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 ى كتاب را بھ انسان واال و دوست نادیدهترجمھ
 كنمآقاى دكتر مھدى محسنى تقدیم مى
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 با نام و یاد آفریننده عشق و ایمان
 

 بخشھاست و یادش اطمینانمنّت خداوندى را سزاست كھ آفریدگار جان      
 ھا و ذكرش، گشاینده درھا. خداوندى كھ شكرش افزاینده نعمت است ودل

 ھاست.بیرون برنده نقمت، خداوندى كھ نامش شفاى آالم و زخم
 ھاى شایان توجھ در ھر زمینھ علم و بھمردمان سراسر جھان بھ رغم پیشرفت     

 ھ خاصاند كویژه در حوزه طب، از مدتى پیش بھ سمت مسایلى روى آورده
 بینى ودرمانى یا شفا، روشنشرقیان است. مسایلى مانند معنا و معنویت، انرژى

 ، ھمزمانى، گواھى دادن دل (احساس۲پاتى یا توارد خاطرین، تلھ۱روشن شنودى
 نما شدن.م و مكاشفھ و باالخره خوابقبل از وقوع حادثھ)، كشف و شھود، الھا

 ھا وھا، فوق تخصصجامعھ غربى كھ نتوانستھ است جواب خود را در تخصص
 ھا راھا بیابد بھ سمت این مسایل شرقى روى نھاده و این پدیدهفوق فوق تخصص

 پس از تجزیھ و تحلیل و بررسى آمارى و بھ وجود آمدن انبوھى از مدارك مستند
 قرار داده است.مورد استفاده 

 رسدشنودى مىبینى و روشنگذرد و انسان غربى بھ آن روشنھر روز كھ مى     
 شد، بسیارى ازھجرى در عرفاى ایرانى و شرقى دیده مى ۹تا  ٦كھ در قرون 

 آید، از تعداد افراد اھل شك كاستھھا گفتھ مىشود و ناگفتھمعماھا روشن مى
 رسندالیقین یا علم لَدُّنى مىالیقین و عینبھ علمگردد و بر تعداد آن عده كھ مى

 ھاى علم بھ ویژه فیزیك وبینیم در ھمھ زمینھروست كھ مىگردد. از اینافزوده مى
 ھا نیزشود و با این تحوالت است كھ سیر درمان بیمارىطب تحول ایجاد مى

                                                           
 از ھمین نگارنده. روانكاوى و علوم غریبھ. رجوع كنید بھ كتاب ۱
 
 . ھمان.۲
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 قبھ و مجاھده نفسھاى مراكند. دانشمندان غربى با استفاده از شیوهتغییر پیدا مى
 ایم بھ نام خویش ثبتشوند و آنچھ را كھ ما از آن برخوردار بودهشرقى متحول مى

 جویند و تازه، این مطالب را بھ عنوان علم غربى بھكنند و از آن سود مىمى
 اند.كننده مطلق تبدیل شدهفروشند كھ متأسفانھ بھ مصرفشرقیان مى

 ر طب غربى تحول شگرفى ایجاد نموده و جاىھایى كھ شاید دیكى از روش     
 شود. طبنامیده مى ۱خود را تمام و كمال باز نموده است در اصطالح طب انرژى

 اى ھم از عدم آگاھىدرمانى مشھور است و عدهانرژى در عامھ مردم بھ انرژى
 ا دو نفر مانند من وجوددر دنی«كنند كھ دیگران سود برده و با بوق و كرنا اعالم مى

 ھاى گروھى نیز بھ این آتشمتأسفانھ رسانھ» دارند كھ از این انرژى برخوردارند.
 برند كھ منبع ایندارند و از یاد مىزنند و شعلھ این جھل را برافروختھ مىدامن مى

 انرژى خداوند خالق است و براى خداوند دوست و دشمن یكى است و دیم
 تواند با كمى كوشش بھ این نیرو دست یابد.ت و ھر كس مىزمین سفره عام اوس

 ۲درمانى باید از اصطالح ھنر ِشفابھ جاى اصطالح غلط طلب انرژى یا انرژى
 ٤كنگاز ھند، چى ۳استفاده نمود. این ھنر ِشفا است كھ بھ صورت شفاى پرانایى

 آورد و براى تمامى عرفاى مشرق زمین آشنااز ژاپن و... سر بر مى ٥از چین، ِریكى
 ھاى آن اكنون بھ فضل شرقیان در غرب ظاھر شده و بھ شكلىبوده و جوانھ

 و زواید بھ صورتى سطحى دوباره در جھانآكادمیك و با از دست دادن حشو 
 معرفى شده است.

