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ملخ�س البحث
 لقــــد متتــــع املو�صيقــــار زرياب مبقام بــــارز ومكانة عاليــــة يف العامل العربي 
والجنبــــي علــــى ال�صــــواء، وذلك ملــــا قام به مــــن ابتكارات واإجنــــازات علمية 
كبــــرية يف �صتى جمالت الفنون املو�صيقيــــة والثقافية والجتماعية، ومن 
خــــالل تاأ�صي�صه لأول مدر�صة منهجية لن�صر وتعليم الثقافة املو�صيقية يف 
املغــــرب العربي والأندل�ــــض، فكان بحق اأحد علماءنا العظــــام الذين اأناروا 
طريــــق العلم واملعرفة لالأجيــــال الالحقة واأ�صبح الأمنوذج والقدوة التي 
يحتــــذى بهــــا، فهو�صاحــــب املنهج العلمــــي يف التعليم املو�صيقــــي الذي �صار 

على خطاه كل من جاء بعده.   
     يتكــــون البحــــث مــــن خم�صــــة حمــــاور؛ تناولنــــا يف املحــــور الول منــــه 
الطــــار املنهجــــي للبحث. وتطرق املحور الثــــاين اىل اأ�صل زرياب؛ وتاأريخ 
ولدتــــه ووفاتــــه، وا�صباب هجرته من بغداد. وجاء يف املحور الثالث زرياب 
فنــــان متعــــدد املواهــــب، وزريــــاب مبتكــــر و�صانع لالأعــــواد، وزريــــاب مبتكر 
الآلت املو�صيقيــــة اجلديــــدة، اما املحور الرابع فقد تنــــاول مدر�صة زرياب 
املو�صيقيــــة املنهجيــــة، ومميــــزات مو�صيقى زريــــاب، واأخــــرياً اأختتمنا بحثنا 
باملحور اخلام�ض الذي ثبتنا فيه عدد من النتائج والتو�صيات ف�صاًل عن 

املراجع العلمية التي اعتمدنا عليها يف اجنازنا للبحث.

االبعاد الباراسايكولوجية بين 
الشخصية والحدث في فلم بيت االرواح

م . �سذى ح�سني حممد العاملي
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Films are almost dealing with the Parapsy-
chology as horror movies, that require a 
display and accurate watch for the purpose 
to recognize and know the nature and form 
of the case covered by the supernatural and 
treatment embodied in the film.
An overlap comes in the opinion of the re-
searcher during the overlap of subject of the 
Parapsychology in the field of psychology and 
human nature, composition and psychologi-
cal repercussions of their actions in life. So 
many of the films Parapsychology classified 
as horror movies.
The mazes can exercise influence on the 
human mind is closed using the features of 
most of the mazes leisure pavilions in the 
contemporary horror film.  and the image of 
the fact that the pursuer through the maze 
of the endless acquires What to the richness 
and full of literature and mythology.
There are some examples of spaces of gal-
leries, such as tunnels, the train station sub-
systems and caves, ghost trains and sub-
ways.
Researcher was an example of a movie that 
dealt with one aspect Parapsychology Ex-
ample movie )house of the spirits) & (Final 
Destination).
In this research the researcher analyzed the 
aspects Parapsychology in the movie (House 
of the Spirits) to reach areas of knowledge 
in the cases with the main character in the 
film.

Abstract
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مقدمة
يعد البارا�صايكولوجي هو اململكة الوحيدة لال�صتعالم املو�صوعي الذي عرفت فيه جميع الظواهر 

�صلبياً، عرف بتعابري ا�صت�صفت التف�صريات الطبيعية. )جمي�س الكوك 2003(.
 وهـــو البحـــث عن الظواهـــر اخلارقة مثل امتـــالك املعلومات مـــن الظواهر مـــا وراء الطبيعية، 
والقـــدرة على التحكـــم عن بعد، لقد حاولت معظم العلوم تف�صـــري الظواهر اجلديرة باملالحظة 
كمـــا حاول علماء درا�صـــة اخلـــوارق مراقبة الظواهر غري املف�صـــرة. ويف اأمريـــكا فقد قاد بانكي 
رايـــن )1895- 1980( جتـــارب البارا�صـــايكولوجي يف جامعة ديـــوك )Duke( عام )1930( 
وا�صـــتمر عمله يف مركز راين للبحوث ويف خمتلف املختربات عـــرب البالد حيث ركزت التجارب 
مبدئياً على االدراك األالح�صـــي )ESP( والتحكم عن بعـــد )Psycho Kinesis والروؤية عن بعد 

واالإ�صقاط األنجمي.
وعلى اأقل تقدير يوجد ن�صـــف دزينة من مراجعات يف درا�صـــة خوارق الال�صـــعور، وعلى اأية حال 
فقد متيز البحث يف هذا املجال باملكر واالحتيال والعجز يف توثيق التجارب امل�صيطر عليها ب�صكل 

منا�صب وتقييم البيانات االح�صائية1، 2.
وكان مـــن بني العديدين الذين ا�صـــتمروا يف التو�صـــع يف عمـــل راين هما االأمريكيـــان الوحيدان 
)جارل�س تارت( و )داميوند مودي(، كما در�صـــت وكالة املخابرات االأمريكية والقوة الع�صـــكرية 
للواليات املتحدة وعينوا علماء بار�صـــايكولوجيون ودر�صـــوا زعم الروحانيـــات ، وقد نبذ )راين( 
البيانات التي ال تدعم اعتقاداته، مدعيا موا�صـــيع كانت �صتح�صـــل على اجابات خاطئة ب�صـــكل 

متعمد )تنتقد خوارق الال�صعور(. 
اأن اأي غرابـــة اح�صـــائية تن�صـــب اىل اأحداث مـــا وراء طبيعية. ومن وجهة نظـــر الفيزياء يظهر 
وجود م�صكلة رئي�صة مع الفر�صية واالكت�صاف املزعوم من قبل بع�س علماء خوارق الال�صعور تلك 
امل�صـــافة املكانية غري ذات عالقة بخوارق الال�صـــعور. واأن كل قوة مـــن القوى االأربع املوجودة يف 
الطبيعة ت�صـــعف بفعل امل�صافة ، وهكذا فقد اأ�صار اني�صتاين يف ر�صالته اىل الدكتور جان ايروالد 
)هذه االإ�صـــارات هـــي دالالت قوية جداً، ذلك اأن م�صـــدراً جمهوالً قد يحتـــوي على اأخطاء غري 

منتظمة يف جتارب خوارق الال�صعور(. )غادر، 981، 153(.
اأذا ا�صـــتطاع باحثون اآخرون اأن ين�صـــخوا النتائـــج مع املزيد واملزيد من االختبارات ال�صـــارمة، 
عندئذ �صي�صـــبح من املحتمل قيا�س االأحداث ال�صـــببية اإىل حد كبري. اأذن ميكن اأن جتد امل�صكلة 
ال�صـــبب ، ومـــن املحتمل اأن تتحول لتكون قوى روحية مل يالحظهـــا الفيزيائيون حتى اأالن. اأال اأن 

هذا غري حمتمل الظهور.

1  Alcok, James E. Science and Supernature: a. Critical Appraisal of Parapsychology (Buffalo, N.Y; Prometheus Books, 1960.

2  Gardner, Martin Fads and Fallacies in the Name of Science, New York, Dover Publications, Inc, 1957, p. 25.
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الف�سل االأول : االطار املنهجي
م�سكلة البحث:

يعتمد البارا�صايكولوجي على القدرة اخلفية )الال�صعورية( وغري امللمو�صة يف الفرد على حدوث 
العمل الذي اأ�صبح ل�صعوبة تف�صريه يعد من اخلوارق.

