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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت

الكتاب خير جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأكيد للتحديث المعلوماتي . 
في هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية  

وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  السيكولوجية(النفسية)في موضوعاتها  
 والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية

  
، م� تأل'& د. ع#" ال���� 1979) لعام 15ه�ا ال��اب ض�� سل�لة عال� ال�ع�فة 	��ل رق� (

/ل'ة العل.م م�  1957صالح، م� م.ال9" ب7ي س.3& �56ه.ر3ة م1� الع�2'ة، ت�1ل على ال"/�.راه في 
ع�ل أس�اذا لعل� ال�ائ7ات ال"?'قة B6ل'ة اله7"سة جامعة  .ال�ائ7ات ال"?'قة جامعة القاه�ة في عل�

F�6ـاً  عل�'اً  م�11Pـا في  28/�ا6ا في تK'�L العل.م. /�ا نI� له  15نI� له أكF� م�  .اإلس7B"ر3ة
في /#�3ات ال"ور3ات العل�'ة ال��11Pة  ال�ائ7ات ال"?'قة مع�Wـهـا خاص 6ال�ل.ث الS9#ي وهي مI7.رة

  فـي مـ1ـ� والـعـ�اق وال�ـانــ9ــا وX3�2ان'ا وال�.3" وام�B3ا.
ص"ر ال��اب ض�� سل�لة /�b ثقا`'ة شه�3ة 	1"رها ال�5ل^ ال.[7ي للFقافة والف7.ن واآلداب في 

  ال�ال'ة:صف�ة. أح�.g ال��اب في م�7ه على الف1.ل  240دولة ال�.c3، ع"د صف�ات ال��اب 
  ت�ه��

 العالج ال�وحي ب�9 الP"عة وال�j'قة. الفل األول:
 خ"عة اس�ها ال5�احة ال�وح'ة. الفل ال�اني:
 العالج 6الP�افات في 6عm الIع.ب الع�2'ة. الفل ال�ال�:
 ق.g خo'ة تX7لn م� ال�ائ7ات ال�'ة.الفل ال�ا�ع: 

 ق.g روح'ة خارقة ت7Fي ال�عادن. الفل ال�ام�:
 هل ال5I� أرق إح�اسا م� الIL�. ال�ادس: الفل

 األ[Lاق الXائ�ة. . . وه� أم حj'قة؟ الفل ال�ا�ع:
:�  مFلs ال�.ت. . . أو مFلs ب�م.دا. الفل ال�ام
 هل لأله�ام ((معv5ات)) تعXل الI�ائع الt'#X'ة؟ الفل ال اسع:

  ال�ات�ة. 

 

هذا الكتاب ضمن سلسلة عالم  
) لعام  15المعرفة يحمل رقم (

ليف د. عبد  ، من تأ1979
المحسن صالح، من مواليد بني  
سويف بجمهورية مصر العربية، 
تحصل على الدكتوراه في  

من كلية العلوم جامعة   1957
القـاهرة في علم الكائنات  
الدقيقة

ال شك في أن الرحلة العقـلية  
التي قطعتها البشرية عبر  
تاريخها، إنما هي رحلة انتقـال  

علم  من الجهل والخرافة باتجاه ال
والبحث الموضوعي المرتكز  
على أدلة مقنعة
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  ل�&ة عامة ع� ال$ اب

قXع�ها الIL�3ة ع#� تارP3ها، إن�ا هي رحلة ان�قال م� ال5هل ال شx في أن ال�حلة العقل'ة ال�ي 
والP�افة 6ات5اه العل� والs�L ال�.ض.عي ال��ت�v على أدلة مق7عة. ولق" }لc الIL�3ة ت��7" إلى رؤ3ة 
خ�ا`'ة في تف�9� أح"اث ال�.ن إلى أن ب"أ اإلن�ان رحل�ه الIاقة والX.3لة الس��Iاف ((العلل)) ال�ق9ـقـ9ـة 

ت��� وراء األح"اث. ل�� الغ�b3 أن اإلن�ان ال�عاص� ال�{ قXع أش.ا[ا 6ع9"ة م� ه�ه ال�حلة ن�. ال�ي 
ح�ارة وتف�9� 	ق.مان على مnX7 ((الـ�ـ#ـ#ـ9ـة)) ال�{ 	ف�� الW.اه� الt'#X'ة والIL�3ة مX7لقا م� أرض'ة 

مـ� آثـار تـفـ�ـ9ـ�ه الP�افي في  الs�L ال�5�3#ي. ه�ا اإلن�ان الیvال 	��ل ف.ق /اهله [#ـقـات مـ�ـ�اكـ�ـة
ال�قb ال�ا6قة، فغ"ا 	قف في مف��ق [�n3 لل�ف�9�، أح"ه�ا 	6�5ه إلى إع�ال العقل، واآلخ� یـغـ�3ـه 
بـالـ7ـ�ـ.ص إلـى مـ�احـل الـXـفـ.لـة اإلن�ان'ة �6ا تالزم معها م� تف�9� عI.ائي للـWـ.اهـ�. هـ�ا الـ�ـ�ـاب هـ. 

اإلن�ان ال�عاص� وه. 	قف في ه�ا ال�ف��ق ال��ج ب�9 [�3ق�9 م�7اق��9 في م�اولة الس�XLان ح9�ة 
ال�ف�9�. /�ا 	IBف تـ.ر� بـعـm الـعـقـ.ل فـي ت#7ي ال�9F� م� األف�ار الP�ا`'ة ل�ف�9� 6عm الW.اه� 

6عm  ال�ـعـقـ"ة و�سـهـام وسائل اإلعالم في ت�و53ها. /�ا ی�/" ال��اب أن العv5 ال��حلي للعل� ع� تف�9�
 nق"رتهـا عـلـى ت�ـقـ9ـ c�#ا على ق.اع" ال�ف�9� ال�ل'� ال�ي أثvافة قف�Pع7ي أن ن7"فع إلى ال	اه� ال�.ن ال .{
إن5ـازات هـائـلـة انـ�ـقـلـc 6الIL�3ة نقلة ن.�'ة حاس�ة، و2"ال م� ذلx فإن عـلـ9ـ7ـا مـ.اصـلـة الـ#ـ�ـs العل�ي 

  ـ� ال�ـ�ـ�ـقـ#ـل ولـ9ـ^ إلـى �'اهb ال�اضي.وت5I'عه ل����7ل رحلة اإلن�ان إلى عـال
 

  مق�مة ال$ اب
	9I� ال��لف في ال��ه9" ل��ا6ه أن ال"ارس لI7ـأة ال�5ـ�ـ�ـعـات الـ#ـIـ�3ـة، وأن�ا� سل./ها، وض�وب 
 أف�ارها، س.ف 	�ع ی"	ه على ح91لة هائلة م� األف�ار الغ�L3ة، وال�قـالـ9ـ" ال�9F�ة، ومعـWـ�ـهـا ـ بـال شـx ـ

قـ" نـ#ـع مـ� تـفـاعـل اإلن�ان مع الS9#ة الt'#X'ة ال�ي 	t'� ف9ها... فلق" رأg اإلن�ان الق"	� مFال م� 
 �}.اه� الX#'عة أم.را ح9�ته أش" ح9�ة، فأثارت مPاوفه، وش��ت خ'اله، وم� ث� فق" ب"أ في اسـ�ـ7ـ#ـا

9�ات الPا[Sة للW.اه� ال�ائ7ة، ن#�c تـفـ�ـ9ـ�ات تـ�ـالءم و�دراكه ال#"ائي أو الK'�L، وم� ه�ه ال�ف�
  الP�افات، وت�ع�عc الL�vPالت، وان�I�ت األسا[9� في /ل ال���5عات!

