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 اشارات در فراروانشناسی از سیناابن رازگشایی

 سیناگفتارهایی درباره بوعلیموعه درسنشست از مجویکمین بیست -مهدی عظیمی دکتر 

 6/5/1400چهارشنبه 

 

بنیاد و با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب سینا درباره بوعلیگفتارهایی نشست از مجموعه درسویکمین بیست

ا بمهدی عظیمی سخنرانی دکتر  هب. این نشست برگزار شد مرداد 6سینا در روز چهارشنبه علمی و فرهنگی بوعلی

 .شد پخش کتاب شهر اینستاگرام از مجازی صورت به گفتاردرس این .اختصاص داشت« سینافراروانشناسی ابن»موضوع 

 

 اذهان و اشیاء به نسبت هاازانسان برخی کنش و شناخت غیرعادی ظاهرا روندهای تبیین و توصیف به فراروانشناسی

 در را فراروانشناسی آمریکا، و انگلستان در پژوهیروح انجمن تاسیس از پیش قرن هشت حدود سیناابن.پردازدمی

 این از خود تبیین ارائه سپس و مشاهدات ذکر به فصل این در او.استنهاده بنیاد تنبیهات و اشارات کتاب فصل آخرین

 از. غیب از اخبار اجسام، غیرعادی دادن حرکت یا کردن حرکت غذا، و آب بی زیست: پردازدمی عادت خارقه پدید سه

 که آنجا از.اندفراروانشناسی در آگاهیپیش و بینینهان دورجنبانی، شبیه آشکارا سومی و دومی پدیده، سه این

 محتوی خطا به شارحان از برخی شود،می دادهنسبت صوفیان و عارفان به بیشتر اسالمی فرهنگ در هاییپدیده چنین

 .است فراروانشناسی همانا فصل اینه مایدرون که درحالی اند،شمرده «عرفان فلسفه»  را فصل این

 

 .است در این نشست عظیمی مهدیدکتر آید سخنان آنچه در پی می

 

 و اشیاء به نسبت هاانسان از برخی کنش و شناخت غیرعادی ظاهرا روندهای تبیین و توصیف به فراروانشناسی

 جنبشاین آمد، وجود به باوری روح نام با جنبشیزبانانگلیسی کشورهای بیشتر در و نوزدهم قرن در. پردازدمی اذهان

 دوم هستند، باقی همچنان مرگ از بعد و دارند وجود اندکرده فوت که افرادی روح که آن ابتدا بود استوار باور سه بر

 باوران روح از گروهی. دارند هم را مردگان با ارتباط تمایل که این سوم و دارند زندگان با ارتباط توان مردگان ارواح اینکه

 معروف ارواح احضار به که جلساتی زدند، ویژه جلسات سری یک برگزاری به دست خودشان مذهب و مکتب اثبات برای

 به کودک این کرد،می شرکت باشد داشته را میانجی نقش توانستمی که کودک یک معموال جلسات این در شد،

 .گرفتمی ارتباط دیگران با کودک این حنجره طریق از رفته دنیا از روح انگار که آمدمی پیش حالتی و شدمی برده خلسه

 

 نداشته، را آن به علم که گفتهمی سخن زبانی به گاهی کودک این که شده نوشته موثق نیمه اسناد از برخی در

 از که صدایی باهم فرد آن صدای موارد برخی در همچنین است، نوشتهمی آلمانی ولی بوده زبان انگلیسی مثال

 جلسات در. است بوده متوفی صدای حتی نزدیکان از برخی شهادت به است، داشته فرق شدهمی خارج اشحنجره

 بلند صدای با را الفبا حروف هاآن گذاشتند،می میز روی به را دستانشان و نشستندمی میزیک دور همه میزگردانی

. است داشته ارتباط برقراری در سعی کلمات ذکر هنگام میز کردنکج با متوفی روح که بوداین بر اعتقاد کردند،می تلفظ

 به را افراد این کال که است این راه یک کرد؟ باید چه ادعاهایی چنین برابر در که آیدمی وجود به پرسش این حال

 درست مسئله این با برخورد در تفریط راه چه و افراط راه چه البته است، آن پذیرش دیگر راه و کنیم محکوم خرافات

 .کرد انتخاب مسئله این با رابطه در است تحقیقی همانا که را درست و میانه راه باید و نیست
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 است پنجگانه حواس از فراتر ذهن با ارتباط

 ادعا این دقیق بررسی به علمی روش با کردند تالش و پیمودند را سوم راه همین بسیاری نوزدهم قرن همان در