واأكدت الدرا�صات على اأن القدرة على حتريك االأ�صياء الثقيلة ورفعها يكون بحاجة اىل الرتكيز 
ملـــدة طويلـــة بحالة ت�صـــبه �صـــحن النف�س بطاقة خفيـــة. وعنـــد الو�صـــول اىل ذروة الرتكيز تبدو 

ال�صخ�صية وكاأنها فقدت اإبداعها.
ويوؤكـــد العلماء اأن ال�صخ�صـــية ميكن ان ت�صـــيطر على الطاقة من املحيط الذي يحيط بج�صـــمها 

لتفرغه مرة اأخرى باجتاه املادة التي تريد حتريكها.
وقد تخر ال�صخ�صية )�صاحبة التجربة( مغ�صياً عليها بعد اأو اأثناء التجربة اأو قد ترتك عالمات 
حـــروق على اجللد اأوقد ي�صـــاحبها ارتفاع يف �صـــغط الـــدم وحاالت تعرق �صـــديدة اأو توقف عن 
التعرق متاماً، وفقدان للوزن ي�صـــل اىل اأكرث من كيلوغرام واحد لتجربة ت�صـــتمر الأقل من �صاعة 
واحدة.وكذا التغريات التي ت�صـــاحب ال�صخ�صية طوال فرتة التجربة التخاطرية حيث التواءات 
معديـــة موؤملة باال�صـــافة اىل مغ�س كلوي يرافقها �صـــحوب و ا�صـــفرار يف اجللـــد واىل اأخره من 
احلاالت امل�صابهة، وهذا ماال يتف�صر مع اأحداث الفيلم حيث �صخ�صت املمثلة مرييل �صرتيب دور 
كالرا التي متلك هبات خارقة.وهذا ما الحظته الباحثة لدى م�صاهدة الفيلم الأول مرة لذا ارتات 
اأن تبحث يف جوانب الك�صـــف عن الظواهر البارا�صـــايكولوجية لل�صخ�صـــية يف الفيلم ومقارنتها 

بالظواهر البارا�صايكولوجية املعروفة يف احلياة.
لذا تكمن م�صكلة البحث يف ال�صوؤال التايل:

هـــل اأثرت االأبعاد البارا�صـــايكولوجية التي متتلكها �صخ�صـــية البطلة على اأحـــداث الفيلم )بيت 
االأرواح( ؟. 

اأهمية البحث واحلاجة األيه:
تكمن اأهمية البحث يف درا�صـــة الظواهر البارا�صايكولوجية وايجاد العالقة بني �صخ�صية الفيلم 

التي تتمتع بهذه الظواهر، وتاأثريها على احلدث يف الفيلم ال�صينمائي )بيت االأرواح(.
كمـــا تتجلى اأهميـــة البحث بالفائدة على املهتمـــني يف جمال الفنون ال�صـــمعية واملرئية من طلبة 

معهد وكلية الفنون اجلميلة والعاملني يف الو�صط الفني تلفزيون-�صينما.

اأهداف البحث:
يهدف البحث اىل الك�صـــف عن اجلوانب البارا�صـــايكولوجية وت�صخي�صـــها ودرا�صتها يف الدراما 

ال�صينمائية والتلفزيونية من خالل ال�صخ�صية الرئي�صة يف فلم بيت االأرواح.

حدود البحث:
االأبعاد البارا�صايكولوجية، التخاطر، التنبوؤ، التحكم عن بعد يف ال�صخ�صية الرئي�صة يف فلم بيت 

االأرواح عن رواية ايزابيل اليند اأخراج بيل اوغ�صت اأنتاج 1994 -ت�صيلي.
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حتديد امل�سطلحات:
البارا�صايكولوجي: هو درا�صة التفاعل بني االأحياء وبيئتها ذلك التفاعل غري املنقول بالو�صائط 
احل�صـــية واحلركية املعروفة لدينا. وقد ا�صـــتخدم هذا امل�صطلح من قبل ج.ب والراين يف 1934 
الأول مرة3. ويعرفه رزوق اأنه نظري ال�صايكولوجي، ويعرفه اأنه ذلك الفرع �صديد ال�صبه بعلم النف�س 

والذي يبحث يف التخاطر وغريه من الظواهر الواقعة على هام�س نطاق البحث العلمي4.
اأما التعريف الجرائي الذي تو�صلت األيه الباحثة فهو:

اأن البارا�صكولوجي. علم يدر�س الظاهرات امل�صتغلقة عن الفهم واخلارقة للطبيعة وغري املاألوفة 
ويحـــاول اأن يجد لها التف�صـــري العلمي والفكري املنا�صـــب. وتكون هذه القـــدرات على نوعني: اأما 
خـــربات عقليـــة، اأو تاأثـــريات ماديـــة .فـــاالدراك العقلي هو االدراك فوق احل�صـــي، وهـــو اأدراك 
ال�صـــخ�س ل�صيء ما خارج ذاته، والذي اكت�صبه دون ا�صـــتخدام احلوا�س اخلم�س، ويت�صمن هذا 

النوع، التخاطر، اجلالء الب�صري، التنبوؤ.
اأما الظواهر التي تنتج تاأثريات مادية فتندرج حتت عنوان ال�صيكوكينزيا )التحريك النف�صي(.

ال�صخ�صـــية:يعرفها هانك�ـــس )على اأنهـــا داللة للعالقـــات املميزة حلروف اللغـــة وكذلك ملجمل 
ال�صفات التي تيمز فرد عن اأخر(5.

اأما اأحمد عزت فيعرف ال�صخ�صـــية على اأنها )وحدة متكاملة من �صـــفات يكمل بع�صـــها بع�صـــا 
ويتفاعل بع�صها مع بع�س فالذكاء واملثابرة وال�صيطرة والتعاون وغريها ال تبدو فرادى يف �صلوك 

الفرد بل تبدو جمتمعة مندجمة تطبع �صلوكه بطابع خا�س(6.
اأما التعريف الجرائي الذي تو�صلت األيه الباحثة:

ال�صخ�صـــية هـــي ذلك الفرد الـــذي يتمتع بعدد كبري من ال�صـــمات مع اختـــالف يف مقادير هذه 
ال�صمات والتنوع يف جتمعاتها بني فرد واأخر اىل احلد الذي ال ميكن اأن يت�صاوى فيه فردان مهما 

ا�صتندت بينهما القرابة وت�صابهت لديهما الظروف احلياتية.
احلدث:

حدث )احلديث( اخلرب قليله وكثرية، وجمعه )اأحاديث( على غري القيا�س.
وهو حادث يالحظه االن�صان، اأو تقع عليه العني، يكون يف ذاته مت�صل باأ�صا�صه اأو قرينته املكانية، 

اأال اأن فيه من ا�صتدعاء النظر ما يكفي الن يحدث تاأثريه حينما يقع.
اأما اأر�صطو فيعرف )احلدث( على اأنه هو الدراما7. ويعني باحلدث لي�س جمرد جمموعة حوادث 
حتدث ل�صـــخ�س واحد.ويجب اأن تتوفر لها عدة �صـــروط اأولها اأنها ت�صكل كائناً ع�صوياً لو حذف 
منه جزء اختل الكل... ويف احلدث الذي حتاكيه الدراما ال ميكن اأن ينفرد اجلزء بوظيفة معينة 

بل ي�صتمد وظيفته من عالقاته باالأجزاء االأخرى اأي بالكل.
وال ميكـــن للحدث الدرامي اأن ي�صـــبه احلدث مبعناه املاألوف يف احليـــاة فهو لي�س اأي حدث.. اأنه 
حدث له كيان ع�صـــوي8. )و�صتاأخذ الباحثة بهذا التعريف كونه يتفق مع متطلبات اجراءات هذه 

الدرا�صة(.

3 د.ريكان ابراهيم. مقدمة يف البارا�صيكولوجي )علم القوى اخلارقة( ط2، 1982، بغداد، �س23.
4 رزوق، �صعد، مو�صوعة علم النف�س، ال

5-  Hanks, p (ed) Ensyclopaedia world Dictionar, London, London of hamlyn, Publishibg group. middle, sex, 1974, p. 28-286.
6- اأحمد عزت راجح، اأ�صول علم النف�س، اال�صكندرية، املكتب امل�صري احلديث، ط، 1976، �س432. 

7- د. ر�صاد ر�صدي، نظرية الدراما من اأر�صطو اىل اأالن. دار العود، بريوت، 1975، �س18.
8- نف�س امل�صدر ال�صابق، �س2.