أن ل�ل ع1� خ�افاته... ول�ل بS9ة أسا[9�ها، ل�77ا ل� ن�ع�ض في ه�ا ال��اب للف�� الق"	� في 
، ل�� م�B#�7ا الع�2'ة تPـلـ. تف�9�ه للW.اه� ال�ي ل� 	��Xع لها تعل'ال، ف�ا أكF� ما /�b في ه�ا ال�.ض.ع

حـ�ـى اآلن ـ وعلى ق"ر عل�7ا ـ م� /�اب عل�ي جاد ی�7اول تف�9�ات ما وق� في عـقـ.ل ه�ا الvمان م� 
خ�افات ح"یFة ات�Pت م9"ان العل� لها س�ارا ل�1.ل `'ه وت5.ل، رغ� أن العل� ب�{ء م7ها ب�اءة ال�ئb م� 

  دم اب� 	عق.ب.
ال شx ـ ن�'5ة لألنXIة ال��Pلفة ال�ي 	t'� ف9ها اإلن�ان ال�الي. وق" 	B.ن والP�افات ال�"یFة هي ـ 6

له�ه الP�افات ج�ور ق"	�ة ل�7ها ات�Pت نغ�ة أخ�g ل��ای� ع1�نا ه�ا، وم�ا زاد ال�9X بلة أن الغال#'ة 
ما زالc ت�وج  العـWـ�ـى م� أجهvة ال�jF'& واإلعالم عـ7ـ"نـا، وفـي /ـFـ9ـ� مـ� دول الـIـ�ق والـغـ�ب أ	�ا،

 للع"ی" م� الL�vPالت أو ال�vاع� ال�ارة...
إن ال�اس�9P فـي الـعـلـ� یـ"ر/ـ.ن ت�ـامـا أن /ـل شـيء فـي األرض وفـي ال�ـ�اء 	�ـ9� على ه"{ ش�ائع 

ـn . ل�ـ7ـ7ـــا ـ وال�ــال اس�7Fاءات ف9ها وال ف.ضـى، ولـ. حـ"ث االسـ�7Fاء، لف�ـ" /ـل مـا فـي األرض وال�ـ�اء
یـقـــال ـ ال نل�� إال /ل ما ه. ب"	ع وم�W7 وم�ق� وج�9ل. ول. جاءت ال�عv5ات ال�ي ی��"ث بها ال7اس 
 xانا أو شع.2ا أو أج�اما، ل�ان مع7ى ذلـ	ا أو خلقا أو أد�I6 ة't'#X7ي م� الق.ان�9 الFمان ل���vفي ه�ا ال

Xبـقـ.انـ�9 صام"ة، وال ش�ائع جادة، وهي ـ ق cأنـهـا لـ9ـ�ـ.xـ�لـ/ cعا ـ ل9ـ�ـ  
وفي خات�ة مق"مة ال��اب أورد ال��لف أن ال�الح� دائ�ا في /ل ما /�b ال�ّ�اب، وت�"ث ال��"ث.ن، 

أنه� 	�I�ون العل� حI�ا في ه�ه الP�افات، و�3/"ون أن العل� ق" حققها، وعلn ال�عّلق.ن، م� ال�الح� 

هذا اإلنسان اليزال يحمل فوق  
كاهله طبـقـات مـتـراكـمـة مـن  
آثـار تـفـكـيـره الخرافي في  
الحقب السابقة، فغدا يقف في  
مفترق طريق للتفكير، أحدهما  
يجذبه إلى إعمال العقـل، واآلخر  
يـغـريـه بـالـنـكـوص إلـى مـراحـل  

ولـة اإلنسانية بما تالزم  الـطـفـ
معها من تفسير عشوائي  
للـظـواهـر

هـذا الـكـتـاب هـو محاولة  
الستبطان حيرة اإلنسان  
المعاصر وهو يقف في هذا  
المفترق الحرج بين طريقين  
متناقضين في التفكير

يؤكد الكتاب أن العجز  
المرحلي للعلم عن تفسير بعض  
ظواهر الكون ال يعني أن  

إلى الخرافة قفزا على    نندفع
قواعد التفكير السليم التي  
أثبتت قدرتهـا عـلـى تحـقـيـق  
إنجـازات هـائـلـة انـتـقـلـت  
بالبشرية نقـلة نوعية حاسمة

عـلـيـنـا مـواصـلـة الـبـحـث العلمي  
وتشجيعه لنستكمل رحلة اإلنسان  
إلى عـالـم المـسـتـقـبـل ولـيـس إلـى  
غياهب الماضي

رس لنشـأة المجـتـمـعـات  الدا
الـبـشـريـة، وأنماط سلوكها، 
وضروب أفكارها، سوف يضع  
يديه على حصيلة هائلة من  
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، وس.ف ی�#�9 ا. و/ـل هـ�ه ادعاءات 6ا[لةوعv5 ع� تف�9�ها، واضX� م�غ�ا إلى االع��اف بها وت#97ه
ل7ا في ث7ا	ا ه�ا ال��اب أن العل� م7هج عقلي ت5�3#ي واضح، ألنه 	��قـي قـ.تـه وصـ�ـ.ده مـ� خـالل 
الـ7ـWـ� الـXـ#ـ9ـعـ9ـة وال#9.ل.ج'ة وال�.ن'ة ال�ي 	�اول دائ�ا أن 	ع�ف األسـ�ار الـ�ـامـ7ـة فـ9ـهـا، وم� خالل ه�ه 

رك أن ال�.ن وال�'اة ق" جاءا بـ7ـWـ� ال یـأتـ9ـهـا الLا[ل وال 	��B أن ت�Pللها ف.ضى، إن�ا ال�ع�فة ن"
الف.ضى ق" تL7ع م� العق.ل ال�ي تقفv إلى االس��7اجات قفvا، دون تق1ي األسLاب ال�ي ت�د{ إلى 

  م�#Lاتها.
 