 نمائیم. این دو مورد دردر زیر دو نمونھ جالب از وجود این انرژى را ذكر مى     
 كتب عرفان پارسى موجود است:

 بھ یك مورد از این انرژى القضاة ھمدانىعیناثر  تمھیداتدر كتاب      
 توانى دركتو را در خاطر نگنجد (یعنى نمى دانم كھ«نویسد: خوریم. او مىبرمى

 رسد و روى نماند، در» حالت«كنى یا قبول داشتھ باشى) كھ شیخ ما را چون 
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 برند از گرمى آب، دست سوختھحوض پر از آب نشیند، چون دست در آنجا مى
 القضاة خود درن. گرم شدن آب و سوختن دست بھ چھ معنا است؟ عی۱»شودمى

 اى عزیز اگر خواھى كھ«نویسد: پاسخ این مسالھ در جاى دیگر ھمین كتاب مى
 پرستى،پرستى دست بدار كھ عادتجمال این اسرار بر تو جلوه كند، از عادت

 دھد.و بھ این ترتیب براى رسیدن بھ انرژى، رھنمود مى ۲»پرستى باشد.بت
 االسالم ابونصرشود. شیخر از احوال شیخ احمد جام نقل مىنمونھ دیگ    

 ، از عرفاى قرن پنجم و ششماحمد النامقى جامىالحسن معروف بھ احمدبن ابى
 ). مقبره این عارف در تربت جام، زیارتگاه عارف و٤٤۱ـ ٥۳٦ھجرى است (

 م، داستانى از شفاى كودكى نابینا توسط احمد جانفحات االنسعامى است. در 
 كنیم:كم و كاست از ھمین كتاب نقل مىنقل شده كھ آن را بى

 االنصارى بھ دعوتى االسالم عبدّهللا روزى حضرت شیخ را از خانقاه شیخ«     
 ساعتى توقف«بردند. چون خادم كفش شیخ را راست بنھاد، شیخ فرمود كھ مى

 ون خود درآمد وبعد از ساعتى، تركمانى با خات» باید كرد كھ كارى در پیش است.
 اى«پسرى دوازده سالھ در غایت جمال، اما بھ دو چشم نابینا، درآوردند و گفتند: 
 شیخ، حضرت حق، ما را مال و نعمت فراوان داده است و فرزند بیش از این

 نداریم و حق تعالى از وى ھیچ دریغ نداشتھ است، مگر روشنایى چشم. وى را در
 زرگى و مزارى و طبیبى شنیدیم آنجا بردیم، ھیچاطراف عالم گردانیدیم، ھر جا ب

 فایده نداشت (گویا این قصھ از ازل موجود بوده است). ما را چنان معلوم شده
 شود. اگر نظرى در كار فرزند ماخواھى راست مىاست كھ ھر چھ از خداى درمى

 كنى تا چشم وى روشن شود، ھر چھ داریم فداى تو و ما بنده و موالى تو
 زنیم تابر) و اگر مقصود ما حاصل نشود خود را در این خانقاه بر زمین مى(فرمان

 »ھالك شویم.
 عجب كارى است! مرده، زنده كردن و نابینا، بینا گردانیدن و«شیخ فرمود كھ:      

 ابرص (دچار پیسى) را عالج كردن معجزه عیسى است. احمد كھ این حدیث
 و زن خود را در میان سراى بر زمینپس بر پاى خاست و روان شد. مرد » است؟
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 زدن گرفتند.
 چون بھ میان داالن خانقاه رسید (شیخ احمد)، حالتى عظیم بر وى ظاھر شد و     

 چنانكھ چند كس از ایمھ كھ حاضر بودند». كنیم ماما مى«بر زبان وى گذشت كھ 
 ھآن را شنیدند. پس حضرت شیخ بازگشت و بھ خانقاه درآمد و بر كنار ُصفّ 

 آوردند. دو ابھام (دو انگشت» آن كودك را پیش من آرید!«نشست و فرمود كھ: 
 كودك». عّزوجل ّهللا اُْنظُر بِاذن«اشاره) را بر دو چشم كودك نھاد و بكشید و گفت: 