م . �صذى ح�صني حممد العاملياالبعاد البارا�صايكولوجية بني ال�صخ�صية واحلدث يف فلم بيت االرواح



112 األكاديمي

الف�سل الثاين : االطار النظري
املبحث االأول

ماهية البارا�سايكولوجي
يعـــرف البارا�صـــايكولوجي على اأنه ذلك العلم الذي يعنى بالدرا�صـــة العلميـــة املنهجية لظواهر 
االدراك فـــوق احل�صـــي وظواهر التحريك النف�صـــي ويبحـــث يف جميع الظواهر الغام�صـــة وغري 

املاألوفة واخلارقة للطبيعة وهو �صديد ال�صبه بعلم النف�س.
اأن كلمة بارا�صيكولوجي ا�صتخدمت الأول مرة يف اأملانيا يف القرن التا�صع ع�صر ويعتقد اأن الفيل�صوف 

النف�صاين »ماك�س ديوار« )1867-1947( الذي ا�صتخدم هذا امل�صطلح الأول مرة9.
اهتـــم االن�صـــان منذ القدم بدرا�صـــة الظواهر املتعلقة به وخا�صـــة الفكرية منها حيث ن�صـــاأ علم 
الفرا�صـــة عرب التاريخ االن�صـــاين اذ ا�صتطاع االن�صـــان من جمرد نظرة يلقيها على بع�س اأع�صاء 

االن�صان اأو اأثر من اأثارة اأن يدرك الكثري من �صريته واأخالقه وتاريخه.
وقـــد عرف هذا العلم قدماء امل�صـــريني واأ�صـــار األيه اأبو قـــراط وكتب عنه جالينو�ـــس واألف فيه 

اأر�صطو والرازي واأبن ر�صد10.
ويعتـــرب تاريخنـــا العربي واال�صـــالمي حافـــال باأمثلة عديدة ل�صـــفوة من رجـــاالت العرب الذين 
امتلكوا قدرات خارقة تدخل يف اأطار الظواهر التي يعنى البارا�صـــاميولوجي بدرا�صـــتها. ولنا اأن 
نذكـــر واحـــدة من قدرات االأمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�صـــالم( وهي قـــدرة التنبوؤ باأحداث 
امل�صتقبل )Pre Cognition( حيث اأم�صى االأمام علي )عليه ال�صالم( حياته يف كنف الر�صول 
االأعظـــم حممد )�صـــلى اهلل عليه و�صـــلم( يف رحـــاب الطهر واالأميان ويف ظـــل العقيدة واملبادئ 

ال�صامية.
ومن خطبه امل�صـــهورة »ف�صـــاألوين قبل اأن تفقدين فو الذي نف�صـــي بيده ال ت�صاألوين عن �صيء فيما 
بينكم وبني ال�صـــاعة، وال عن فئة تهدي مائة وتقبل مائة اإال اأونبئكم بناعقها وقائدها و�صـــائقها 

ومفتاح ركابها وحمط رحالها، ومن يقتل من اأهلها قتال ومن ميوت منهم موتاً.
ولقد �صدق فيما قال وهو معروف ب�صدقه ومن االأمور التي ذكرها وحتققت اأخباره عن احلجاج، 
وما اأخرب به من اأمر اخلوارج بالنهروان، وما قدمه اىل اأ�صحابه من اأخباره يقتل من يقتل منهم، 
واأخبـــاره بعـــدة اجلي�س القادم األيه من الكوفة حينما ذهب اىل الب�صـــرة حلرب اأهلها، واأخباره 

عن هالك الب�صرة بالغرق، وهالكها مرة اأخرى بالزجن.
اأن االأعمـــال اخلارقة التي جتاوز االدراك احل�صـــي يف دالها ومدلولها واقعا يتاأرجح بني التجربة 

النظرية والتجريب العلمي، ومما ال ميكن �صده االأول متاما اأو ربطه بالتايل اأطالقا.
اأن املعجزات الر�صالية النبوية والكرامات القد�صية تقدم �صورة حقيقة لهذا الواقع امل�صهود، وهو 

بذلك يعرب عن مفهوم التوثيق املادية امللمو�صة لي�صتقر يف نزعة اأميانية غيبية اأمنة مطمئنة.
اأن املعجزات الر�صالية النبوية والكرامات القد�صية تقدم �صورة حقيقة لهذا الواقع امل�صهود، وهو 

بذلك يعرب عن مفهوم التوثيق املادية امللمو�صة لي�صتقر يف نزعة اأميانية غيبية اأمنة مطمئنة.
مـــن املمكن االجتهاد يف االجابة عن �صـــوؤال ملاذا الكرامة اأو املعجزة، وتـــوؤول النتائج االعجازية 
لغايـــة تر�صـــيخ االأميان باهلل واحـــداً، اأال اأن من ال�صـــعب التوغـــل يف )اَلية( املعجـــزة والكرامة 
)ميكانيكيتهما( اأي طبيعتها الفيزياوية اأو البايولوجية اأو ال�صايكولوجية قدر تعلق االأمر )بنوع( 

9- عبد احلميد احلارث، البارا�صايكولوجي احلياة، ن�صرة ثقافية �صهرية، مركز البحوث النف�صية-جامعة بغداد، اجلادرية، ع1، 1992، �س24.
10-عبد احلميد احلارث، غ�صان ح�صني �صامل، نوافذ بارا�صايكولوجية، 2002، �س22.
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املعجزة اأو الكرامة واالن�صان �صاحب املعجزة اأو الكرامة.
ومع هذه اال�صـــتحالة تنب�س وم�صات من دائرة البارا�صايكولوجي قد )تتوافق( مع بع�س جوانب 
املعجزة اأو الكرامة وال تتفق مع كل حمتواهما، ذلك اأن البارا�صيكولوجي كا يزال )اأطاراً( بينما 
اَليـــة املعجـــزة اأو الكرامـــة ما تزال )�صـــراً( ربانياً يقع حتـــت تاأثري قوله تعاىل )ويـــوم يقول كن 

فيكون(. �صورة االأنعام، االَية: 73.
)وان قولنا ل�صيء اأذا اأردنا اأن نقول له كن فيكون(. �صورة النحل، االَية 40.

و)�صبحانه اذ ق�صى اأمراً فامنا يقول له كن فيكون(. �صورة مرمي، االَية: 35.  
وما مياثل هذا امل�صـــمون الكرمي، اأال اأن معادلة )كن فيكون( ت�صـــتوقف املتاأمل يف كل علم ح�صب 

الت�صل�صل )املنطق-اأجرائي( االأتي:
كـــن: معنـــى جمـــاوزة القوانـــني وتخطـــي الفيزياويـــة والبيولوجيـــة وال�صـــايكولوجية املك�صـــوفة 

وامل�صتورة.
فيكون: مبعنى حتقق �صيء ال ت�صتطيع تلك القوانني والنظم حتقيقه بذاتها لذاتها اأو لغريها11.

فمثـــالً يتطلـــب )بعث امليت( اأعادة عمل )ال�صـــاعة البيولوجية( يف ج�صـــد االن�صـــان امليت ليعود 
ج�صـــمه حيـــاً، وان اأعادة هذه ال�صـــاعة اأم العمـــل بانتظام ودقته كما يف اأول حياة االن�صـــان يعني 
وجـــود )قوة( جتمع بني العلم بكل �صـــيء ظاهر وباطن، وارادة لتنفيذ وقراره اذ بهما االأن�صـــجة 

احلية اأذا ما تعطلت عن العمل )�صاعتني-4 �صاعات( فكيف ت�صتعيد حيويتها اأذن.
وهـــي تالفـــة منذ �صـــنني اأو من اأيـــام؟ وان ما تذكرنـــا اأنواع االأن�صـــجة التالفة وهي عـــدة اَاللف 

وا�صتذكرنا )وظائفها( وهي اَاللف االأنواع �صمن االأجهزة واالأع�صاء.
�صـــعقتنا املفاجاأة بهولها ازاء �صـــخامة )االجناز( يف معجزة اأحياء املوتى على يد �صيدنا ر�صول 

اهلل عي�صى )عليه ال�صالم(، باأذن اهلل12.
لذلك فاأننا نرى اأن البارا�صايكولوجي على الرغم مما حققه من توثيق للخوارق واالدراكات فوق 

احل�صية، فاأنه مل ي�صجل حالة واحدة من طراز اأحياء املوتى.
ولكـــن هنـــاك اأعجـــاز ما دون اأحيـــاء االأموات منطاً و�صـــيغة وال يقـــل عنه اجنازاً مما ي�صـــتطيع 

البارا�صايكولوجي التوافق معه واالرتقاء األيه.
ومن االأمثلة على ذلك وما يتجاوز كل قوانني الفيزياء يف القدرة وال�صرعة واحلركة نتذكر ق�صة 
انتقال عر�س بلقي�س ملكة �صـــباأ من اليمن اىل القد�س يف فل�صـــطني قبل اأن يرتد طرف �صـــليمان 

