . ه استدفيزیکی درست ش

Fو در زمان مخصوص تشکيل )) 26(لم صغير از آن بحث کردیمدر عا" که قب
 .ذھن سلول ھای درست شده پا به عرصه می نھند, فکر

قلب تحت کنترل ارادۀ انسان . ھر ارگان بدن ھوش خاص خود را دارد
اگرچه . بلکه تحت ارادۀ ذھن ناخودآگاه یا بدن ستاره ای ایست, نيست

اما ما آنرا درجه ای خشن تر از  عده ای بدن ستاره ای را روح می نامند
 .روح می دانيم

ما می توانيم با تموجات منفی . ما سرنوشت کرۀ زمين را می سازیم
 .افکار خود بدبختی برای زمين به وجود بياوریم یا به آن تعادل ببخشيم

جھان ما ھم دارای یک بدن ستاره ایست و تمام آینده حوادث دنيا را از 
آتش فشان ھا یا طوفان ھا از ھر نوع متاثر از  جنگل ھا و زلزله ھا و

  )27.(اعمال و افکار انسان ھاست, عواطف



از اینکه جھان ما نيز دارای بدن ستاره ایست می تواند مورد قبول قرار 
) کائنات( و عالم کبير) انسان( زیرا با مقایسه ای که بين عالم صغير . گيرد

پس اگر . تی نيز ھستنمودیم ھرچه که در انسان است در عالم ھس
باشعور است می " ارتعاشات ناشی از نظم حاکم بر جھان که مسلما

زیرا ھر ماده ای دارای , تواند بدن ستاره ای جھان را تشکيل دھد
ارتعاشی مخصوص به خود است و حتی از طریق علم فيزیک می توان 
ی آنرا اندازه گرفت و چون تمام جھان باشعور است این ارتعاشات  دارا

اما . پس دارای بدن ستاره ای است, شعور و فکر مخصوص خود است
اینکه زلزله و آتش فشان و حوادث طبيعی ناشی از عواطف و افکار 

قدری , به دليل ارتباط دو جھان ستاره ای انسان و کائنات, انسان باشد
زیرا انسان در دورۀ . قابل تعمق بوده و قبول نمودن آنرا مشکل می کند

یعنی به صورت انسان . ين شناسی روی کرۀ زمين ظاھر شدچھارم زم
سه دورۀ زمين شناسی قبل از ظھور انسان مملو از . ھای ابتدایی و اوليه
دورۀ باران ھای , دورۀ یخ بندان , دورۀ مواد مذاب. حوادث طبيعی است

دورۀ زلزله ھا , شدیدی که موجب شکستن یخ ھا و ایجاد اقيانوس ھا شد
اگر حوادث طبيعی . ی شدید ھمه قبل از ظھور انسان بودو آتش فشان ھا

پس حوادث طبيعی , اخير نتيجۀ افکار و جھان ستاره ای انسان باشد
قبلی ناشی از چه بود؟ بھتر نيست که فرضيه ھای علمی ارائه شده در 
این مورد را بپذیریم و بگویيم که حوادث طبيعی حال حاضر مانند زلزله و 

ی است که قبل از تولد انسان در کرۀ زمين بود؟ آتش فشان ھمان چيز
 .پس این نظر چندان صائب به نظر نمی رسد

زلزله نتيجۀ حرکت پوستۀ زمين است و آتش فشان ناشی از راه پيدا 
کردن مواد مذاب مرکز زمين به خارج آن به دليل نازک شدن پوستۀ زمين 

ا افکار نامرئی برای می باشد و نسبت دادن آن ھا به امور ماوراء الطبيعه ی
  .مطالعۀ علمی پدیده ھای فوق عادی نيز مشکFتی به وجود می آورد

 Roseو اما چھارمين بدن غير فيزیکی انسان به نظر طرفداران مکتب کروا 
Croix این جسم مرکز نيروھای نورانی است که در سر . بدن فکری است

کری بوده و ھنوز در انسان جمع شده اند که در ارتباط با نيروھای واقعی ف
در واقع بدن فکری در . انسان معمولی مرحلۀ جنينی را می گذراند

انسانھای پيشرفته و به زعمی ابرمردان وجود دارد و انسان ھای عادی 
 .فاقد آن ھستند



آیا بدن به وسيلۀ تکامل و جھش بيولوژیکی حاصل می شود یا انسان باید 
 ممارست و کوشش آنرا به دست آورد؟

عده ای معتقدند انسان در یک . دو سوال دارای طرفدارانی استھر 
به این دست می یابد و به کلی ) زیست شناختی( جھش بيولوژیکی 

در آن موقع است که ابرمرد در روی زمين ظاھر , حياتش تفاوت می کند
این ھمان ابرمردی است که به قول گرجيف دارای چنين آگاھی . می شود

متصوفه و علمای علوم باطنی می گویند , عرفا  اما بسياری از. باشد
به نظر می رسد که . انسان با ممارست می تواند آنرا به دست آورد

انسان حاضر با محدودیتی فيزیکی و محيطی که برای خود خلق کرده 
, بيماری, اگر جنگ . است نمی تواند با تمرین به این بدن دست یابد

و مرج محيط زیست و تکنولوژی آلودگی محيط و صدمات ناشی از ھرج 
لجام گسيخته ای که انسان را به ماشين بدون روح و اراده ای تبدیل کرده 

نژاد بشر می تواند در سایۀ تکامل بيولوژیکی و نيروھای , است اجازه دھد
رسيدن به آرزوھای " مسلما. فکری خود به این بدن و انرژی دست یازد

نجات وی . ری امکان نخواھد داشتبشر و به کمال رسيدن بدون تکامل فک
در پيروزی فکر او بر ماده و اراده و انرژی او بر ھرج و مرج ناشی از محيط 

قلب , سر را مرکز حيات عقيدتی , روحيون و نھان گرایان . مادی وی است
را مرکز زندگی احساسی و عاطفی که در ارتباط با بدن ستاره ای است و 

مرکز غرایز حيوانی و , ه ناف می باشدمرکز توليد نسل را که متصل ب
 .می باشند" مادون" معمولی می دانند که تشکيل دھندۀ 

به " پس از بحث دربارۀ بدن ھای مختلف و فرافکنی ستاره ای مجددا
یکی از این . وقایعی برگردیم که ثابت کنندۀ بقای روح پس از مرگ ھستند

 Douglasجانسن  وقایع مربوط به یک انگليسی است موسوم به دوگFس
Jhonson  که مردی عارف و آرام بود که ھنگام جنگ جھانی دوم در نيروی

یکی از مدیوم ھای " ھوایی سلطنتی انگليس خدمت می کرد و بعدا
عليرغم بسياری از مدیوم ھای مشھور وی ھرگز به .مشھور جھان شد

او استعداد خود را با سکوت و گاه با ترس می . حقه بازی متھم نشد
این مرد نه تنھا وسيلۀ ارتباط با ارواح بود . ذیرفت و به آن اعتراف می کردپ

بلکه زمانی ھم که در حالت خلسه نبود آن ھا را می دید و یا صدای آنان 
این مسئله برای او بسيار ناراحت کننده بود زیرا شخصی را . را می شنيد

 .که می دید نمی دانست زنده است یا مرده



یکی از بارھای لندن با یکی از دوستان خود نشسته  یک شب جانسون در
از . و مشغول نوشيدن یک نوشابه بودند و با صدای آھسته حرف می زدند
کنار . ميز خود می توانستند بار را که چند متری آن ھا قرار داشت ببينند

, بار یک سياه پوست و یک زن مسن تر از او که لباس کشور خود جامائيکا
امروزه در . نشسته بودند, شور کارائيب را به تن داشت ترنيدادیایک ک

انگلستان صدھا ھزار بومی جزایر آنتيل را انسان می بيند اما ھمه لباس 
لباس زن مسن سياه پوست نظر جانسون را . اروپایی به تن می کنند

 :جلب کرد و به دوست خود گفت

 " این زن با این لباس محلی اش عجيب نيست؟ " 

 :گاھی  به بار کرد و با تعجب گفتدوست او ن 

فقط یک مرد سياه می بينم که یک لباس معمولی با , من زنی نمی بينم" 
 ."کت اسپرت پوشيده است

او که دوگFس جانسون و استعداد او را در ارتباط با ارواح می دانست با 
 :لبخندی گفت

 ."و حرف بزنیباید بروی و با ا. او ھم به دنيای اشباح او تعلق دارد" حتما" 

) زن سياه پوست( طبق گفتۀ جانسون او بلند شد تا با او حرف بزند اما او 
جانسون سياه پوست را دعوت , برای درک کم و کيف قضيه. ناپدید شد

مرد مزبور بعد از قدری تعجب باIخره . کرد تا با آن ھا چيزی بنوشد
وباره ظاھر به محض اینکه سه مرد بر سر یک ميز نشستند زن د. پذیرفت

 :زن گفت. صدای او گویی در روح جانسون فرو می رفت. شد

. او تصميم دارد امشب دست به کار احمقانه ای بزند, او پسر من است" 
 ."او را از این کار بازدارید

با ارواح تماس داشتن یک چيز است و حوادث را به زندگان گفتن چيز 
یا بدتر می شود و سياه پوست مرا : " جانسون به خود گفت. دیگری است

 ." دیوانه فرض خواھد کرد یا اینکه یک چيز خوبی از آن وسط درمی آید

مادر شما اIن به من گفت که "  :در نتيجه به مرد سياه پوست گفت
بھتر است این کار . می خواھيد کار احمقانه ای مرتکب شوید امشب شما

 ."را نکنيد



 :پاسخ داد, سياه پوست در حاليکه دلخور شده بود

 ."مادر من نبوده چون مادر من مدت ھاست مرده" او مسلما" 

 :به او گفت. اما صدایی در ذھن جانسون می پيچيد 

حاI در دنيای ارواح می اما . به پسرم بگویيد که من کور مادرزاد بودم" 
 ."توانم ببينم

ناگھان با این حرف سياه پوست منقلب شد و در حاليکه از این مداخله 
 :گفت, وحشت کرده بود

 ."به او بگویيد که این کار را نخواھم کرد . مادر من است" او حتما, بله" 

مرد سياه پوست به " بعدا. پس از آن سه مرد دوستان خوبی شدند
تراف کرد که آن شب او او با باندی قرار بود به یک بانک جانسون اع

 .دستبرد بزنند و طبق نقشه او می بایست قراول بيرون بانک باشد

یک ھفته بعد وقتی جانسون سياه پوست را مFقات کرد او گفت که تمام 
اعضای باند در شب سرقت توسط پليس دستگير شده بودند و فقط او به 

 .مھلکه جان سالم به در برده بودلطف مداخلۀ مادرش از 

انجام داد این  1971در فوریه " روح" جانسون در مصحبه ای که با مجلۀ 
 .داستان را به عنوان نمونه ای از مداخلۀ مستقيم جھان دیگر نام برد

دانشمندان ھميشه یک توجيه , خوانندگان باید بدانند که در این نوع موارد
این مورد بسيار روشن معتقدند که حتی در . علمی برای خود دارند
با استعدادی است و با دیدن بار و جوان " نھان بين" دوگFس جانسون یک 

حتی , در کنار او از طریق خواندن فکر او پی به مشکFتش برده است
اختFف بين او و مادرش را نيز دریافته که ھميشه مادر او نسبت به 

ورد بدی یا خوبی به او تحميل می فرزندش مستبد بود و عقاید خود را در م
دانشمندان می گویند پس از اینکه جانسون افکار مرد سياه . کرده است

. پوست را خوانده تصویر زن  را دیده و حتی فھميده که او نابيناست
اختFف بين مادر و پسر با عقاید متافيزیک جانسون در ھم اميخته و او به 

ول مرد سياه پوست نيز واقع شده این عقاید رسيده که البته مورد قب
 .است



این تفسير مبتنی بر تله پاتی دور از حقيقت به نظر می رسد و حتی 
زیرا نظر جانسون که روح مادر برای فرزند خود . تخيلی جلوه گر می شود

نگران بود و برای نجات او مداخله کرده است به مراتب قانع کننده تر است 
ه پاتی بوده و عينيت آن به مراتب کمتر از تا یک تفسيری که مبتنی بر تل

مدیوم انگليسی از وضعيت حساسی که . عقيدۀ جانسون می باشد
انسان در آن قرار گرفته است به خوبی آگاه است و انسان ھا را به عنوان 

و راه او در . وسيله ای برای ارتباط با ارواح مورد استفاده قرار می دھد
با وجودیکه این استعداد . این امر است ارتباط با مردگان نشان دھندۀ

خيلی زود و در طفوليت در او شکوفا شد معذالک خود او ھميشه از آن 
 .وحشت داشته است

Fمادربزرگ امروز برای غذا خوردن :" در شش سالگی به مادرش گفت" مث
باز مادربزرگش برای  با وجودیکه مادرش به او جواب منفی داد." می آید

نبود که نوه و ) نھان بينی( این استعداد تله پاتی . ا آمدنھار نزد آن ھ
مادربزرگ را به ھم پيوند می داد بلکه این استعدادی است که ما به آن 
فوق عادی می گویيم و عده ای نيز از آن به عنوان حس ششم یاد می 

 .کنند

جانسون در ایام جوانی به اتفاق مدیوم ھای دیگر در جلسۀ احضار ارواح 
روزی او در لندن از مدرسۀ انگليسی علوم روحی دیدن . می کردشرکت 

آنرا اداره می کرد  Garetteکرد و در یک جلسۀ احضار روح که خانم گارت 
 :می نویسد" روح" در مورد این مFقات جانسون در مجلۀ . شرکت نمود

در جلسه به . ھوا رو به تاریکی می رفت. یک روز بعدازظھر ژانویه بود" 
این بھترین خلسه . بنشين و خانم گارت در حالت خلسه فرو رفت من گفت

در این اثناء مادر مرحومم از مقابل من . ای بود که تا آن روز دیده بودم
او مرا با لقبم صدا کرد و من شاھد وقایع بسيار جالب و حقيقی . گذشت
 در لحظه ای که خانم گارت از حالت. در پایان جلسه اتاق تاریک بود. بودم

خلسه خارج شد و دست دراز کرد تا چراغ را روشن کند مرا دید و با تعجب 
شما برای آمدن به این جاھا و پول دادن بابت آن ھا خيلی جوان : " گفت

شما باید حاI دنبال کارھای جوانی خودتان بروید و از آن لذت . ھستيد
شن پول برای این جلسه کادوی ج" :اما من در جواب او گفتم."  ببرید

 ."تولدم بود که عمه ام آنرا به من ھدیه کرد



او را به یک درس . در پانزده سالگی بود که دوگFس جانسون وحشت کرد
او در یک اتاق کوچک در وسط عده ای . تقویت روان شناسی برده بودند

ناگھان او احساس ناراحتی شدیدی کرد و برای اینکه . نشسته بود 
. تکان نخورد و درس و تمرین را ادامه دادمجلس را به ھم نزند از جایش 

بعد از اینکه کمی آب خورد بھتر شد اما سه ربع ساعت گذشته بود که 
ناگھان به جانسون یک خلسۀ مدیومی دست داد و احساس نمود که روح 

 .یک چينی بدن او را تسخير کرده است

در  به حالت خلسه افتاد و" پس از آن جانسون با کنترل کامل خود مرتبا
ھنگام خدمت . بيست سالگی بود که به صورت یک مدیوم قوی درآمد

 1947او مامور خدمت در کتابخانۀ مدرسۀ علوم روحی شد و در , سربازی 
جلسۀ احضار ارواح " دوگFس جانسون مرتبا, پس از جنگ دوم جھانی 

 . می گذاشت و تعداد زیادی به دیدن او می رفتند

یک مدیوم حرفه ای است و در آمریکا نيز آنرا امروزه جانسون در انگلستان 
بسياری از فوق روان شناسان آمریکایی در نزد او تلمذ . عمل نموده است

چيز عجيبی که وجود دارد اینست که مدیوم ھا . و شاگردی کرده اند
 .ھميشه دارای یک راھنما ھستند

Iگویيم بی مدیوم را بازی می کند یا بھتر راھنما نقش حام" معمو
مدیوم . ژاندارمی است که رفت و آمد ارواح را در جلسه کنترل می کند

که فيلسوف معروف  Leonor Piperمشھوری موسوم به خانم لئونور پایپر 
" فی نوئی" ویليام جيمز آنرا مورد مطالعه قرار داده بود راھنمایی به نام 

Phinuit خانم گارت نيز راھنمایی به نام . داشتUvani که راھنما و  داشت
 .محافظ او بود

از جانسون سوال کرد و " روح"دربارۀ راھنماھای مدیوم ھا سردبير مجلۀ 
از او سوال کرد که چرا راھنمای " عقيدۀ او را دربارۀ آن ھا پرسيد و ضمنا

 :جانسون جواب داد. شرقی ھا و خارجيان ھستند" مدیوم ھا غالبا

, آمریکای شمالی ) سرخپوستان( خوب علت اینست که ھندیان " 
مصریان قدیم و چينی ھا دارای عقاید و مذاھبی ھستند که طبق آن ھا 

در نتيجه کسانی که به سرای باقی می . به جھان دیگر اعتقاد دارند
شتابند آمادگی بيشتری دارند که نيروھای Iزم را برای ارتباط با دنيای ما 

. قيقت درست نمی دانماما این فقط نظر من است ولی در ح. به کار ببرند



من تصور . البته کسانی نيز ھستند که دارای راھنمای اروپایی می باشند
من تصور می . چھرۀ برتر مدیوم ھا می باشند" می کنم راھنماھا غالبا

فھيم تر " آن ھا غالبا. چھرۀ برتر مدیوم ھا می باشند" کنم راھنماھا غالبا
رابط و واسطۀ آنھا به کار  و خردمندتر از اشخاصی ھستند که به عنوان

آنھا در نتيجه بسيار Iزم ھستند و نباید فکر کرد که آن ھا منابع . می روند
 ."تمام نشدنی معرفت و شناسایی می باشند

این نظر که راھنمایان مدیوم ھا چھره و جنبۀ برتر می باشند باب تفسير 
. ربارۀ آنھاستارتباط با ارواح را می گشاید و این تفسير مطابق بحث روز د

به عبارت روشن تر مدیوم ھا نقش خود را برای بيان بلندپروازی ھا و 
خFقيت خود بازی می کنند اما خود ساکت و خاموشند و نقش خود را به 

مثل نویسندۀ آرام و خجولی که شخصيت . راھنمای خود واگذار می نمایند
ر و گوشه گيری ھای پرالتھاب و برون گرا می آفریند و ھنرپيشه سر به زی

. که روی صحنه نقش ھای فریبنده و خشن و پرھياھویی را ایفا می کند
  .در واقع مدیوم ھا ھر چه را که می کند به گردن راھنمای خود می اندازند

این یک قاعدۀ . در تاریخ مذاھب نيز به این موضوع ما برخورد می کنيم 
فی نزده اند و پيامبران بزرگ نيز ھرگز از طرف خود حر. عمومی است

خدا " رابط" ھرچه گفته اند به نام خداوند بوده است و آن ھا خود را
خود را رسول هللا ) ص(پيغمبر اکرم , بين اسFم دین م در. دانسته اند

زیرا من , خوانده است و فرموده که من فقط کFم خدا را بيان می کنم 
رابط  یعنی من. بشری مثل شما ھستم که فقط به من وحی می شود

حضرت عيسی و موسی و سایر پيامبران نيز در واقع رابط . خداوند ھستم
گرچه در عيسویت عقيده بر اینست که خداوند .خداوند و انسان ھستند

ظاھر ساخت تا به انسان ) حضرت عيسی( خود را به صورت یک انسان 
 اما نھایت او نيز بين) 28.(ھا نمونه عالی یک انسان متعالی را نشان دھد

کسی که  می گوید من الھام می . مقام الوھيت و جھان انسانيت است
مفھومش اینست که روحی در من , گيرم یا به کشف و شھود می پردازم

 .دميده یا حلول کرده که ماھيت آن الھی است

یکی از حواریون حضرت مسيح ژان مقدس که آخرین کتاب انجيل موسوم 
روح مقدسی باشد یعنی یا به عنوان  را نوشت باید در ارتباط با" وحی"به 

 .خداوند یا حضرت عيسی باید این کتاب را نوشته باشد) رابط(پيام آور 



و الھام بدین صورتی که به وسيلۀ , کشف و شھود , اگرچه مسئلۀ وحی  
روحيون و علمای الھی مطرح می شود مورد قبول روان شناسان جدید و 

لوژیست ھا نيست زیرا آنان آنھا را در فيزیک دانان و فيزیولوژیست ھا و بيو
ارتباط با سيستم عصبی ما تجزیه و تحليل می کنند و امکان مداخلۀ یک 

اما با توجه به , را در این امور رد می نمایند" روح"موجود ناشناخته به نام 
بررسی بخش ناشناخته حيات امکان آنرا رد نکرده و ما بدون جبھه گيری 

 .ی آنرا در حد یک تحقيق علمی بيان می نمائيمله یا عليه عقيده خاص

کسانی که به امور روحی پرداخته و نقش رابط با ارواح را بازی می " غالبا 
اما عده ای نيز ھستند که پيام " ما فقط یک وسيله ایم:" کنند می گویند

آور الھی و یا وسيلۀ یک روح مقدس نيستند بلکه فقط نقش رابط بين 
در این مورد دو مثال قابل . زندگان را بازی می نمایند جھان ارواح و جھان

 :توجه یکی در ادبيات و دیگری در موسيقی زده می شود

که , زنی از سن لویی Pearl Leonore Curranابتدا خانم پرل لنور کوران  
می  Patience Worttsبه وسيلۀ یک موجودی که خود را پيشنس ورتث 

بعد موسيقی . سبک قرن ھفدھم زد ناميد دست به نوشتن ادبياتی به
که قطعات موسيقی جدیدی  Rose Mary Brownدان مدیوم رزمری براون 