  45 -15الفصل األول: العالج الروحي بين الخدعة والحقيقة ص  
إن ام�هان عق.ل الق�اء هل .��ض ال,اس �ال+فادع حقا؟ �3 الهامة في ه�ا الف1ل: م� ض�� الع7او 

ال�عv5ات والP.ارق، �6ق"وره� أن 	��P�ج.ا ال�فادع  إلى ال"رجة ال�ي ت"ع.ه� إلى ت1"یn أن أص�اب
ث�  ف��9 شفاؤه�، أو 	Iق.ن X6.نه� 6أصا6عه�، ل��9ل دماؤه� على جل.ده�، م� X6.ن ال��ضى،

ما ی�3"ون م� أورام وال�هـابـات وحـ1ـى ورمـال وأحـ5ـار...الخ... الخ، ث� 	ق.م ه�الء ال��ضى 	��أصل.ن 
ه�ا وغ9�ه ی"ع.نا إلى ال��اؤل: هل إذا خ"ع7ا ال�او{ أو  دون أن 	B.ن ه7اك أ{ أث� ل5�ح... /ل

م� ف�ه أو  cح�/�ه، وخفة ی"ه، ودقة ت�.3هه، فأ}ه� ل7ا أنه 	��X'ع أن 	P�ج ال��اك9 ال�اح� �6�عة
  مع"ته أو ذراعه؟ أذنه أو /.عه، فهل 	ع7ي ذلx أن ال��اكc9 /انc ت��B زوره أو

 
ب"أ الb9#X ن.ل�9 	5�{ ات1االت واسعة لـ9ـعـ�ف أشـهـ� مـ� :8�9 ج�اح ی4&� ع� ال�ع12ة. 

عv5ات م� یـعـال5ـ.ن بـال�ـعـ5ـvات ال�وح'ة في ال.ال	ات ال���"ة، فل� 	5" م� ه� أكF� شه�ة ون5احا وم
وق�ر أن ی�هb إل9ه�ا ل9"رس األم�  Norbu Chonاآلن�ة /ات�3ـ� /ـ.ل�ـان ورجـل یـ"عـى نـ.ر2ـ.تـIـ�، 

كات�@� ?<ل�ان... مان&ة العالج على الX#'عة، ولg�9 6ع79'ه /'& ت��قn ال�عv5ات في ال�. والل�Wة. 
وهي ت��"ث ع� ال�ب  لع�بوهي تع�ف 6الشx /'& ت�5ب مIاع� ال7اس B6المها اال�وحي لآلالف!  

تIفي أح"ا، وأنها ل'�c شـ9ـSـا مـ�/ـ.را، وأنـهـا ال تـ"عـي  وال�وح الق"س وال�عـ5ـvات، ثـ� وهـي تـ�/ـ" أنـهـا ال
وف5أة ت�.قف  خاصة، ل�� الIفاء راجع إلى ال�وح الق"س، وأنها ل'�c إال وس9لة أو أداة  امـ�ـالك قـ"رات

والXامعة في الIفاء، ث� ت�#ل جف97ها على  لقل.ب ال�W�7�ة لل�جاء،ع� /المها ال�{ 	أخ� I6غاف ا
cـة صـ�ـW9�... ال ه��ة... ال /ل�ة! ع79ـ9ـهـا، و ت�� ل�ـXدرام'ة، و/أن�ا على رؤوس ال7اس ال  

وفي وسK ه�ا ال�B.ن ال�P'� على ال�5'ع، یX7لn ص.تها قائال ب7#�ة ثقة وتأك9" وعق9"ة: ((إن ال�وح 
في شفاء أحـ"/ـ� اآلن...إنها تIفي ام�أة... ام�أة ه7اك فـي وسـK الـ�ـاحـة ـ امـ�أة مـ1ـابـة  الق"س ق" ب"أت

 cتع�ف�9 م� أن xم� س�[انها... إن c9بـ"اء ال��[ان... س�[ان في رئ�9ها... واآلن... واآلن لق" شف
ل7ي على ال�أل أنx ق" اآلن وال شx في أنx تIع��3 6ال�وح القـ"س یـ�ـ.لـى أم�ك... انه�ي وتق"مي ل�ع

c9شف((!  
وتقف /ات��3 /.ل�ان 6ع" ذلx ل�.ز3ع الIفاء على ال7اس بFقة واع�"اد... ت<ز@ع الIفاء على ال,اس! 

ف�9I� إلى ه�ه ال5هـة وتـقـ.ل ((هـ7ـاك امـ�أة عـ7ـ"هـا مـ�ض فـي الـIـعـb اله.ائ'ة... لق" ذهb ه�ا ال��ض 
((ی.ج"  !ة... رجل في ذلx ال�/� ه7ـاك... لـقـ" شفي م� حال�ه))اآلن))! ((ه7اك رجل م1اب �6الة قل#'

((ت.ج" شا6ة م1ا6ة X6فح جل"{ فـي ال5ـانـb األیـ�ـ�  !ص#ي ع7"ه سB�... لق" ذهb ال�B� م� ج��ه))
مـ� الـ1ـالـة... س'�Pفي ه�ا الXفح 6ع" ثالثة أ	ام))! وع7"ئ� اس���c7 ال�5.ع ه�ه ال�عv5ات،  وشاه" 

ما ل� 	Iه"وه م� قــ#ل، ورأوا 6أع79ه� ((معـ5ـvات)) مـا /ـانـ.ا لـ9ـ1ـ"قـ.هـا لـ. لـ� یـ�ـ�ـ�وا إلـى  ال7اس ف9ها
هـ�ا ال�ـ7ـاخ ال�ـفـعـ� بـاالنـفـعـاالت والـــعـ.ا[ـف واالبـ�ــهــاالت واالع��افات ال�X7لقة م� أف.اه ال��ضى أنف�ه� 

ه�ا ما یs�L ع7ه ن.ل�9 وذلx م�  ،لIفاء �ال,اس حقاهل حل ا6إح�اسه� I6فاء ال رb3 `'ه! ل��... 
	ق.ل د. ن.ل�9: ل. أنx ح��ت أحاس�L ?اذ�ة!  ال�ي ادعc الIفاء. خالل االت1ال ش1P'ا 6ال�ـاالت

((ال�7اخ)) ال�{ ت5�{ `'ه ه�ه ال5ل�ات ال�وح'ة، فق" ال ت��X'ع أن تقاوم ما ت�ل'ه عل9ـx الـعـا[ـفـة مـ� 

األفكار الغريبة، والتقـالـيـد  
المثيرة، ومعـظـمـهـاـ  بـال شـكـ  
قـد نـبـع مـن تـفـاعـل اإلنسان مع  
البيئة الطبيعية التي يعيش  
فيها... 

بال شك   الخرافـات الحديثة هيـ 
ـ نتيجة لألنشطة المختلفة التي  
يعيش فيها اإلنسان الحالي. 
وقد يكون لهذه الخرافـات  
جذور قديمة لكنها اتخذت  
نغمة أخرى لتساير عصرنا  

مما زاد الطين بلة أن الغالبية  
العـظـمـى من أجهزة التثقيف  
واإلعالم عـنـدنـا، وفـي كـثـيـر  
 مـن دول الـشـرق والـغـرب أيضا،
ما زالت تروج للعديد من  
الخزعبالت أو المزاعم الضارة...