النبي )عليه ال�صالم( األيه مبدة تقل عن الثانية اأو هي الثانية نف�صها.
ومـــن وجهة نظـــر التكرار املتناظرة يف املعجزة فان ما يوازي اأعجـــاز نقل عر�س بلقي�س اأو يرقى 
عليه هو اأعجاز اال�صـــراء بر�صـــول اهلل حممد )�صـــلى اهلل عليه و�صـــلم( من امل�صجد احلرام اىل 
امل�صـــجد االأق�صـــى والعروج به اىل ال�صـــماء العليا فعودته اىل فرا�صـــه على االأر�س مبكة يف ليلة 

واحدة.
و يف العهد االنتقايل يف القرن الرابع ع�صـــر الذي قادنا للنه�صـــة يف القرن ال�صابع ع�صر وبعد اأن 
بداأت العلم يف�صـــر الكون على اأ�صـــ�س علمية وريا�صـــية وتخلى عن املفاهيم املثالية، بداأت مكانة 
القوى اخلارقة ت�صعف. ومل يعد لها مكانا يف القرن التا�صع ع�صر، ولكن يف القرن الع�صرين ظهر 

تبدل يف النظرة العلمية ووجدت اأ�ص�صا جديدة للفكرة حول كيفية فعل االأ�صياء.
11- عبد احلميد احلارث، البارا�صيكولوجي واحلياة والنقد الذاتي، ع6، كانوا الثاين-�صباط-اَذار، 1993، مركز البحوث النف�صية-جامعة بغداد، �س16. 

12- عبد احلميد احلارث، البارا�صايكولوجي واحلياة، م�صدر �صابق، �س17.
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انتع�صت يف هذه احلقبة اأفكار القوى اخلارقة؟ )االدراك فوق احل�صي( مثل اال�صت�صفاف والتنبوؤ 
وغريها الكثري.فاأن�صـــئت يف لندن جمعية االأبحاث الرومانية عام )1882( ودر�س املنتمون األيها 
احلاالت التي حدثت وحاولوا خلق املواقف التي ميكن اأن حتدث هذه الظواهر وهذه هي الطريقة 

التجريبية يف بحث الظواهر النف�صية غري العادية13.
ثم اأن�صـــئت على غرارها فيما بعد اجلمعية االأمريكية لالأبحاث الروحية، وي�صـــري )مارك كيج( 
و )دويـــل( اىل جتربة اأجريت عـــام )1917( اأجراها باحث يدعى »كوفـــر« وتعترب من التجارب 
النموذجية الرائدة يف جمال االدراك اجل�صـــمي غري االعتيادي، حاول فيها الباحث نقل اأفكاراً 
ماأخوذة من بطاقات ورق اللعب اىل و�صطاء ورومانيني فوجد اأن االأمر يف النتيجة اأن يخرج عن 

ال�صدفة. لدى املجموعتني14.
وحـــدث يف بدايـــة الثالثينات تطوراً كبرياً عندمـــا بداء )رايـــن B. Rhine Joseph( يف جامعة 
ديوك )Duke( باختبار الظواهر النف�صـــية غري العادية15.وقد ا�صـــتخدم فيها اأعداد كبرية من 
املفحو�صـــني يف اختبار الظواهر النف�صية غري العادية، اىل جانب درا�صة االأفراد الذين يتميزون 
بامتالك هذه الظواهر، ويف الوقت نف�صـــه متيزت الدرا�صات يف اأوربا باعتمادها على فرد واحد 

يف تلك الفرتة، ومتيز يف مثل هذا االجتاه )�صول Soal( يف بريطانيا.
ثم �صـــهدت عقود االأربعينات واخلم�صينات مناظرات حول اأف�صل الطرق لدرا�صة هذه الظواهر. 

وتبنى عدد كبري من الباحثني طريقة راين.
ويف عام )1969( قبلت جمعية البارا�صـــايكولوجي االأمريكية، ون�صرت اأبحاث البارا�صايكولوجي 
يف دوريـــات متخ�ص�صـــة يف عدد مـــن االأقطار اىل جانب ن�صـــر االأبحاث والتقاريـــر املقدمة اىل 
الندوات واملوؤمترات. ويف االحتاد ال�صـــوفيتي يبدو اأن االهتمام بداأ فيها بداية الع�صرينات وي�صار 

.)Vaslev اىل جتارب )فا�صليف
ويف عام 1967 اأن�صئ ق�صم البارا�صايكولوجي واملالحظة الداخلية البايولوجية16 ورغم ذلك بقي 
هـــذا االهتمام بالظواهر بع�س العاملني يف جمال علم النف�س والفال�صـــفة اىل توجيه اهتمامهم 

به.
ومن املوؤمنني بوجود هذه الظواهر وامتالك االن�صـــان لها هو عامل النف�س والفيل�صـــوف االأمريكي 
)وليم جمي�س W. James( وزميله )�صارك بري�س Peirec( الذي يوؤكد اأن النظريات اأو الظواهر 

عندما ال ميكن اختبارها اأو التاأكد منها اأالن فال يعني ذلك اأنه ال ميكن اختبارها نهائياً.
وميكن التعرف اىل بع�س املداخل املرتبطة باملو�صوع:-

Clairvoyance                )اجلالء الب�صري )التنبوؤ-
Extraordinary human function               الوظائف الب�صرية ما فوق الطبيعة-

Paranormal                                           ما وراء الطبيعي-
Psycho Kinesis                                             التحكم عن بعد-

Remote Viewing                                              الروؤية عن بعد-

13-  Thoules, Expermenatal psychical recerach, London, 1963.
14-  Mckeachi, Wilbert, Jawes & doyle, charlotte lackner, psychology, Reading massachvettes, adision, Wesley, 1960.
15-   Titus, Harold, H. living Issves in philosopluy and esp. Oxford, institute psychological Research, 1978.
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املبحث الثاين
عالقة البارا�سايكولوجي بعلم النف�س

يكاد يقرتب عمل علماء النف�س من علماء البارا�صـــايكولوجي يف درا�صـــة بع�س الظواهر النف�صية 
التي حتاول ا�صتك�صاف قدرات الدفاع اخلا�صة وفيه ت�صري اىل اأعمال جلفورد Guliford املعرفة 
يف نظريته عن ن�صـــبية الدماغ.حيث �صـــور هذه البنية مبج�صـــم ثالثي االأبعاد يت�صـــمن عدداً من 
االأ�صناف الفرعية، وبتفاعل هذه االأ�صناف مع بع�صها ميكن حتديد اأنواع االمكانات اأو القدرات 
الفعلية التي ميتلكها االن�صـــان، والتي تبلغ 120 قدرة معظمها غري مكت�صـــف اأال اأنه ميكن تعينها 
ح�صـــب هذا البناء ويتوقع اكت�صـــافها اأو تنميتها فهي ح�صب نظريته موجودة كقدرات �صاكنة غري 
م�صـــتثمرة ومل يكت�صـــف منها اأال القليل. ومبا اأن علم النف�س يدرك �صـــلوك االن�صـــان املرئي منه 
واملخفي وما تو�صـــحه �صـــلوكية الفرد اخلا�صـــع للدرا�صـــة، ذلك اأن الفرد ال ي�صـــتفيد من درا�صة 
�صلوكه مبتابعة الظاهر منه فقط، بل ت�صتخدم امللمو�س من �صلوكه وحتاول ربط ذلك باحلاجات 

االأولية الدقيقة يف الال�صعور واملحركة لهذا ال�صلوك )الدافع واحلا�صر(.
اأما يف البارا�صـــايكولوجي فالعمل يعتمد على القدرة اخلفية )الال�صـــعورية( ومتيز امللمو�صـــة يف 

الفرد يف حدوث العمل الذي اأ�صبح ل�صعوبته يعد من اخلوارق.
يف مو�صـــوع ال�صـــايكولوجي وجـــدت الباحثـــة مـــادة علميـــة اأ�صا�صـــية ميكـــن اأن تغـــذي مو�صـــوع 

البارا�صايكولوجي، والتي تتعلق بال�صخ�صية املراد حتليلها يف فيلم )بيت االأوراح(.
وتتمثل هذه املادة يف حالة الهي�صرتيا )الرحام( وفيها يفقد امل�صاب التوا�صل مع العامل اخلارجي 
بواحد من حوا�صـــه كالب�صر وال�صمع اأو الذوق اأو اللم�س اأو ي�صبح غري قادر على االأداء احلركي، 

ويعي�س ع�صوه املعطل )رحاميا( حالة �صلل وعوق من اأداء مهمته املطلوبة17.
وعند الت�صـــخي�س ال�صريري لل�صخ�صـــية الرحامية فقد قدم )بريي وكيز( كت�صخي�س اح�صائي 
وت�صـــمنت االأعرا�س ع�صـــرة جماميـــع. وقد اتخذت الباحثـــة املجموعة الثانيـــة التي تقرتب من 

ت�صخي�س ال�صخ�صية قيد الدرا�صة والبحث والتي من اأعرا�صها.
احلمى، ال�صلل، اخلدر، فقدان ال�صوت، النوبة اأو اللمة، فقدان الوعي،... الخ.