را می نواخت که به عقيدۀ وی به وسيلۀ استادان موسيقی فوق شدۀ او 
 .به او دیکته می شد

فوت نموده بود و در " او قبF. اتفاق افتاد 1913داستان پيشنس ورتث در 
 :این پيام را برای خانم کوران فرستادیک جلسۀ احضار روح 

. نام پيشين من ورتث است. باز ھم می آیم . من ماھھاست که زنده ام" 
پس من ,اگر فکر زنده است . صبر کنيد من می خواھم با شما حرف بزنم

. زمان کار گذشته است. دوستان خوبم خوش و خرم باشيد. ھم زنده ام
پس از این ." نار آتش خود را ذوب کندبگذارید گربه کوچولو بخوابد و در ک

حادثه است که کوران شروع به نوشتن ادبيات قرن ھفدھم به کمک ورتث 
بسياری از مجFت روحی این حادثه را یک ارتباط انسانی با . می نماید

دربارۀ این پدیده شگفت انگيز سه کتاب نوشته . جھان دیگر ناميده اند
مسئله " دوم , " ث یک راز روحیپيتنس ورت" یکی به نام . شده است
" و سومی که بھترین آن ھا نيز ھست موسوم است به " پيتنس ورتث

 ".آواز خوان در سایه ھا



در آن شب ژوئيه :" می نویسد Yostنوسندۀ کتاب اول موسوم به یوست  
در سن لویی یک سری ارتباط برقرار شد که کيفيت ادبی آن ھا ماوراء 

یعنی زن " ( پيشنس ورتث" شخصيت . وحی بودتمام تجارب پدیده ھای ر
از اول حاضر شدن در جلسه آنچنان دو نفر زن را تحت تاثير قرار ) متوفی

داد که ھر دو بFفاصله قلم برداشتند تا نه تنھا ھر چه که پيام از طریق 
ھای مربوط به آن تفسيرمغز می رسد یادداشت کنند بلکه تمام سواIت و 

 .تمام مکالمات روی کاغذ ثبت شودبعد , را نيز بنویسد

از این ارتباطات یک مجموعۀ بزرگ آثار ادبی از داستان و  Yostیوست  
شعر و نمایشنامه گرفته تا ورزش و مذھب که ھمگی دارای زیبایی بی 

نوشته ھای پيشنش ورتث . نظير و سبک خاص ادبی است گردآوری نمود
ه بيست و نه مجلد در آرشيو تاریخی ميسوری نگھداری می شود و ب

 .صفحه است 4375" صحافی شده بالغ می گردد که مجموعا

کتاب یوست . عFقه مندان زیادی پيدا کرد" پيشنس"در ابتدا نوشته ھای  
Yost  که بيانات دیکته شدۀ ورتث به خانم کوران را در خود جمع کرده بود

يدگی سبک اما خوانندگان او به خاطر پيچ. مورد استقبال مردم قرار گرفت
 .ادبی و طوIنی بودن مطلب سرخوردگی پيدا نمودند

در بين این . منتقدین سياسی به اصالت زبان آن به دیدۀ تردید نگریستند 
نوشته داستانی است به نام داستان غم انگيز که یک رمان طوIنی بوده 

 .و در زمان حضرت مسيح می گذرد که تکميل آن دو سال طول کشيد

خانم , خواستند آثار ورتث را در بازار ادب عرضه نمایندھنگامی که می 
و  Holtیکی ھولت . با دو ناشر نيویورکی صحبت کرد ) رابط ورتث( کوران 

امروز ھر دو این اشخاص از ناشران . Harcourtدیگری دیگری ھارکورت 
 .بزرگ آمریکا ھستند

ھولت و , روزی که خانم کوران کتاب ھا را برای چاپ به آن ھا داد 
ھارکورت ھر دو به دفعات متعدد روی ميز احضار ارواح نشستند و دست 
خود را روی آن نھادند تا صدای پيشنس ورتث را برای دیکته کردن داستان 

در یکی از جلسات که ھولت ھميشه حضور داشت . غم انگيز بشنوند
ھارکورت جای وی را گرفت به ورتث گفتند آیا می دانی که به جای ھولت 

 .ھارکورت نشسته است



داد از لحاظ ادبی نشان دھندۀ سبک خود او ) خانم ورتث( جوابی که روح  
جزئياتی از عادات و کار . بود و ثابت کرد قضيه تعویض دو ناشر را می داند

آن ھا را ) مدیوم و رابط ورتث( خانم کوران" دو ناشر بيان کرد که مسلما
ی جلد را رو" کوران"بعد وقتی از او خواستند که عکس , نمی دانست

کتاب بگذارند گفت که فقط عکس یک ظرف را روی آن بياندازند و مقصود 
مظروف ادبی خود را " ورتث"او این بود که خانم کوران ظرفی بود که 

 .درون آن می ریخت

سال ھا از این ماجرا می گذرد و کسی به درستی نتوانسته بگوید که  
به نھان بينی " کوران"ھيچکس نمی گوید که . این قضيه چه بوده است

می پرداخته که در این صورت حضور یک روح را به کلی رد می ) تله پاتی(
اما ورتث آنچنان با سرعت و سھولت و مھارت به دیکته کردن آثار . کند

ورتث می . ادبی خود می پرداخت که از قدرت انسان معمولی خارج بود
می خواستند که توانست اشعار را بالبداھه بسازد و حتی در جلسه از او 

نمی  xتنھا با حرف .او بFفاصله شعر می گفت . با فFن حرف شروع کند
 .توانست شعری بسراید

 :سوال مھمی که مطرح می شود اینست که  

اگر خانم کوران استعداد نویسندگی و شاعری داشت چرا آن ھا را تحت 
 نام خود منتشر نمی کرد و آن ھا را به حساب یک روح می گذاشت؟

اما پس از . سی دربارۀ کارھا و استعداد خانم کوران چيزی نشنيده بودک
" ساتردی ایونينگ پست " تحقيق فقط یک داستان از او در مجلۀ 

Saturday Evening Post  انتشار یافت که در آن یک شخصيت ثانوی است
من نمی خواھم : " او می نویسد . که به وسيلۀ یک زن به وجود می آید

من نمی توانم دیگر خود را تحمل کنم می خواھم زنی باشم  .خودم باشم
 ...."که دیگران به من توجه کنند

اما به نظر نویسنده بسيار نامتحمل است که این ھمه آثار ادبی کار زنی  
) 29.(باشد که در عمرش شاید یک یا دو داستان بيشتر ننوشته است

ران ھرگز برخFف آنچه که خيلی جالب به نظر می رسيد این بود که کو
سایل طرح شده مدر ھر حال  .مدیوم ھای دیگر به حالت خلسه نمی افتاد

چيده ای ھستند اما اگر بخواھيم با خود صادق باشيم باید ھر يمسایل پ
چه خوب است انسان . عقيده را شنيده و تاب قبول آنرا داشته باشيم



گی پس از مرگ ھایی که تا مرز زندگی رفته و برگشته اند و نسبت به زند
و بسياری کسان ھستند که برای ارتباط برقرار . اعتقاد پيدا نموده اند 

کردن با عزیزان از دست رفته خود به جلسات احضار ارواح پناه برده و 
این بسيار شایان توجه است که موجودی مثل . تسلی و آرامش یافته اند

ما . خلق نماید پيشنس ورتث از طریق یک مدیوم زنده آثار ادبی مھمی را
اکنون در سرزمين ناشناخته ای ھستيم که از ھر سو برای شناختن آن 

 .باید کوشش و ھمت به خرج داد

و این عقاید در گوش ما طنين می اندازد و موجب می شود که ما به 
Iبد می پرسند چرا بزرگان ادب ما و .. زندگی پس از مرگ اعتقاد پيدا کنيم

و نظامی گرفته تا شکسپير و دانته و ھومر  از فردوسی و سعدی, جھان 
ق آثار خود به وسيلۀ دیگران و داستایوسکی و غيره به ادامۀ خل

 ردازند؟پنمي

شاید بزرگان ادب بعضی از آن ھا استعداد خود را . چه کسی می داند
یا شاید ھم به قول بعضی از روحيون . مرھون الھام و توجه آن ھا باشند

زیرا در حال تکامل به سوی زندگی باIتر ھستند , نيازندآنان از این کار بی 
و باز برخی معتقدند که بزرگان دانش و دین و ھنر در آن دنيا نيز  به ھمين 

اما اینکه این ھمه . مشغولند, امور منتھی به نحوی دیگر و در شکلی دیگر
ھنر و ساختمان فکری پيچيده و پيشرفته به کلی , ذوق, انرژی متعالی

چرا عدم؟ ھمين " شود و به عدم بپيوندد بعيد به نظر می رسد اصوI نابود
کلمه خود غيرقابل فھم است چون چيزی نيست که از بين برود یعنی به 

مگر عدم وجود دارد؟ کجاست آن جایی که ھيچ جا " اصوI. عدم بپيوندد
Fمطلق در فھم و نباشد و چيست آن چيزی که ھيچ چيز نباشد؟ ھيچ و خ 

پس ھمه چيز وجود دارد . جد و قابل درک نيستنسان نمی گذھن ان
البته با توجه به نظر فيزیک دانان که عدم . منتھی به شکل و فرم مختلف

" مسلما. را نبودن ارتعاشات الکترومغناطيس در سطح عالم می دانند
اگر . جایی را نمی توان یافت که ارتعاشات الکترومغناطيسی در آن نباشد

سخنان و اندیشه ھای ما که از ارتعاشات گوناگون , ا امروزه حرف ھ
ساخته شده اند و به امواج اتری و الکترومغناطيسی و الکترون ھا در 

دليل نيست که این ارتعاشات و این امواج و این ذرات , طبيعت می پيوندند
مغناطيسی و مولکولی بعد از تغيير شکل بدن انسان از بين بروند و 

اودانی خود را به یک باره با نابودی جسم فيزیکی و ماھيت ھميشگی و ج
  .آلی انسان از دست بدھد



حاI پس از خلق آثار ادبی به وسيلۀ ارواح به مورد زنی اشاره می کنيم 
که مدعی است بزرگان موسيقی آھنگ ھای جدید خود را از طریق او 

 Roseاین زن رز مری براون . ساخته و قطعاتی را به وسيلۀ او می نوازند
Mary Brown نام دارد. 

او مقيم انگلستان است اما چندین بار به آمریکا سفر نموده تا ھنر جادویی 
او در سفرھای خود . خود را به سمع ساکنين آن سوی اقيانوس برساند

انجمن "در سالن بزرگ نيویورک کنسرت می داد و او تحت سرپرستی 
من در تمام ایاIت متحده این انج. برنامۀ خود را اجرا کرد" اخوت روحی

فعاليت ميکند و ھدف آن کشف روابط نزدیک بين مذھب و پدیده ھای 
خانم براون یک زن انگليسی متوسط و ميانسال روستایی . روحی است

 Frantsاست که نقش آنتن آھنگ سازان مشھوری چون فرانتس ليستز 
Liszt را بازی می کند. 

راھنمای سایرین مدیوم ھا را به فرانتس ليستز نزد خانم براون نقش   
تمام آھنگ سازان در گذشته وقتی برای الھام آھنگ ھای خود . عھده دارد

 .به سراغ وی می روند ليستز نيز ھمراه آنان است

از روابط بی مانند ) 1971نيویورک ( خانم براون در کتاب سنفونی ناتمام 
 :ویسددر این کتاب می ن. خود با فرانتس ليستز صحبت می کند

فرانتس ليستز موسيقيدانان دیگری را از جھان ارواح به من معرفی "   
راه رزمری براون شبيه راه ." نموده و خود بر کار آن ھا نظارت می کرد

او اولين بار . در جوانی با این گونه تجارب آشنا شد. مدیوم ھای دیگر است
دن این نوع اما او به دی. را دید فقط ھفت سال داشت Lisztکه ليستز 

تصویری که از روح یا شبح ليستز در خاطر داشت . ارواح عادت کرده بود
 :اولين بار ليستز به او گفت. تصویر مردی با موھای سپيد بود

 ."وقتی بزرگ شدی من می آیم و به تو موسيقی یاد می دھم"   

رزمری کوچک به دیدن موجودات یا انسان ھای جھان دیگر عادت کرد و 
او حتی به کسی نمی گفت . عجيب نبود و توجھی نمی کرد " صFبرایش ا

 :او می نویسد. که ليستز را می بيند

موسيقيدان بزرگ در راس ھيئتی از موسيقيدانان بازگشت تا به من "   
 ."درس موسيقی بدھد



خانم براون چھار قطعه موسيقی را به این ترتيب ساخته و  1970در 
, قطعات پيانو, قی الھامی از انواع آھنگ ھا در این موسي.تنظيم کرده بود

اپرا و حتی قسمت ھایی برای سنفونی و , آھنگ برای سازھای سيمی
موسيقی به اصطFح ارواح را ضبط کرده اند و . کنسرت دیده می شد

 .موجود است
 

خانم براون مانند سایر مدیوم ھا چون دوگFس جانسون و آپلين گارت در   
" ی مادرش چيزھایی را تعریف نموده بود که او اصFنوجوانی خود را برا

نمی دانست و به خصوص از مسایلی صحبت می کرد که در زمان آن ھا 
 .او ھنوز متولد نشده بود

  Fتحصيل موسيقی نکرده و کسی او را " باید دانست که خانم براون اص
 .به مدرسۀ موزیک نفرستاده بود

موسيقيدانان مشھور بوده و آھنگ  خانم براون از اینکه منتخب, امروزه
اما این افتخار . ھای خود را از طریق او می سازنند خيلی خوشحال است

" در کتابش موسوم به . برایش خيلی ساده به دست نيامده است
 :می نویسد" سنفونی ناتمام

این کار مرا مجذوب خود می کند و من تمام ظرفيت و قوای خودم را "   
اما به خاطر عدم درک مردم آرزو می کنم که کاش این . روی آن می گذارم

 ."واسطۀ منتخب شخص دیگری بود

مستمعين کنسرت ھای خانم براون افراد فھيم و صميمی ھستند و در 
رزمری براون که ھميشه لباس . واقع نوازنده را بر سر ذوق می آورند

ادۀ او زندگی س. با غرور و تعصب به وضع خود می نگرد, ساده می پوشد
ساعت کار در روز دنبال می کند و بدون ادعا و Iف زدن مFقات  5خود را با 

, شوین,شوبرت, خود را با موسيقيدانان بزرگ درگذشته مانند بتھوون
او می گوید برامس استاد سخت . راشمالينوف و برامس بيان می کند

 .گيری است

بک مطالعه رزمری براون بسيار خوب موسيقی می نوازد و دارای یک س  
موسيقی شناسان دربارۀ موسيقی فوق زمينی خانم . شده ای است

تمام کارشناسان موسيقی جھان را " اما کF. براون عقاید مختلفی دارند
 .تحت تاثير قرار داده است



عده ای کار براون را تقليد صرف از آھنگ سازان بزرگ می دانند و برخی 
کار براون . ویند کار خود آنان استدیگر به اصالت آن اعتقاد دارند و می گ

ھر دو آن .در موسيقی مانند کار خانم کوران در نویسندگی و ادبيات است
و ھر کدام . ھا دارای استعداد خFقيت قبل از الھام از جھان دیگر بوده اند

ه باما خFقيت آن ھا . ان نموده انداز آن ھا به طریقی استعداد خود را بي
اگرچه خود آن ھا منبع . ما آنرا الھام می ناميمچيزی بستگی دارد که 

الھام را ارواح بزرگان ادب و موسيقی می دانند ولی از نظر علم 
ھر کدام از این دو . سرچشمۀ این ذوق و الھام در پردۀ اسرار مانده است

زن یک رابط انسانی با دنيای دیگر یعنی با دنيای روحانی یا دنيای خFقيت 
ر از کسانی که از طریق الھام از جھان روحانی به امور یکی دیگ. بوده اند

 .Mathew Manningھنری می پردازد شخصی است به نام ماتيو مانينگ 

او یک جوان انگليسی است که دارای روشن بينی بسيار دقيقی است   
. او دارای چندین استعداد است . که تازه وارد این نوع فعاليت شده است

او روی پارچه با رنگ و . رگ قدیمی نقاشی می کنداو به سبک نقاشان بز
 .روغن و به سبک پابلو پيکاسو یعنی کوبيسم نيز نقاشی می کند

عده ای معتقدند این نقاشی ھا یا پاسخی است بر ھنر الھامی موجود و   
 .آفرینش ارواح می باشد و یا محصول ضمير ناخودآگاه نقاش است

با روح یک پزشک درگذشته به این شخص می تواند از طریق ارتباط 
 .تشخيص بيماری بپردازد

انگلستان و در تمام دنيا به افرادی برمی خوریم که تحت , ما در برزیل 
ارشاد ارواح پزشکان فوت شده به تشخيص و درمان بيماری مشغول 

 . ھستند

قانون ھر " مسلما. البته از لحاظ قانونی این کار قابل بحث و تعمق است 
که در این مورد نيز , جا که وحدت مقررات حقوقی حکم می کندکشور تا آن

عدم مداخلۀ , قوانين کشورھا واحد بوده و ھمه از آن متابعت می نمایند
قوانين جزایی تمام کشورھای . اشخاص غيرپزشک در امور پزشکی است
 -کامن I و یا مارکسيست , متمدن حال دارای سيستم حقوقی Iتين

ی باشند این امر را تاکيد کرده و مداخلۀ اشخاص لنينيست و یا اسFم
و اگر در تشخيص و . Fح را در امر پزشکی ممنوع کرده اندصغيرذی 

مداوای غيرپزشک بيمار بميرد در بسياری از کشورھا قتل عمد و در 



حال اگر به . بسياری دیگر از جمله ایران قتل غير عمد به حساب می آید
ه با ارواح ارتباط دارد و می تواند بيماران شخص غيرپزشکی به این دليل ک

را معالجه کند باید اجازۀ طبابت داد یا اینکه با اولين اقدام او را دستگير و 
 !به جرم مداخله در امور پزشکی به دادسرا معرفی نمود؟

وانگھی از تالی . این مساله از جھت خدمت به حقيقت و علم اھميت دارد  
 .فساد نيز بی بھره نيست

Iدر کشور ایران متاسفانه به خاطر پایين بودن سواد عمومی بين " : او
جن گيری و فال بينی و رمالی رایج بوده و تعداد زیادی شياد , تودۀ مردم 

به نام رمال از احتياجات عامه برای شناخت آینده و زندگی خود 
اگر گفته شود که این اشخاص چون از . سوءاستفاده نموده و می نمایند

واح اطباء الھام می گيرند می توانند طبابت نمایند باب شارIتانی و حقه ار
اگرچه ممکن است در ميان . بازی را ما دوباره به روی مردم باز کرده ایم

تعداد انگشت شماری باشند که دارای استعدادھای فوق " آنان واقعا
اما  .عادی بوده و بيماران سخت را بھتر از پزشکان رسمی معالجه نمایند

" چون نمی توان ثابت کرد و به طور عينی مشاھده نمود چه کسی واقعا
با ارواح تماس دارد و از طرف آن ھا کمک می شود و چه کسی دروغ می 

بھتر است که این قضيه باب نشود چون احتمال , گوید و شارIتان است
 .سوء استفاده در آن زیاد بوده و ھمان تالی فاسد قضيه است

در بين یک کوه خرمھره یک مھرۀ اصيل نيز یافت می شود که  اما گاھی  
اینجاست که باید برای خدمت به علم و شناخت حقيقت استعدا آن فرد را 
ضایع نکرده و تحت سرپرستی دانشمندان و ھيئتی نه تنھا به او اجازۀ 
طبابت داد بلکه از وجود او برای خدمت به افراد و دانش بھترین استفاده 

دیوم ھا که نقش یک رابط انسانی را با بعد دیگر یا جھان ارواح م را کرد
 .بازی می نمایند در زمينه ھای ھنری نيز فعاليت می نمایند

معالجه با کمک پزشکان متوفی نيز مورد عمل آن ھا قرار می گيرد به  
خصوص در بسياری از جوامعی که سيستم حقوقی آن ھا مداخله در 

اما اینکه چرا . پزشک را ممنوع نکرده است امور پزشکی به وسيلۀ غير
" عده ای از مدیوم ھا دارای این استعداد ھستند و دیگران نيستند واقعا

اما سوال . جوابی نداریم که بدھيم و این باز از اسرار زندگی انسان است 
جالبی که مطرح می شود اینست که آیا انسان می تواند به جای خود یک 

 اند با دنيای ارواح تماس برقرار کند؟ماشينی بسازد که بتو



یا به عبارت دیگر آیا ما می توانيم ماشينی بسازیم که با مردگان تماس  
 بگيرد؟ 

زیرا از لحاظ فنی ساختن دستگاه ارتباط با ارواح امکان . جواب مثبت است
 Juliusدارد زیرا یک مھندس آلمانی به نام جوليوس وین برگر 

Weinberger این مھندس برای ساختن این . موفق شده که آنرا بسازد
رابط بسيار حساس بين جھان زندگان و مردگان چھار سال تمام وقت 

نتایج آن موفقيت آميز بود و امکان تماس با ارواح را . صرف کرده است
تا امروز ھيچ انسان مدیومی به اندازۀ این ماشين . ممکن ساخته است

يت تماس با جھان ارواح از خود نشان نداده اختراعی حساسيت و قابل
  )30.(است

  

 

 

)1 (Jean . E. Charon - L,esprit cet inconnu. P 25 

)2(Martin Ebon- la preuve de la vie apres la mort. P 46 

)3(Martin Ebon - L,esprit cet inconnu  

)4 (Martin Ebon . Op .Cit . P 51 

)5 (Epopee De Gilgamesh  

)6 (M.Ebon. Op. Cit. P 55 

مطابق این تئوری ھر جسمی که .این نظریه مرا به یاد تئوری نسبيت انيشتن می اندازد ) 7( 
به سرعت نور نزدیک شود از سرعت آن کاسته می گردد و ھر چه سرعت بيشتر شود زمان 