إن الراسخين فـي الـعـلـم  
يـدركـون تمـامـا أن كـل شـيء  
فـي األرض وفـي السـماء يسـير  
على هدي شرائع ال استثناءات  
فيها وال فوضـى، ولـو حـدث  
االسـتثناء، لفسـد كـل مـا فـي  
األرض والسـماء

عقـلي تجريبي  أن العلم منهج  
واضح، ألنه يستقـي قـوتـه  
وصـمـوده مـن خـالل الـنـظـم  
الـطـبـيـعـيـة والبيولوجية  
والكونية التي يحاول دائما أن  
يعرف األسـرار الـكـامـنـة فـيـهـا
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�ا 	�"ث ح.لx، وق" ت�Pلى ـ وق��اك ـ ع� تفـ�ـ9ـ�ك الـعـقـلـي والعل�ي، و/أنx في عال� مـIـار/ـة وج"ان'ة `'
  آخ�!

وال.اقع أن ذلx ال"جل العالجي ق" أ}ه� ع"م ج"واه في حاالت /9F�ة، وعـلـى رأسـهـا حـاالت األزمـات 
� أم�اض ع�ـ.3ـة... فـال�ـاالت الـقـلـ#ـ9ـة، أو األمـ�اض الـ�ـلــ.3ــة، أو األورام ال��[ان'ة، أو غ9� ذلx م

الـ�ـFـ9ـ�ة الـ�ـي أعل� أص�ابها أنه� ق" أح�.ا 6الIفاء م7ها (وال�ي ف�1ها د/�ـ.ر نـ.لـ�9 6ع" ذلx) ق" 
أوض�c أن األم� ال 	P�ج ع� /.نه شع.ذة ال ت5.ز إال على أص�اب ال7.ا	ا الL9Xة، أو العق.ل 

  ال�اذجة.
��... ال�عالج ذو حاالت أرPع أعل,O الIفاء!، هل ی,&Iت>Pان �العالج ال�وحي؟!، ن<ر:��� ال

� لعالجه !، شفاء س�:ان Iیل2أ إلى ت X@8�9 م�: ،�Iاألصا�ع ال�ع12ة!، :�@قة العالج ع,� ت
� أم �ال\8؟، وادعاء �Iفاء تلL] في ال�9$Iفي األجه1ة !ال2ل�... ب<اس\ة ت �Iق<_ ت O9هل تالع ،

  اإللaL �ونLة؟!
لف��'ة ه�ه، أج�عc أن ذلx ال"جل العالجي ق" أ}ه� ع"م ج"واه في حاالت /9F�ة، كل تلx الع7او�3 ا

وعـلـى رأسـهـا حـاالت األزمـات الـقـلـ#ـ9ـة، أو األمـ�اض الـ�ـلــ.3ــة، أو األورام ال��[ان'ة، أو غ9� ذلx م� 
الIفاء م7ها  (وال�ي ف�1ها أم�اض ع�ـ.3ـة... فـال�ـاالت الـ�ـFـ9ـ�ة الـ�ـي أعل� أص�ابها أنه� ق" أح�.ا 6

 cق" أوض� xا د/�ـ.ر نـ.لـ�9) 6ع" ذل	ج ع� /.نه شع.ذة ال ت5.ز إال على أص�اب ال7.ا�P	 أن األم� ال
على أن الP"اع ق" ی�هb ب7ا إلى نهای�ه، ع7"ما ی"عي ال7اس أو ی�/"ون  الL9Xة، أو العق.ل ال�اذجة.

  ال�وح'ة... ف�ا هي ق�1ها هي األخ�g؟ وج.د ع�ل'ات ج�اح'ة 	Xلق.ن عل9ها اس� ال5�احات
 

  67 -47الفصل الثاني: خدعة اسمها الجراحة الروحية ص  
د.ف�� ـ أول ج�اح روحي في القائ�ة، ح<ار لـه (( مFل s�6 ال��لف في ه�ا الف1ل ع"ی" م� الع7او�3

ع<ذة وس&� مغــ1اه، د? <ر ن<ل�� ی�خل ال P�2ة ب,ف�ه!، ج�احة روحLة غ�@4ة للع��، ال�9ا.ة... ش
  )) ودجل!

ی��"ث ال7اس ـ في الI�ق والغ�ب ـ I6يء م� اإلثارة وال"هIة واإلسهاب ع� ((ف�)) ح"یs ن�#'ا 
اس�ه ال5�احة ال�وح'ة، و7X3#.ن في مـعـ5ـvاتـهـا الIـافـ9ـة الـ�ـي ت�ـقـn مـا ال یـ�ـ�ـXـ9ـع ال5ـ�احـ.ن ال�قل9"ی.ن 

ل9ل.ن في ال.ال	ات ال���"ة األم�B3'ة، وفي 6عـm دول أم�B3ا ت�j'قه، وله�ه ال�ه7ة الغ�L3ة م�ارس.ن ق
الالت79'ة وأورو2ا الغ�2ـ9ـة، لـ�ـ� هـ�الء ال5ـ�احـ.ن الـ�وحـانـ9ـ.ن قـ" تــلــقــ.ا أصــ.لــهــا فــي الف9ل9#�9 فهي ال�.[� 

هـ�ه ال5ـ�احـات، ومـ� األصـلـي الـ�{ نـIـأت فـ9ـه ال�ه7ة وت�ع�عc، وله�ا ن5" ف9ها ال�Sات م�� 	5�ون 
  بـ�9 هـ�الء یـ#ــ�ز عــ"د مــ� مIاه9� ال5�اح�9 	ع"ون على أصا6ع ال9" ال.اح"ة، أو ر�2ا أصا6ع ال9"ی�.

و9I3� ال��لف 16.رة د?'قة أن د. ن.ل�9 6ع" ع"ة دراسات م9"ان'ة، اك�Iف أنه ل'^ ه7الx شS9ا ذا 
ل9ـة، فـال ال�1ـ.ات ق" أز3ـلc، وال األورام قـ" اسـ�ـ�صـلـc، ول� 	5" دلـ9ـال واحـ"ا عـلـى إجـ�اء أ{ ع�6ال، 

وال الIلل الع�.{ ق" اخ�فى، وال خال	ا ال�خ ال��1لLة ق" ب�ئc م�ا أل� بها، وال العاهات ق" شفc9، وال 
شيء إ[القا إال وق.ع ه�الء ال��ضـى ضـ�ـایـا ل"عا	ات م�للة تXلقها م�5.عة م� الIL� ال ت��X'ع 

و�92 غ9�ها م� [b خ�افي 	ق.م عـلـى الـ�ـ�ـ� والـIـعـ.ذة والP"اع  �9 أساس'ات العل.م الX#'ة،ال��v99 ب
  ال�{ ال یvال سار3ا في ال���5عات ال#"ائ'ة.