كما تذكر، اأن ا�صـــطراب الكالم )Speech Disorder( التي حتدث كحالة رحامية، تتخذ �صكل 
 .)Whisper Speech( او الهم�س والو�صو�صـــة   )A-Phone( والال�صـــوتية )Mutism( البكم
وجند حالة الرحام اله�صتريي متج�صداً يف �صخ�صية )كالرا( املتعلق باملجموعة الثانية اأي فقدان 

اأحدى احلوا�س ذلك اأن كالرا قد لزمت ال�صمت لفرتة ال تقل عن 20 �صنة منذ طفولتها.
وت�صـــري الباحثة يف مو�صـــوعة البارا�صـــايكولوجية بان هنالك ثالثة ظواهر اأو قدرات لها عالقة 
وثيقة ب�صخ�صية )كالرا( بطلة فيلم بني االأرواح باعتبار هذه الظواهر ذات �صان كبري يف حتليل 

الن�س املرئي.. وفيما يلي هذه الظواهر:-

Telepathy  التخاطر-
ويعد من اأهم القدرات فوق احل�صية، وهو و�صيلة معروفة من و�صائل االت�صال الذهني بني النا�س. 
ويتم فيه نقل الر�صـــائل واالأفكار بني عقل واأخر دون ا�صـــتخدام و�صـــيلة ح�صية اأو مادية معروفة، 

وبغ�س النظر عن امل�صافة وتزداد هذه الظاهرة من فاعليتها بني املحبني.
ولتحقيق هذه الظاهرة البد من تواجد ثالث عنا�صـــر، االأول املر�صـــل واالأخر امل�صتقبل والعن�صر 

17- دريكان ابراهيم الرحام مقدمة يف البارا�صايكولوجي، امل�صدر ال�صابق، �س80.
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الثالث وهي الر�صـــالة. املر�صـــل، ويكون عادة يف حالة �صد نف�صـــي ويقظة وح�صور الر�صالة، وهي 
فكرة اأو كلمة اأو �صورة امل�صتقبل، ويكون يف حالة ا�صرتخاء و�صكينة.

ومن �صروط التخاطر، اأن يتم نقل الر�صالة يف نف�س الزمان.
اأما اأنواع التخاطر:- 1-التخاطر االإيحائي. 2-التخاطر التنبوؤي. 3-التخاطر يف االأحالم.

يحـــدث التخاطـــر، علـــى االأرجح با�صـــتمرار بني االأفـــراد، ففي و�صـــعنا يف كل حلظـــة اأن نلتقط 
تخاطرياً،االأحا�صـــي�س واالأفـــكار اخلفية للنا�س الذيـــن نلتقيهم يف حميـــط اجلماعة من حولنا، 
وهـــذا يتفاعل يف دوره مع ال�صـــوؤال عن ال�صـــبب الـــذي يتحابب بع�س االأ�صـــخا�س وملاذا يتباغ�س 

غريهم للحال من اللقاء.
وي�صـــرح اأيبج راي�س وتالربج »اأن التخاطر ال يعطينا معرفة مبا�صـــرة بالفعل االأخر، وي�صري،  اأن 
املعرفـــة املبا�صـــرة ال متتلك خا�صـــية مطلقة، ويذكر براي�ـــس عدة متغريات مـــن التخاطر تتعلق 
باملر�صل وما يقابلها يف امل�صتلم، فاملر�صل يف احلاالت التلقائية عادة يجتاز اأزمة معينة على �صبيل 
املثال كان يعر�س له حدث ما، مثل غرق �صفينة، اأو حادث طريق، اأو كان مري�صاً يف حالة خطرية 
وان كان لديه ارتباط عاطفي بامل�صتلم، فخربة امل�صتلم متغرية اىل حد بعيد فهي يف بع�س االأحيان 
لي�صـــت اأكرث من ن�صـــوء اقتناع باملوقف احلايل للمر�صل متكونة ب�صـــبب ال�صعور بالقلق اأو ال�صيق، 
وقد تتخذ اخلربة يف اأحياناً اأخرى �صـــكل هلو�صـــة ب�صرية وا�صحة وقوية-روؤية خيال تخاطري اأو 
�صـــبح. ويف اأح�صـــن االأحوال توجد الهلو�صة متطابقة بالتف�صـــيل مع حالة املر�صل يف الوقت ذاته.

ويف بع�س االأحيان لي�صـــت هناك هلو�صة بل اأح�صا�س �صديد بالوجود حيث ي�صعر امل�صتلم بقوة بان 
املر�صل هناك يف الغرفة رغم عدم روؤيته �صيئاً معيناً ويقول براي�س اأن االأثر التخاطري-االأ�صلي-
)اأي ما تكون طبيعته( هو مدرك دائماً ب�صـــورة ال واعية، وان ال�صـــكل الدقيق الذي ي�صله الوعي 
يعتمد على اخلا�صـــة الثابتة للم�صـــتلم. واأحياناً يكون تاأثريه على الالوعي خالل اليقظة اأو ينبثق 
فقط يف النوم. يف �صـــورة حلم.كما هو وجود الروابط البايولوجية بني االأم والطفل. حني تو�صـــع 
االأمهات يف اأجنحة خا�صـــة من املبنى اخلا�س بالعيادة منف�صـــل عن الذي يو�صـــع فيه االأطفال 
والذي يو�صـــع فيه االأطفال الالتي ي�صـــتحيل عليهن اأن ي�صـــمعنهم ومع ذلك فحني يبكي االأطفال 
تظهـــر نرفزة ع�صـــبية على اأمهاتهم وكذلك حني يتوجع الطفل )حني ي�صـــحب الطبيب منه دماً 

على �صبيل املثال( تظهر على االأم يف اللحظة ذاتها عالمات القلق.
علماً اأنها ال متلك اأي و�صيلة للتعرف على اأن الطبيب متواجد يف تلك اللحظة قرب وليدها. وتتم 

هذه ال�صلة التخاطرية يف كال االجتاهني. فاذا توجعت االأم ب�صدة اأح�س وليدها بذلك وبكى.
وتذكر الباحثة عن التخاطر االيحائي املو�صـــوع الذي ن�صـــرته جريدة الربافتا يف 9 ني�صان 1967 
عـــن التخاطر بعنوان )تقارير عن االت�صـــاالت البايلوجية بني مو�صـــكو ولينينغراد( وحتدث فيه 
التقرير وي�صف جتربة مو�صكو-لينينغراد املثرية-حيث و�صع م�صباح ب�صوء خاطف ي�صيء فجاأة 
اأمام عيني )كاميني�صكي( املغم�صتني، وكان كاميني�صكي يحاول نقل ال�صعور بالنور اخلاطف اىل 
نيكوالييف. وراأى )نيكوالييف( كاميني�صـــكي تخاطرياً واأغم�س عينيه اأي�صـــاً ولكنه مل ي�صـــتطيع 
حماية نف�صه من اال�صعاع ال�صوئي )الداخلي( ثم بداء االختبار الثاين وكان اأ�صهل من االأول، كان 
كامن�صكي يف مو�صـــكو يتفح�س فر�صاة بال�صتيكية وعلبة �صكائر فارغة ماركة يافا ومادة اأخرى. 
وقد جلبت هذه املواد يف بداية التجربة يف �صـــندوق مغلق باأحكام من املتحف البوليتكنيك وكان 
على كامين�صـــكي نقل �صـــورة لهذه املادة تخاطرياً اىل نيكوالييف وفتح كامين�صكي علبة ال�صكائر 
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الفارغة، ويف اللحظة نف�صها ت�صور نيكوالييف اأنه ياأخذ �صيكارة من العلبة الفارغة18.