انرژی و زمانی که سرعت جسم به سرعت نور برسد جرم تبدیل به .برای آن کندتر می گردد
آیا از دست دادن جسم فيزیکی و ورود به دنيای . شده و زمان برایش به صفر می رسد

روحانی و شعور از لحاظ فيزیکی ھمان وضعيت را برای انسان به به ھمراه می آورد که 
رسيدن ھر جسم به سرعت نور؟به نظر می رسد با کند شدن زمان برای انسان پس از مرگ 

من برتر یا Iیه ی شعور متعالی از زمان گریخته و سرعتی چون نور روح یا انرژی حياتی یا 
 .شاید ھم بيشتر می رسد

)8 (M. Ebon . Op . Cit. P 56-58  

بيماریست که مشخصات آن تورم مزمن و پيشرفته غده ھای :  Hodgkinبيماری ھاجکين ) 9(
 -1798( نگليسینام این بيماری از اسم تعریف کنندۀ آن توماس ھاجکين ا. لنفاوی است

 .گرفته شده است) 1866



یک بيماری مسری است که توسط ویروسی که به :  Poliomyelitigueپوليو ميلتيک ) 10(
مراکز عصبی نفوذ می کند به وجود می آید و باعث می گردد که توسط ویروسی که به مراکز 

يماری وقتی به این ب. ید و باعث می گردد بدن فلج شودآعصبی نفوذ می کند به وجود می 
  .کشنده خواھد شد, عضFت تنفسی برسد و آن ھا را فلج نماید

تئوری دوگانه یا دوئاليسم در فلسفه عبارت است از تئوری که طرفداران آن معتقدند روح ) 11(
دکارت و اسپينوزا از مشھورترین فFسفه ای ھستند که . و بدن دو جنبۀ مختلف یک عنصرند

به نظر دکارت روح و بدن دارای موجودیتی مختلف اند که در . داده اند تئوری دوگانگی را ارائه
مسئلۀ روح و جسم برای فFسفۀ قرون ھفده و . یک نقطۀ بدن با یکدیگر تFقی می نمایند

 .ھجده امری مھم بود و بعد از این تئوری از فلسفه به روان شناسی کشيده شد

 .157تا  154صفحه  -ھمان منبع -مارتين ابون) 12(

مقصود از روح ساله یا انرژی حياتی و شخصيت آگاه انسان است که پس از مرگ او ) 13(
ما در فارسی لغات . باقی مانده و بدون اندامھای فيزیکی می تواند به حيات خود ادامه دھد 

روحی که متجسد است یعنی ھمان روحی که در روی زمين زندگی .متعددی برای روح نداریم
به  soulبه زبان فرانسه و  ame(انسانھای زنده ی خاکی است جان یا نفس کرده و در بدن 
اما بعد از آنکه از بدن مادی خارج شد و صورت آزاد و مستقل به خود . نام دارد) زبان انگليسی 

  .می گویند Espritگرفت روح ناميده می شود و در زبانھای انگليسی و فرانسه به آن 

)14 (Astral Projection 

  165.166صفحه  -ھمان منبع  -مارتين ابون )15(

  52ص  - 1961سال  -41شماره ی ) آمریکا(روزنامه جامعه ی تحقيقات روحی ) 16(

British Msdical Journal,1951-page.431-434(17)                                        

  page.175-179,British Medical Journal-مارتين ابون )(18

کبال یا قباله در عبری به معنی سنت است و آن دکترین سری است که اصل آن به دوره ) (19
قباله .ی بزرگ فعاليت ھای فکری و مذھبی یھود در دو قرن قبل از تولد مسيح می رسد 

 .بيشتر تفسيری است بر کتاب مقدس به خصوص در قسمت سفر تکوین

 .79صفحه  -اناز جنين تا جن -ميرقطب الدین محمد عنقا ) 20(

مکتب رزکروا یک جامعۀ اخوت سری است که با بسط و گسترش علوم نھانی معتقد به )12(
 .مرکز آن بيشتر در فرانسه و آلمان است. یک صلح و برادری بين المللی است

 .32صفحه  - ترجمۀ دکتر ابراھيم امانت - زبان از یاد رفته  - اریک فروم ) 22(

 .33صفحه  - ھمان منبع -اریک فروم )23(

 .127صفحه  - ھمان منبع- اریک فروم ) 24(

)25 (Allice Lane - The opening of an eye . P 27 

 .عالم صغير -مراجعه شود به فصل اول )26(



 .35صفحه  -ھمان منبع  -آليس لين(27)

)28 (Denis Alexandre - Beyond Science.1974 

 .214صفحه  -ھمان منبع  -مارتين ابون) 29(

 .219تا  215صفحه  - ھمان منبع  -مارتين ابون ) 30(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ماجرایی حيرت انگيز از پدیده ھای روحی : فصل ھفتم  
  "و"ماجرای جالب خانم 

  



در یکی از شھرھای فرانسه ھمراه دو پسرش ژان و گاستون " و"خانم 
یک منزل بزرگ قدیمی متعلق به قرن ھفدھم را خریداری نموده و ساکن 

این خانه که در واقع به شکل یک قلعه قدیمی با باغ بزرگی بود . شدند
در این منزل  1955آنھا در ششم ژویيه . نمازخانه و محراب نيز داشت

. نمازخانه را به صورت اتاق خواب خود در آورد "و"خانم . استقرار یافتند 
چھار روز پس از اینکه در این اطاق مستقر شد یک شب شبحی بر خانم 

برای اولين بار  1955ژویيه  10در شب : "نویسد  او می. ظاھر شد" و"
دیدم یک سایه لطيف به شکل یک مه کدر و تيره رنگ که پشت آن نوری 

این سایه که به شکل انسان بود یک ردای . دیده ميشد به داخل تاق خزید 
بلند به شکل زایران به تن داشته کFھی که به ردای او متصل شده بود 

من که از . سایه به آرامی به طرف من آمد . مF سر او را می پوشاندکا
وحشت داشتم قبض روح می شدم روی تخت خودم نشستم و پشتم را 

عرق سردی . به دیوار چسباندم و حس کردم که گلویم خشک شده است
می خواستم بلند شوم و کمک بطلبم اما صدا . روی پيشانيم نشسته بود

رده  و ترس وصف ناپذیر مرا به روی تختم ميخکوب توی حنجره ام گير ک
بعد صدای زانو زدنش را . سایه یا شبح به طرف بخاری رفت . کرده بود 

او سه بار . مقابل بخاری و تماس زانوان او  با چوبھای کف اتاق را شنيدم
در حاليکه دستھایش را به روی سينه اش گذاشته بود به . سجده کرد

بھد از اینکه مدت مدیدی به زانو نشسته . د رفتحالت استغاثه به سجو
بعد آھسته بلند شد و به طرف در رفت . بود دوباره سه بار سجده نمود 

چند ثانيه بھد به وضوح افتادن یک . که منتھی به یک آI چيق کوچک ميشد
قلبم . به طرز عجيبی داشتم ميلرزیدم . جسمی را بر کف آIچيق شنيدم

اما . و خون به صورتم دویده بود. م بيرون می زدداشت از قفسه سينه ا
آنروز یک صبح .  خوشبختانه روز فرا رسيد و من توانستم وارد باغ شوم

فت ھوا و آرامش پگاه آنچنان در من اثر کرده بود که با اطتابستان بود و ل
شاید ھم دچار کابوس یا خياIت شده .خود گفتم حتما من خواب دیده ام 

و خيال روز به روز در من تقویت ميشد به خصوص که طی عقيده خواب .ام
دی در نمازخانه یا اتاق خواب من اتفاق چند ھفته ھيچ پدیده ی غير عا

من از اینکه خونسردی ام را از دست داده بودم خودم را توبيخ و .نيافتاد
یکشب دوباره در اتاق من باز شد و دوباره ھمان  .سرزنش می کردم

عليرغم . ه اینقدر مرا ترسانده بود وارد اتاق گشت شکل سایه مانندی ک
تمام قولی که به خود داده بودم دوباره آن ترسی که مرا فلج کرده بود به 

 "شبح درست ھمان کار رامجددا. سراغم آمد و تمام وجود مرا فرا گرفت



دوباره مقابل بخاری زانو زد و . انجام داد که برای اولين بار انجام داده بود 
. سجده رفت و آھسته برخاست و از ھمان در که آمده بود خارج شدبه 

اما یک چيز را نمی . یکبار دیگر من جرات وشھامت ھيچ کاری را نداشتم
توانستم شک کنم و آن اینستکه این یک شکل انسانی بود که گاھی 

به این دليل به خود . برای دعا کردن در مقابل بخاری به نمازخانه می آمد
حتی قبل . ن است که این شبح ھر روز برای دعا کردن می آید گفتم ممک

از اینکه ما به این منزل بيایيم او این کار را ميکرده و یا امکان دارد وقتی که 
آیا می توان او را یک روح بازگشته . ما خواب ھستيم به این کار بپردازد 

اشباح و  وشبح یا یک صورت خيالی ناميد ؟ در ھر حال او به ھيچ کدام از
ارواحی شبيه نبود که من عکس آنھا را در بعضی از مجFت دیده 

بعد . این شکل شبيه یک راھب پير بود. نه) یعنی اسکلتی پوشيده.(بودم
یک ھفته گذشت و  "این شکل کيست و از کجا می آید ؟:"به خود گفتم 

من نتوانستم  یا شاید نخواستم با این شبح صحبت کنم و ناخودآگاه می 
. اما این آرزوی من طولی نکشيد که برآورده شد. واستم آن را ببينم خ

یکشب که چراغ اتاقم را خاموش کردم بر رختخواب خود خزیدم ناگھان 
او . دیدم در اتاقم آھسته باز شد وشبح ھمان راھب به طرف من آمد

خيلی پير به نظر می رسيد و با وی یک نوع بوی کپک زدگی شدید وارد 
مانند ھميشه از کنار  من به سوی . ه نفسم را تنگ نمود اتاق شد  ک

با تمام . بخاری رفت و زانو زد و دوباره به ھمان دعا و سجده پرداخت 
اینکه ترسيده بودم شنيدک که ميگرید و با صدای ھق ھق او متوجه شدم 

بعد در حاليکه کامF خم شده بود . که شانه ھایش باI و پایين می رود 
در ھر دفعه یک صدای عجيب و غير . انی خود را به زمين نھاد سه بار پيش

خدای مھربان به من :"قابل توصيف که از دور به گوشم ميرسيد می گفت 
لحظه ای را که می ." رحم کن رحم کن پروردگارا یا مسيح مرا ببخش 

آنقدر به خودم تلقين کرده بودم که . گذراندم وصف ناپذیر و نا گفتنی است
وقتی صدای انسان به . می بينم که دیگر ترسم ریخته بود شبح را ن

گوشم خورد تصميم گرفتم که با او حرف بزنم اما او را چه بنامم ؟عکس 
  العمل او چه خواھد بود ؟آیا با این عمل ھميشه او را دور نخواھم کرد ؟

با این . به ھر حال شھامت آن را پيدا کردم و روی تختخواب نشستم 
چند . را برگرداند اما به حضور من کوچکترین وقعی ننھادحرکت او سرش 

: لحظه بعد او از جای خود بلند شد و در مقابل تخت من ایستاد و گفت
شما اینجا چه می کنيد ؟برای چه اینجا ھستيد؟ ھيچکس حق ندارد "



آرامش این خانه ای را که که به وسيله ی مذھبی ھا و برای خدمت به 
. ی خدمت به عظمت خدا به کار می رود از بين ببردآنھا ساخته شده و برا

معذالک .من به شدت تکان خوردم عرق سردی تمام بدنم را پوشاند "
شما خودتان پدر برای چه اینجا ھستيد ؟شما یک موجود :"جواب دادم 

او جواب " معمولی ھستيد ؟چرا برای دعا کردن به این خانه می آیيد ؟
ن ھاست که من برای دعا کردن به اینجا بچه ی بيچاره ی من  قر:" داد

این . می آیم و من برای پاک کردن گناھم به اندازه ی کافی دعا نمی کنم
ی را که مسبب آنھا بوده ام پاک نماید و ھای دعاھا آنقدر نيست که من رنج

 . " جنایاتی که من به نام خدا و مذھب مرتکب شده ام سرپوش بگذاردر ب

می . در این لحظات دوباره به زانو در آمد و مویه کنان به استغاثه پرداخت
خواستم او را دلداری بدھم و برای او کاری بکنم اما از ترس بدنم از کار 

بعد ناگھان بلند شد و در . او به زبان Iتين دعا کرد و آرام شد .افتاده بود
چقدر من رنج می ":ود گفت بحاليکه دستھایش را رو به سقف دراز کرده 

کشم خدایا چه رنجی انسانھا می خواھند از خدا باI تر بروند و خود را به 
اروپا و آسيا و . کره ی زمين منفجر خواھد شد . ورطه ی ھFک می اندازند 

فقط قسمت جنوبی آمریکا باقی خواھد . آفریقا به زیر آب فرو خواھد رفت
کدام :"پرسيدم " آب داده اید ؟آیا به زندانی :"و بعد به من گفت . ماند

 " زندانی ؟ او کجاست؟ 

 .کنار ناھار خوری صومعه. در سياھچال _

بعد شبح داستان طوIنی و غم انگيزی درباره ی مرگ یک انسان از 
سپس از اینکه با . گرسنگی و تشنگی و سرما در سياھچال بيان داشت

ده است رذالت و سھل انگاری و بی توجھی باعث شھادت آن مرد ش
بعد دوباره بر زمين سجده کرد و مویه . احساس ندامت و پشيمانی نمود

 ."ای مسيح مھربان رحم کن . خدای من مرا ببخش :" کنان گفت 

چرا مجسمه ی نوتردام اوفFمبو را در :"در ھمان شب به من گفت 
 ."خاشاک و خرابه انداخته اید 

 ."ی گویيد ندیده ام من ھرگز مجسمه ای را که م.پدرم :"به او گفتم 

آنجا بود که قرن ھا جمعيت می آمد و . نزدیک ميز خطابه است:"جواب داد 
مردم را معالجه . آنرا گرامی می داشت و در مقابل آن ازدواج می کردند 

آنرا به جای اولش برگردانيد و . نموده و نيازھای فراوانی را برآورده نمود



علم و ھنر از بين رفته دوباره در  مراسم دینی را که به وسيله ی دشمنان
 ."اطراف آن به جای آورید

اگر آنرا یافتم به سر جای اولش ,ل دادم که مجسمه را پيدا نمودهقو
من مدت ھا گيج و بی رمق بر . راھب بعد تعظيمی کرد و دور شد . بگذارم

بعد ناگھان زدم زیر گریه با خود گفتم . سر جای خود ميخکوب شده بودم
ضعيف و دور از کجا می آید؟این مرد کيست؟ من کجا ھستم؟  این صدای

تمام این افکار در مغز من خطور می کرد . آیا بين زندگان ھستم یا مردگان 
  .و نمی توانستم کوچکترین فکری بکنم. به کلی خود را باخته بودم. 

بعد بھانه ای پيدا کرد و .ابدا از ظھور شبح با کسی صحبت نکرد " و"خانم 
و پسرش گفت که بگردند ببينند آیا مکان و محل دورافتاده ای در به د

آنھا خيلی سریع در " اتفاقا.زیرزمين که نزدیک نمازخانه باشد ھست یا نه 
طول دیوار صومعه یک محل دورافتاده را حالت سياھچال داشت پيدا 

حوادث بعدی نشان , به نظر می رسيد که راھب راست می گفت. نمودند 
مدت مدت . Fعات مربوط به مجسمه مریم مقدس صحيح بود داد که اط

. به حضور وی عادت کرد " و"یازده شب مداوم شبح ظاھر شد و خانم 
او در دنباله ی یادداشت ھای خود . معذالک ترس بر او غلبه کرد, یکشب

اما , من سعی کردم که دو تا سگم را وارد اتاق کنم :" می نویسد 
, وقتی به زور خواستم این کار را بکنم . ورزیدندخودشان از آمدن امتناع 

وقتی در . يدن نمودند شپشتشان سيخ شد و شروع به زوزه ک موھای
این صحنه مرا متوحش ساخت . اتاق دیگر را باز کردم عوعو کنان گریختند 

ھمان شب دوباره شبح وارد اتاق من . و دوباره ھراس بر من چيره شد
 ."و رفت شد و مثل ھميشه رفتار کرد 

حالت , خستگی بيش از حد , معذالک حوادث مختلفی که پيش آمد 
بعد تصميم ناگھانی وی که نمازخانه را " و"مضطرب و Iغر شدن خانم 
و . ترک نموده و به اتاق ساده تری برود, اگرچه بزرگ و قشنگ بود 

سرانجام صداھای عجيب و غریب موجب شد که توجه پسران او به این 
 :نویسد در دنباله ی یادداشت ھای خود مي "و"مادام . شود موضوع جلب

خوابيدم و ناگھان صداھای معمولی منزل آرام گرفت  9یکشب در ساعت "
و من به خود . و به جای آن سر و صدای عجيب و غریبی به گوش رسيد

شب این صداھا  11بعد حدود ساعت . گفتم که این صداھا از کجا می آید
با این سر وصداھا ژان و گاستون بلند شدند و دویدن . بيشتر و شدیدتر شد



توی اتاق من و از من پرسيدند جریان چيست؟ و من اظھار بی اطFعی 
بعد صداھای بم ولی شدید به نظر می آمد که از طبقه ی اول باشد . کردم

با . ز غير عادی نيافتند چيآنھا رفتند باI و خوب جست و جو کردند اما . 
باد نمی آمد فکر کردند شاید پنجره ای باز است و " نشب اصFوجود آنکه آ

به ھمه جا سرکشی کردند و از چيز غير معقول . باد آنرا تکان می دھد 
نه به شيطان و ,این بار حس کنجکاوی پسران من که نه به خدا . نيافتند 

اما من از بيان . نه به ماورا ءالطبيعه اعتقاد داشتند سخت تحریک شد 
خودداری نموده و ھيچ " در نمازخانه اتفاق افتاده و ظھور شبح کامFآنچه 

  .عکس العملی نشان ندادم

فردا دوباره آنھا که خواستار فھميدن حقيقت بودند دوباره رفتند و ھمه جا 
اما , انباریھا ,سردابھا ,توی زیرزمين ھا ,را زیر و رو کردند و توی قفسه ھا 

شب ھای بعدی ھمان صداھای بم و شدید و چندین بار در . چيزی نيافتند 
غير قابل توصيف به گوش می رسيد و با تمام سعی خستگی ناپذیر ژان و 

آنھا می گفتند شاید به دنبال انتشار خبری . گاستون علت آن کشف نشد
عده ای دارند در منزل ما نقب می , در روزنامه ھا مبنی بر پيدا شدن گنج 

 . زنند

صبح یک صدای بم و به دنبال آن یک صدای 6فردای آن روز ساعت 
وحشتناک در گنجه ی واقع در راھرو اتاق ناھارخوری را به شدت تکان 

دو سگ من که از بدو فرا رسيدن سرما در اطاق من روی یک کاناپه . داد
سگ نر پرید باIی . می خوابيدند با این صدا وحشت زده از خواب پریدند

ای حاIتی معمولی بود مثل بيد داشت این سگ که ھميشه دار. تخت من 
می لرزید و سگ ماده نيز مثل یک حيوان دیوانه شروع به زوزه کشيدن 

حاI ته جرائت می کردم چراغ را روشن کنم . من با عجله بلند شدم. نمود
شب بسيار تيره ای بود و سرما تا مغز . و نه در رو به راھرو را باز نمایم
من از ترس فلج شده بودم و حتی جرائت . استخوان انسان نفوذ می کرد

سرانجام . نمی کردم چند متر راه بروم و خودم را به اتاق پسرانم برسانم 
ژان برای صبح بخير  8ساعت . در ھمان حالت اضطراب تا صبح ماندم 

او گغت که صدای بمی . گفتن نزد من آمد من ماوقع را برای او شرح دادم 
ده اما توجھی به آن نکرده زیرا او به این ھمراه با زوزه ی سگ را شني

 . صداھا در منزل عادت کرده است



ژان رفته بود به شھر و گاستون داشت با  10فردای آنروز حدود ساعت 
. من حرف ميزد که ناگھان صدای مھيبی در طبقه ی اول به گوش رسيد

باز ھم گاستون با عجله پله ھا را چھارتا یکی کرده و دوید به طبقه اول اما 
 . طبق معمول چيزی ندید

در حاليکه این . در این موقع است که حادثه ی جدیدی اتفاق می افتد
 .می رسيد" و"صداھای عجيب و غریب به گوش خانواده ی خانم 

که به وجود ظھور اشباح کم کم داشت اعتقاد " و"ژان پسر کوچکتر خانم 
ورود به منزل  پيدا می کرد یکشب پس از خرید از شھر برگشت و موقع

من احساس می کردم تمام مدت کسی مرا . خيلی عجيب است :"گفت
 ."دیدم تعقيب می کند اما بر می گشتم و کسی را نمی

امشب ھم موقع :" گفت  دوباره چند روز بعد ژان ھنگام برگشتن از شھر
بعد با ."برگشتن احساس کردم چيز سياھی در کنار من در حرکت است 

 ."شاید یک شبح باشد:"نيمه جدی گفت  لحنی نيمه شوخی و

 "نه؟,اشباح که وجود ندارند, چه حرفھا:"مادرش ھم به کنایه گفت

پس از مدتی آرامش به نمازخانه برگشت تا اینکه در یک صبحگاه یک شبح 
ظاھر شد که خيلی پير به نظر " و"ھمان راھب پير نبود به خانم" که ظاھرا
 .می رسيد