 (مقایسھ كنید با درمان كورى بھ روش ِریكى ۱در حال بھ ھر دو چشم بینا گشت.
 ل آخر ھمین كتاب شرح داده شده است). این موارد را در اصطالحكھ در فص

 گویند. شبیھ این موارد در تمامى كتب عرفانى شرق بھ فراوانى دیدهكرامات مى
 شود. اما شاید كسى باور نكند كھ غربیان با مشاھده این كرامات و تجزیھ ومى

 ز ھمین روست كھاند بھ نتایج مستند برسند و اتحلیل آنھا است كھ توانستھ
 گوید:بینى ھم رسیده است مىنویسنده دانشمند غربى كھ بھ روشن ۲سیمون ویل

 در امور الھى، جایى براى باور نیست، یقین باید كرد، ھر چیزى كمتر از یقین«
 ۳»شایستھ خداوند نیست.

 كتاب حاضر درباره موضوعاتى نوشتھ شده است كھ پیش از این بھ    
 اند، اما نكتھ جالب این كتاب،گون، آشناى خاص و عام بودهھاى گونھصورت

 ھا در طب و بروز تحول در زمینھ درمان است.ورود این پدیده
 ھاى آمریكا بھ كار جراحى اشتغالیمارستاندكتر الرى دوسى در یكى از ب     

 داشتھ و بھ علت ابتالى بھ میگرن در حین یكى از اعمال جراحى بھ ناگھان دچار
 تواند بھ عمل ادامھ دھد. در نھایت بیمار از وىشود و نمىكورى موقت مى

 شود تا الرى دوسى، نویسنده كتاب بھكند و ھمین امر موجب مىشكایت مى
 خلى پناه ببرد. نویسنده كھ خود زمینھ استفاده از ھنر شفا را داشتھرشتھ طب دا

 ھاشود. بھ دنبال این حقیقتاست در این دوره است كھ با حقایقى دیگر آشنا مى
 ھاى متعدد علمىكند و در این زمینھ، كتابرود، خود آنھا را تجربھ مىمى
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 یسنده پركار است و بھھاى این نونگارد. كتاب حاضر یكى از بھترین كتابمى
 نشریھ نیویورك تایمز شناختھ شده ۱۹۹۹ترین كتاب سال عنوان پرفروش

 بھترین كتابى است كھ تاكنون در زمینھ«اند كھ است. درباره كتاب حاضر گفتھ
 »درمانى) نوشتھ شده است.تحویل در فھم جریان شفا (انرژى

 ولى از آنجا كھ در این كتاببوده است  بازآفرینى طبعنوان اصلى این كتاب      
 ،ذھن المكانشود عنوان اصلى را بھ از مسألھ شفاى المكان سخن گفتھ مى

 ایم. در توجیھ المكان كھ یكى از قوانین اصلى فیزیكتغییر داده طب  المكان
 گوید:شویم كھ مىمتوسل مى مولوىكوانتومى است بھ 

 
المكانى فوق وھم سالكان  بر المكان صورتش بر خاك و جان

ھر دمى در وى خیالى زایدت  المكانى نى كھ در فھم آیدت
ھمچو در حكم بھشتى چارجو  بل مكان و المكان در حكم او

 
 دفتر اول ۱٥۸۳تا  ۱٥۸۱

 دكتر فرخ سیف بھزاد
 نشریھ پزشكى امروز

 ۱۳۸۱فروردین  ۱۸تھران، 
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 سپاسگزارى
 
 

 یافتھ ھزاران نفر و ام سر و سامانھمھ آنچھ بر كاغذ آورده
 ھزاران چیز است.

 گوتھ                                                                                
 
 

 مقدمھ و موضوع این كتاب آن است كھ ذھن نامتناھى است. این امر بھ آن معنا
 شود و تمامىكند و بھ وسیلھ ھمھ افراد دیگر لمس مىاست كھ ذھنم لمس مى

 ن حالت در اقرار و اعتراف بھ منابع تصور شخصاند. ایھا بھ یكدیگر پیوستھذھن
 ھاى احتمالى این تصورات شامل ھر كسىآفریند، زیرا سرچشمھھایى مىچالش

 شود كھ داراى ذھن است.مى
 بنابراین، براى تشویق و پشتیبانى از خود، باید از چھ كسى تشكر كنم؟     

 اّما باید از تعداد افراد نھایت خواھد بود.فھرست این افراد مانند خود ذھن، بى
 معدودى سپاسگزار باشم كھ شاید از طریق یك ذھن، كھ ھمگى بخشى از آنیم