 
 91 -69العالج بالخرافـات في بعض الشعوب العربية ص   الفصل الثالث:

ال&�ی� ام �اد للق�.i، ال2� ((وفي إ[ار ه�ا الع7.ان الع�m3 ت7اول ال��لف ع7او�3 ف��'ة م� ق#9ل 
والعفار@O وحفالت ال1ار، ال1ار... ج� له :ق<س!، ال\8 الIع9ي وعالق ه �ال <رات الق�.�ة، العالج 

)). إن 6عm الP�افات �اإلب� ال�,Lة: حLjقة أم خ�افة؟، ل$� هل اإلب� ال�,Lة خ�افة؟، تـ�شـ�ـ� واجـ8

من خالل هذه المعرفة ندرك  
أن الكون والحياة قد جاءا  
بـنـظـم ال يـأتـيـهـا الباطل وال  

فوضى، إنما    يمكن أن تتخللها
الفوضى قد تنبع من العقول  
التي تقفز إلى االستنتاجات  
قفزا، دون تقصي األسباب  
التي تؤدي إلى مسبباتها

يقول د. نولين: لو أنك حضرت  
((المناخ)) الذي تجري فيه  
هذه الجلسات الروحية، فقد ال  
تستطيع أن تقـاوم ما تمليه  
عليـك الـعـاطـفـة مـن مـشـاركـة  

فيما يحدث حولك،   وجدانية
وقد تتخلىـ  وقتذاكـ  عن  
تفـكـيـرك الـعـقـلـي والعلمي، 
وكأنك في عالم آخر!

أن ذلك الدجل العالجي قد  
أظهر عدم جدواه في حاالت  
كثيرة، وعـلـى رأسـهـا حـاالت  
األزمـات الـقـلـبـيـة، أو األمـراض  
الـكـلــويــة، أو األورام السرطانية،  

أمراض  أو غير ذلك من  
عضـويـة... فـالحـاالت الـكـثـيـرة  
الـتـي أعلن أصحابها أنهم قد  
أحسوا بالشفـاء منها (والتي  
فحصها دكتـور نـولـين بعد  
ذلك) قد أوضحت أن األمر ال  
يخرج عن كونه شعوذة ال تجوز  
إال على أصحاب النوايا الطيبة،  
.أو العقول الساذجة

أن ذلك الدجل العالجي قد  
م جدواه في حاالت  أظهر عد
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ألجـهـvة اإلعـالم الـ7ـ1ـ9ـb األكـ#ـ� فـي نI�ها وال"عا	ة ال��للة الX#'ة ال�ي ال�1قc 6أذهان ال7اس، و/ـان 
ف�ل ما /�b في هـ�ا ال�ـ.ضـ.ع م� أوهام ل� 	L�Bه عال� أو [ـ#ـ9ـb فـاحـ  مـ"قـn، ال�ي صاح#�ها... 

ه"ة درس [ـ#ـ9ـعـة ال5ـ�ـ� الIL�{، وع�ف ال�9F� م� أسـ�اره وخـ#ـایـاه، إن�ـا یـ5ـيء ذلـx عـ� [ـ�3ـn مIا
 bXع�ف م� أساس'ات العل� وال	علـى /ـل م� ال  xاألك#�، و53.ز ذل b917اع ال"Pف9ها ال��.3ه وال bیلع

  شS9ا ی�/�، ث� یـ�ـ�ـb و3ـ�ـفـلـ�ـف `'�ا ال 	ع�ف! 
 mالل��ات وال#�/ات ال�ي ت�7اب م� 6ع xوال�عال5.ن ال�وح9.ن في /ل أن�اء ال"ن'ا ـ �6ا في ذل

'ة، أ و /ل مـ� لـه مـ�ـانـة دیـ7ـ9ـة خاصة ب�9 ال7اس ـ ی"ع.ن أن الق"رة على العالج ش9.خ الX�ق ال1̀.
تأت9ه� م� م1ادر ش�ى، 	عX.نها تع�3فات ت�Pلف 6اخ�الف بS9اته� وعقائ"ه�، واأل[Lاء یـعـال5ـ.ن أ	�ا 

م� ك9F�ا م� ال7اس، ول�7ه� ال 	ق��.ن ه�ه الق.g الoP'ة في م5االته� الX#'ة، و�ال /ان أم�ه� /أ
ال�Iع.ذی�... ذلx أن الb9#X أو ال5�اح 	Wل [.ال ع��ه ی"رس أس�ار ال��5 الIL�{... جS3vاتـه 
وخـالیـاه وأنـ�ـ5ـ�ـه وأع�اءه، وs�L3 جادا ع� أسLاب الPلل ال7ف�ي أو الع�.{ أو ال.}'في أو 

  ال#9./'�'ائي أو ال.راثي... الخ، ال�ي حلc 6ال�5".
 

  122 -93من الكائنات الحية ص    الفصل الرابع: قوى خفية تنطلق
هل الق<_ ال�Llة م<ج<دة ف�,ا حقا؟، kاه�ة ?��لLان ت7اول ه�ا الف1ل ع"ة ع7او�3 أب�زها ((

وال\اقات ال�Llة، م1اعi م�ح<ضة م� األساس، الهاالت ال,<رانLة... kاه�ة :LmL9ة، ال ف��� العل�ي 
إن ال�.ض.ع ق" )). ةالفل في م1اعi خا:oللهالة ال\LmL9ة، ع<دة إلى ال <@� ال$��لLاني، الق<ل 

ال��b ال�ي }ه�ت ران عل9ها ال��v9 ال.اضح ألف�ار خا[Sـة  ی�ف�ع وX3.ل، ولق" ألف.ا `'ه /�Lا /ـFـ9ـ�ة، لـ�ـ�
m9ل إلى الغ9#'ات  راودت بـعـ�	أوال وأخ9�ا، ف�7ه� مـ�  �I6 العق.ل، وم7ها قلة قل9لة م� العل�اء، والعل�اء
به�ه األم.ر، ف�جل العل� اله7"{ مFال ی�عامل دائ�ا  ذل�B�6 x نIأته وت��92ه في ب9ـSـة تـ�مـ�وv9��3 لها، و 

مع�W  وفـي مـ1ـ� وفـيل�7ه ق" یW7� إلى تق"	^ األبـقـار بـ7ـفـ^ نـWـ�ة الـعـ.ام،  مع ق.ان�9 العل� ال�اسPة،
أعلى الIهادات،  ومع ذلx 	ع�ق"ون  الLالد الع�2'ة ق" تX1"م 6أسات�ة 	Iغل.ن أرقى ال�تb، و��3ـلـ.ن 

  !ك9F�ا `'�ا 	ع�ق" `'ه الع.ام
 

 150 -123قوى روحية خارقة تثني المعادن ص   الفصل الخامس:
أشار ال��لف أن في أمFل�7ا الIع#'ة نق.ل: إن الع�9 ق" فلقـc ال�5�، ل�� أح"ا ل� 	Iه" ذلx، وال 

ذلـx، لـ�ـ� /�ـ� ال�ـعـادن، وثـ7ـي الـ1ـلـb، وت�ـXـ9ـ�  	��Xـ9ـع أن 	ق"م دل'ال مق7عـا عـلـى إمـ�ـان حـ"وث
الـ1ـPـ.ر 5�6�د ت�ل'K ((الف�� ال�وحي)) عـلـ9ـهـا، أو مـ5ـ�د الW7� إل9ها، م� الW.اه� ال��9�ة ال�ي درسها 
 xع.ا لها تعل'ال، ف��/.ا ذل'X��	 العل�اء، ورآها رؤ3ة الع�9، ف�ل�.ا ��16ها ت�ل'�ا، ل�7ه� ل� m6ع