من ناگھان با دیدن شبح سر جای خود خشک :"چنين مينویسد" و"خانم
معذالک شبح آھسته به من نزدیک شد و دستھایش را به طرفم . شدم

عرق از تمام بدنم می .حس کردم زانوانم دارند خم می شوند . دراز کرد 
سعی کردم فریاد بکشم اما فقط یک صدای بی رقم از گلویم خارج . ریخت
به در پشت سرم و آن بسته  من وحشت زده عقب نشستم و خوردم. شد
 . "شد

شبح باز به طرف من پيش آمد و من دست یخ زده اش را روی دستم حس 
این .بروید ,بروید:"بعد یک صدای خشنی به گوشم خورد که گفت . نمودم

اینجا را از چنگ مذھبيونی که در آن زندگی می . خانه مال شما نيست
 . "کردند درآورده اند 

دیگر قدرت نداشتم حتی یک .روی بخاری تکيه داد  بعد شبح عقب رفت و
اینجا می آمد " شبح پيرمرد راھب نبود که غالبا ,این شبح. کلمه حرف بزنم



او شبيه کشيش ھا . قوی ھيکل و لباسش با او فرق داشت,او بلند قد . 
این شبح چند . زیرا به وضوح کFه بلند و شنل او دیده می شد. بود

کرد که چند تای آن تاکنون به واقعيت " و"مپيشگویی کلی برای خان
  :از آن جمله او گفت. پيوسته است

از مشکFت زیادی سرانجام یت یک فرانسوی بزرگ بعدتحت حما, فرانسه"
 ."یک دوره جدید و درخشانی را سپری خواھد نمود

و ھمچنين پروفسور توکه ننوشته اند که این فرانسوی " و"اگر چه خانم 
اتفاق افتاده است  1955ا توجه با این واقعه که در سال بزرگ کيست اما ب

به نظر می رسد این شخص ژنرال دوگل باشد که پيشگویی شبح درست 
بوده و ژنرال دوگل فرانسه را به یک دوره جدید و ترقی اقتصادی و 

  .اجتماعی سوق داد

آنچنان تحت تاثير این مسائل قرار گرفت و چنان " و"فردای آنروز خانم 
ر غليان درون خود شد که زردی بر چھره اش نشست و بيمارگونه دچا

آنقدر از لحاظ جسمی و روحی ضعيف شده بود که برای . بستری گشت
آنھا . رھایی خود تصميم گرفت تمام ماجرا را برای فرزندانش تعریف کند

نيز در این موقع برای یک اقامت کوتاه و گذرندان تعطيFت خود به نمازخانه 
ماجرا را از سير تا پياز برای فرزندان " و"سرانجام خانم . ن کردندنقل مکا

اما با ناباوری شدید آنھا مواجه شد و حرف او را باور . خود تعریف نمود
 ."شبحی وجود ندارد,خواب دیده اید :"به او می گفتند " نکردند و مرتبا

اما , ند ولی در ھر حال اگر چه این دو جوان اعتقادی به وجود ارواح نداشت
Iغر شدن مادرشان و مسائلی که خود ناظر آنھا بودند موجب شد که آنھا 

باIخره ژان و . احساس نمایند که امر فوق العاده ای اتفاق افتاده است 
گاستون در نمازخانه مستقر شدند و مادر آنھا در اتاق کناری آن و سگھا 

باله ی یادداشت در دن" و"خانم . ھم روی دو کوسن در آنجا جای گرفتند
 :ھای خود چنين می نویسد

پس از این استقرار چند روز ھمه چيز عادی بود و اتفاق خارق العاده ای "
اما یک شب گاستون صدای عجيبی مثل ماشين تحریر یا ماشين .نيافتاد

و سعی کرد برادرش  شدبلند . چاپ و یا تيک تاک مورس به گوشش خورد
ما ژان به خواب عميقی فرو رفته بود و چند را بيدار کند تا او ھم بشنود ا

, در واقع. من بلند شدم و گوش دادم. لحظه ای بيدار شد و دوباره خوابيد



, درست جایی که سر تخت گاستون قرار داشت , در زاویه دودکش بخاری
معذالک در این . یک نوع تيک تاک روشن از درون دیوار به گوش می رسيد 

 . اه نداشت که رو به باغ باز شودنقطه ھيچ دیواری به آن ر

چه :"چندین بار این صدا تکرار شد تا اینکه ژان با عصبانيت فریاد کشيد 
 !"خبره توی این دیوار من نميفھمم

در ماه آوریل ضربات شدیدتری که تا آن موقع شنيده نشده بود در دیوار 
و ھر چه . به طوریکه ھمه ما را ناگھانی بيدار می کرد. طنين انداز می شد

 . بيشتر جست و جو می کردیم علت آن را کمتر می یافتيم 

اما . پس از این ھمه سردرگمی تصميم گرفت پليس را خبر کند " و"خانم 
وقتی نزد دو تن از دختران خود در پاریس رفت و قضيه را با آنان در ميان 

ی آنان به او توصيه کردند به جای پليس به یک استاد علوم باطن, گذاشت 
او ھم ھمين کار را کرد اما نظریات آن استاد اگرچه در کل . مراجعه کند 

او را قانع نکرده و او به " و"مطلب صحيح بود اما طبق نوشته ھای خانم
 . ملک خود بازگشت

سرانجام این قضيه را با یکی از ھمسایگان خود در ھمان محل در "و"خانم 
 :او به این خانم گفت . ميان گذاشت 

مساله ای را عنوان می کنيد که برای بسياری از اشخاص قبل از شما "
این , یک سال پيش از اینکه شما به اینجا بيایيد . شما مطرح بوده است 

و مستاجرین سابق ھم . ملک سه سال بود که در اجاره ی شخصی بود 
به .مثل شما از حضور یک شبح در نمازخانه وحشت کرده و فرار نمودند 

شما در اینجا مدیران این ملک را سخت آزرده خاطر ساخته عFوه حضور 
آیا فکر نمی کنيد که این صداھای مھيب و مداومی که شما می . است 
به وسيله کسانی ایجاد می شود که می خواھند شما را مانند , شنوید

از کجا معلوم امروزه با  مستاجرین قبلی ترسانده تا از اینجا بيرون کنند؟
 . "توان شبح یا روح به وجود آورد وسایل علمی می

این حرفھا را نمی پذیرم و پسران من ھم مانند :"جواب داد " و"خانم 
سایرین به ارواح و اشباح اعتقاد ندارند و آنھا فکر می کنند این یک بازی 

معذالک اميدوارم حاI که . عجيبی برای رسيدن به ھدفی خاص است
بتوانند آنچه را که من دیدم ببينند و پسران من در نماز خانه می خوابند 

 ."شبح بر آنھا نيز ظاھر شود



 .و این آرزو برآورده شد و آنھا توانستند شبح را ببينند 

ژان پسر کوچکتر یک روز عصر داشت به منزل برمی گشت که از پنجره ی 
و " و"فردای آنروز خانم. نمازخانه چشمش به یک شکل انسانی افتاد 

پسر بزرگترش گاستون با ھم داشتند صبحانه می خوردند که دیدند ژان 
وقتی به آنھا رسيد . ھا می دودآندارد سراسيمه و نفس زنان به طرف 

 :فریاد زد

او از سالن عبور کرد و . من روح را دیدم ,بلند شوید زود بيایيد , زود بيایيد "
ھر سه به سرعت رفتند به طرف کتابخانه اما ھيچ .رفت به طرف کتابخانه 

اما چيز عجيبی که بود سگھا به ھيچ وجه داخل کتابخانه نمی .چيز ندیدند 
 .شدند 

بور کرده و آرام وارد کتابخانه ژان تاکيد کرد که شبح را دیده که از سالن ع
 :او گفت.شده است 

به ھمين . شما نمی توانيد تصور کنيد که چه تاثيری روی من گذاشت"
 ."دليل دویدم که شما را خبر کنم 

 :در یادداشتھای خود ادامه ميدھد"و"خانم 

به " ژان که اصF.من از اینکه پسرم شبح را دید بسيار خوشحال شدم "
خيلی خوشحالم چون خيلی مرا .شت سرانجام او را دیدروح اعتقاد ندا
به دخترانم نوشتم که پيروزی با من بود و آنھا حرف " و فورا.مسخره کرد 
 . مرا باور کردند

این بار ژان که به وجود روح اعتقاد پيدا کرده بود تصميم گرفت از آن عکس 
يم زندگی ما با آرامش داشت.اما ھفته ھا گذشت و او ظاھر نشد , بگيرد 

می کردیم که یک شب من و ژان پسرم که در نمازخانه می خوابيدیم از 
ز یک تخت به دیوانه شده بودند و ا" ظاھرا. زوزه ی سگ ھا بيدار شدیم

و روی ما باI و پایين می رفتند و ژان فریاد تخت دیگر می پریدند 
لند من با دستپاچگی یک  رب دوشامبو به تن کردم و ب "چی شده؟:"کشيد
چند قدمی برداشتم و وارد  با وجودیکه تمام اعضاء بدنم می لرزید. شدم

 .اتاق ژان یعنی نمازخانه شدم

من . شبح را دیدم که مقابل دودکش بخاری زانو زده و مشغول دعاست 
چراغ برق را روشن نمودم و دیدم پسرم ژان با چشمان از حدقه درآمده 



ھا به نوبه ی خود چسبيده بودند به سگ. را می نگرد" روح"ایستاده و دارد 
 .پنجره و آرام زوزه می کشيدند

مکالمه ای فوق العاده جالب بين ما سه .بعد شبح شروع به صحبت کرد 
از کتاب ھا و از تحصيFت .نفر کارگردانان این صحنه ی عجيب آغاز گشت

گویی محفلی بود دوستانه و ما اطFعات رد و بدل .عاليه صحبت کردیم 
اما ژان به زمين چسبيده .ناپدید شد "روح"بعد از این مکالمه .دیم می کر

 .دیوانه شده است" برای یک لحظه فکر کردم حتما. بود

ما کجا ھستيم ؟چه اتفاقی :"ژان با حالتی پریشان و عرق کرده گفت
 "افتاده؟

 :به این صحنه ھا عادت کرده بودم با خونسردی پاسخ دادم " من که تقریبا

 ."این صحنه ھميشگی است. عادی اتفاق نيفتاده ژان عزیزم چيز غير "

دیدی  :"به او گفتم .فردای آنروز ژان رنگش کبود شده بود و حرف نمی زد
Fبه این فکر نيفتادیم که از او عکس بگيریم" اص". 

 :پسرم آھسته گفت

" اعتراف می کنم که سخت تحت تاثير قرار گرفته بودم دفعه ی بعد حتما"
 ."عکس خواھم گرفتاز او 

حتی بيست کلمه ھم با ما رد و بدل نکرد , ز ظھور شبحاژان در دو روز بعد 
بيرون " خانه نشين شد و اصF,او که معموI نمی توانست در منزل بماند.

ق بود نشسته و به انمی رفت و اکثریت دو روز را روی مبلی که گوشه ات
رفته و به نظر می رسيد گاه سر را ميان دو دستش گ. تفکر می پرداخت 
 "پسرم چته؟ :"سرانجام در پایان روز دوم از او پرسيدم.دارد می خوابد 

چی شده؟اینجا .فکر می کنم دارم دیوانه می شوم :"او آھسته جواب داد 
چه اتفاقی افتاده است؟چطور تو ماھھا یک چنين محيطی را تحمل کرده 

 "ای؟

تو بی .ی توان آنرا انکار کرد من تحمل کردم به خاطر پذیرش چيزی که نم
جھت با خودت مخالفت می کنی و نمی توانی بپذیری که چنين چيزھایی 

معذالک می بينی که عليرغم ميل و اراده ی تو .دھد رخھم ممکن است 
  .این اشباح ظاھر می شوند بدون اینکه تو بتوانی مانع آنھا بشوی



ود به پاریس برود و سرانجام قرار شد که ژان برای اینکه حالش بھتر ش
گاستون به نمازخانه بياید و وقتی که ژان به ملک آنھا آمد دوباره به 
نمازخانه بياید و گاستون به پاریس بياید و به ھمين ترتيب این عمل انجام 

گاه در نمازخانه تنھا بود و گاه به ھمراه یکی " و"به این ترتيب خانم . شد
ژان که حاI دیگر حالش . ی رفتاو نيز گاھی به پاریس م.از پسرانش 

خوب شده بود تصميم گرفت کليد این معما را به دست آورده و راز آنرا 
, در مدت اقامت خود در نمازخانه و به خصوص وقتی که تنھا بود . بگشاید
دو اتاق کوچک کنار آن و اتاق انتظار را . نمازخانه را زیر نظر گرفت " دقيقا

رو پارکت ھای . اره دیوارھا را نيز آزمایش کرد بدو.نيز مورد دقت قرار داد 
چوبی و حتی محراب و تمام نقاط مشکوک خانه را بررسی نمود تا شاید 
کسی برای ترساندن آنھا چنين صداھایی را ایجاد نموده و یا این شبح را 
به وجود آورده و تمام حرف ھا وصداھا را با ميکروفون مخفی به گوش آنھا 

ا یکبار دیگر او ھيچ چيز مشکوک و  مظنونی را پيدا نکرد و ام. رسانده باشد
که چيز غير عادی , سرانجام بعد از چند ھفته . فرضياتش نقش بر آب شد

 :به وقوع نپيوست چند حادثه ی تکان دھنده رخ داد 

یکی اینکه مجسمه ی مریم مقدس که شبح آنرا خاطر نشان ساخته بود 
 . غير از روح راھب بر آنھا ظاھر گشت  پيدا شد و دیگر اینکه شبح جدیدی

به عنوان مھمان نزد آنھا آمد و در نمازخانه " ک"یک مرد جوان به نام 
. یکشب ناگھان دیدند او روی چمن ھا در باغ نشسته است. سکنی گزید 

علت این کار را از او پرسيدند و او ابتدا گفت که گرمش است اما وقتی به 
کافی سرد ھست گفت که می ترسد زیرا سه  او گفتند ھوا به اندازه ی

بار شبحی را دیده و او را تا پایين راه پله ھا تعقيب کرده اما سرانجام غيب 
 .شده است

فردای آنروز این مھمان جوان که راجع به ظھور اشباح چيزی نمی دانست 
درخواست کرد که سنگ فرشی را که شبح سه بار در آنجا "و"از خانم 

اینکار را ھم کرد اما جز زحمت چيزی دیگر . ده کاری کندغيب شده است کن
 .عایدش نشد

اکتبر  28یکروز صبح . مدتی آرامش دوباره به آن ملک و نمازخانه بازگشت 
ژان که تنھا در نمازخانه به سر می برد به مادرش در پاریس تلفن ,1956

اره دیشب روح دوب. من دیگر نمی توانم, زود بلند شو بيا : "کرد و گفت
نمی دانم عکس خوب خواھد . ظاھر شد و من توانستم از او عکس بگيرم



زیرا به خاطر چيزھایی که شبح به من گفته بود پریشان شده , شد یا نه 
 ."زود بيا که دارم دیوانه می شوم .بودم

او را روانه پاریس " فورا. وقتی آمد پسرش را در ھم کوفته یافت"و"خانم 
رفت و آمد زیاد ژان به پاریس باIخره خود خانم  نمود و سرانجام بعد از

 :می نویسد" و"خانم .روزی در نمازخانه تنھا ظاھر شد "و"

ھيچ اتفاقی نيافتاد تا اینکه عصر آنروز وارد راھرو  1957ژانویه 12تا شب "
دیدم شبح روی آخرین پله ی راھرو , شدم و ھمينکه به انتھای آن رسيدم 

مکالمه ی طوIنی بين من و او برقرار شد و او مرا بابت . ایستاده است
 پيدا نکردن مجسمه ی نوتردام اوفFمبو 

Notre-dame-auFlambeau  گفت  سرزنش کرد و با صدایی خشن: 

تنھا اوست که . و وقتی آنرا یافتيد برای من خيلی دعا کنيد. آنرا پيدا کنيد 
در " و"بنابراین اندکی بعد خانم . مرا از عذاب ھایم رھایی می بخشد 

به او " فورا. پایين پلکان به یک سنگی برخورد کرد از خاک بيرون آمده بود
باید قسمت گمشده ی مجسمه ای باشد که شبح از آن الھام شد که این 
با ھزار احتياط این سنگ را از خاک بيرون کشيد و دید که . حرف زده است 

مجسمه ی کودکی حضرت عيسی است با قسمتی از پارچه ای که دور 
. که با قسمت ھای دیگر مجسمه مطابقت می نمود.آن پيچيده شده بود 

ته و روی دودکش بخاری نمازخانه قرار گرفت نوتردام اوفFمبو دوباره ساخ
 .و اطراف آنرا با برگ و چراغ تزئين نمودند 

بعد از چند ماه آرامش و سکوت شبح دوباره ظاھر شد و توضيحاتی 
. تاریخی درباره ی نمازخانه بزرگ آنجا داد و چند پيشگویی کلی نمود

" کامFاو تاکيد کرد که سيل مھيبی جاری خواھد شد که " مخصوصا
  .درست از آب درآمد

استاد موسسه بين المللی ماوراءروانی پاریس R.Tocquetپروفسور توکه 
را تشویق و ترغيب می کند که "و"که نقل کننده ی این واقعه است خانم 

اکتبر  26در.از شبح عکس برداری نموده و در صورت امکان آنرا لمس نماید
یکی از این دو توصيه را توانست  "و"فرصتی پيش آمد تا خانم  1959

 :در دنباله ی یادداشت ھای خود می نویسد "و"خانم .عملی نماید



یکروز بعدازظھر بود و من داشتم از زیرزمينی که پر از خرت و پرت بود "
بيرون می آمدم و این لحظه ای بود که من منتظر ظھور شبح راھب بودم 

رف پله ھا می که درست خود را مقابل شبحی دیدم که بدون شک از ط
این اولين بار بود که او .احساس کردم که دارد زمين را نگاه می کند . آمد

از او نمی ترسيدم و خوب " اصF.را اینچنين واضح در نور آفتاب می دیدم 
او شبيه یک بخار غليظ خاکستری روشن .می توانستم نيم رخ او را ببينم 

Fھای من عصيان نموده و در این لحظه سگ . تکان نمی خورد" بود و اص
برای یک لحظه در جای خود خشک شدند و بعد در حاليکه زوزه می 

 .کشيدند عقب نشستند 

, متوجه موضوع شده " ژان که در زیرزمين پایين پله ھا کار می کرد فورا
دوربين عکاسی خود را برداشت و آھسته آمد باI و از شبح عکس 

طرف نمازخانه یا اتاق عبادت روح به طرز باشکوھی برگشت و به .گرفت
من چند قدم او را تعقيب کردم اما وقتی به زاویه راھروی .حرکت کرد 

 .کوچک که به اتاق منتھی می شد رسيدم او از دیده ی من ناپدید شد

او این فيلم را ظاھر کرد .فيلم را در اختيار پروفسور توکه قرار داد "و"خانم
ورد پروفسور توکه این دو عکس را در و دليل بارزی بر این ادعا به دست آ

چون عکس ھای قبلی شبح چندان روشن .کتابش چاپ نموده است 
نبوده و زیر چاپ واضح به نظر نمی رسيدند اما این دو عکس اخير خيلی 

 .روشن تر و بھتر دیده می شدند

این زن .پيشنھاد دوم پروفسور توکه را عملی نمود "و"چند ھفته بعد خانم 
 :ی یادداشتھای خود چنين ادامه می دھد در دنباله

بود که از ایستگاه قطار  2:10یکشب در اواخر ماه نوامبر حدود ساعت "
در آنجا گاستون پسرم را با قطار ساعت .داشتم برمی گشتم "مولن"

وقتی وارد منزل شدم تکان دھنده . بعد از نيمه شب بدرقه نمودم 1:30
به روح و شبح فکر "آنشب من اصF.ترین واقعه دوران زندگی ام رخ داد 

من قبل از ژان .از پسرم خداحافظی کرده و دلم گرفته بود .نمی کردم 
 .وارد شدم که رفت اتومبيلش را در گاراژ پارک کند 

به محض اینکه در را باز کردم دیدم شبح روی پلکان سرسرا ایستاده 
 .درست ھمانجایی که یک سال پيش بر من ظاھر شده بود .است



سرانجام به خود آمدم و .من وحشت زده در جای خود خشک شدم
این دفعه از پله ھا باI رفتم و بعد از اینکه .توانستم خودم را کنترل کنم

من چشمم را بستم و دو دستم را فرو , شبح چند کلمه ای صحبت کرد
ناگھان تکان شدیدی در ھمان نقطه از بدنم . کردم توی سينه و شکم شبح

بعد یک سرمای منجمد کننده ای که نفس مرا به طرز . احساس کردم
شبح با این حرکت من . تمام وجودم را فرا گرفت ,توصيف ناپذیری بند آورد 

چه کار ,مادر :"عقب رفت و ژان که از پایين ناظر صحنه بود فریاد زد 
 "کردی؟

 .داشتم می افتادم که ژان مرا بغل کرده و به آپارتمان خودم رساند 

درست مثل .ود دستانم ورم کردند و شروع به سوختن نمودند خيلی ز
و من  ژان مرتب برایم آب نيمه گرم می آورد .اینکه از سرما سوخته باشد

کم کم درد کمتر شد و من با خستگی تمام .دستانم را در آن فرو می بردم 
 .به خواب رفتم 

چون .فردا صبح به ھيچ وجه نمی توانستم انگشتانم را تکان دھم 
 .ژان با زحمت توانست انگشترھای مرا درآورد .انگشتانم ورم نمودند 

حداقل دو ماه دستھای من متورم بود و سوخگی ھای متعددی که شبيه 
از . زخم ناشی از چنگ گرفتگی بود به وضوح روی آنھا به چشم می خورد

پوست دستان من خراب گشته و اIن بسيار کلفت شده , آن پس 
, ھی در ناحيه سينه و شکم خود احساس درد می کنمھنوز گا.است

معذالک از این کار .یعنی ھمان جایی که دستم را در بدن شبح فرو کردم
متاسف نيستم زیرا مدتھا بود که می خواستم بدانم آیا زیر این غبار ابر 

ولی فھميدم ھيچ چيزی نيست و شبح از .مانند اسکلت وجود دارد یا نه 
 .درست شده که کمی ھم لزج می باشد  یک نوع بخار منجمد

را در پاریس  "و" پروفسور توکه آثار سوختگی و تورم روی دست خانم
  .تایيد نموده است

پروفسور توکه و دو تن از ھمکاران او در موسسه بين المللی ماوراء 
در خارج از پاریس رفتند تا شبی را در نمازخانه "و"روانی به ملک خانم 

ھا در شب دوم اقامت خود چند صدا شبيه تيک تاک و آن.بزرگ بگذرانند
چيزی شبيه ضربه شFق را در وسط سالن شنيدند و ھمه به این نتيجه 
رسيدند که شبح راھب در آنجا حاضر بود اما خودش را به آنھا ظاھر نکرده 



متاسفانه پروفسور توکه و ھمکاران وی به علت گرفتاری اداری .است 
 .شبح را به چشم می دیدند " جا بمانند وگرنه حتمانتوانستند بيشتر در آن

به یکی از ھمکاران پروفسور توکه گفت که یکروز با "و"ژان پسر خانم 
او  تفنگ شکاری گلوله ای به سوی شبح راھب شليک کرده است اما

ھمکاران پروفسور توکه آثار ساچمه را روی .ھيچ حرکتی ننموده است 
 .ه بود پيدا کردندکه شبح ظاھر شد دیوار در محلی

ظاھر شد "و"سرانجام یکبار دیگر و شاید ھم برای آخرین بار شبح بر خانم 
 :او می نویسد.