 یابند.در سایرین انتشار مى
 دانم كھ آزادانھ تجارب بیمارى خود را با من سھیمخود را مدیون افرادى مى     

 و خود راآمد. شدند، افرادى كھ بدون وجود آنھا این كتاب ھرگز بھ وجود نمى
 دانم. (پزشكان و پرستاران، ادبا و طبیبانمدیون ھمكارانم در این سنگر مى

 دھم بھكنند و اصولى را كھ مورد بحث قرار مىبالینى) كھ در امر پژوھش كار مى
 برند، من صمیمانھ سپاسگزار ایشانم.كار مى
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 م. پشتیبانىباشمن سپاسگزار آریل اكستوت، كیتى فارمر و جیمز لیواین مى     
 ایشان بدون مضایقھ بوده است.

 بھ من كمك كرد تا این ۱الیزابت پرل، ویراستارم در ھارپر سانفرانسیسكو     
 تصورات را پالوده كرده و شكل دھم. درك وى از اصل ذھن المكان، آنقدر عمیق

 یشھ انتظار خبرگى تكنیكى ازاست كھ در ابتدا مرا عقب نشاند. ھر نویسنده، ھم
 جانب ویراستارش دارد، ھر گاه افزون بر این، بینشى نافذ در موضوعش دریافت

 كند مسرور خواھد شد.
 ھاىكردم، زمینھھر چھ بیشتر درباره ارتباط المكان خود با جھان كندوكاو مى     

 ق بھ منشد. والدینم درسى ماندگار از عشتر مىھایم با اھمیتمكانى، ریشھ
 دھد. در واقع،اند، درسى كھ در وراى این زندگى ما را بھ ھم پیوند مىآموختھ

 اگر پسرم، این«مادرم، سرچشمھ مرور مثبت كتاب، عزیز، كوتاه و پرانعكاس بود: 
 خواھر و برادرم، كھ این كتاب بھ آنھا ھدیھ شده» نوشت، بجا بود!كتاب را مى
 آیند.شمار مىھاى این پشتیبانى بھ است، ستون

 ترین سپاس خود را نثار باربارا، نویسنده، پرستار، شفادھنده و ھمسرمعمیق     
 كند.نویسد بلكھ در آن زندگى مىكنم. او درباره المكانى نمىمى

 دكتر الرى. دوسىــ 
 

                                                           
 ناشر آمریكائى ھمین كتاب.  ۱
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 مقدمھ          
 
 

 گیرد و انسان دیگرى آغاز؟در كجا انسانى پایان مى
 ایریس موردوخ                                                     

 
 

 ضمن سال اول طبابتم خوابى دیدم كھ جھانم را لرزاند.
 در این خواب، جاستین پسر چھار سالھ یكى از پزشكان ھمكارم، در یك اتاق     

 معاینھ ضدعفونى شده بھ پشت روى تختى خوابیده بود. یك تكنسین سفیدپوش
 كوشید نوعى دستگاه طبى را روى سرش قرار دھد. جاستین از جا در رفتھ بودىم

 كوشید آن وسیلھكرد و بھ رغم تالش مداوم تكنسین مىزد مبارزه مىفریاد مى
 ناآشنا و غیرمعمول را از سرش بردارد. در باالى تخت، یكى از والدین جاستین

 ھا، تكنسین كوشید وظیفھ خود راكوشید نقطھ اتكایش باشد. بارایستاده بود و مى
 شد. سرانجام تكنسین كھ عصبانى شده بود ازانجام دھد اما جاستین نرم نمى

 نظر كرد، كار را ترك گفت و از صحنھ بیرون رفت.انجام كار صرف
 رنگ با این احساس از خواب برخاستم كھ ایندم خاكسترىمن در سپیده     

 اكنون تجربھ كرده بودم، خوابى معنوى، عمیق،ترین خوابى بود كھ ترؤیا، زنده
 اھمیت رؤیا، نتوانستم براىبا توجھ بھ محتواى ظاھرا بى». تر از واقعىواقعى«

 ام. فكر كردموجوش افتادهخود توجیھ كنم كھ چرا حس كردم بھ شدت بھ جنب
 ھمسرم را بیدار كنم و درباره این رؤیا با وى سخن بگویم اما تصمیم گرفتم،