 آن برای توانمی تبیینی چه است چنین اگر و دارد وجود واقعی مواردی آیا که پرداختند موضوع این به ابتدا در بپردازند،

 دیگری و لندن شناسیروح انجمن یکی: شد ختم مجموعه دو تشکیل به سرانجام پراکنده هایپژوهش این. داد قرار

 دهه از. کرد پژوهش باره این در و کرد جمع را دانشمندان آسانی به بتوان تا گرفت شکل آمریکا پژوهیروح انجمن

 حمایت روش این از آزمایشگاه و بودجه اختصاص با و شدند حوزه این وارد دوک و استنفورد دانشگاه میالدی 1۹10

 .جنبانیروان پدیده دیگری و فراحسی ادراک یکی بود؛ موضوع دو روی بیشتر تمرکزشان هادانشگاه این البته کردند

 

 ششم حس آن به گاهی که است پنجگانه حواس از فراتر ذهن با ذهن ارتباط که دارد ادعا شخص فراحسی ادراک در

 عادی غیر مجاری طریق از بینینهان و آگاهیپس آگاهی،پیش آگاهی،دور توانمی را آن مهم قسم چهار. اندگفته هم

 دست با من یعنی فیزیکی، فرآیند دخالت بدون جسم بر ذهن تاثیر از است عبارت جنبانی روان یا جنبانی دور. دانست

 .کنیممی چنین ذهن تنها و فیزیکی ابزار بدون جنبانی روان در اما بردارم را لیوانی که کنممی قرار بر ارتباط خودم

 

 هاانجمن دوره در ها،دانشگاه دوره و هاانجمن دوره: است تقسیم قابل دوره دو به هنجار فرا هایپدیده باب در پژوهش

 روش کیفی مهم روش یک پاتیتله پدیده در مثال. است کمی پژوهش روش هادانشگاه در اما کیفی هاپژوهش

 خود که بگیرند ارتباط هم با پنچگانه حواس بدون دارند عادی ارتباط که نفری دو یعنی است، مصاحبه و مشاهده

 شکل دو با کرد طراحی را کارت دو شخصی مثال برای کمی روش در اما. است کیفی پدیده که تاثیرگذارند اشخاص

 در رندوم صورت به را هاکارت داشت پاتیتله ارتباط که فردی به و زدمی ُبر را هاکارت این از تعدادی سپس متفاوت

 درصد دیدند و گرفتند آمار سپس است، کرده تمرکز کدام روی شدمی سوال گیرنده از و کن تمرکز گفتمی و آوردمی

 کیفی ارتباط و است کمی و آماری روش این بدانیم، اشتباه را آن بخواهیم که است آن از بیش دارد وجود که درستی

 .شود آغاز جدیدی دوره و وارد فراروانشناسی به پژوهیروح دوره از شد باعث تغییر این. ندارد افراد خود با

 

 کندمی تحقیق فراهنجار پدیده روی که علمی فراروانشناسی

 تاریخ مهم کار سه. کنندمی تلقی شناسیفراروان در علمی نوینه دور گذاربنیان عنوان به را راین بنکس جوزف

 به و آزمایشگاه تاسیس طریق از کمی به کیفی هایروش تبدیل ابتدا: دهندمی نسبت «راین» به فراروانشناسی

 پژوهی،روح جای به که کرد پیشنهاد راین شناختیروش تغییر این بر داللت برای کار دومین. آماری فنون کارگیری

 نام به ایمجله که بود آن او، هم کار سومین. بود ترنزدیک نوین علم فضای که ببرند کار به را پاراسایکولوژی اصطالح

 فراهم مناسبی زمینه تاریخچه این شود، منتشر آن در علمی دوره این دستاوردهای که کرد تاسیس فراروانشناسی

 .شویم فراروانشناسی تعریف وارد که کندمی

 

 توانیممی صورت این در کنیم استفاده بالمثال یا اشاری تعریف از ما که است آن روانشناسی فرا از تعریف ترینساده

 هاپدیده این کند،می تحقیق فراهنجار هایپدیده روی بر که است پژوهشی و مطالعاتی قلمرو فراروانشناسی، بگوییم

 نزدیک هایتجربه مثل مرگ به مربوط هایپدیده و دورجنبانی بینی،نهان آگاهی،پس آگاهی،پیش دورآگاهی، شامل

 .است بدن از بیرون تجربه و میانجیگری تناسخ، مرگ، به
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 از استفاده با کنممی سعی اما ندارد وجود اجماع واحد، مفهومی تعریف یک سر بر هم شناسانفراروان خود بین

 راین و برده کار به اولین برای را پاراسایکولوژی اصطالح که معروف شناسانفراروان از یکی دیزووار، ماکس که توصیفی