من در نمازخانه ی بزرگ تنھا بودم که .بود 1960آخرین یکشنبه مارس "
ناگھان دیدم مو بر تن سگھایم راست شد و شروع به زوزه کشيدن نمودند 

سگھا .را بستم و رفتم به طرف ھال سگھا .اما من ھيچ چيز نمی دیدم 
 .شبح راھب روی پلکان ایستاده بود.اشتباه نکرده بودند 

 :بعد تا مرا دید بازوی خود را که فاقد دست بود به ھوا بلند کرد و گفت 

 ."مرا از غل و زنجير نجات بدھيد"

 "پدرم؟ ,چه طور این کار را بکنم :"من چند قدمی به طرفش رفتم و گفتم 

من در اینجا که با بی شرفی , من در اینجا بدون یاری دین مردم :"گفتاو 
دستان .مردی را شھيد کردم به دست شواليه ھای آلمانی کشته شدم

من و سایر مذھبی ھا بين کليسا و ساختمان .مرا بریدند و مرا شFق زدند 
روی من صليب بکشيد و با آب ,خواھش می کنم .ھا شFق خوردیم 

 ."ھير نمایيدمقدس مرا تط

در حاليکه گيج شده بودم گفتم که در اینجا آب مقدس ندارم و می روم و 
 .آنرا می آورم

رفتم و صليب کوچکی را از روی دودکش بخاری آوردم اما وقتی " فورا
اIن که این یادداشت ھا را می نویسم  و.برگشتم راھب ناپدید شده بود 

 )1.(امحدود یک سال است که دیگر او را ندیده 

و تمام مسئوليت آن .تمام می شود "و"بدین ترتيب یادداشت ھای خانم 
ما فقط از نظر اینکه دو استاد روح شناس .به گردن نویسنده ی آن است 

و تنھا آینده .آن را بيان نموده اند به عنوان شناخت حقيقت عنوان نموده ایم



ی بر تخيلی بودن دليل و ما چون.درباره ی این پدیده ھا  قضاوت خواھد کرد
نداریم آنرا اماره ای بر صداقت وی تلقی کرده و آنرا یکی " و"داستان خانم 

  .از معماھای حيات انسان به شمار می آوریم

     

  

 علت ظھور روح   

 

به زعم بسياری از روح شناسان علت ظھور روح این است که روح متوفی 
تا شاھد بقای خود به ھمان خانه یا محل سابق خود رفت و آمد می کند 

اما این دليل نمی شود که ھمه ی رفتگان به آن جھان . پس از مرگ باشد
به زعم روحيون ھمانطور .به خانه و کاشانه ی قبلی خود رفت و آمد کنند 

 :که در مباحث پيش بيان کردیم انسان از سه عامل تشکيل شده است 

 .جھان خاکی است  بدن فيزیکی که بعد از مرگ از بين رفته و متعلق به.1

 .ھوش و اراده است و جاویدان می باشد ,روح که منبع وجدان .2

بدن ستاره ای یا قالب روح یا پریسپری که یک اندام سياله ای از نوع .3
 .ماده لطيف می باشد که واسطه بين روح و ماده واقعی است

این بدن کم و بيش بعد از مرگ بدن فيزیکی باقی می ماند و به عنوان 
از طریق این بدن .قالب و وسيله ی روح مورد استفاده قرار می گيرد 

قالب یا .است که شخص متوفی از لحاظ فيزیکی می تواند ظاھر شود 
تمام  ,بی حرمت شده یا نادم و پشيمان , بدن ستاره ای یک مرده ناراحت 

این مسائل .پدیده ھای فوق عادی را در منازل روح زده به وجود می آورد
نھا در کشور ما بلکه در تمام دنيا اتفاق می افتد و انکار آن مانند انکار نه ت

  .خورشيد در یک روز آفتابی است

            

 راه حل آرام کردن منازل روح زده 

 



برای اینکه این پدیده ھای فوق عادی را در منازل و اماکن روح زده آرام 
مشکلی دارد و چگونه می کنيم باید با آرامش از روح سوال کنيم که چه 

بعد از اینکه به سواIت و مشکFت او پاسخ .توان معضFت او را حل نمود
پدیده ی غير عادی متوقف می شود و با انجام چنين اعمالی ارواح , دھيم 

  .یا اشباح دیگر ظاھر نمی شوند

اعتقاد به  E.Bozzanoو بوزانو  F.Myersاما روح شناسان دیگری مثل مایرز 
آن ھا می گویند علت ظھور . مستقيم قالب یا پریسپری ندارند دخالت

او . متوفی است) دورآگاھی یا انتقال فکر از راه دور(اشباح قوۀ تله پاتيک 
پدیده ھای عينی به وجود می , با وساطت یک مدیوم یا ادراکات توھمی

 به زعم آنان در. علمای علوم باطنی و عرفا فرضيۀ پيچيده تری دارند. آورد
جھان ھستی ھفت مرحله یا طبقه وجود دارد که ھر یک در دیگری تاثير 

 :این طبقات به تریتب مرحلۀ مادی عبارتند از . دارند

 .مرحلۀ فيزیکی که جھان مسکونی ما را تشکيل می دھد - 1 

مرحلۀ ستاره ای یا عاطفی جھانی است که ما ھر شب ھنگام خواب  - 2
 .رگ به آنجا می رویمبدان وارد شده و سرانجام پس از م

 .مرحلۀ فکری که جھان تفکر و اندیشه است - 3

چھار مرحلۀ دیگر که در بين آن ھا مرحلۀ نيروانا است که در آئين بودا  - 4
 .بدان توجه خاص مبذول شده است

انسان دارای بدن ھای متعددی است که به صورت وسيلۀ نقليۀ روح بوده  
 :و با این مراحل تطبيق می نماید

بدن فيزیکی متراکم و مرئی دارای یک بدن ثانوی اتری است که نيروی - 1
 .حياتی خورشيدی را جذب می کند

خواسته ھا و شھوات , بدن ستاره ای یا عاطفی که وسيلۀ عواطف - 2
بوده و ھر چيزی که به وسيلۀ بدن فيزیکی حس می شود آنرا دریافت 

 .می نماید

 .که ایجاد کنندۀ فکر بوده و به وسيلۀ مغز بيان می شود  فکریبدن  - 3 

 .ما دIیل مخالفين را نيز در مباحث پيش بيان کرده ایم



 .ی یا فردی که به آن روح یا نفس می گویندبدن عل - 4

در حاليکه بدن فيزیکی فانی است و بدن ستاره ای و فکری ھم از بين 
ی یا روح ماند بدن عل رفتنی می باشد و فقط در یک تجسد باقی می

جاودانی بوده و در تمام تجسدھا و بازگشت ھای مجدد روح با ابدان جدید 
او به شخصيت ھای بعدی تمام خصوصيت و کيفيات . پایدار خواھد ماند

 .اکتسابی در تجسدھای قبلی را منتقل می نماید

ده باید گفت که ھنوز در ما ایجاد نش, و اما دربارۀ سه مرحلۀ دیگر انسان 
و مرحلۀ جنينی را می گذراند زیرا ما ھنوز به آن مرحله از تکامل نرسيده 

 .ایم که سه مرحله یا سه بدن دیگر را در خود داشته باشيم

و بدن  را بپذیریم) علمای علوم باطنی( اگر ما نظر نھان گرایان" مسلما
ی را مانند واسطه ھایی پيکردار تصور ھای ستاره ای و فکری و عل

فرضيات آنان از لحاظ علمی قابل دفاع نمی باشد اما اگر آن ھا را , نمائيم
نظریه آنھا از لحاظ علمی " مسلما, به مراکز قدرت و نيرو تشبيه نمایيم

ولی مسئله عمده اینستکه اگر بدن ستاره ای که ما ) 2.(قابل قبول است
Fرگ به بعد از م, در بدن انسان معلوم نيست" آنرا نمی بينيم و ظاھرا" اص

Fآگاه بوده و حالت انسانی دارد " صورت سياله منجمدی درمی آید که کام
در بدن فيزیکی ما معلوم نبوده و " چطور بدن ھای دیگر ما نيز که ظاھرا

بعد از مرگ ھم خروج از آنان مانند بدن ستاره ای با چشم دیده نمی شود 
سان خاکی ظاھر نباید بتوانند به صورت سياله ابر مانند درآمده و به ان

ای است  بدن ستاره, از کجا می توان فھميد که روح ظاھر شده . بشوند
ی؟ چطور بدن ستاره ای یا بدن ثانوی اتری پيکری یا بدن فکری و یا بدن عل

در اینجاست که . شبيه انسان دارد اما سایر ابدان روحانی فاقد آن ھستند
ی قابل رد است و نمی توان گفت نظر علمای علوم باطنی از نظر علم

فقط از بدن ستاره ای چون به چشم بعضی ھا ظاھر شده می توان از 
 .لحاظ علمی دفاع نمود

مکانی است که , مرحلۀ ستاره ای که بيشتر در اینجا مورد نظر ماست
تمام مردگان ھنوز از فکر زمينی خود خارج نشده اند در آنجا رو به تکامل 

فکری و ذھنی به وسيلۀ روح برای رفته و تمام غFف ھا و پوشش ھای 
این بقای نفس سرانجام . رفتن به مراحل باIتر به دور انداخته می شود

اما برای جلوگيری از فنا شدن . تلطيف شده و در کل کائنات حل می گردد
در کل ھستی مبارزه می کند و آخرین کوشش او بدین منظور ھمان پدیده 



بروز می دھند و نمونۀ آنرا ھم در است که ارواح از خود  یدعا قی فواھ
 .و ھم در مثال ھای قبلی دیدیم" و"منزل خانم 

بعد از آن خود " تااما اگر بدین اعتبار بدن ستاره ای نيز از بين برود طبيع 
اما اینکه . ی یا به زعم عده ای بدن روحانی باقی می ماندروح یا بدن عل

راحل دیگر چطور وارد می انسان در بدن ستاره ای چگونه می ميرد و به م
شود از لحاظ مشاھده و تجربه و روش شناسی علمی غيرقابل درک بوده 
و از اسرار بشر است به خصوص که ما بخواھيم برای روح مثل بدن 

ما دسترسی به این کار " طبيعتا. فيزیکی شکل ھندسی ترسيم نمایيم
ما به نظر ا. نداریم و آینده ناظر پيشرفت ھای بشر خواھد بود" مطلقا

بعضی از نویسندگان عقاید روحيون و علمای علوم باطنی و عرفاء معتبر 
Fنباید جھان متافيزیکی را در این مورد دخالت دھيم" نيست و اص. 

که تمام پدیده ھای فوق عادی را نتيجۀ  Frank Padmoreفرانک پادمور 
 :تله پاتی می داند معتقد است

از طریق ذھن و فکر , ندگی می کندکسيکه در محل رفت و آمد روح ز -
غير عادی خود یک توھم ذھنی ایجاد می کند که یا به صورت تصویر 
انسان جلوه گر می شود یا به شکل صدا به گوش می رسد که علت آن 

Fو به محض . مادی و از مغز شخص ساکن در منزل تراوش می نماید" کام
خص باز تکرار می شود نزد ھمان ش, اینکه توھم ذھنی یک بار ایجاد شود

به سایر افراد ساکن منزل ) دورآگاھی و نھان بينی( و از طریق تله پاتی 
منتقل می شود و این تسری روانی ادامه دراد تا اثر فکری و ذھنی 

 .شخص ایجاد کنندۀ توھم از بين برود

زیرا پدیدۀ مادی که به نظر , اما این فرضيه از نظر علمی قابل قبول نيست
فر رسيده و حتی توانسته اند از آن عکس گرفته و درموارد بسيار چندین ن

صدای آنرا ضبط نموده اند و از خود آثار فيزیکی بروز داده است نمی تواند 
 .توھم ذھنی یک فرد باشد" صرفا

برای شناخت زندگی پس از مرگ ما یکی دیگر از تحقيقات جالب مارتين 
 )3:(کتاب خود می نویسد وی در. ابون را از کتاب وی نقل می کنيم

مدیر , روح دکتر والتر فرانکلين پرنس, در یکی از جلسات احضار ارواح 
طی پيامی اظھار تاسف کرد که , علمی جامعۀ آمریکایی تحقيقات روحی

در دوران زندگی زمينی خود به اصالت و واقعيت یک مدیوم به نام خانم 



درست مانند ھمين واقعه در یک , شک نموده است Crandonکراندون 
جلسۀ دیگری اتفاق افتاد که یک جادوگر بزرگ به نام ھاری ھودینی 

Harry Houdini  زنده بودن خود را ثابت کرد و از اشتباه و شکی که دربارۀ
در ھر حال ھودینی برای اثبات . خانم کراندون ميکرد بسيار متاسف بود

رگ جملۀ رمزی داشت که آنرا فقط ھمسرش زنده بودن خود پس از م
 .بئتاریس می دانست

ھودینی را ظاھر کردند و او آن , در یک جلسۀ احضار روح 1929ژانویه  7در 
جملۀ رمزی ھودینی از ده کلمه تشکيل شده . جمله رمزی را بيان داشت 

, جواب بده, بگو, نگاه کن, جواب بده, دعا کن, بگو, جواب بده, رزابل: " 
خانم , کمی بعد. مدیوم جلسه شخصی به نام فورد بود." بگو,ب بدهجوا

ھودینی نامه ای نوشت در آن صحت جملۀ رمزی شوھر خود را تایيد نمود 
اما بعد خانم ھودینی اصالت این پيام را انکار نموده و چنين وانمود کرد که 

ده از طریق دیگری این رمز را به دست آور) مدیوم رابط با ھودینی( فورد
سرانجام پس از مرگ فورد ھمه فکر کردند که او برای به دست . است

آوردن این رمز و ارتباط با ارواح از روش ھای مشکوک و غيرحقيقی 
اطرافيان ھودینی می گفتند که فورد با زن وی . استفاده می نموده است

 .رمز ھودینی را به دست آورده است" آشنایی داشته و از آن طریق حتما

بطه با روح ھودینی یک روان پزشک آمریکایی موسوم به کارل ویکلند در را
Carl Wickland روش ,  که در تيمارستان ھای لوس آنجلس کار می کرد
منحصر به فردی داشت و به کمک ھمسرش که یک مدیوم " معالجۀ تقریبا

بود سعی می نمود روحی را که در بدن بيمار روانی ماواء گرفته است از 
 .در واقع نوعی تسخير ارواح می کرد, راندجسم او ب

نویسندۀ نامدار داستان  Conan Doyle) 4(دکتر ویکلند در منزل کانن دایل 
یک , ھای پليسی انگلستان که از معتقدین کامل جاودانگی روح بود

این جلسه پس از مرگ ھودینی و فاش . جلسۀ احضار ارواح تشکيل داد
در , ھودینی در زنده بودن خود. بود شدن رمز او به وسيلۀ مدیوم فورد

محافل خصوصی و عمومی با کانن دایل بر سر زندگی پس از مرگ و 
 . جاودانگی روح به شدت مخالفت می ورزید و آنرا قبول نداشت

ھودینی در تمام مجادIت خود می خواست کانن دایل را متقاعد کند که 
و می گفت که تمام  ارتباط با ارواح و جلسات احضار روح حقه بازی است

دوران عمرش را به جادوگری و این نوع حقه بازی ھا گذرانده است اما 



به یا . دایل معتقد بود که ارواح از طریق صدای مدیوم ھا حرف می زنند 
وسيلۀ تماس با دنيای زندگان قرار می  عبارت دیگر حنجرۀ مدیوم ھا را

  .دھند

ود را در منزل کانن دایل به دکتر ویکلند جلسۀ احضار روح خ, به ھر حال
طبق گفتۀ دکتر ویکلند روح ھودینی جادوگر . مدیومی زنش تشکيل داد

ابتدا روح ھودینی با اشتباه بزرگ . بزرگ بدن ھمسر وی را تسخير نمود
دکتر . خود در مورد مسخره کردن پدیده ھای روحی و روانی اعتراف کرد

چنين می ) 5" (سوی فھمدروازه ای به " ویکلند در کتاب خود به نام 
 :نویسد

او گفت در یک , وقتی که به رمز بين ھودینی و ھمسرش اشاره شد - 
آشفتگی فکری به سر می برد که نمی تواند رمز را به خاطر بياورد و بعد 

و از مجادIت و . از اینکه وضع بھتری پيدا کرد از آن صحبت خواھد نمود
تمایل خود را با ارتباط با ارواح " و ضمنا: بحث ھای خود با کانن دایل گفت

" ضمنا. در زنده بودن خود بيان داشت اما ھميشه آنرا انکار ميکرده است
معلوم شد که ھمسر ھودینی به مدیوم فورد بی جھت افتراء می زده و 
طبق اعتراف زن او فورد به خوبی و با صداقت توانسته بود رمز ھودینی را 

 .آورداز طریق ارتباط با او به دست 

 :دکتر ویکلند چنين ادامه می دھد

روح ھودینی دوباره , در یک جلسۀ احضار ارواح خصوصی , سه سال بعد -
جسم ھمسر مرا تسخير کرد و گفت از اینکه در زنده بودنش عود ارواح و 

و به خاطر . ارتباط آن ھا را با انسان ھای زنده نفی ميکرده متاسف است
ھر چه ممکن تر در جھان دیگر اشتباھات پشيمانی اش تصميم گرفته که 

 .خود را تصحيح نماید

 :به گفته ویکلند ھودینی چنين ادامه می دھد 

اک در چشم این بسيار ظالمانه است که مردی در وضعيت من اینقدر خ -
سعی , بعد از مرگم. آن ھا مخفی کرده باشد زامردم کرده و حقيقت را 

ارتباط نمایم اما ھمه اش بيھوده بوده کرده ام که با بسياری از مدیوم ھا 
این من بودم وقتی که روی زمين زندگی می کردم درھا را بسيار . است

محکم به روی جھان دیگر بسته و مدیوم ھا و پدیده ھای روحی را به باد 
استھزاء گرفتم اما موفق شدم یک یا دو بار درھا را به مدت بسيار کم 



می شوم تا حقيقت را به او بگویم از  اما وقتی به کسی نزدیک. بگشایم
من قبول نمی کند و می گوید و می گوید من آن چيزی نيستم که ادعا 

. زیرا من در طول زندگی خود آنطور حرف نميزدم که اIن ميزنم, می کنم 
امروز من از شما درخواست می کنم که به من کمک کنيد تا اشتباھات 

. راف به حقيقت نمی توانم رشد نمایممن قبل از اعت. خود را جبران نمایم
من یک در خروج نزد یکی از بھترین مدیوم ھا . معذالک باید این کار را بکنم 

من دربارۀ بسياری از مدیوم ھا اشتباه . پيدا کرده ام و او آرتورد فورد است
می خواھم نزد یک یک آنھا بروم و بگویم که من بد عمل کرده . می کردم

رIتان ناميده در حاليکه بسياری از آن ھا درست عمل ام و آن ھا را شا
اميدوارم خداوند مرا ببخشد من اشتباھات خود را می بينم اما . نموده اند

مگر اینکه خدمتی در حق . نمی توانم از وضعيت خود خارج شوم
من نھایت درجه سعی . اشخاصی که مورد تمسخر قرار داده ام نمایم

 .شکل استخود را می کنم اما بسيار م

 :سپس مکالمات دکتر ویکلند و ھودینی بدین ترتيب ادامه یافت 

آیا مکالمه ای را که با سر آرتور کانن دایل کمی قبل از مرگ خود _ ویکلند 
 .داشته اید به خاطر می آورید؟ شما از ھمان رابط استفاده نمودید

. ر کنممن تمام کوشش خود را صرف این کردم که از آغاز آن فرا_ ھودینی 
اما حاI در درون خود به . اما آنقدر گيج بودم که نمی فھميدم کجا ھستم
اکثریت با کسانی است که . خوبی می دانم که به دیگران آزار رسانده ام

یعنی پس از خواب . نمی دانند در جھان دیگر چه در انتظارشان است
ای در ابتد. کسی که مرگ را می شناسد فشار را تحمل نمی کند. مرگ