 احمش نشوم. این خواب براى ھمسرم چھ معنا داشت؟ ما از دور جاستین رامز
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 شناختیم و پیش از آن، فقط سھ یا چھار بار او را دیده بودیم.مى
 وقت آن رسیده بود كھ لباس بپوشم و بھ بیمارستان بروم. آن روز بسیار شلوغ     

 كھ در اتاقبود و من تا نیمروز آن خواب را فراموش كردم. سپس، ضمن آن
 خوردم، ھمسرش وارد اتاق شد در حالى كھپزشكان با پدر جاستین ناھار مى

 جاستین را در آغوش گرفتھ بود. پسرك آشكارا آشفتھ بود، مویش ژولیده و اشك
 از صورتش سرازیر بود. جاستین و مادرش تازه از آزمایشگاه ثبت نوار مغز بیرون

 ین كودك نوار امواج مغزى بگیرد. تخصصآمده بودند و تكنسین كوشیده بود از ا
 آن خانم تكنسین، تھیھ نوار مغزى از كودكان بود و خود را در این شغل، بھترین

 عیب داشت و ھرگز تا روز مالقات با جاستین در این كاراى بىدانست. پروندهمى
 با شكست مواجھ نشده بود. بعد از شرح واقعھ براى ھمسرش، مادر جاستین در

 شكستھ را در آغوش داشت، محل را ترك گفت. شوھرش، آنكھ پسر دلحالى 
 دو را تا خارج اتاق مشایعت كرد و بھ دفترش رفت.

 در این زمان، آن رؤیا دوباره در ذھنم بھ بازى مشغول شد، گیج شده بودم.     
 جزئیات دقیق رشتھ حوادثى را پیش از آنكھ اتفاق افتد، در خواب دیده بودم.

 دم، بھ دفتر پدر جاستین رفتم و از وى خواستم آنچھ را روز قبل اتفاقآشفتھ بو
 افتاده است برایم بازگو كند.

 او شرح داد كھ جاستین دچار تب شد و بھ دنبال آن تشنج مختصرى پیدا كرد.     
 اگرچھ وى مطمئن بود كھ این تشنج بھ علت تب بوده است و حالت وخیم مانند

 ، ولى بھ ھر حال براى یك مشاوره مختصر، یكصرع یا تومور مغزى نیست
 متخصص اعصاب را فرا خواند. آن پزشك اطمینان داد كھ الزم نیست بالفاصلھ
 كارى انجام شود. از جاستین فرداى ھمان روز نوار مغزى گرفتھ شد تا اطمینان

 حاصل شود كھ مشكلى دركار نیست. او گفت، این روش ساده است و تكنسین
 اى تھیھ نوار از كودكان تخصص كافى دارد.نوار مغز، بر

 من پرسیدم، آیا ممكن بود كس دیگرى ھم از این رخدادھا اطالع داشتھ     
 اى بھ من انتقال دادهخواستم بدانم شاید كسى این اطالعات را بھ گونھباشد؟ مى

 ادهكھ بر خوابم تأثیر گذاشتھ است. پدر جاستین گفت: البتھ كھ نھ، بھ استثناى خانو
 دانست.و آن متخصص اعصاب، ھیچ كس درباره این مشكل چیزى نمى



 ۱۸ 

 سپس درباره آن رؤیا با ھمكارم سخن گفتم. او در یك لحظھ تصدیق كرد كھ     
 اشبینىاگر گزارش خوابم صحیح باشد، بھ ناگاه جھان مرتب و منظم و قابل پیش

 آینده را بداند، دریافتدوباره آراستھ شده است. اگر كسى بتواند پیش از وقوع، 
 امانسان از واقعیت فیزیكى بھ شدت مورد تھدید قرار خواھد گرفت. او آشفتگى

 كردم. ھمانطور كھ در اندیشھ اشاراترا حس كرد و من در خود دلواپسى حس مى
 مان در سكوت محو شد. من بازگشتم و او راضمنى این رویدادھا بودیم، مكالمھ

 و در را پشت خود بستم و دیگر آن رویداد را با وىدر دفترش باقى گذاشتم 
 مطرح نكردم.