ظاهرة التخاطر والتحليل النف�صي:
حاول الرواد االأوائل يف مدر�صة التحليل النف�صي اال�صتفادة من ظاهرة التخاطر باعتبارها و�صيلة 

.Trancferance توؤيد عملية نقل الفكرة متفاعلة مع امل�صاعر بني دماغ املعالج واملري�س
وتوؤكد مدر�صة التحليل النف�صي على م�صاألة التخاطر ذلك اأن مدر�صة التحليل النف�صي توؤكد على 
مراحل ن�صـــوء االن�صان وتو�صح خ�صـــائ�س كل مرحلة وهي تعترب اأن م�صاألة التخاطر هي م�صاألة 
مهمة يف نقل العادات املكت�صبة وقراءتها يف ذهن ال�صابق اىل الالحق. يقول فرويد )اأن التخاطر 
هو انتقال الفكرة املبكوتة من ال �صـــعور املر�صـــل اىل ال �صعور امل�صتقبل، ومن ثم تنتقل اىل �صعوره 

وكذلك االأمر بالن�صبة للم�صتقبل(19.
اأي ال �صعور املر�صب اىل �صعور املر�صل )وعيه( اىل ال �صعور امل�صتقبل اىل �صعور امل�صتقبل )عملية 

واعية مدركة(20.
التغيريات امل�صاحبة لل�صخ�صية يف جتربة )التخاطر(:-

1-يف مرحلة التخاطر ين�صط الع�صب العا�صر.
2-حتدث التواءات معدية موؤملة.

3-مغ�س كلوي.
4-�صحوب وا�صفرار يف اجللد.

5-توقف العرق اأو زيادته.
6-تغري حرارة اجللد.

7-ا�صطرابات كهربائية الع�صالت21.

Psychokinesis التحكم عن بعد-
يوؤثـــر االن�صـــان يف البيئة مـــن حوله كما يتاأثر بهـــا متاماً، وذلك من خالل حوا�صـــه اخلم�س التي 
حتدث تفاعالً مع البيئة، وت�صري الدرا�صات اىل اأن اجلهاز الع�صبي املركزي لالن�صان قادر على 
ا�صـــتقبل املوجات والذبذبات املنت�صـــرة يف حميطه التي قد ترتجم اىل اأحداث ومعلومات تعكف 
علـــى حتليها وتف�صـــريها حوا�س داخلية وكامنة اأخرى على �صـــكل اأدراك ح�صـــي ومـــن ثم اأدراك 

معريف ففهم وا�صتيعاب مع اال�صتعانة بجهاز الذاكرة يف الدماغ واَليات التخليل والت�صور.
اأما قدرة تاأثري الذهن على املادة P.K فتقع �صـــمن اأطار القدرات املعربة التي اأ�صـــلفنا احلديث 

عنها اذ لها تاأثري ميار�س عن بعد ال يعتمد على قوة فيزيائية معروفة.

)P.K( ظاهرة التحكم عن بعد والتحليل النف�صي
يعتقد بع�س العلماء ال�صيوعيني اأن هذا ال�صكل اجلديد من الطاقة التي ت�صعها الكائنات الب�صرية، 
قابـــل لاللتقـــاط والتخزين، بيد اأن الــــ P.K تنطوي على بع�س االأخطار، ذلـــك اأنها بعد امتداد 
�صـــهور اأدت ظاهرات ن�صاط الـ P.K بفعل الـ )Polterjest( اىل اأحداث خلل يف عمل املوؤ�ص�صات 

18-ترا�صي، هرني، وولني ديك، البارا�صايكولوجي �صر من اأ�صرار الدولة، ترجمة. منري يو�صف/ وزارة الثقافة واالأعالم، �س91.
19- دريكان ابراهيم. مقدمة يف البارا�صايكولوجي، امل�صدر ال�صابق، �س94.

20 - دريكان ابراهيم، مقدمة يف البارا�صايكولوجي، امل�صدر ال�صابق، �س94.
21- ريكان ابراهيم-مقدمة البارا�صايكولوجي، امل�صدر نف�صه، �س110.
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الكهربائية واىل حتريك قطع االأثاث يف منزل واقع يف روزنهامي يف اأملانيا الغربية.
ووجـــد الدكتور �صـــرجييف اأنه بعـــد انتهاء التجربة عانى ال�صـــخ�س الذي اجـــري عليه االختبار 

،اأجهاداً كبرياً ونق�صا يف وزنه مبقدار كيلو غرام واحد )مدة رفع االأ�صياء كانت 6-8 ثانية(.

Precognition :التنبوؤ
يعد االن�صان متنبئا بطبيعته، وقد حمل هذه امليزة منذ القدم حني �صكن الكهوف، فكان عليه اأن 
يتنباأ باالأخطار التي تهدده، اأو املوت، ويحتمل اأن يكون كل ان�صان قادر على التنبوؤ ببع�س اأحداث 
امل�صتقبل دون اأن يعلم حقيقة هذه القدرة وقد يكون ما يعتقده جمرد الهام اأو تخيل. ولكنه غالبا 
ما يكون تنبوؤا حلادث يف امل�صتقبل. اأن بع�س االأ�صخا�س يتمتعون بقدرة على التنبوؤ بدرجة كبرية 
دون اأن يعلمـــوا اأهميـــة هذه القدرة ومقدار ما تقدمه لهم بـــل غالبا ما تظهر هذه القدرة عندما 
ت�صـــتدعي اللحظـــة. وميكن لهذه القـــدرة اأن تخرج اىل حيز الوجود كلما كـــف العقل الواعي عن 
العمل. ويعد التنبوؤ بامل�صـــتقبل من اأخطر القوى والقدرات البارا�صـــايكولوجية ذلك اأنه يتعار�س 
مع القوانني الفل�صفية التي تت�صمن مبداأ ال�صبب والنتيجة. التغريات امل�صاحبة لل�صخ�صية اأثناء 

جتربة التنبوؤ:
-تظهـــر هـــذه القدرة عندما ت�صـــتدعي اللحظة ، تخـــرج هذه القدرة اىل حيـــز الوجود كلما كف 
العقل الواعي عن العمل،يف اأثناء النوم اأو اال�صـــرتخاء،احلدث فيه م�صـــتقبليا اأو ما�صيا، يحدث 
على هيئة جالء ب�صـــري تنبـــوؤي، يحدث على هيئة تخاطر تنبوؤي، يحـــدث اأثناء اليقظة، يحدث 

اأثناء النوم اأو االأحالم.

املبحث الثالث
مميزات القدرة البارا�سايكولوجية وت�سنيفها

1-تلقائيتها وظهورها عند البع�س بعفوية ودون تخطيط م�صـــبق، وت�صري الدرا�صات اأن عددا من 
املوهوبني بهذه القدرات ي�صتطيعون التحكم بها ن�صبيا مما ي�صهل برامج التدريب والتطوير التي 

تطبق عليهم.
2-اأن هـــذه القـــدرات قدمية قدم االن�صـــان اأال اأنهـــا يف ذات الوقت جديـــدة ومتجددة من خالل 

اخ�صاعها للدرا�صة العلمية وتوظيفها جمتمعياً.
3-اأن لهذه القدرات �صفة الكمية املتجهة اىل االأمام اأو اخللف نحو هدف معني.

4-ال تتقيد بهذه الظواهر االعتبارات الو�صفية الكل يف زمان واملكان فهي متتد مبرونة وطواعية 
بني املا�صي وامل�صتقبل. 

5-ال تتاأثر هذه القدرات بامل�صافة بني املر�صل وامل�صتقبل كما يف قدرات التخاطر، 
6-تنت�صر هذه القدرات بتغريات اأ�صل االن�صان االنرثوبولوجية كاللون والعرق.