بيداری از خواب مرگ آنقدر گيج بودم که برای لحظه ای حافظه ام را از 
این یک گلۀ ھميشگی است که ھمه ارواح در اولين ارتباط .( دست دادم

 :ھودینی ادامه داد) . خود با مدیوم ابراز می دارند

امور برایم واضح تر شد و من با تمام قوا سعی کردم پيام به " بعدا_  
می خواستم حقيقت را بگویم و اشتباھم را جبران . دنيای زندگان بفرستم

با کمک او حرف . من در شخص فورد یک وسيلۀ عالی پيدا کردم . نمایم
من خيلی خوشحال بودم . زدم و ھمسرم را درحالی یافتم که آنرا پذیرفت

می خواھم چند کلمه ای ھم راجع به یک مدیوم . اما ناگھان در بسته شد
. من این زن بيچاره را خيلی اذیت کردم. بسيار خوب خانم کراندون بگویم

من سعی کردم او را تکان دھم و حتی یک . چقدر او از حمFت من رنج برد



ین مسایل اما من در موقع زنده بودنم خيلی به ا. بار نزدیک بود او را بکشم
توجه نميکردم و اميدوارم بتوانم ناراحتی که برای او فراھم کردم جبران 

من تدریس کرده و در مقابلش پول گرفته . او یک مدیوم عالی است. نمایم
اما مدیوم ھای باشرفی ھستند که . چرا؟ برای اینکه مردم را گول بزنم. ام

. ا بشنوندپول می دھند و خود را فقير می کنند که حرف ھای مر
 .وحشتناک است

زیرا شما یک مدیوم را تسخير , دوست عزیز اینطوری ادامه ندھيد_ ویکلند 
به نظر .پس باید احتياط کنيد نباید خيلی ھيجان زده بشوید, نموده اید

ميرسد که شخص مدیوم به کلی تحت تاثير روح قرار گرفته و ھر عملی 
ی وی بنا به عقيدۀ روحيون اثر که روح انجام ميدھد در روان و بدن ستاره ا

می گذارد و روح مدیوم به دستور روح احضار شده در اعمال بدنی وی 
 .دخالت می نماید

من آنقدر اIن امور را متفاوت می بينم که نمی توانم آن ھا را _ ھودینی 
این حرف . ھر چه که انجام داده ام اIن در مقابل من است. توصيف کنم

زیرا کليۀ اعمال انسان به دليل , ھودینی از لحاظ علمی قابل توجيه است
اثر فيزیکی که از طریق پخش انرژی و انتشار الکترون ھا و 

جاودانی و در بطن طبيعت به , رومغناطيس در طبيعت باقی می گذاردالکت
 ) 6.(صورت ارتعاشات و امواج الکترونی و فوتونی باقی می ماند

رفتار خود را عوض کنيد و ارواح ھوشمند را در اطراف خود پيدا _ ویکلند  
 . سعی کنيد از آن خارج شوید. مرتب به مشکFت خود فکر نکنيد. نمایيد

 .مثل اینستکه در زندان باشم ھيچ چيز نميبينم_  یھودین

بخواھيد که به . به موقع و در جای خود ھمه چيز را خواھيد دید_ ویکلند 
بر مشکFت را بدھند تا  نکنند و به شما نيروھای فائق آمد شما کمک

 .شما بتوانيد ادامه بدھيد

زدیک من ن. حاI مسایل روشن تر است. متشکرم) با لبخند( _ ھودینی  
خطاب . ( روح یک خانم مھربان زندگی ميکند و می خواھد به من کمک کند

 شما گفتيد که مرا به خانۀ خود خواھيد برد؟) به روح زن

 از آن زن بپرسيد ایشان کی ھستند؟_ ویکلند 



خانم مھربان ) در حاليکه به یک شخص نامریی اشاره ميکند( _ ھودینی  
" سابقا. ( است Dresserمش درسر اسم شما چيست؟ او می گوید نا

 .) عضو گروه شما بود

شما قول دادید که مرا ببرید و به من کمک ) دوباره خطاب به آن خانم( 
من چقدر خودخواه . دیگر اIن برای پول این کار را نميکند" اما مسلما. کنيد

 .بودم که ھمه چيز را برای پول انجام ميدادم

به نظر ميرسد که ھمسر دکتر ویکلند که از شرح حاIت ھودینی ابنطور  
زیرا گفته که . نقش مدیوم و رابط با ھودینی را بازی ميکند او را می بيند 

او لبخند ميزد بعد با دستان خود گاه از ناراحتی چشمانش را می پوشاند 
 البته بسياری از مدیوم ھا روح احضار شده را می بينند و برخی نمی

اما چرا این مدیوم . تعداد روشن بينی مدیوم دارداین بستگی به اس. بينند
روحی را که ھودینی به او خطاب ميکند نميبيند برای ما قابل توجيه 

در جلسه درخواست نشده بود  "درسر"حضور روح خانم " احتماI, نيست
 .ھمراه ھودینی به آن جلسه رفته است" و راسا

 .شما به مشکFت خود غلبه خواھيد کرد_ ویکلند  

به من کمک می کنيد؟ چقدر روح شما آرام " آیا واقعا, خانم زیبا_ ھودینی 
 .شما مثل یک فرشته می درخشيد. است

فکر این خانم در دوران زندگی زمينی اش به مسایل عاليتری _ ویکلند 
 .مشغول بوده است

او به جای راه رفتن در اینجا پرواز می کند اما من مثل سرب _ ھودینی  
 .سنگين ھستم

شما مرتکب اشتباھی شده اید . اینقدر به این مسایل فکر نکيند_ ویکلند 
 .اما به قسمت خوب قضيه ھم نگاه کنيد و نااميد نشوید

 خانم مھربان به من کمک می کند؟_ ھودینی 

او برای ھمين مقصود به اینجا . به شما کمک می کند" مسلما_ ویکلند 
 .و به گروه ما تعلق داشتتا این اواخر که زنده بود ا. آمده است

من می دانم . قدری افکار تسلی بخش به من القاء کنيد" لطفا_ ھودینی 
اگر به وجدان خود گوش کرده . که بد کرده ام و در طی زمان آنرا می فھمم



قدرت . من یک روشن بين بودم و آنرا می دانستم.بودم حاI اینجا نبودم
قدرت ھایی که روی ماده می  بعد. ھای در کارھایم مرا کمک می کردند

افسوس که من در . توانستند عمل کرده و حادو نمایند به من کمک کردند
که اینقدر زیبا و , خانم خوب.را به روی نيروھای ھوشمند متعالی بستم

آیا به من کمک می کنيد؟ کسی دارد به سوی من می , درخشان ھستيد
این زن زیبا دو نفر . دھيدبه این موسيقی دل انگيز گوش ب! گوش کنيد. آید

باIخره روحم ! چه موزیکی . دیگر را آورده که دارند نغمه سرایی می کنند
من برای جبران خطاھایم خيلی . در آرامش است و می توانم ادامه دھم

آسمان گشوده ! اما گوش بدھيد چه موسيقی فرخ بخشی. باید بکوشم
این , آه. ا توصيف نمایممن نمی توانم این موسيقی دل انگيز ر! شده است

آسمان . من ھرگز تاکنون چنين زیبایی را ندیده ام! گل ھای زیبا را بنگرید
 !به روی من در خود را گشوده است" مسلما

. در زندگی جدید خود چيزھای تازه خيلی خواھيد دید" شما قطعا_ ویکلند
خود از خطاھای . اما باید سعی کنيد از این اوضاع حاضر خود خارج شوید

 .زندگی یک مدرسه است. درس عبرت بگيرید

آیا این ارکستری را که دارد می نوازد می شنوید؟ می گویند _ ھودینی 
این موسيقی برای کسانی است که در تاریکی فرو رفته اند و برای اینکه 

دلم می . چشمانشان به زیبایی جھان ارواح روشن شود نواخته می شود
موجب خوشحالی او شود , رم تعریف نمایمخواست آنچه را که برای ھمس

 .و ببيند که سرانجام به آرامش دست یافته ام

 .من تمام کمک ھای فکری را برای شما مھيا می کنم_ ویکلند 

 ما کجا ھستيم؟_ ھودینی 

ما در موسسه ملی روان شناسی لس آنجلس ھستيم که برای _ویکلند 
دف آن مطمئن کردن ما تحقيق در روانشناسی بنيان نھاده شده است و ھ
تجربه نشان داده است . از وضعيت ارواح پس از انتقال به آن جھان است

که ارواح باھوش می توانند به زندگی انسان ھای زنده در طریق بھبودی 
به علت نادانی بسياری از ارواح ناخواسته , از طرف دیگر. آن کمک نمایند

گذشته ارواح ھوشمند از این . خطاھای فکری انسان ھا ھستند مسئول
به ارواح سردرگمی که تازه  در اطراف شخص متوفی جمع می شوند تا

 .بخشند به آن جھان قدم گذاشته اند و اوضاع را درک نمی کنند یاری



اما قبل از رفتن از شما باید . به من می گویند که باید بروم_ ھودینی 
 . خداحافظ! خداوند پشت و پناه شما باشد. تشکر کنم

تر ویکلند تمام این مصاحبه را در مجله ای در لس آنجلس چاپ کرد و ده دک
روز بعد ھودینی دوباره جسم خانم دکتر ویکلند را تسخير نموده و با آنان 

 :به گفت و گو نشست

 .من آمده ام تا از کمکی که به من کردید تشکر نمایم_ ھودینی 

 ما به شما کمک کردیم؟" واقعا_ ویکلند

" قبF. و من از بار آخری که پيش شما بودم خوشحال ترم, بله_ ھودین 
من می . من مسایلی را انکار می کردم که می دانستم حقيقت دارد

خواستم حرف ھایم ابتکاری باشد و به ھمه بگویم که من علمی رفتار 
می کنم در حاليکه از دیگران انتقاد می کردم  واقعيت ھا را نفی می 

حاI که پی به . را می دانيد باید آنرا اعتراف نمایيداگر شما حقيقت . نمودم
اشتباھات خود برده ام از تمام کسانی که آن ھا را رنجانده ام پوزش می 
طلبم از شما متشکرم که این مقاله را انتشار داده اید و به مردم فھمانده 

 .اید که من برگشته ام و اIن ھمه چيز روشن شده است

راد شما را یک مدیوم عالی تصور می کردند که بسياری از اف_ ویکلند 
 آیا درست است؟, توسط ارواح کمک می شود

ولی ھر وقت که می خواستم کار . اما من آنرا نمی دانم, بله_ ھودینی 
منتظر یک سروش غيبی بودم که به من الھام انجام دھم چشم گيری 

در فرصت . در غير این صورت ھيچ کاری نمی توانستم انجام بدھم, بدھد
ھای زیادی من نتوانستم نمایش خوبی از جادوگری ارائه کنم چون آن 

می دانستم که ھمه چيز درست , وقتی آنرا می شنيدم. صدا را نشنيدم
من نمی توانم به شما بگویم کارھایم چطور پيش می . پيش خواھد رفت

من در یک حالت نيمه خلسه فرو می رفتم . رفت چون خودم ھم نمی دانم
 .مه چيز انجام می شدو ھ

چه کسی شما را از منبع آب بيرون می کشيد وقتيکه ناگھان _ ویکلند 
روی صحنه ظاھر می شدید؟ باید اذعان کنم این کار بدون کمک ارواح 

 .امکان ندارد



صداھایی , وقتيکه من در منبع آب بودم. من خودم ھم نميدانم_ ھودینی 
تا یک مدتی . که چه می گوید می شنيدم اما نمی دانستم و نمی فھميدم

از زمانی که مرا در منبع . من خودم بودم اما بعد از خود بی خود ميشدم
زادی من ھيچ چيز نمی آب می بستند و در آنرا محکم می کردند تا لحظۀ آ

مردم به خود می گفتند زیر آن آب بر سر من چه . فھميدم یمدانستم و ن
برای ھمين وقتی ناگھان بر روی صحنه ظاھر می شدم مردم , آمده است

من می . از تعجب دھانشان باز می ماند جرات نمی کردم چيزی بگویم
خواستم به تماشاگران بفھمانم که این کار محيرالعقول کار خود من 

 .واح بودند که این کار را می کردنداین ار" اما واقعا, است

 نه ؟, حاI شما پيشرفت کرده اید_ ویکلند 

آنقدر پيشرفت کرده ام که مسایلی را برای بعضی از , بله _ ھودینی 
دوستانم روشن نمایم و من ھر کاری را برای کمک به بيچارگان خواھم 

عادتمندم من س. من قبل از اعتFء وظيفه دارم به دیگران کمک نمایم. کرد
اما به طریقی تعھدات من مرا محدود می کند و من باید تمام محتاجان را 

من اینجا ھمان کاری را می کنم . پيدا کنم و برای کمک به آن ھا نيرو بدھم
اگر در روی زمين ھميشه . که می بایست روی کرۀ زمين انجام بدھم

تم و آن ھا را اگر ھميشه به قدرت ارواح اعتقاد داش, طرفدار حقيقت بودم
زیرا ارواح از طریق من کارھای , دنيا برایم روشن تر شده بود, ميشناختم 

 .جالب و زیبایی ارائه داده بودند

 آیا شما با روح آرتور کانن دایل در ارتباط ھستيد؟_ ویکلند 

. من خيلی به او تاختم. بله و من از او ھم عذرخواھی نموده ام_ ھودینی 
اگر در موقع . روحی و مدیوم ھای خوب حمله کردم من به تمام تحقيقات

زنده بودنم دکتر ویکلند شما و ھمسرتان را دیده بودم از صاعقۀ من در 
امان نمی ماندید و تنھا کسانی از حمFت من در امان مانده اند که برای 

فکر می کردم ھمه چيز را می دانم و دیگر چيزی برای . من ناشناس بودند
از خدا " اگر فکر می کنيد ھمه چيز را می دانيد فورا. آموختن ندارم

وقتی تمام دنيا را محکوم می . بخواھيد که این فکر را از کلۀ شما درو کند
کنيد فکر می کنيد که فقط خود شما تنھا صاحب و مالک حقيقت ھستيد و 

ھر چه . انسان ھميشه می تواند چيزی یاد بگيرد. بقيه دروغ می گویند
 .باز ھم از ارشادتان متشکرم. ید برایتان بھتر است بيشتر بياموز



 .موفق باشيد_ ویکلند 

 .متشکرم و شب بخير_ ھودینی

این طریق مکالمۀ بين دکتر ویکلند و به اصطFح روح ھاری ھودینی که با 
مخصوص خود دکتر ویکلند , وساطت او ھمسر خانم آنا ویکلند انجام شد

به این موجودات که با ھمسر او در  کارل ویکلند, در اکثر اوقات . است
ارتباط ھستند به شکل یک روان پزشک دانا که با بيمارش حرف می زند 

و پدرانه با  ویکلند مھربان و با حوصله, در بعضی از موارد. خطاب می کند
به خصوص , و گاھی نيز خشن و محکم می شود دیصحبت می نما" روح"

داشته باشد که از لحاظ روانی جسم شخص را در تسخير " اگر روح ظاھرا
 .دکتر ویکلند با لحن خشنی با او صحبت می کند. نامتعادل باشد

اما آنچه که , دکتر ویکلند نمی خواست تسخير روح کند, در مورد ھودینی
مکالمۀ او با وجودی . بقاء و شناخت ھویت او بود, او به آن عFقه مند بود

پس از مرگش را برای وی ثابت  موسوم به ھودینی بقاء و زنده بودن او 
 .نمود

ر دکتر ویکلند آن مکالمۀ مورد سمگویند که ضمير ناخودآگاه ھ منتقدین می
و این مکالمه رد و بدل کردن . نظر را برای شوھرش به وجود می آورد

 .اطFعات دليل بر زندگی پس از مرگ ھودینی نمی باشد

شعور پنھان یا من  طبيعی است که مسئلۀ ضمير ناخودآگاه و قدرت ھای
مادون امروزه در متن مسایل روان شناسی و فوق روان شناسی و روان 

اگر فيزیک به خوبی ادعا کند که تمام قانون کائنات را . کاوی قرار دارد
ند که یاروان کاوی نيز می توانند ادعا نمروان شناسی و , شناخته است

ما نمی . ناخته اندتمام ضمير ناخودآگاه و شعور غير ظاھر انشان را ش
توانيم با اصرار بگویيم که منتقدین بی حساب حرف زده و این صد در صد 

. ر دکتر ویکلند نداردسمه و ارتباطی به صمير ناخودآگاه ھروح ھودینی بود
فقط , از طرفی ھم نمی توانيم صد در صد به گفتۀ منتقدین اعتبار ببخشيم

 . ما خواھد بود آینده و پيشرفت علم در این زمينه جوابگوی

معذالک امکان دارد که روش مخصوص ویکلند بيماران را وادار کرده که به 
طریقه معالجات روانی دکتر ویکلند بر فرضيه تسخير . او اعتقاد پيدا نمایند

ارواح و بيرون راندن ارواح خبيث از بدن بيمار می باشد و آن ھم از طریق 
 .وارد کردن شوک الکتریکی



ک معتقد است که این نوع معالجه از طرف ارواح عالی به او این روان پزش
ویکلند ارتشی از , در پایان مکالمۀ خود با ھودینی . پيشنھاد شده است

تری واست می نماید تا یک ارتباط وسيعارواح ھوشمند و دانا احضار و درخ
و " این سربازان جھان ارواح مرتبا. موجود برقرار سازند" فلک"بين دو 
از دانشمندان کرۀ زمين می خواستند تا شک و خصومت خود را به  "مکررا

دور اندازند و با کمک آنان در روی کرۀ زمين موسسات و نھادھایی ایجاد 
به ارواح نادانی که به جھان دیگر رفته اند آموزش داده و آنھا را  نمایند تا

ی باری ھمين منظور دکتر ویکلند موسسه ملی روان شناس. مطلع نمایند
ن یک انجمن غيرانتفاعی اواو این موسسه را به عن. را بنيان نھاده است

نام برده که ھدف آن تحقيقات تجربی در امر روان شناسی بوده و به 
 . اشخاص دربارۀ زندگی و مرگ ھمچنين علم و مذھب آموزش می دھد

اميدوارم که زندگی پس از مرگ بر روی یک طرح :" دکتر ویکلند می گيئد
و علمی پياده شود و آن وقت است که می توان ثابت کرد که منطقی 

 .حيات به زندگی کردن و مرگ به مردن ختم نمی شود

روش دکتر ویکلند به ما می فھماند که چرا ارتباط ھمسرش آنا با ارواح 
Iمرد . لی علمی و منطقی به داشنمندان ارائه نمایدیموفق نشده د

دارای روحيه ای قوی می باشد از  تحصيل کرده ای چون دکتر ویکلند که
طریق تجارب شخصی به عقاید به خصوص دست می یابد که یکی از آن 
عقاید در طول سال ھای تحصيلی اش در دانشگاه تکوین شده و بسيار 

 .جالب می باشد

ویکلند در ابتدای تحصيFتش در رشتۀ جراحی می بایست کالبد انسان ھا 
 .ن رفت و تصميم گرفت کالبد شکافی نکندیک روز به بيمارستا. را بشکافد

معذالک پروفسور به ویکلند و سایر داشنجویان رشتۀ پزشکی دستور داد 
ویکلند می , بعدازطھر . که قسمت پایين بدن یک مرد را تشریح نمایند

به محض اینکه به خانه رسيد دید . بایست یک عضو تحتانی را تشریح کند
وقتی دست روی شانه . تدچار رعشه شده اس" آنا" ھمسرش 

ھمسرش گذاشت به نظرش رسيد که روحی بدن زنش را تسخير کرده 
ویکلند پاسخ داد که " چرا می خواھی بدن مرا ببری؟:" زنش گفت. است

 : اما موجود جواب داد. او بدن کسی را نبریده است

 .چنين چيزی نيست و تو پای مرا خواھی برید -



بعد ویکلند آنرا . توتون و یک پيپ نمودسرانجام موجود نامریی درخواست 
به .شوخی تلقی کرد و مخاطب وی گفت که از بی سيگاری دارد می ميرد

گفته دکتر ویکلند روح یا موجود نامریی ناگھان از وضعيت خود آگاه شده و 
ویکلند پروندۀ شخص متوفی را که بدنش را , فردای آن روز. ناپدید گشت

ده و دید که او یک سيگاری مزمن و معتاد تشریح نموده بودند بررسی کر
 .بوده است

و روشن بينی ) تله پاتی( عده ای این واقعه را به دورآگاھی یا نھان بينی 
بدین ترتيب که گویند آنا ویکلند باید در . نسبت می دھند) کلروایانس( 

, ذھن شوھرش تصویر پای بریده را دیده باشد که نوعی نھان بينی است
اکات فوق حسی باید از عFقۀ شدید متوفی به دخانيات باخبر و یا با ادر

به ھمين دليل است که دکتر . شده باشد که نوعی روشن بينی است
ویکلند تحت تاثير افکار زنش قرار گرفته است و انجمن آموزش ارواح نادان 
را پی ریزی نمود و به معالجۀ بيماران از طریق بيرون راندن ارواح از بدن 

 .داختآنان پر

معذالک مسئلۀ قابل توجه در اینجاست که اگر مخالفين وجود زندگی 
چطور این پدیده ھا را که , نامرئی به دورآگاھی و روشن بينی اعتقاد دارند

با بدن فيزیکی و سلسلۀ اعصاب و مغز ما ارتباطی ندارد توجيه می 
Fیم در شرح داد" نمایند؟ اگر نيرویی جدا از بدن فيزیکی ھمانطور که قب

بعد از فنا و از بين رفتن بدن فيزیکی نيز باقی " طبيعت وجود دارد مسلما
اینکه به دورآگاھی و روشن بينی به . مانده و به کار خود ادامه می دھد