 یا ورا که را چیزی فرا وندپیش وسیله به اگر گویدمی دیزووار. کنم ارائه تعریفی داد توسعه و گرفت وام به را آن بعدها

 گیرند،می قرار درونی حیات عادی روند از بیرون که هاییپدیده بتوان شاید کنیم، توصیف باشد، متعارف امر با مغایر

 .بنامیم فراروانشناسی را آن علم و فراروانشناختی

 

 به من که چیزی آن یعنی درونی حیات. است درونی حیات مفهوم دارد، وجود میان این در که مفهومی ترینکلیدی

 و شناخت: است چیز دو دریافتی چنین هایشاخصه ترینمهم که یابممی خود از حضوری علم به اشراق، شیخ تعبیر

 جهان چیست؟ من کنش و شناخت متعلَق اما یابممی گرکنش و شناسنده فاعل یک عنوان به را خود من یعنی. کنش

 شامل دیگر اذهان و جهان به نسبت فرد هر کنش و شناخت چه؟ یعنی درونی حیات عادی روند. است دیگر اذهان و

 است من روی پیش که را کتابی اکنون من مثال برای. فیزیکی قوانین و پنجگانه حواس مکان، زمان،: است قید چهار

 عادی روند این شوم متوجه را آن محتوای و بخوانم بردارم، توانممی جاذبه و نیرو قوانین تحت و خودم بینایی طریق از

 توانمنمی عادی شرایط در من اما. است فیزیکی قوانین و پنجگانه حواس مکان، زمان، به مقید که است من روتین و

 کتابی از مثال یا بروم فراتر زمان قید از توانمنمی یعنی شوم، آگاه است رفته میان از پیش هاقرن که کتابی محتوای از

 بخوانم تاریکی در توانمنمی را کتابی یا است دیگری مکان در چون شوم مطلع دارد وجود دنیا از دیگر قسمتی در که

 شده ثبت کاغذ روی بر که چه آن جز کتاب نویسنده افکار از من هااین بر عالوه. باشم حواس هایچارچوب در باید زیرا

 حیات عادی روند شود شکسته قیود همه یا یکی که آید پیش شرایطی اگر کنید فرض حاال. ندارم اطالعی است

 و هستند فراهنجار هایپدیده باشند داشته وجود اگر گونه این هایپدیده است، شده شکسته و نقض من درونی

 .است فراروانشناسی پردازدمی هااین به که قلمروی

 

 نفی آن و داشت خواهد مهم دستاورد یک برآید خویش ادعای اثبات از بتواند فراروانشناسی اگر متافیزیک حوزه در

 ترینمهم کند چنین ذهن فلسفه در اگر نیست، ماده ساحت به منحصر ما جهان دهدمی نشان و است ماتریالیزم

 و کنش و نیستیم بدن به منحصر هاانسان ما که این یعنی. است دوئالیزم اثبات و است فیزیکالیزم نفی دستاوردش

 .کند باز را مرگ از پس زندگی امکان تواندمی دین فلسفه حوزه در و نیست ما فیزیک و جسم به مربوط ما شناخت

 

 است فراروانشناسی تنبیهات و اشارات کتاب مایهدرون

 فصل آخرین در را فراروانشناسی آمریکا، و انگلستان در پژوهیروح انجمن تاسیس از پیش قرن هشت حدود سیناابن

 است غرائب مراد جااین در آیات. است «اآلیات اسرار» فصل آخرین این عنوان. است نهاده بنیاد تنبیهات و اشارات کتاب

 معادلسازی را غرائب این بخواهیم اگر. ندارد هم هاآن به اختصاصی البته و شودمی صادر اولیا از که غرائبی ویژهبه

 بخواهیم اگر. کند االسرار کشف خواهدمی فصل این در سیناابن. است فراهنجار هایپدیده همان نظر به کنیم امروزین

 دهم نمط بنابراین. کند تبیین خواهدمی نوعیبه سیناابن بگذاریم امروزی سازیمعادل اسرار کشف و رازگشایی برای

 سیناابن خاص توجه مورد اصلی پدیده سه. است فراهنجار هایپدیده تبیین معادل کلمات، امروزین معنای به اشارات

 .است غیب از اخبار و اجسام غیرعادی کردن حرکت غذا، و آب بی زیست: است نمط این در

 

 کرده بررسی خاص طور به را پدیده سه این که فصل این در سیناابن اشارات از برخی به کنممی ایاشاره اجمال به