7-ال توجد عالقة وا�صحة بني هذه القدرات ومتغريات العمر واجلن�س والذكاء.
8-تنت�صـــر هذه القدرات يف عموم املجتمع وبني عامة النا�س اأال اأنها قد تظهر ب�صـــكل وا�صح لدى 
البع�س وتبقى كامنة لدى البع�س االأخر. وهذا يتغري مع قانون الفردية بني الب�صر كما هو احلال 

بالن�صبة للقدرات العقلية العليا كالذكاء مثال22.
9-اأنهـــا غري م�صـــتقرة وتختلف كلياً يف القـــدرات الطبيعية الثابتة االأخرى التـــي ميتلكها النا�س 

22-احلارث عبد احلميد، نوافذ بارا�صايكولوجية، م�صدر �صابق، �س10.
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العاديني.
10-ال يعرف اأحد م�صدر هذه القدرة هل هي داخل االن�صان اأم خارجه.

11-هناك من يعتقد اأنها متت اىل نوع من الذكاء من خارج االأر�س.
12-ال عالقـــة لهـــا باحلوا�ـــس اخلم�س اأطالقـــاً الأنها تعـــزى اىل اأحداث خارجة عـــن نطاق هذه 

احلوا�س.
13-ال متكن هذه القدرات يف اأية خلية من خاليا اجل�صم �صواء اخلاليا اجلن�صية اأم اجل�صدية.

14-مل يعمد علماء البارا�صـــايكولوجي على اأي تغيري يلفت النظر يف عدد وهيئة الكرومو�صومات 
اأو اجلينات لدى ذوي القدرات.

15-قـــال رائـــد البارا�صـــايكولوجي الدكتور )رايـــن(، اأن القـــدرات البارا�صـــايكولوجية ال تنتقل 
بالوراثة حتى بني التوائم، فقد ميتلك اأحد التواأمني هذه القدرة وال ميتلكها التواأم االأخر23.

16-تبدو القدرات اخلارقة التي تتعلق باأغلب الظواهر الروحية، مت�صلة باله�صترييا اأو ال�صرع اأو 
التنومي االيحائي، واأحياناً تظهر عند �صكرات املوت، وال عالقة لها مطلقاً باالأمرا�س العقلية24.

17-ال تتقيـــد هذه القدرات والظواهـــر باحلواجز، فال يوجد حاجز معـــروف حلد اأالن يعيقها، 
 Faradays( اذ اأنهـــا ت�صـــتطيع النفـــاذ حتـــى مـــن احلجابـــات الر�صا�صـــية واأقفا�ـــس فـــرداي

.25)Cages
18-تخت�س القدرة اخلارقة بظاهرة واحدة اأو اأكرث.

19-ت�صـــاحب بع�ـــس الظواهر الروحية مثـــل )الغيبوبة( بع�ـــس التاأثـــريات الفيزيولوجية مثل، 
ارتفاع النب�س، انخفا�س �صـــرعة التنف�س، برودة االأطراف )اليد والقدم( ازدياد االفرازات يف 

اجل�صم وازدياد يف الرغبة اجلن�صية26.
20-ال توجـــد عالقـــة متبادلـــة بـــني تفـــوق الن�صـــاء على الرجـــال من ناحيـــة امتـــالك القدرات 

البارا�صايكولوجية27.

املبحث الرابع
                            ال�سينما... كيف تناولت الظواهر البارا�سايكولوجية

تكاد تكون االأفالم التي تتناول مو�صـــوع البارا�صايكولوجية اأفالم رعب، تتطلب عر�س وم�صاهدة 
دقيقة لغر�س اأدراك ومعرفة طبيعة، و�صكل احلالة اخلارقة التي تتناولها وجت�صدها يف املعاجلة 

ال�صينمائية.
وهو تداخل ياأتي يف راأي الباحثة من خالل تداخل مو�صوع البارا�صايكولوجي يف حقل علم النف�س 
والطبيعة الب�صـــرية وتكوينها النف�صي وتداعيات ذلك يف ت�صرفاتها احلياتية. لذلك فالكثري من 

اأفالم البارا�صايكولوجي ت�صنف على اأنها اأفالم رعب.
وبامكان الدهاليز ممار�صـــة تاأثري مغلق على العقل الب�صـــري ت�صـــتخدم مالمح الدهاليز معظم 
الرواقات يف �صينما الرعب املعا�صرة و�صورة كون املطارد خالل دهاليز النهاية لها تتملك ما يف 

غنى وزاخر يف االأدب واالأ�صاطري. 
وهناك بع�س االأمثلة حول ف�صاءات الدهاليز، مثل اأنفاق حمطة القطار الفرعية واأنظمة الكهوف 

23-احلارث عبد احلميد، ن�صرة البارا�صايكولوجي واحلياة 1977، �س59.
24-  Sudre Rene Op. cit, p. 59.
25- Foundationsoy Parapsychology, Routledge and Kegan. Pau, London 1986, p. 252.
26- Sudre, Rene Paraosychology, George Allenand, Unmin, London, 1960, p. 66.
27- Ibid, p. 161.
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وقطارات االأ�صباح وقطارات االأنفاق.
تعر�س الباحثة كمثال احد االفالم التي تناولت احد اجلوانب البارا�صايكولوجية.

مثـــال فيلـــم الوجهـــة االأخـــرية )Final Destination( متثيـــل اليك�س براوننـــك وكليري ريفرا-
�صيناريو جيفري ريدرك وكلني مورغان اأخراج جمي�س دونغ28.

يتنـــاول الفيلم جمموعة من الطلبـــة املراهقني يف الثانوية )لونك ايلند( وبينهم )ديفني �صـــوا( 
ي�صـــافرون يف رحلة اىل باري�ـــس، تنتاب الفتى ديفني حالة من الرتدد يف ال�صـــعود اىل الطائرة، 
اأال اأنه يف النهائية ي�صـــعد اىل الطائرة على م�ص�س ويجل�س يف الطائرة يف مقعده خائفاً ت�صيبه 
حالة )ا�صت�صـــفاف( اأن الطائرة �صـــتنفجر وت�صـــعل فيها النريان عند االقالع و�صي�صوى كل واحد 
فيهـــا مثـــل اخلطمي، تدفعه هـــذه احلالة اىل االندفاع مـــن مقعده ليغادر الطائـــرة. يخلق حالة 
من الفو�صـــى توؤدي اىل نزوله من الطائرة مع �صـــتة اَخرين من زمالئه وقلع الطائرة اىل باري�س 
بدونهم. وبالفعل تنفجر الطائرة يف املطار اأثناء اأقالعها حيث ي�صاهد االوالد ال�صتة الذين نزلوا 

من الطائرة انفجار الطائرة من نافذة املطار وميوت كل من عليها من الركاب.
يج�صـــد هذا الفيلم اأحدى حاالت البارا�صايكولوجي وهي حالة التنبوؤ )اال�صت�صفاف( وفيه حتول 

من حالة البارا�صايكولوجي اىل عامل اأفالم الرعب.
ويف النهاية ي�صـــتنتج )�صـــوا( و�صـــديقه )اَلي( اأن املوت كان يطاردهم، لكنهم ا�صتعادوا حياتهم 

حلظة حتطم الطائرة.

الف�سل الثالث : اإجراءات البحث
جمتمع البحث:

يتحـــدد جمتمـــع البحث فيلم بيت االأرواح للمخرج بيل اوغ�صـــت رواية ايزابيـــل اليند، اأنتاج عام 
1994، بطولة مرييل �صرتيب وجيمي ايرونز، وكلني كلوز، وانطونيو باتدتريا�س ودينونا رايدز.

عينة البحث:
مت اختيـــار عينة ق�صـــدية من جمتمـــع البحث ومتثلـــت العينة ب�صخ�صـــية )كالرا( متثيل مرييل 
�صـــرتيب، وذلك ب�صـــبب امتالك هذه ال�صخ�صـــية لروى خارقة عن املاألوف )بارا�صـــايكولوجية( 

حمور البحث احلايل دون غريها من ال�صخ�صيات.
اأداة البحث:-

1-بناء املقيا�س: باخلطوات التالية:-
 اأ-االعتماد على امل�صادر واالأدبيات.