اما به یک وجود , عنوان یک پدیدۀ ناشناخته جدا از بدن مادی معتقد باشيم
می دور بوده و آگاه جدا از ھمان بدن مادی معتقد باشيم از منطق عل

ما ھم در مقام این نيستيم که بگویيم تله پاتی و . قضيه را روشن نمی کند
 .کلروایانس ھمان روح است

برخی دیگر آن ھا را به , عده ای آن ھا را از قدرت ھای روح می دانند
عنوان پدیده ھای زیست شناختی می دانند که با حيات مادی انسان تمام 

ر از جمله پدیدۀ ھمسر دکتر ویکلند را به عنوان اما شواھد بسيا, می شود
شاھد ارائه نمودیم که در ادراکات مافوق حسی با جسم فانی از بين 

  .نمی روند
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  جاودانگی انسان :فصل ھشتم           

  

. گویا که ھميشه جاودان بوده و ھستيم. ما زندگی می کنيم و می ميریم
دانش امروز ثابت کرده که انسان از طریق جاودانگی ذرات فيزیکی چون 

و روح انسان به قدمت تاریخ " من"الکترون ھا جاودان بوده و جاودانگی
زیرا الکترون ھا که در زبان عرفانی غرب ھولون یا ائن . ھستی است

ده می شود دارای شعور و نظام خاص خود ھستند و از ابتدای نامي
پس ذرات فيزیکی یا ھولون ھا انتشار . آفرینش کائنات آنھا نيز بوده اند

نان آدھندۀ روح و شعور در تمام عالم می باشند و به علت جاودانگی 
انسان نيز جاودان است با این تفاوت که ما گاه در ھيئت انسان و گاه به 

ما ھرگز نمی ميریم زیرا . روح در جاودانگی کائنات سھيم ھستيمشکل 
 .که عالم ھستی زنده است

فوت نموده و به این جھان برگشته اند می گویند که " کسانيکه موقتا 
پس ما چطور می توانيم . تجربه و حادثۀ آنھا غير قابل توصيف است

فرھنگی و , ژادیزندگی زمينی خود را تعریف و تبيين کنيم؟ ما گروه ھای ن



شرایط جغرافيایی جدا از نژاد و فرھنگ اقليم خودمان را درست درک نمی 
 چطور انتظار داریم که نوعی زندگی غير زمينی را بفھميم؟, کنيم

غزليات حافظ و . زبان ھا دارای اختFف ھا و تفاوت ھای گوناگون اند 
به ھيچ یک از قابل ترجمه " سعدی و مثنوی موIنا و رباعيات خيام واقعا

زبان ھای دنيا نيست زیرا که درک آنھا منوط به شناخت ساختارھای 
کمااینکه آثار . مذھبی و اجتماعی جامعۀ ما دارد, نژادی ,قومی , فرھنگی

ھومر و ویرژیل و گوته و شکسپير و آراگون و شيلر قابل ترجمۀ دقيق به 
ا زندگی زبان ھای خارجی نيست و این طبيعی است که مرزھای مرگ ی

 .در جھان دیگر غير قابل توصيف و درک باشد

 Roselindنویسنده و مدیوم انگليسی رزاليندھيوود , روان شناس  
Haywood  می گوید توصيف تجربۀ عرفانی مانند اینستکه بخواھيم ميل

کما اینکه ) 1.(یا شھوت را روی یک مدال قلع با یک قاشق نقاشی کنيم
ر و از خود گذشتگی در زبان عادی کار ساده توصيف لذتھای ناشی از ایثا

پس فرد به ما حکم می کند که با فروتنی به ضعف درک خود . ای نيست
اذعان نمایيم و قبول داشته باشيم که تصور یا توصيف بسياری از امور در 

 . عالم ھستی از عھدۀ ما خارج است

و عرفای " ارواح"فFسفه و موجودات روحانی یا به اصطFح , پيامبران 
تمام جوامع از این به بعد ناشناختۀ حيات زندگی پس از مرگ با ما سخن 

 .گفته اند

خداوند می : " می خوانيم) 6جملۀ  2باب ( در تورات در کتاب اول سموئيل 
 ."به قبر فرو می آورد و برمی خيزاند, ميراند و زنده می کند

ن مورد جسمانی در اینجا اگرچه نویسندگان معتقدند که این برخيزاند 
زیرا , اما به نظر می رسد که این برخاستن با جسم روحانی باشد , است

جسم مادی به کلی از بين رفته و ھيچ تعارضی ھم با ادیان توحيدی ندارد 
 7قرآن مجيد نيز در سورۀ حج آیه . که بگویيم معاد با جسم روحانی است

ھميده ایم انسان دوباره اما نف" و ان اليه یبعث من فی القبور" می فرماید 
یا . چگونه بر او می گذرد هرامتولد می شود مدت بين مرگ و تجسد دوب

چطور موجودات از ترکيب دوگانگی شخصيت که خود ناشی از وجود 
در ھر صورت مذاھب و روحيون و مکاتب باطنی . ماست آفریده می شوند

 .اند و عرفانی ھر کدام جوابھایی برای این سوال ھا آماده کرده



تمام این جواب ھا می تواند قابل قبول باشد و دليلی ندارد که ما یک  
این درست مانند اینستکه ما در روی یک . تعریف را بر دیگری ترجيح دھيم

اقيانوس پھناوری داریم با کشتی سفر می کنيم و مقصد ما یک جزیرۀ 
ز ما چيزی ا. بسيار زیبا و خوش آب و ھوا و پر از مائده ھای زمينی است

این جزیره نمی دانيم اما کتب بسياری در این کشتی است که ھمه دربارۀ 
ھر کدام به یک زمان خاص نوشته شده و ھمه نيز . این جزیره است

پس تمام کتب راجع به جزیره است و ھر . توصيفی از آن به دست داده اند
پس دليل ندارد یک کتاب را , کدام دارای اطFعات ذیقيمتی دربارۀ آنست

ھر کدام به جای خویش مفيد و . بول کنيم و یکی دیگر را دور بياندازیمق
 .قابل استفاده است

ما فقط می . این مسئله دربارۀ حيات پس از مرگ نيز صادق است 
 .خواھيم بدانيم این بعد دیگر حيات چيست و جھان دیگر چگونه است

را  ھمانطور که در صفحات قبلی دیدیم تجارب بی بدنی مسایل زیادی
از آن جمله شناخت کسانی است که در دوران . برای ما مطرح می سازد

آیا آنھا و دشمنان خود را . زندگی زمينی خود به آنھا عFقه مند بودیم 
خواھيم دید؟ چھرۀ پنھان جھان چيست؟ ھر کدام از این سواIت دارای 

ا ام. جواب ھایی در فسلفه و حتی فيزیک از جنبۀ متافيزیک آن می باشد
اگر بخواھيم جواب این سواIت را از طریق مشاھده و تجربه بدھيم 

زیرا برد تجربه تاکنون به این مسایل , جوابی نخواھيم داشت" مسلما
نرسيده است و تمام کسانيکه بعد از مرگ بالينی به این جھان برگشته اند 

با ما نه به تصور و نه . گفته اند تا مرز شناخت این مسایل پيش رفته اند
این .نظریه و نه با آزمایشگاه نتوانسته ایم به این تجارب دست یازیم

مسایل نکاتی است که از درک فردی و دسته جمعی ما انسان ھا می 
 .گذرد

اطFعات حاصله از کسانيکه به تجارب غيرزمينی نائل آمده اند نشان می 
از دھد که مرگ بابی است به سوی خوشبختی و نباید از چھرۀ کریھی که 

زیرا داس . مرگ ساخته اند با آن اسکلت و داسی که در دست دارد ترسيد
, او به معنی درو کنندۀ محصول خوب و بدی است که انسان کاشته است

آنکس که باد . درو می کند" زیرا در این جھان ھر چه انسان بکارد بعدا
به خصوص چون تمام . بکارد سرانجام روزی طوفان درو خواھد نمود

ما از طریق الکترون ھا و امواج مغناطيسی در طبيعت باقی می  اعمال



به , اعمال ما ھمچون آیينه ای تمام نما در مقابل ما خواھد بود, ماند
خصوص که حافظه نيز در این مورد در یادآوری اعمال ما مثل یک قاضی به 

به ھمين دليل مرگ با افتخار و سربلندی و مردن . ما کمک فراوان می کند
وجدانی آسوده و فکری آرام چيزی است که مورد نظر کليۀ مذاھب و با 

باید دانست که تحقيق در مرگ نباید عده ای را به . فFسفه و عرفاست
زیرا انسان اگر با خودکشی به آن جھان بپيوندد , فکر خودکشی بياندازد

زیرا ما زندگی خود را بی دليل و بی . ھميشه در عذاب روحی خواھد بود
اگر روزی . ه دست نياورده ایم که بی دليل آنرا از دست بدھيمجھت ب

فلسفۀ پوچی در دنيا طرفدار داشت به خاطر این بوده که انسان از وضع 
اما وقتی که انسان از فشار ھای روحی و روانی و . خود نااميد بود

بيکاری , ماشين زدگی, به جای جھانی از اندوه, دردھای فيزیکی رھا شود
مخدر و خستگی  مواد,جنگ ھای نظامی, جنگ طبقاتی ,زافزونتورم رو, 

ناشی از افراط در سکس و الکل سرگشتگی در مکاتب مختلف فلسفی و 
سرانجام فقر و تبعيض نجات یابد درخواھد یافت که زندگی برای او 

تا زمانی که ما به . مفھومی واIتر و بزرگ تر از آن دارد که می پنداشت
کری خود جھان را درست درک نمی کنيم و تا علت وضع فيزیکی و ف

زمانيکه به علت گرفتاری ھای محيطی و اجتماعی مجال اندیشيدن نداریم 
فلسفۀ " نمی توانيم به مفھوم یک زندگی متعالی پی برده و مسلما

پوچی یکی از مسکن ھایی است که می تواند آIم ناشی از این تمدن 
به داروی شفادھنده محتاجيم و آن پی اما ما . لجام گسيخته را آرام نماید

در ھر صورت طبق تجاربی .بردن به واقعيت حيات و فلسفۀ عميق آنست 
که دیدیم تمام رفتگان به آن جھان از دیدن آنجا شادمان و مسرور شده اند 

در ھر حال وقتی که جرس . و ھمه از منطقۀ خوش آب و ھوا یاد نموده اند
باید آنرا با طيب خاطر بپذیرد و نه کوشش مرگ برای انسان به صدا درآید 

کند که آنرا با وسایل مصنوعی مثل خودکشی جلو اندازد و نه با وسایل 
 .پزشکی بی دليل آنرا طول بدھد

, گرچه پزشک چه از نظر قانونی و چه از نظر وجدانی باید تا آخرین مرحله
یک فاجعه حيات بيمار را حفظ کند ولی نباید پنداشت که مرگ برای انسان 

تمام زندگی مبارزه . مرگ به ھمان اندازۀ تولد انسان مشکل است. است
زیرا ھر شکست و ھر عقب نشينی در زندگی پيش درآمد . برای بقاست
 پس ما اIن از لحاظ شناخت آن در کجا قرار داریم؟. مرگ است



دربارۀ . ما در جایی ھستيم که پدران ما در ھزاران سال پيش بودند
Iبد ایراد می گيرند که . روزی زندگی ما ھيچ ترقی نکرده ایمشناخت آن

. اگر بوده تا حاI انسان شناخته بود. Iبد چيزی نبوده که ما نشناخته ایم
زیرا انسان در برابر قوانين حاکم بر ذرات . این ایراد غير منطقی است

فيزیکی مثل الکترون و زیست شناختی مثل سلول ھا و کل عالم ھستی 
اگر . خفاش کوری است در برابر عظمت و قوانين حاکم بر خورشيدمثل 

انسان تاکنون به قوانين کائنات پی نبرده است نه اینکه چيزی نبوده که 
پی نبرده بلکه آنقدر مجھوIت او زیاد است که ھنوز نتوانسته قدمی در 

تاریخ نشان داده که در زمينۀ . جایگزینی معلومات بر مجھوIت خود بردارد
تاریخ بحث از . شناخت روح و بعد دیگر حيات ما چندان ترقی نکرده ایم

حتی قبل از تمدن ایران و یونان باستان , حيات و ممات به چند ھزار سال
 .ميرسد

از الواح بابل که ) 2(اولين بار در صفحات نخستين منظومۀ گيلگمش 
می  )ع(سه ھزار سال قبل از ميFد مسيح, به دوران سومری ھا" مسلما
در این سرود رزمی آمده است که گيلگمش .از مرگ صحبت می کند, رسد

دوستش شد یعنی " پادشاه سومر و بابل دشمن قدیمی خود که بعدا
. را می بيند که در عنفوان شباب بدرود حيات می گوید Enkiduانکيدو 

شاعر حماسه سرا بسيار درون گرا و جدی این منظومه را سروده و ھمه 
د سوال کرده است و سرودی آرامش بخش پدید آورده است که جا با تردی

 .در عين حال نمایانگر پریشانی و درماندگی بشر در برابر مرگ است

من تنھا کسی ھستم : " در لحظۀ مرگش به گيلگمش می گوید" انکيدو"
." که به دنبال زندگی از دست رفته و یا یک زندگی جاودانی می باشم

گيلگمش آمده است قابل تطبيق با تجربيات  آنچه که در متون حماسۀ
 .جدیدی است که از مرگ موقت به دست آمده است

درد من اینست که چشمان من :" انکيدو در دنبالۀ بيان خود اضافه می کند
دیگر مانند چشمان شما چيزی را ندیده و گوش ھایم صدایی را نمی 

اودان و و بعد از او سوال ج." چشمان تو تغيير کرده است. شنود
 :ھميشگی انسان را می کند

 چرا من باید بميرم؟ و تو تنھا بگردی؟ -

 :جمله به این ترتيب تمام می شود -



گيلگمش آرام می نشيند و دیده بر چشمان بدون حرکت دوست خود  -
آرام دست خود را دراز می کند تا دوست از دست رفته اش را . می دوزد
 )3.(لمس کند

دربارۀ این موضوع وجود دارد و ھمگی بيانگر یک اميد چقدر کتاب و نوشته 
اميدی که در پس آن چھرۀ ترس و گاه نوميدی وجود . بی اساس است

در ھر صورت انسان با اميد زنده است و اميدوار است که در جھانی . دارد
  .برسد, دیگر به آرامشی که انتظارش را دارد

Fصه می شود؟ در یک اما چيزی را که باید دانست که زندگی در چه خ
طفل سرخورده؟ یا در یک جوان نامتعادل و یا در یک مرد رفته و یا در یک 

, رنج, تولد: پيرفراموش شده و شاید ھم در سه کلمه خFصه می شود
 . مرگ

این سواIت و سواIت بسياری دیگر مدام در ذھن انسان تکرار می شود 
ه یک پاسخ صحيح مثل و گاه مثل پتک به مغز او می خورد و رسيدن ب

امروزه زنان و مردان قرن بيست و یکم . رسيدن به یک گنج بزرگ است
سيستم اقتصادی گویا فرقی . گرفتار امور شخصی و اجتماعی ھستند

اول فيزیکی و بعد اجتماعی در , گرفتاری ارضاء احتياجات مادی. نمی کند
 .دھدتمام جوامع بزرگترین اوقات انسان را به خود اختصاص می 

جوامع ثروتمند از ارضاء احتياجات اوليه فيزیکی و غرایز ابتدایی خود  
گذشته و به لذت آن ھم به حد اعFی خود از زندگی پرداخته اند و جوامع 

جامعه بشری امروز در . فقير نيز در ابتدای ارضای غرایز اوليۀ خود ھستند
, رنج, تولد : سه کلمه ای که عنوان شد حيات خود را خFصه کرده است

 .مرگ

رنج , انسان به دنيا می اید اما چون ھدف خود را از به دنيا آمدن نمی داند 
باید برود عذاب بکشد تا پاسخ نيازھای طبيعی خود را بدھد و , می کشد

. قبل از اینکه شادمانی واقعی را در زندگی به دست آورد از دنيا می رود
اما اگر به . را بی دليل می دانداینست که زندگی خود را بيھوده و رنج آن

شاید بتوان کلمات , این سوال که من چرا به دنيا آمده ام پاسخ داده شود
و مفاھيم دیگری نيز برای زندگی انسان پيدا نمود و فلسفۀ آنرا بھتر درک 

در این صورت زندگی یک مفھوم روشن تری پيدا کرده و دیگر سرد و .کرد
صوص اگر انسان بتواند برای این سوال به خ. خسته کننده نخواھد بود



جاودانی بشر پاسخ قطعی پيدا کند که آیا بعد از مرگ روح ما باقی خواھد 
ماند یا خير؟ یا به عبارت دیگر آیا بعد از مرگ زندگی ما دوام خواھد یافت و 
ما بعد از مرگ فقط از پل و یا تونلی عبور می کنيم تا به شکل ھای دیگر 

 وجود برسيم؟

ر به این سواIت پاسخی مسلم داده شود چھرۀ زندگی برای انسان اگ 
به خداوند و نيروھای پنھان طبيعت و نظم . درماندۀ امروز عوض می شود

و شعور حاکم بر عالم ھستی بيشتر اعتقاد پيدا می نمایند و زندگی خود 
 .را بارورتر خواھد ساخت

کتاب خود موسوم  یکی از پيشوایان مذھب پروتستان در) 4(جان ماندی 
 :می نویسد" به مردن را یاد بگيریم"به 

 .مرگ می تواند حاوی خوبی ھای بسياری باشد - 

اما اینجا باید تاکيد کنيم مقصود ما از خوبی ھای مرگ خودکشی و یا مرگ 
بلکه انسان ھا باید . زودرس به وسيلۀ افراد و به دست خود نيست

ھر چه . نور و سازندگی سازند بکوشند تا زندگی خود را غرق سعادت و
زندگی انسان ھا مشحون از خدمت به دیگران و اندیشه و افکار مفيد و 

روح آن ھا واIتر و مرگ بر انسان ھا آسان تر و " مسلما, سازنده باشد
اما ھر چه انسان ھا در . دست یافتن سعادت ابدی راحت تر خواھد بود

و ایذاء دیگران بوده و فقط به فکر زندگی کج اندیش و کج رفتار و باعث آزار 
, خور و خواب و شھوت باشد و خود را تا سر حد حيوانات پایين بياورند

مرگ بر آنھا جز عذاب وجدان و محروم ماندن از جلوه ھای واقعی " مسلما
 .حق چيزی دیگر نخواھد بود

آگاه بودن به جاودانگی روح موجب خواھد شد که انسان به مسئوليت  
سانی خویش بياندیشد و بداند که زندگی خود را بيھوده به سنگين ان

و با شناخت خود و پی بردن به . دست نياورده که بيھوده آنرا تلف نماید
نقش حساس خود در تکامل وجود و جھان ھستی به دنيایی خواھد رسيد 
که فقط مکان ابر انسان ھا و وجودھای کامل است و مفھوم سعادت جز 

زیدن به چنين قلۀ رفيعی از شکوه ابدی اميد فراوانی دست یا. این نيست
با تمام نادانی که انسان در این زمينه , در قلب انسان شکوفه می زند

دارد باز اميدوار است و این اميد حق شرعی و قانونی ھر کسی است که 
 .به عنوان انسان در زمان و مکانی معين در این عالم زاده می شود



ح را یک عمل ثبت شده تلقی نمی کينم؟ آیا عمق چرا ما جاودانگی رو 
 احساسات ما به این مسئله گواھی نمی دھد؟

تازه ترین تحقيقات علمی در زمينۀ روح ثابت , ما در یک نوشتۀ دیگر 
حامل روح و , خواھيم کرد که الکترون ھا که سازندۀ اصلی بدن ھستند
وح و شعور ما شعور می باشند و ھمين ذرات اوليۀ فيزیکی ھستند که ر
جاودان می " را می سازند و این ذرات در عالم ھستی دارای زندگی تقریبا

باشند و چون آنھا جاودانند پس روح ما نيز که از آنھا به وجود آمده است 
پس خاموشی و اضمحFل و به عدم پيوستن در مورد . جاودان خواھد بود

پس ابدیت را باید از . ھيچ ماده ای که نوع متکاثف انرژِی است وجود ندارد
 .طریق علمی شناخت و بشر را به آثار و نتایج آن آشنا ساخت

اما بسياری از محققين رشته ھای مربوط به روح و روان معتقدند که 
برای بقای شخصيت انسان پس از مرگ " یا اثباتا" دانش امروزی نفيا

به عرصه در یک قرن پيش جامعۀ تحقيقات روحی در لندن پا . جوابی ندارد
که  د نھاد تا برای این اعتقادات مذھبی راجع به بقای روح پس از مرگووج

. ه است پایه و دليل علمی پيدا نمایددشدر ادیان توحيدی از آن صحبت 
عليرغم پيشرفت تکنولوژی جدید آنھا به جواب , پس از یک قرن کوشش

ویش قانع کننده ای دست نيافتند و فقط ھمچنان به اميد و پشتکار خ
 .ادامه می دھند

ھيچ تحقيقی تاکنون در این زمنيه آنچنان نتایجی نداشته که به سخت  
 .گيری ھای دانشمندان موشکاف و شکاک پاسخ غيرقابل رد بدھد

من نيز اميد دارم که چنين جامعه ای را با شرکت متخصصين عFقه مند در 
امه در بعضی خرافات ع" ایران پایه ریزی کنيم تا به کنجکاوی و احيانا

زمينه ھا پایان داده و مبنای علمی برای عقاید مذھبی و سنتی مردم پيدا 
 .نمایيم

ما در زمينۀ تحقيق در مسائل روحی و روانی وقتی به قرن نوزدھم  
قرن اميد و جامۀ , ميFدی نگاه می کنيم متوجه می شویم که آن قرن 

در این زمينه باید توجه داشت که . عمل پوشاندن به آرزوھا بوده است
اگرچه در حال حاضر انسان از لحاظ . امکانات انسان بسيار کم است