 مدتی برای خورده،می که اندکی غذای همان از عارفی که رسید تو به خبر این اگر: گویدمی اوله پدیده دربار. است
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 به طبیعت شده شناخته هایراه از را این نکن، لجاجت و کن تصدیق آسانی به است، مانده زنده و کرده امساک

 بخش سه طی و. کند ارائه تبیینی پدیده این برای خودش طبیعیات چارچوب در تواندمی سیناابن یعنی. بیاور حساب

 .کند تبیین را غذا و آببی زیسته پدید تا دهدمی قرار بررسی مورد را مختلف مقدمات

 

 به اگر: گویدمی بارهاین در سیناابن است، اجسام عادی غیر دادن حرکت شامل عادی غیر افعاله پدید پدیده، دومین

ه نحو این که شکلی به درآورد حرکت به را خودش یا درآورد حرکت به را چیزی تواندمی عارفی که رسید خبر این تو

 هایراه در خوب اگر. نشو مواجه آن با عیار تمام انکار با آیدنمی بر او مثل عهده از کردن حرکت یا دادن حرکت فعل،

 در را پدیده این تواندمی دانطبیعی یک عنوان به یعنی. کنیمی پیدا آن سبب سوی به راهی کنی دقت طبیعت

 .کنم تبیین را آن خود طبیعیات چهارچوب

 

 یا غیب از عارفی رسید خبر تو به اگر: گویدمی هم خصوص این در سیناابن است، آگاهی پیشه پدید پدیده، سومین

 دشوار تو برای آن باور. نکن انکار و کن تصدیق را آن داد تو به ایمژده یا بیم آگاهانهپیش نحو به و دارد خبر پنهان امر

 و کندمی تبیین را آگاهیپیشه پدید فصل 16 طی در سیناابن. دارد ایشده شناخته علل طبیعت در پدیده این. نیاید

 .است متافیزیک و النفسعلم بر مبتنی و علمی نه است فلسفی او تبیین البته و دهدمی توضیح را امکانش

  

 کندمی تفکیک هم از را هاپدیده کتابش در سیناابن

 هایپدیده اصال آیا است، تبیین و توصیف مقام بین تفکیک آن و گویدمی سیناابن دیگری ارزشمند نکته دیگری، فصل در

 و توصیف مقام به مربوط این دارد؟ وجود واقعا یا است جادوگری و تردستی ادعاها این آیا خیر؟ یا دارند وجود فراهنجار

 هایپدیده این از برخی حداقل شد معلوم ما برای اینکه از بعد. ندارد تبیین مقام به ربطی و است بحث اول قدم

 یک آیا چیست؟ علت که. آیدمی پیش تبیین مقام اند،شده اثبات علمی و آزمایشگاهیه شدکنترل شرایط در فراهنجار

 دو این وضوح به فصلی یک سیناابن هستند؟ دخیل طبیعیه ناشناخت فرآیندهای یا دارد دخالت مادی غیر عامل یا روح

 و هاگمان سری یک هاآن به شدن قائل راه که نیست چیزی هاپدیده این: گویدمی و کندمی تفکیک هم از را مقام

 محقق من برای آن عینیت و امکرده مشاهده خودم که بودند مکرری هایتجربه هااین. باشند مشاهدات اثر در احتمال

 .رفتم شانتبیین مقام سراغ به بعد و شده

 

 که برسد عارفان از خبرهایی شاید: گویدمی. دارند فرع جنبه که کندمی مطرح را دیگری هایپدیده ادامه در سیناابن

 عارفی مثال طور به کنید تکذیب را هاآن که کنید پیدا تمایل دلیل همین به و باشند عادی غیر امور شبیه خبرها این

 یا بلعید را هاآن زمین و کرد نفرینی که این یا شد، چنین و کرد شفا طلب فردی برای یا بارید، باران و کرد باران طلب

 رام هاآن برابر ایدرنده که این یا شد، منصرف هاآن از طوفان و سیل و احشام میر و مرگ و کرد دعا هاآن برای که این

 شنیدید چیزهایی چنین اگر. نیستند ناممکن آشکارا یعنی نیستند صریح ممتنع که هاییپدیده یا نرمید ایپرنده یا شد

 است طبیعی غیر ظاهرشان یعنی دارند، عللی طبیعت رازهای در هاپدیده طور این که چون نکنید ایعجله و کنید توقف

 از سیناابن ادامه در. کنندمی عمل طبیعت علّی روندهای چارچوب در هااین که دهم نشان توانممی سیناابن من ولی

 .هاستپدیده همین قبیل از هم زخمچشمه پدید این رسدمی نظر به و گویدمی سخن هم زخم چشم پدیده

 

 سینا  الملل بنیاد بوعلیروابط عمومی و امور بین