 ظرف یك ھفتھ، دو بار دیگر درباره رویدادھایى كھ روز بعد رخ داده بود     
 اش چیزىتوانستم با پیشرفت زمان دربارهخواب دیدم، رویدادى كھ احتماالً نمى

 خویش را بھ عللى كھ بدانم. تو گوئى بھ ناگاه جھان تصمیم گرفتھ بود سوى تازه
 توانستم درك كنم برایم آشكار نماید.نمى
 رسید زمان واژگونھ شده و نتایج پیش ازدر ھر سھ مورد، بھ نظر مى     

 دانستم این امر امكان نداشت.اند. از نظر منطقى، مىرخدادشان ظاھر گشتھ
 نوز اتفاق نیفتادهاى كھ ھزمان، توان بازگشتن بھ گذشتھ و انتقال اطالعات از آینده

 زده بودم، آیا ممكن بود ذھنم از جسم انحرافبھ زمان حال را ندارد. شگفت
 یافتھ و در آینده خود را بھ مخاطره انداختھ و درباره رویدادھایى كھ در آینده اتفاق

 خواھد افتاد، آگاھى بھ دست آورده باشد؟ این ھر دو امكان، ھر ذره از تربیت
 ام در درونداد. خودآگاھىرى مرا مورد تجاوز قرار مىطبى و حس مشترك ظاھ

 دانند.مغزم جاى گرفتھ بود، تمام پزشكان این موضوع را مى
 بود. پیش از این ھرگز چنین خوابى» امرؤیاھاى آینده«آن سھ رؤیا، دامنھ      

 ام. تو گویى، كیھان پیامى ارسال داشتھ بود كھ ازندیده بودم و تاكنون نیز ندیده
 دار كنم.گوشى تلفن آویزان بود. حال بھ من بستگى داشت تا رؤیا را معنى

 ھاى آینده، درباره رؤیاھا، مطالب بیشترى آموختم.ھاى بعد از خوابطى ماه     
 چند كتاب درباره پژوھش رؤیا خواندم و بھ سرعت فھمیدم كھ چیز خاصى درباره

 شناختى وھ رؤیاھاى آینده یا پیشام وجود ندارد. در واقع، فھمیدم كاین تجربھ
 ام بود نقش رؤیاھا در شفابخشىپیامبرانھ كامالً فراوان است. آنچھ مورد عالقھ
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 كردند.طى تاریخ بود. در واقع پزشكان اولیھ یونانى، خواب دیدن را تشویق مى
 یعنى معابدى كھ بھ امر شفا اختصاص ھاآسكلپیونھنگامى كھ این پزشكان، در 

 آموختند تا بھدادند، بھ بیماران مىود، بیماران خود را تحت درمان قرار مىیافتھ ب
 ھاى درمانىمحتواى رؤیا توجھ خاص مبذول دارند، زیرا غالبا در طول رؤیا بینش

 ۳۹۹تا  ٤٦۹شده است. مثال این مورد بقراط (باارزش یا شفاى واقعى حاصل مى
 شود. او بھیونانى شناختھ مى پیش از تاریخ مبنا) است كھ بھ عنوان پدر طب

 ھاىدھنده و رؤیاھایى اعتقاد داشت كھ پیامرؤیاھاى پیامبرانھ، رؤیاھاى تشخیص
 شد. او بھ این نظریھ باور دارد كھ در طولھا آشكار مىشناختى در آنمھم و روان

 ھاى حسى استیال دارند. روح بھ صورت غیرفعال است، اما در طولروز اندام
 یابد و در نتیجھ روح بھ جاى دریافت، اشاراتى ضمنىحالت تغییر مى خواب، این

 پیش از تاریخ مبنا) بھ جنبھ عاطفى رؤیاھا ۳٤۷تا  ٤۲۷نماید. افالطون (تولید مى
 در تمامى آدمیان، حتى در«نوشتھ است:  جمھورعالقھ داشت. در كتاب نھم 

 دارد كھ در خوابقانون وجود ھاى خوب، طبیعتى حیوانى، وحشى و بىانسان
 آید و بھاو معتقد بود كھ در خواب، استدالل بھ حال تعلیق درمى» شود.نمایان مى

 ھاى درونى با نیروى كامل خود را در رؤیاى قتل، زنا بااین ترتیب، جوشش
 پیش از تاریخ ۳۲۲تا  ۳۸٤سازند. ارسطو (محارم و توھین بھ مقدسات آشكار مى

 ھاى حساسزد كھ ممكن است رؤیاھا، نشانھمى مبنا)، شاگرد افالطون، حدس
 ھاى خارجىشرایط جسمانى باشند. در طول خوابیدن، ھنگامى كھ میزان محرك