ایی خيلی پيشرفت کرده اما باز نتوانسته رازھای فضایی تکنولوژی فض
در زمينۀ روحی نيز .زیرا امکانات آنرا نداشته است, بسياری را حل کند



اما باید دانست که قرن بيست و یکم ميFدی در جھان قرن . چنين است
رازھای بسياری که از  انسان در این قرن به" خواھد بود و مسلما" روح"

 .نونی بشر خارج است پی خواھد بردعرفت کمامکان 

اما در این قرن نيز اگرچه داده ھای علمی جوابی قاطع و قانع کننده در 
, زمينۀ روح و جاودانگی شخصيت انسان پس از مرگ به ما نداده اند

چه از ( معذالک امروز فرضيۀ جاودانگی شخصيت انسان پس از مرگ 
مغناطيسی و چه از طریق مادۀ طریق ابدی بودن الکترون ھا و ارتعاشات 

بھترین فرضيه است و ) خود روح که چندان بر ما شناخته شده نيست
علم نيز دليل محکمه پسندی بر رد , اگرچه برای علم پاسخ قطعی ندارد

 .آن ندارد

اگر دانشمندان بقاء زندگی بشر را پس از مرگ نتوانسته اند ثابت نمایند 
این تمام شدن و نيست و . تمام شود دليل نمی شود که ھمه چيز با مرگ

زیرا که ما برای , نابود شدن در منطق جھان ھستی محلی از اعراب ندارد
جھان ھستی فقط تغيير شکل و تطور می توانيم تصور نمایيم نه نابودی و 

یا Iاقل . زیرا آنچه که ازلی است شروع و پایان ندارد, به عدم پيوستن
ان ھا قابل درک نيست زیرا ما شروع و پایان شروع و پایان آن برای ما انس

 .را از دریچۀ ابعاد ھندسی و زمينی خودمان نگاه کرده و می سنجيم

زیرا علم امروزه به خصوص علوم . شناخت جھان دیگر کار علم نيست
تجربی و دقيقه به امور قابل لمس و ظاھری می پردازند و از آنروی دیگر 

ام احترام و ضرورتی که برای جامعۀ دانش با تم. سکه اطFعی ندارند
صحبت کردن از . بشری دارد بعد ناشناختۀ حيات را روشن نکرده است

حيات پس از مرگ یک چيز را روشن می کند و آن اینست که ما نمی دانيم 
به نظر می , و تمام زندگی ما به مثل اینکه. و به نادانی خویش معترفيم

می گذرد و قطعيتی در کار , شاید, احتمال می رود, گویا چنين است, رسد
 .نيست

او می , فيودور داستایوسکی نویسندۀ نامدار روسيه گفتۀ جالبی دارد
 :گوید

 . تنھا فکر عالی این جھان ھمانا تصور جاودانگی روح است -

آنرا , این نویسندۀ شھير کسی بود که حيات بعد از مرگ را ثابت نمی کرد
انسان وقتی . ھر دليلی باIتر استاحساس می نمود و احساس خود از 



آفتاب آمد دليل . گرما را احساس کند خود باIترین دليل بر وجود گرماست
 . آفتاب

اگر بدانم که :" شاعر انگليسی یک روز فریاد کشيد) 5(آلفرد تنيسون 
 ."خودم را به دریا خواھم انداخت, روحم پس از مرگ باقی نمی ماند

او و بسياری از شعراء دیگر در . روح ھستند گویند شعراء نگھبانان صدای
. عين دفاع از علم و روش علمی از ایمان مذھبی نيز دفاع می کردند
ویکتور ھوگو شاعر و نویسندۀ بزرگ فرانسه نيز نه تنھا به روح اعتقاد 

 .داشت بلکه خود نيز ناظر چند صحنه از پدیده ھای روحی نيز بوده است

در آثارش به بقای روح اشاره کرده " صریحا گوته شاعر نابغۀ آلمان نيز
لسان الغيب حافظ از روح به عنوان مرغ باغ , در کشور خود ما ایران . است

 :ملکوت یاد کرده و می فرماید

  چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم     يم از عالم خاکن, مرغ باغ ملکوتم

نغمه ای عارفانه و موIنا جFل الدین بلخی رومی که با زبانی سحرآميز و 
و Iھوتی آنچنان از روح سخن می گوید که روح انسان را به عالم علوی 

گوید بل  یمنمی برد و مثنوی وی رویایی است مواج که جسم او سخن 
 پس چطور او به جاودانگی روح اعتقاد نداشته باشد؟. روح اوست

نيکی  .است" نيکی"در ھر حال آنچه که امروزه انسان بدان نيازمند است 
این نيک رفتاری باید در برابر بی صبری . و مھربانی در حق ھر انسان دیگر

مھربانی و خوبی عبارت است از یک عمل یا . ھا و دردھای دیگران باشد
یک احساس یا یک کلمه و یا حتی یک نگاه که وضعيت روحی و روانی ما 

 .را در برابر مرگ و زندگی روشن می نماید

با ظاھر شدن اولين موی سپيد و یا چروک , اسدانسان از مرگ می ھر
روی پوست و پا به سن گذاشتن شبح مرگ را ھميشه در تعقيب خود می 

اما آنان که نيکوکارند و آنان که حياتی مشحون از حرکت و سازندگی , بيند
چگونه باید از پی گرد چنين مامور جھان ھستی دل نگران , و تلولو دارند

مثبت در حيات خود دارند این احساس را در فطرت باشند؟ آنان که نقشی 
خود می پرورانند که زندگی به یک نقطه پایان پایان نمی پذیرد و ما در 

و . روی کرۀ زمين ماموریت و مسئوليت بزرگی داریم که باید انجام دھيم



تمام مراحل حيات زمينی ما چيزی جز شناخت و درک این مسئوليت و 
 .نيست انجام درست این ماموریت

تجارب , ژرف بينی افراد, مشاھدات کسانی که در بستر مرگ ھستند
ظھور ارواح و پدیده , تجربه ھای بی بدنی, جلسات احضار ارواح , مدیوم ھا

ما را به یک واقعيت دیگری معتقد " ھای ناگھانی و آزمایشات علمی تماما
انگارد چارۀ  می نمایند و جز اینکه انسان خود را در برابر این حقایق حقير

اما به ما ایمان می دھد و این اعتقاد را باید داشت و آنرا . دیگری ندارد
اما اگر علم روزی پاسخ قطعی برای آن پيدا کرد آنگاه می . تقویت کرد

اما می توان با ضرس قاطع گفت که ما . توان ایمان را با آن تطبيق داد
ی روی کرۀ زمين است حياتی جاودان داریم که گاه به صورت زندگی فيزیک

و گاه شکل حيات غير فيزیکی در مکانی غير از کرۀ زمين می باشد و تنھا 
  .آینده است که آنرا ثابت می نماید
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  پدیده شناسی مرگ از دیدگاه فلسفه: فصل نھم   

  

دو پدیدۀ جداگانه , زیرا این دو. از روح جدا کرد بحث از مرگ را باید با بحث
کما اینکه تولد . زادی دیگری باشدآ اگرچه یکی نتيجۀ شناخت و. ھستند

 . یک چيز است و جسم مادی و فيزیکی ما چيزی است دیگر

مرگ و روح از لحاظ پدیده شناسی باید جدا از یکدیگر مورد مطالعه قرار 
ھویت روح نيز مسلم " سایی شود مسلمازیرا اگر پدیده مرگ شنا. گيرند

بزرگ ترین نقش را در شناسایی " در اینجا فلسفه طبيعتا. می گردد
با وجودیکه فFسفۀ بسياری . مسایل متافيزیک از جمله مرگ برعھده دارد

چه در تاریخ فلسفه شرق اعم از ایران و ھند و ممالک غربی و تاریخ 
از رنسانس به مسئلۀ مرگ  فلسفه غرب به خصوص یونان و اروپای پس

پرداخته اند اما با اعمال نظر دقيق به تاریخ فلسفه مFحظه می شود که 
 .کسی به طور دقيق و منظم از آن سخن نگفته است



ما بدون درک و شناخت پدیدۀ مرگ ھرگز ابعاد کامل حيات را نخواھيم  
ه آن روی دیگر زندگی ھمچنان بر ما تاریک و پوشيد" شناخت و مسلما

به ھمين دليل ما افکار فFسفه ای را که به این موضوع . خواھد ماند
مرگ بيشتر در آثار . پرداخته اند مورد سنجش و بررسی قرار می دھيم

باید دید آیا این سکوت فلسفه دليل عدم . ادبی مشاھده شده تا فلسفی
 عFقه آن به مسئلۀ مرگ است یا دليل دیگری دارد؟

به این موضوع پرداخت و " وفی است که وسيعاشوپنھاور اولين فيلس 
که مرگ دعای فيلسوف است اما دعایی که صریح و با صدای بلند : " گفت

 ."بر زبان آورده نشده است

از کيرکارد گرفته تا ژان پل ) اگزیستانزیاليست( فFسفه اصالت وجود 
اکثر فFسفه غرب برعکس فFسفه . سارتر به این موضوع پرداخته اند

و مذاھب شرقی دربارۀ مرگ فکر نکرده و آنرا مسئلۀ بسيار  شرق
درست مانند مسافری که کوچکترین اھميتی به . شمارند کوچکی می

ه مرگ را از فساین فF.خواھد بدان سفر کند ندھدشناخت شھری که می 
واه به عنوان مبارزه خ. حيطۀ مباحث رسمی فلسفه خارج ساخته اند

به وسيلۀ  این عنوان که این مسئله باید بيشترعليه متافيزیک خواه با 
امروزه در . روان شناسان و جامعه شناسان مورد بررسی قرار گيرد

جوامع غربی روان شناسان و علمای اجتماعی به این موضوع عFقه 
در  1906به ھمين دليل سمپوزیوم روان شناسی مرگ در . نشان داده اند

 1959روان شناسان آمریکایی در  آمریکا تشکيل شد و کنوانسيون انجمن
فFسفه به " اصوI. نشریه ای در این مورد با مقاIت فراوان بيرون داد

برای این کار . دنبال راھھایی ھستند تا انسان بر ترس از مرگ فائق آید
اینکه انسان چگونه مرگ را می " مثF. ابتدا مسایلی باید درک شود

یا باید به زبان فوق طبيعی بيان  شناسد؟ آیا مرگ یک پدیدۀ طبيعی است
گردد؟ چه شرایط روانی و اجتماعی تمایل دارد که ترس از مرگ را تحکيم 

 نموده و یا آنرا از بين ببرد؟

در مورد سوال اول که مربوط به آگاھی انسان از مرگ است ولتر  
 :فيلسوف فرانسوی می گوید

انسان تنھا نوع جانداری است که از مرگ خویش آگاه است و آنرا از  -
شرح دادیم که انسان نه تنھا می داند که " قبF. طریق تجربه درمی یابد

سرانجام می ميرد بلکه وقتی لحظۀ مرگش فرا می رسد آنرا حس می 



باید دانست آیا این نظر ولتر درست است و انسان تنھا جانداریست . کند
 ز مرگ خود آگاه است؟که ا

ت شناسان گفته اند که بعضی حيوانات به طور مبھم از اری از زیسبسي 
ولی این مسلم است که انسان تنھا از مرگ حود . مرگ خود آگاه ھستند

آگاه ھست و می داند که سرانجام بدرود حيات خواھد گفت و تنھا بشر 
پذیر می شناسد و است که مرگ را به عنوان یک پدیدۀ جھانی و اجتناب نا

 .قبول دارد

انسان به وسيلۀ تجربه از مرگ خود آگاه می شود اما بسياری از قبائل  
 .بدوی به مرگ به عنوان یک پدیدۀ اجتناب ناپذیر نگاه نمی کنند

فFسفۀ قرن بيستم این مسئله را درک کرده و ماکس شلر و ھایدگر گفته 
گرچه . اھی انسان استاند که آگاھی از مرگ جزء Iینفک ساختمان آگ

ھيچيک دليل علمی برای این نظریه خود ارائه نداده اند اما به سادگی ھم 
اما اگر بگویيم آگاھی از مرگ دليل تجربه است . نمی توان آنرا رد نمود

بسياری از انسان ھای اوليه نمی دانستند که ھر بشری سرانجام می 
بال کرده و زندگی خود را نمونۀ آن خطراتی بوده که از آن ھا استق. ميرد

اما از انسان متمدن از لحاظ تجربه با مرگ . در معرض خطر قرار می دادند
پس ما باید . زودتر آشنا می شدند ولی آنرا قھری زندگی نمی دانستند

چيزی غير از تجربه ما را نسبت به مرگ و سرانجام زندگی آگاه کرده 
 .باشد

ست و ضمير ناخودآگاه به فروید می گوید آگاھی از مرگ سطحی ا 
ھمين اعتقاد به ضميرناخودآگاه است که ) 1.(جاودانگی روح اعتقاد دارد

امکان اکتسابی بودن تحت تاثير فرھنگ به خصوص بودن را در اعتقاد به 
زیرا آنگاه شبيه چيزی مانند غریزه می شود که واقعيت . روح رد می کند

 .عينی است

بسياری از متفکرین این سوال را بيھوده آیا مرگ یک پدیدۀ طبيعی است ؟ 
ان ھای اوليه مرگ را نتيجۀ عمل خدایان و شياطين می انس. می پندارند

در مسيحيت . دانستند که به دستاوردھای انسان حسادت می ورزیدند
 .مرگ به عنوان مجازاتی برای گناه آدم به حساب آمده است

, آن مجيد می گيرددر اسFم که دستورات خود را از کتاب مقدسش قر
مرگ را پلی دانسته به سوی جھان باقی که در آنجا انسان پس از 



رستاخيز چنانچه نيکوکار باشد پاداش و اگر بدکار باشد سزای خود را 
 . خواھد گرفت

بگو " قل تيوفاکم ملک الموت الذی و کل بھم :" قرآن مجيد می فرماید
سورۀ سجده آیه .( دفرشتۀ مرگ که مامور شماست روح شما را می گير

مرگ در اینجا نه تنھا چيز وحشتناکی نيست بلکه به صورت فرشتۀ )) 1(1
در . رحمت برای نيکوکاران و ملک زحمت برای بدکاران ظاھر می شود

آنرا بيان داشته و اشاراتی , واقع اسFم بدون بحث از ماھيت مرگ و روح
 ) 2.(لطيف به مسئلۀ بقای روح می نماید

ر معتقدند اگر بخواھيم مرگ را از طریق تجربه درک و تعریف شلر و ھایدگ
این بی ميلی در تعریف مرگ به . نمائيم یک پدیدۀ طبيعی نخواھد بود 

عنوان یک پدیدۀ طبيعی دليل اینست که زندگی را به عنوان یک پدیدۀ 
عقاید مذھبی و متافيزیکی زندگی را بيشتر به عنوان . طبيعی قبول ندارند

 .غيرطبيعی تلقی می نمایندیک پدیدۀ 

مسئله ای که در نوشته ھای فFسفه کمتر مورد سوال قرار گرفته است 
دربارۀ این موضوع بھترین . آگاھی نسبت به مرگ و ترس از آن است

و ھویزینگا  Landsbergو Iندزبرگ  Paul Louisفرضيه توسط پل لوئی 
Huizinga ی از مرگ را به ارائه شده است که ھر یک به نوبۀ خود آگاھ

ترس ( به نظر این نویسندگان آگاھی از مرگ . نسبت داده اند" فردگرائی"
. در دوره ھای نابسامان اجتماعی بيشتر شده است) از آن و توجه به آن

به خصوص وقتی که انتخاب و ارزش ھای فردی جای ارزش ھای 
عد از آن ھا به نابسامانی ھای اجتماعی اروپای ب. اجتماعی را می گيرد
 .پس از فروپاشی فئوداليزم اشاره می نمایند" رنسانس مخصوصا

در مورد ترس از مرگ مسئله اینست که اگر انسان بفھمد که بعد از مرگ 
از بين نمی رود و روح او باقی می ماند ترس از مرگ از بين می رود عده 
ای دیگر معتقدند حتی اگر بشر مرگ را به عنوان خاموشی ابدی بپندارد 

این عده گروه ھای متجانسی ھستند . می تواند بر ترس از مرگ فائق آید 
 :که عبارتند از 

اپيکور؛ او معتقد است که مردم به این خاطر از مرگ می ترسند که فکر  - 1
اگر . می کنند مرگ دردآور است و بعد روح باید عذاب الھی را تحمل کند



ترس از مرگ باقی نمی  این دو عقيده را غلط بپنداریم دیگر جایی برای
 .ماند

به نظر آنان مرگ اگرچه به دنبال واقعۀ دردآور مانند بيماری و تصادف و 
Fزیرا از , بدون درد است" غيره ممکن است واقع شود اما خود مرگ کام

درست ھمانند به خواب رفتن . دست دادن کامل شعور و آگاھی است 
 . می باشد

ی مادی مخصوص خود به وجود آمده و با از اینان معتقدند که روح از اتم ھا
ما در مباحث قبل توضيح دادیم که الکترون . بين رفتن بدن نابود خواھد شد

ھا و ذرات فيزیکی بدن که حاوی شعور و نظم ھستند ھرگز نابود نمی 
 .شوند و الکترون دارای یک زندگی نيمه جاودانی است

زنده ایم مرگ  زیرا تا. اداپيکور می گوید مرگ ھيچ معنایی برای ما ندر
اما بسياری از اشخاص . نيست و وقتی ھم مردیم دیگر مرگ معنایی ندارد

ما از مرگ به . این نوع توجيه از مرگ غلط است. نظر اپيکور را رد کرده اند
خاطر درد و رنج نمی ترسيم بلکه به خاطر از دست دادن شعور و آگاھی 

ا در طول این کتاب سعی داشته این ھمان چيزی است که م. ھراس داریم
 .ایم که باقی بودن آنرا ثابت نمایيم

می گوید من ) 3(فيلسوف اگزیاليست قرن بيستم اسپانيا ميگل داوناموند 
به عنوان یک جوان یا طفل از جھنم ترسی ندارم بلکه از خود ھيچ بودن 

 . وحشت دارم

رمی گردیم و رواقيون معتقدند که ما قسمتی از طبيعت ھستيم و به آن ب
ما نقشمان که در صحنۀ . باید مثل جزیی از کل خود را با آن تطبيق دھيم
ترس از مرگ به حرمت و . زندگی تمام شد باید به موقع خارج شویم

. آزادگی یک فيلسوف لطمه می زند زیرا او اعتقاد به آزادی خویش دارد
ابدیت است  افFطون معتقد بود آگاھی از مرگ آگاھی از ارتباط داشتن با

 . که از طریق تفکر و تمرکز فلسفی حاصل می شود

آگوستين مقدس می گوید مرگ مجازات انسان به خاطر گناھی است که 
روز نخست مرتکب شده است و بر ترس از مرگ نمی توان فائق شد مگر 

 .از راه لطف خداوند



اسپينوزا فيلسوف ھلندی معتقد است که یک خردمند به مرگ کمتر از ھر 
برای فرار . چيز دیگری می اندیشد و بيشتر از ھمه به زندگی فکر می کند 

ترس از مرگ غير ارادی است و با آگاھی می . از مرگ باید بدان فکر نکرد
کافی نيست که به مردم بگویيم به مرگ فکر نکنند . توان بر آن فائق شد

 .بلکه باید بگویيم چگونه از فکر کردن به آن اجتناب نمایند

وناردو داوینچی گوید ھمانطور که روز خوب خواب خوب به دنبال دارد لئ
ترس از مرگ در . زندگی خوب ھم مرگ سعادتمندانه در پيش دارد

کندور . انسان خوشبخت به مرگ نمی اندیشد. بيچارگی انسان است
فيلسوف و ریاضی دان فرانوسوی و متفکرین دورۀ روشنگری نظر 

 .تراندراسل نيز آنرا پذیرفته استبر. داوینچی را تایيد کردند

انسانی که نقش خود را به گفتۀ رواقيون در روی زمين درست اجرا کرده 
و به توان اندیشه دست یازیده و به نوعی آگاھی و اعتFء روحی و روانی 

به ھستی عشق ورزیده و از دقایق حيات برای شناخت خود و , رسيده
ھراس . ای ترسيدن از مرگ نداردجھان خود سود برده باشد ھيچ دليلی بر

از مرگ برای کسانی است که زندگی را بسيار آسان و ارزان فروخته و از 
 .دست داده اند

اما شناخت افراد در یک اجتماع بستگی به شرایط سياسی و اقتصادی و 
در یک نظام عادIنه افراد آن بھترین شناخت را از " مسلما. اجتماعی دارد

واقعيات چه , و مکان داشته و تحت تاثير تخدیر نظامواقعيت حيات و کون 
حتی معرفت به مرگ و . مادی چه معنوی را تحریف شده نمی بينند

متافيزیک در نظام ھای سرکوب کننده دگرگون شده و افراد نمی توانند با 
مخدر که موجب  ھمچون داروھا و مواد. را بشناسندافکاری آزاد آن ھا 

طور دیگری ببينند افکار تلقينی و فشارھای  می شوند افراد اشياء را
فکری موجب می شود که ھر حقيقتی غير از آنچه که ھست در ذھن 

 .افراد جای گيرد

در نتيجه در یک جامعۀ سالم و نظام عادIنه می توان به راحتی به 
مسایل متافيزیک و حقایق حيات انسان پی برد و در مقام تحقيق بر بيان 

 .دھيچ حقيقتی نھراسي

به خاطر ھمين است که در سال ھای آینده برای جھش به سوی 
ناشناخته ھا به محيطی سرشار از حقيقت طلبی و عشق به کمال نياز 



اگر چنين شد به بسياری از سواIتی که ما نتوانسته ایم جواب . دارد
بدھيم زمان و آینده پاسخ خواھد داد زیرا که زمان بزرگترین معلم انسانيت 

 .  است
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