9"ة اإلن�ان في ال�قام األول، وقـ#ـعـ.ا فـي مـعـامـلـهـ� ال یل.ون علـى شـيء... هـ�ا بـعـm مـا یـ"عـ9ـه لعق
الـ�یـ� 	ع�ق"ون في وج.د تلx الق.g الPارقة. وفي إ[ار ذاك الع7.ان الع�m3 ت7اول ال��لف ع7او�3 ف��'ة 

!، ج�لل�... م�ادع وساح� رع�ی�، 8ت&Lح واجــ ،ج�لل� ی�خل ت2ارب في جامعة س انف<ردم� ق#9ل ((
ج�لل� ج�ی� في ، هل ی�,ي ال�العt و@ع\ل اآلالت؟!، و@علi الغ�8!، ت�Iی� ال�قا�ة یrدq إلى الع12

)) ، أك" في م�5لها إن للعل� م7ه5ا واض�ا، وه. دائ�ا ی�عامل مع ق.انـ�9 هـ�ا ال�.ن وش�ائعه، ف�ن�ا!
ـ9ـهـا وال شـ�وذ، فإذا }ه� ال�Iوذ، فإن ذلx ل'^ عL9ا في القان.ن وهي ق.ان�9 جادة وم�7اسقـة، وال حـ9ـ.د ف

ال�.ني، ل�� العb9 ق" 	B.ن ف79ا، أو في أن�ا� تف�9�نا، ل�� أن�ا� ال�ف�9� ق" ت�.ن ق.3ة، وق" ت�.ن 
العل� ال 	عXي }ه�ه للI.اذ، بل 	�ـاول أن یـ"رس الـWـ.اهـ� الIاذة دراسة د?'قة، عله ی�.صل إلى شاذة. 

اع.جاجها، وه. في ذلx ح�3  أش" ال��ص على أال تفلc م7ه صـغـ9ـ�ة وال /ـ#ـ9ـ�ة، خـاصـة إذا }ـهـ�  س�
... ف��7 ج�9ـعـا ـ في ال.اقع ـ ن�9� وفn فـي م�'Xه أد�'اء 	عXل.ن ق.ان�9 ال�.ن، و3هvؤون I6�ائعه

  ش�ائع ال.ج.د، ال أن ت�9� ه�ه الI�ائع وفn أه.اء ال7اس.

كثيرة، وعـلـى رأسـهـا حـاالت  
األزمـات الـقـلـبـيـة، أو األمـراض  
الـكـلــويــة، أو األورام السرطانية،  
أو غير ذلك من أمراض  
عضـويـة

ـالحـاالت الـكـثـيـرة الـتـي أعلن  
أصحابها أنهم قد أحسوا بالشفـاء  
منها  (والتي فحصها دكتـور  

قد أوضحت  نـولـين) بعد ذلك  
أن األمر ال يخرج عن كونه  
شعوذة ال تجوز إال على أصحاب  
النوايا الطيبة، أو العقول  
الساذجة

أن الخداع قد يذهب بنا إلى  
نهايته، عندما يدعي الناس أو  
يؤكدون وجود عمليات  
جراحية يطلقون عليها اسم  
الجراحات الروحية... فما هي  
قصتها هي األخرى؟

في الشرق  يتحدث الناسـ  
والغربـ  بشيء من اإلثارة  
والدهشة واإلسهاب عن  
((فن)) حديث نسبيا اسمه  
الجراحة الروحية، ويطنبون في  
مـعـجـزاتـهـا الشـافـيـة الـتـي تحـقـق  
مـا ال يـسـتـطـيـع الجـراحـون  
التقـليديون تحقيقه

تناول المؤلف عناوين فرعية  
من قبيل ((الحديث امتداد  

ن والعفـاريت  للقديم، الج
وحفـالت الزار، الزار... جن له  
طقوس!، الطب الشعبي  
وعالقته بالتصورات القديمة،  



6 

 

 

  168 -151هل الشجر أرق إحساسا من البشر ص  الفصل السادس: 
ب�9ّ ال��لف في ه�ا الف1ل أن ه7اك م�ث�ات /9F�ة ت�ث� فـي الـ7ـ#ـات، فـ�ـ�/ـ�ـه مـع حـ�/ـة ال�I^، أو 
سعي ال�5ر ن�. ال5اذب'ة األرض'ة، أو تغ99� م�اره ن�. م1"ر مائي، أو انX.ائه على نف�ه ل'ال، أو 

�ارة... الخ...الخ، /ل ه�ا م"روس ومع�وفة أسLا6ه، وت��Bـ� فـ9ـه عـ.امـل ان��اش أوراقه إذا اش�"ت ال�
كـFـ9ـ�ة، ل'�9� /ل شيء وفn ب�نامج ب"	ع م� ل"ن حB'� خ#9�. وفي إ[ار ه�ا الف1ل ت7اول ال��لف 

�اسi العلi  ،ال,�لة ال ي ان&,O وق9لO ال�س<ل!صلة وث'قة م� ب79ها (( م�5.عة م� الع7او�3 ذات
ال عل�ل ، العلi ی �خل و@�حX تلu ال�1اعi، ت2ارب أخ�_ م� االت&اد ال�<ف�� ي، ��افات!یrلف<ن ال

وفي فق�ة ت���عي   )).هل ال��<ل ته 1 لل�<سLقى؟!، ل$� ال&�<ان یه 1 لل�<سLقى!، خا:ئ م� أساسه
ف�ح وP�3.ف االن�Lاه نّ.ه ال��لف أنه إذا /ان العل� ال�"یs أث#c أن الL7ات 	�^ و73فعل وv�3ن و3أسف و3

و3ف�� و3غ�ى عل'ه...الخ... إلخ، فل�اذا ن�7� عل'ه أنه /ان 	�� لل�سـ.ل ال���3، و7F73ـي ل'ق#ـــل یـ"ه، أو 
یBLي لف�اقه، وv�3ن ل�.ته؟ ل. صح أن للL7ات خ1اال مFل ه�ه الPـ1ـال، ألمـ�ـ� تـ1ـ"یـn حـ�ـایـة الP7ل 

وثه على اإل[الق. ل��... ما هي حj'قة /ل ما وال�عف مع رس.ل اإلسالم، رغ� أن ذلx ل� یc#F ح"
  یFار ع� الL7ات و3قال...؟ وهل حقn العل� م� ذلx شS9ا؟

 

  201 -169الفصل السابع: األطباق الطائرة. . . وهم أم حقيقة؟ ص  
أخ�ار ال��لف إل	1ال الق1" م� ع7.ان ه�ا الف1ل ع"دا م� الع7او�3 الف��'ة ال�ه�ة م� ق#9ل 

العلi ، ووصف م� إن�.انا للyاه�ة نف�ها، حاصلة على درجة د? <راه في العل<موصف آخ� ل���ة ((
م�ل<قات ?<نLة تعاش� أهل األرض!،  ،.Iaف ال&Ljقة، ب�ا.ة األســ\<رة!، خ�عة م\اردة :t9 :ائ�

وأخ��ا... ت�خلO اله�oات العل�Lة لل �ش��!، الLm�2ة األم�@Laة ل ق�م العل<م ت 9,ى الق+Lة!، دل�ل دامغ 
ع� . iاه�ة واح�ة، لyن وال>,yال Oان .� �ع<ن أ:4اقا :ائ�ة!، اخ لفL9على الهل<سة!، ح ى ال
إدر@� ولi یه4} في :t9 :ائ�!، ال�س<ل ی,في أن الy<اه� ال\LmL9ة مع12ات!، k<اه� ج<@ة وفل$Lة 

7الx أن ه 	9I� ال��لف وفي إ[اللة مه�ة .خادعة، ف�صة وص<ل ?ائ,ات ف+ائLة ض�oلٌة للغا.ة!))
}.اه� [#'t'ة /9F�ة ت��اءg لل7اس 16.ر ش�ى، وه� ل5هله� j�6'ق�ها و[#'ع�ها ال 	��X'ع.ن تعل9لها، أو 
ق" 	علل.نها L�vP6الت وأسا[9�، وق" 	�Pلـف الـ�ـعـلـ9ـل مـ� بـ9ـSـة ألخـ�g، أو بـ�9 عـ1ـ� وعـ1ـ�. فالWاه�ة 

دم، ل�� غ9�ه ی�اها على أنها 6اب م� أب.اب الt'#X'ة ذاتها ق" ت�5لى إلن�ان على أنها ن�ی� ش�م قا
ال��اء، أو /�امة م� /�امات الـ�سـل والق"	��9 أو ق" 	7Wها إن�ان آخ� 	t'� في ع1�نا ه�ا [Lقا 

تع"دت األوصاف، واخ�لفc ال�عل'الت، ل�� الWاه�ة واح"ة! ال�n... أنه `'�ا ی"عي ه�الء ال7اس  [ائ�ا...
لى ج7.ح العقل إلى الP'ال، وول.عه 6األسا[9�، ه�ا ب�غ� ال�ق"م ت7اقm واضح. ل�� ذلx ق" ی�جع إ

العل�ي الL5ار ال�{ وضع ب�9 أی"ی7ـا إن5ـازات عل�'ة ض�Pـة ال ن��X'ع لها ح1�ا. والعا?Lة م� اس�7ارت 
  عق.له�، واس�قامc أن�ا� تف�9�ه�.

 

  219 -203مثلث الموت. . . أو مثلث برمودا ص   الفصل الثامن:
ة ه�ا الف1ل /�b ال��لف أن 6عm العق.ل الIL�3ة س.ف تLقى على [ف.ل�ها، مه�ا تق"م في اس�هالل'

بها الع��، أو تX.ر الع1�... مFلها في ذلF�/ xل ال���5ـعـات الـ#ـ"ائـ9ـة الـ�ـي ال تvال ت�م� 6ال�ـ�ـ� 
العـقـ.ل ت�ـاول أن تـvاوج  والـIـعـ.ذة واألشـ#ـاح واألرواح وما شا6ه ذلx، ل�ـ� مـع اخـ�ـالف جـ.هـ�{، فـهـ�ه

فـي أفـ�ـارهـا بـ�9 الـعـلـ� والP�افة، ف�#"و الP�افة لل�جل العاد{ ـ أو ح�ـى ال��عل� ـ و/أن�ا هي عل� 	ق.م على 
أساس، أو /أن�ا ن.ام'^ ه�ا ال�.ن ال�اسPة تـ�ـ9ـ�هـا األسـا[ـ9ـ� والL�vPالت، وت���B ف9ها ق.g 	قف العل� 

مامها عاجvا، وما هـ. بـعـاجـv، لـ�ـ� العv5 ه. ال�{ 	�'X� على 6عm العق.ل!، ـ علـى ح" زع�ه� ـ أ

العالج باإلبر الصينية: حقيقة أم  
خرافة؟، لكن هل اإلبر الصينية  
خرافة؟، تـرشـيـد واجـب)). 

كل ما كتب في هـذا  
المـوضـوع من أوهام لم يكتبه  
عالم أو طـبـيـب فـاحـص مـدقـق، 

رس طـبـيـعـة الجـسـم البشري، د
وعرف الكثير من أسـراره  
وخـبـايـاه، إنمـا يـجـيء ذلـك عـن  
طـريـق مشاهدة يلعب فيها  
التمويه والخداع النصيب  
األكبر

أن الطبيب أو الجراح يظل  
طوال عمره يدرس أسرار الجسم  
البشري... جزيئاتـه وخـاليـاه  
وأنـسـجـتـه وأعضاءه، ويبحث  

ن أسباب الخلل النفسي  جادا ع
أو العضوي أو الوظيفي أو  
البيوكيميائي أو الوراثي...  
الخ، التي حلت بالجسد

تناول هذا الفصل عدة عناوين  
أبرزها ((هل القوى الخفية  
موجودة فينا حقـا؟، ظاهرة  
كيرليان والطاقـات الخفية، 
مزاعم مدحوضة من األساس،  
الهاالت النورانية... ظاهرة  

التفسير العلمي للهالة  طبيعية،  
الطبيعية، عودة إلى التصوير  
الكيرلياني، القول الفصل في  
مزاعم خاطئة))

العلم ال يعطي ظهره للشواذ، 
بل يحـاول أن يـدرس الـظـواهـر  
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وفي الع7او�3 الف��'ة ال�ال'ة، ذ/� ال��لف ع"ی" م� الق1  الIائعة ال�ي ت7اولها /ّ�اب غ9� مه�ة ملS9ة 
9 لعها اخ فO ال\ائ�ات دون أث�!، وال�ف� ت6الP�افات والL�vPالت و2ع9"ة ع� ن1.ص ومLاد¢ العل�. ((

ق<_ خLlة!، م�ل� ال�ع8 ب�qء م�ا ی�ع<ن، ت<ضLح الدعاءات �ا:لة، هل ه,اك ق<_ خLlة تع\ل 
األق�ار ال,ا�Lة؟، ف�@ة ت<�] ال1م� وت�في ال�ف�!، خ�افة اس�ها قارة أ:الن\� الغارقة!، ل$� قافلة 

 .((���قات الفائقة ال�/اء و�3ع ال��لف في خات�ة الف1ل ت�اؤال ح3.9ا: هل جاءت ه�ه ال�Pل. العلi ت
والعل� وال��ارة، م� م�افات 	�� على العقل الIL�{ ت1ـ.رهـا، لـ�ـ�ـ.ن رسـالـ�ـهـا خـXـف ال7اس، و�غ�اق 
ال�ف�، وت�X'� الXائ�ات، وس�قة ال#هائ�، و�قامة ال.الئ�، ونI� ال�عb في أرجاء ه�ا الـ�ـ./ـb، دون أن 

ت1ال 6العل�اء في م�اص"ه� أو معاه"ه� أو مـ�اكـv بـ�ـ.ثـهـ�، لL�9ادل.ا یـ�ـلـفـ.ا أنـفـ�ـهـ� ولـ. مـ�ة واح"ة 6اال
  معه� ال�أ{ والعل� في حj'قة ه�ه األك.ان ال�ي ت��" ح.ل7ا وح.له� 6غ9� ح"ود؟