 بیننده ممكن است نسبت بھ احساسات درونىرسد، خواببھ حداقل مى
 ۱۳۰باشند، توجھ بیشترى نشان دھد. جالینوس (ترى كھ نشانھ بیمارى مىظریف

 پزشك یونانى، بر طب اروپا تأثیرى فراوان داشت. خوابى كھ دوره مسیح) ۲۰۰تا 
 سالگى دید موجب انحراف وى از فلسفھ بھ سمت طب شد. او بھ ۱۷در سن 

 داد و آنقدر بھ رؤیاھا اعتماد داشت كھرؤیاھا در تشخیص بیمارى ارزش مى
 ، زندگىكرد كھ بر این پایھداد. او ادعا مىاعمال جراحى را براساس آنھا انجام مى

 پیش از ٤۳تا  ۱۰٦افراد بسیارى را نجات بخشیده است. بھ عكس سیسرو (
 دوران مسیح) خطیب رومى، نسبت بھ رؤیاھا بدبین بود. او اعتقاد داشت كھ

 ممكن است یك رؤیا داراى انواع تعبیر باشد و از معبران رؤیا متنفر بود. او اصرار
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 لوھیت رؤیاھا و نیز تمامى سایر انواع آنبنابراین، اجازه دھید این ا«ورزید كھ مى
 را بھ كنار بگذاریم، زیرا اگر صادقانھ گفتھ باشیم، آن خرافھ، خود را از این طریق
 در تمام ملل انتشار داده و انرژى انسانى تمامى افراد را سركوب كرده و آنھا را تا

 »انتھا دچار فساد ساختھ است.ھاى بىحد حماقت
 شان در این زمینھ استھا درباره رؤیا آئینھ اعتقاداتان و رومىنظرات یونانی     

 ھا، ھمسایگان یونانیان،كھ ذھن انسان بھ جسم فرد محدود شده است. ایرانى
 ھاى جسمتواند از محدودهگفتند كھ ذھن مىتر داشتند. ایشان مىنظرى جسورانھ

 تا ۹۸۰سینا (ھ بوعلىخاكى بگریزد و در جھان بیرونى آثارى بیافریند. ھمچنان ك
 تخیل انسان، نھ«اى ایرانى مطرح كرده است كھ تاریخ مبنا) پزشك افسانھ ۱۰۳۷

 تواند بر جسمش كارگر افتد بلكھ حتى بر دیگران و كالبدھاى بسیار دورتنھا مى
 ھا را افسون كرده و تغییر دھد، آنھا را بیمارتواند جسمنیز مؤثر است. ذھن مى

 »ت نگاه دارد.سازد یا در سالم
 یك شاخھ فرعى تفكر كالسیك یونانى براى این تصور جایى باز كرده است     

 كھ ذھن ھم محدود و ھم نامتناھى، ھم انسانى و ھم الھى است. این تصور، از
 نام ھرمساى بود. اصول دربرگیرنده ھرمس تریس مژیستوس، حكیم اسطوره

 بھ اعتقادى، بانى كیمیاگرى و ، خداى مصرى است كھ بنا Trothیونانى تروث 
 زبده مقاالت یونانى و التینى مجموعھ رساالت ھرمسسایر علوم خفیھ است. 

 رسد و بھ ھرمساست كھ تاریخ نگاشتھ شدن آن بھ حدود دو ھزار سال پیش مى
 ھا بھ صورت گفتگوھاى خصوصى و صمیمانھشود. این نوشتھنسبت داده مى

 ھا،از شاگردانش شكل گرفتھ است. در این نوشتھمیان یك معلم و یك یا دو نفر 
 اى، درباره طبیعت نوع انسان بھیابیم كھ طى آن ھرمس اسطورهمكالمھ زیر را مى
 دھد:اى آموزش مىآسكلپیوس اسطوره

 
 انگیز است!... تا زمانى كھ در وىآسكلپیوس، بدان كھ انسان موجودى شگفت

 دایان پیوستھ است... او بھ ھر چیزىربوبیتى شبیھ خدایان موجود باشد، بھ خ
 رود و آسماندسترسى دارد، با زیركى و تیزى افكارش تا ژرفاى دریاھا پائین مى

 برایش چندان بلند نیست... انسان، ھمھ چیز است، انسان ھمھ جا ھست.
 

 گوید:و در بحثى دیگر، ھرمس مى      