ب-الدرا�صـــة اال�صـــتطالعية التي قامت بها الباحثة والتي �صـــملت املقابلة ال�صخ�صـــية مع بع�س 
اخلرباء واملتخ�ص�صني الكت�صاب �صـــدقها بعد عر�س ا�صتمارات تقوميية خا�صة عليهم وتعززت 

تلك اال�صتمارات باالجابات.
-�صـــدق املقيا�س: يعد ال�صـــدق �صـــرطا �صـــروريا توفره اأداة البحث، وتكون االأداة �صـــادقة اأذا 
ما قي�صـــت مبا و�صـــعت من اأجله. قامت الباحثـــة بعر�س وحدات التحليل علـــى خرباء يف جمال 
البارا�صـــايكولوجي مو�صـــوع البحث ،واتفق على ا�صتمارة التحليل ب�صـــكلها النهائي وكانت ن�صبة 
اتفاق اخلرباء على الفقرات بن�صـــبة 80% وهي ن�صـــبة اتفاق عالية، اخلرباء وهم كل من ال�صادة 
28- Http / www. sound waves cinema / cinema / Final destination. htm.
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)م.م.د. حممد عبد اجلبار كاظم، د. عبد اخلالق �صـــاكر، املدر�س ازهر جواد( وكلهم اع�صـــاء 
يف الهيئة التدري�صية لق�صم الفنون ال�صينمائية والتلفزيونية.

الو�صائل االح�صائية:
اعتمدت الباحثة الو�صائل االح�صائية التالية يف حتليل البيانات واحل�صول على نتائج البحث.

1-الن�صبة املئوية= اجلزء × 10% الكل.
2-معادلة كوبر Cooper اليجاد ن�صبة االتفاق بني املحللني على املعيار.

الف�سل الرابع : حتليل العينة ومناق�سة النتائج

فيلم بيت االأرواح
بيت الأرواح/ رواية ايزابيل اليند

اأخراج بيل اوغ�صت
اأنتاج-1994

البلد-ت�صيلي
بطولـــة :مرييـــل �صرتيب )كالرا(، جيمي ابرونز )ا�صتيان، كلـــني كلوز )فيول(، وينونا رايدر 

)بدلنكا( ، انطونيو بانديرا�ض )بيدرو(.
متتـــد الراويـــة لثالثة اأجيال يف عائلة تقطن بلدة قريبة ال�صـــبه من ت�صـــيلي واالأرجنتني، ت�صـــتهل 
الراوية ب�صـــاب طموح يدعى ا�صـــتبيان )ايرونز( يقيم عالقة حب مع ابنة رجل ثري ويق�صم على 
اأن ي�صبح غنيا كفاية ليتزوج منها.عمل يف حقول الذهب ونفذ وعده بالزواج منها ولكن ويف ليلة 
زواجهما تقتل خطيبته بال�صم الذي كان مق�صوداً به والدها. يقرر ا�صتبيان االنتقال اىل مزرعة 
منعزلـــة ويكر�ـــس 20 �صـــنة لتحويلها اىل مكان رائع، وطـــوال تلك الفرتة عر�س ق�صـــوته واأنانيته 

باغت�صاب الن�صاء املزارعات، و�صحق عماله حتت كعب حذاء حديدي.
يعود ا�صـــتبيان اأحد االأيام اىل املدينة ويرى اأخت خطيبته ال�صـــغرى )كالرا بريل �صرتيب( التي 
اأ�صـــبحت اأالن ان�صـــة �صـــغرية، والتي اأق�صمت على نف�صها منذ �صنوات بال�صـــمت. اأال اأنها قطعته 

لتخربه اأنت جئت لتطلب يدي للزواج.
يف روايـــة ايزابيـــل اليند، كالرا متتلـــك قوى بارا�صـــايكولوجية تتلخ�س يف قدرتهمـــا على التنبوؤ 

والتحكم باالأ�صياء عن بعد. وقد تقبلت عائلتها هذه الهبة ب�صكل عادي.
ال، كالرا. تنهرهـــا اأمهـــا ب�صـــرامة حني ا�صـــتخدمت الفتاة عقلها ال�صـــغري و�صـــلطته لتحريك 

ن�صبة االتفاق= 
عدد مرات االتفاق

عدد مرات االتفاق + عدم مرات عدم االتفاق
×100
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ال�صـــمعدان، ويف ليلـــة زفافها ت�صـــببت يف رفع املائدة يف الهـــواء، ويعيدها ا�صـــتبيان اىل مكانها 
ب�صـــعوبة. ان الواقعية اخليالية التي تعلمنا بها الق�ص�س من اأمريكا اجلنوبية. تعامل هنا كزلة 
اجتماعيـــة حمرجـــة قليالً مثل الريح العابرة. اأما الهبات التـــي تتمتع بها كالرا فلم تكون مكملة 

للق�صة فقد اأ�صيفت اىل الفيلم اأ�صبه بالزخرفة التي جتمل الفيلم.

النتائج:
1-اأن مو�صـــوع البارا�صـــايكولوجي غري موروث. اأو موروث جزئيا يف بع�س االأحيان وال عالقة له 

احلوا�س.
2-اأنه )البارا�صياكولوجي مت�صالً نوعا ما باله�صيرتيا كال�صرع اأو التنومي االيحائي(.

3-ت�صـــاهم العنا�صـــر البارا�صـــايكولوجية يف بع�س الظواهـــر الروحية كالغيبوبة وت�صـــبب بع�س 
التاأثريات مثل �صرعة التنف�س وبرودة االأطراف وازدياد االفرازات يف اجل�صم وازدياد يف الرغبة 

اجلن�صية.
4-ي�صـــاهم البارا�صـــايكولوجي يف القـــدرة على التنبـــوؤ والرتكيز بالن�صـــبة للمثـــل وفق اخلطاب 
الدرامي ال�صـــينمائي والتلفزيوين. وفيه يحدث التحول من احلالة البارا�صـــايكولوجية اإىل عامل 

اأفالم الرعب.
5-اعتبـــار التخاطر مـــن اأولويات املهمات البارا�صـــيكولوجية كونه يجعل املر�صـــل دائماً يف حالة 

يقظة.
6-يعـــد التنبـــوؤ ببع�س اأحداث امل�صـــتقبل قدرة والهـــام وتخيل يتمتع به بع�س االأ�صـــخا�س لدرجة 

كبرية. وهي قدرة اخلروج اىل حيز الوجود.

الف�سل اخلام�س  
اال�ستنتاجات:

من خالل النتائج التي خرجت بها الباحثة ميكن ا�صـــتخال�س اال�صـــتنتاجات االتية وهي ت�صـــمل 
التخاطر والتحكم عن بعد والتنبوؤ:-

اأوال التخاطر:-
1-�صـــرورة تواجد �صخ�صـــني بعيدين عن بع�صـــهما بعدا فيزياويا ولكنها يقرتبان روحيا، ولي�س 
بال�صـــرورة اأن تكون اأحدى ال�صخ�صيات هي روح ل�صـــخ�س متويف وعادة ما تكون هي ال�صخ�صية 

الباعثة للر�صالة.
2-�صرورة اي�صاح الروؤية على �صكل هلو�صة ب�صرية با�صتخدام التقنيات ال�صينمائية احلديثة.

ثانيا: التحكم عن بعد:
1- اأن حتريك االأ�صـــياء عن بعد يتطلب اأظهار جهد كبري مبذول من خالل �صـــحن النف�س بطاقة 
خارجيـــة وبرتكيزهـــا اىل ال�صـــيء املراد حتريكه وكذا اأي�صـــا يف حالة رفع اجل�صـــم يف الهواء ما 

يتطلب ا�صتعداد ال�صخ�س اأوال وقدرته اجل�صمية يف رفع اجل�صم فيزياويا.
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3-اأن من ميتلك قدرة التحكم عن بعد البد وان يحوي طاقة كهرومغناطي�صية تتو�صح يف امتالكه 
قدرة طبع ال�صور على الورق.

ثالثا: التنبوؤ:-
1-اأن تظهر هذه القدرة نتيجة فعل ظاهر ي�صتدعي ح�صورها.

2-�صرورة اأظهار احلالة الالواعية التي تتعر�س لها ال�صخ�صية حال ح�صور الظاهرة مبا يالئم 
وقوة احل�صور.

التو�سيات:-
1-تو�صي الباحثة باال�صتعانة مبقيا�س هذا البحث لغر�س تطبيقاته على النماذج التعليمية التي 

حتوي م�صاهد اأو متلك يف ال�صخ�صية التي متتلك الظواهر البارا�صايكولوجية.

املقرتحات:-
1-تقرتح الباحثة �صرورة تقدمي مو�صوع البارا�صيكولوجي يف حلقات تلفزيونية متوا�صلة للتعريف 

بهذا العلم القدمي-احلديث واعتباره مدة تتواكب مع متطلبات الع�صر.
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