 

  229 -221الفصل التاسع: هل لألهرام ((معجزات)) تعطل الشرائع الطبيعية؟ ص  
��o<ن إلى العلi!، ت2ارب في ال�ع�ل((. �))، أك�فى ال��لف بهاذی� الع7.ان�9 وفي داخل اله�م! ال�ی

في ه�ا الف1ل وذ/� روا	ات ت�.{ معv5ات االه�امات وقام ب�ف97"ها وفقا ل�Lاد¢ العل� ال�5�3#ي للق�اء 
 و�3'& ال��لف ال�ي /انc ت�'X� على العق.ل م�7 مSات ال��. على /9F� م� الL�vPالت والP�افات

ال�اض�، ف�ع ت�ل'�7ا 6أن اله�م  الع.دة إلى مFل ه�ه ال�5ـارب فـي عـ1ـ�نـا6أن ن�� ال ن5" غ�اضة في 
الـ�ـــي عـIـــIـــc فـي الـعـقـــ.ل، إال أن ذلـx االســـ�ـ7ـ�ـاج  ـ حj'قة /ان أو ن�.ذجا ـ ل� 	�قn ((ال�ع5ـvة))

الف1ل في  أوال، ح�ى نع�ف الق.ل ((ب�وت./.الت)) العل� ال�5�3#ي، إذ الب" م� ال�5ـ�2ة الـعـفـــ.{ ال تــقــ�ه
  ال��ائل ال�ي تغ� عل9ـ7ا، ح�ى ل. /انc تافهة!

 
  الخاتمة

 b5يء ـ في أغل	افات هار2ة م� ال7.اف�، ألن العل� �Pت الvاب، قفLال.اقع أن العل� إذا دخل م� ال
ـلــx ال�L.ث الP�ا`'ة مق.مات األح'ان ـ م��ل�ا 7�6ه5ه الق.�3 الـ�{ ال خـ"اع فـ9ـه وال تـ"لـ9ـ^، ولـ. /ـانـc لـ�

جادة، ودعامات قـ.3ـة، s9�6 تعXـي الـ7ـ�ـائـج ذاتـهـا، مـع تـ�ـ�ار الـ�ـ5ـارب نف�ها، الس�Xع7ا أن نق.ل إنها 
تقـ.م عـلـى أسـاس ی�Lع ن�W ه�ا ال�.ن وش�ائعه، وعـ7ـ"ئـ� قـ" یـعـ.د الق1ـ.ر إلـى عـقـ.لـ7ـا، والبـ" ـ وال�ـال 

نX.ر م"ار/7ا، ون�.ر ت5ـار2ـ7ـا، لـ7ـ1ـ#ـح مـ� تـلـx ال�j'قة قاب ق.س�9 أو أدنى. ف�� م� ن�ائج كـ�لـx ـ أن 
أمام العل�اء ـ س.اء في معامله� أو معادالته� ـ وران عل9ها 6عm ال�Iوذ أو ال�9.د ع� ال�7هج  ب�زت

عل�9ـة، فإذا أع9ـ"ت مـ�ة ومـ�ة ال�{ ی�اود عق.له�، وق" 	B.ن هـ�ا الـIـ�وذ نـات5ـا مـ� خXأ في ال�5�2ة ال
وم�ات، 	Wه� ((ال�Iوذ)) نف�ه، وع7"ئ� نع��ف 6أن7ا أمام }اه�ة ج"یـ"ة ومـ�ـ�ـــ�رة، والبـ" وال�ـال /�لx أن 
نX.ر مفا£'�7ا وت5ار72ا، ون1قـل معـارف7ا، ح�ى ن1ـل إلـى سـ�ها وتفاص9لها، ف�9#�9 ل7ا أنها ل'�ـc شـاذة، 

 1ـح ع� حj'ق�ـه ل�ـل األج9ـال ال�ـا6قة.بل هـي شيء ج"ی" ل� 	ف

  

الكتاب ممتع ومفيد لكل المهتمين والمتخصصين وأيضا القـارئ المستنير حتى يساعدهم على  
تبيان الفرق بين الفكر األسطوري والفكر العلمي. ففي الكتاب الكثير من القصص والروايات  

تواتر من جيل آلخر وأثرت على االدراك  المثيرة المرتبطة بالخزعبالت والخرافـات التي تناقـلت بال
السلوكي الجمعي عند طائفة من الناس وفيه أيضا تناوالت داحضة ومناكفة بشكل علمي لكل  

 . ذلك اإلرث الثقـافي الذي تسيطر عليه القصص الخرافية واالساطير العجيبة.

الشاذة دراسة دقيقة، عله  
يتوصل إلى سر اعوجاجها، 

هنالك ظواهر طبيعية كثيرة  
تتراءى للناس بصور شتى، وهم  

لهم بحقيقتها وطبيعتها ال  لجه
يستطيعون تعليلها، أو قد  
يعللونها بخزعبالت وأساطير، 
وقد يختلـف الـتـعـلـيـل مـن بـيـئـة  
ألخـرى، أو بـين عـصـر وعـصـر

الواقع أن العلم إذا دخل من  
الباب، قفزت الخرافـات هاربة  
من النوافذ، ألن العلم يجيءـ  
في أغلب األحيانـ  متسلحا  

هجه القويم الـذي ال خـداع  بمن
فـيـه وال تـدلـيـس

لـو كـانـت لـتـلــك البحوث  
الخرافية مقومات جادة، 
ودعامات قـويـة، بحيث تعطـي  
الـنـتـائـج ذاتـهـا، مـع تـكـرار  
الـتـجـارب نفسها، الستطعنا أن  
نقول إنها تقـوم عـلـى أسـاس  
يتبع نظم هذا الكون وشرائعه، 

يـعـود القصـور    وعـنـدئـذ قـد
إلـى عـقـولـنـا، والبـدـ  والحـال  
كـذلـكـ  أن نطور مداركنا، 
ونحور تجـاربـنـا، لـنـصـبـح مـن  
تـلـك الحقيقة قـاب قوسين أو  
أدنى

  

كامل النص:   رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR126MaanTheConfusedManBetweenScience&Superstition.pdf 

  
  
  
  
  

 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR126MaanTheConfusedManBetweenScience&Superstition.pdf
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 "جائزة  البحث العلمي علي زيعور  
 2022 لشبكـة العلــــوم النفسيــــــة العربيـــــــــة

  شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf  

 ارتباطات ذات صلة 
  دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 

الفـايس بوك   دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على ا   

https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks 
 

***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )االصدار الثاني عشر(  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  جزاتالمن من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
 

 2021 للعــام عربيةال النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  
 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 ـامللعـــ  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 
  

  2022للعام    ية بموسسة العلوم النفسية العربيةالعضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3@

  

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  فـامتنا فـأوطاننا، مجتمعاتنا فترقى بانساننا، نرقى معا
 

 

  


