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مقدمه به قلم استاد مصطفی ملکیان 

کتاِب ارجمنِد جادو و ذهن: سازوکارها، کارکردها، و رشِد تفّکر و رفتارِ جادویی، 
نوشتة اوژن سابُتسْکی، به سبِب حوزة تخّصِص نویسندة آن، که روان شناسی عمومًا و 
روان شناسِی رشد خصوصًا و روان شناسِی رشِد کودکان به نحِو اخّص است، کتابی است 
در حوزة معرفتِی روان شناسِی رشد و، بنابراین، از روش شناسِی علومِ تجربِی انسانی سود 
می جوید، چنان که از بخِش ششِم فصِل اّوِل آن، که فرضیّه ها و پیش بینی های این اثر را 
توضیح می دهد، به روشنی پیدا است و خوانندة ژرف نگر و تیزبیِن اثر نیز به سرعت و 

سهولت در می یابد.
عنواِن فرعِی کتاب حاکی از این است که در این اثر به سه مبحِث مهّم دربارة تفّکر 
و رفتارِ جادویی پرداخته می شود: 1( فرایندهاِی اساسی ای که مؤلّفه هاِی سازندة تفّکر و 
رفتارِ جادویی اند و نیز فرایندهاِی اساسی ای که علِل پیدایِش رفتار و تفّکِر جادویی اند 
)سازوکارها(؛ 2( آن چه بر اثِر رفتار و تفّکِرجادویی در انسان و جامعة انسانی به ظهور 
می رسد، اعّم از این که ارزِش مثبت یا منفّی داشته باشد )کارکردها(؛ و 3( تغیّر و تحّول 
و رشِد تفّکر و رفتارِ جادویی، هم در مراحِل مختلِف رشِد یک انسان در طوِل عمرش و 

هم در مراحِل مختلِف رشِد جامعة انسانی و نوع بشر در طِی تاریخ  اش )رشد(.
اّما خودِ جادو )که در عنواِن اصلِی کتاب به کار رفته است(، تفّکِر جادویی و رفتارِ 
جادویی )که در عنواِن فرعی آمده اند(، و باورِ جادویی و واقعیِّت جادویی )که از همان 
اوائِل کتاب به چشم می خورند( چیستند؟ نویسنده، عمدتًا، در فصِل اّول، به ایضاِح این 

پنج مفهومِ کلیدی و تعیین مرادِ خود از این پنج تعبیر پرداخته است.
برطبِق نظِر نویسنده، باورهاِی جادویی باورهایی اند که "عّلیِّت فیزیکی و انتظاراِت    )1

1.)P.5( "شهودِی ما را دربارة اشیاء ]بی جان[، انسان ها، و حیوانات نقض می کنند
همان طور که واقعیِّت/عالِم واقِع فیزیکی آن است که مبتنی بر عّلیِّت فیزیکی باشد،    )2
واقعیِّت/عالِم واقِع جادویی "مبتنی بر عّلیِّت جادویی است" ).ibid(. عّلیِّت جادویی، 
در تقابل با عّلیِّت فیزیکی، چیست؟ "الاقّل، چهار سنخ از آثارِ ِعّلی ]= معلول ها[ را 
ِعّلِی حقیقتًا جادویی به حساب آورد: )1( اثِر مستقیِم آگاهی بر ماّده،  می توان آثارِ 

1. تمامِی ارجاع های مقدمه بر اساس نسخة اصلی کتاب است.
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)جادوِی  اراده ورزی  از طریِق  فیزیکی  اشیاءِ  پدیدآوردِن،  یا  بر،  اثرگذاشتن  قبیِل  از 
ذهن بر ماّده(؛ )2( اکتساِب ناگهانِی خودجوشی از سوِی یک شِئ فیزیکِی بی جان 
)جادوِی جان بخشی(؛ )3( نقِض قوانیِن اساسِی مربوط به ثباِت اشیاء، زمان، و مکاِن 
لحظه،  یک  در  ایضاح ناپذیری،  نحِو  به  فیزیکی،  شِئ  یک  که  این  ازقبیِل  فیزیکی، 
یا  اشیاء  که  وقتی   )4( و  بی ثباتی(؛  )جادوی  شود  تبدیل  دیگری  فیزیکِی  شِئ  به 
روی دادهاِی خاّصی، به نحوی غیِرفیزیکی، از طریِق مشابهت یا واگیری، بر اشیاء یا 
روی دادهاِی دیگری اثر گذارند )جادوِی هم دردانه(" ).ibid(. به نظِر نویسنده، "این 
اقسامِ عّلیِّت جادویی الزم و ملزومِ یکدیگرند: جنبه های مختلِف یک سنِخ واحدند- 
عّلیِّت ضدِّ فیزیکِی فوقِ طبیعی" ).ibid(. نیز می توان گفت که جادوِی ذهن بر ماّده، 
یعنی سنِخ اّول از چهار سنِخ آثارِ ِعّلِی جادویی، "تلویحًا مستلزمِ همة انواِع ]سه گانة[ 
دیگِر عّلیِّت جادویی است" )P.6(. البتّه، "محصوِل فرعِی اجتماعِی جادوِی ذهن بر 

.)ibid.( "ماّده جادوِی ذهن بر ذهن است
و اّما تفّکِر جادویی چیست؟ "تفکیِک مهّمی که باید کرد تفکیک میاِن تفّکرِ جادویی    )3
و باورهاِی جادویی است" )P.7(. “باورهاِی جادویی مستلزمِ این اند که روی دادها 
).ibid(. و  باشند"  یا شخصیّت هاِی جادویی در جهاِن واقعِی فیزیکی وجود داشته 
به  را  جادویی  شخصیّت هاِی  و  "روی دادها  برعکس،  جادویی،  تفّکِر  که  آن  حال 
قلمرِو تخیّل محدود می سازد" ).ibid(. از این رو، "در حالی که باورهاِی جادویی 
در تناقض اند با این نگرش که واقعیِّت/عالِم واقِع فیزیکِی محسوس دقیقًا با قوانیِن 

 .)ibid.( "فیزیک مطابقت دارد، تفّکِر جادویی با نگرِش مذکور در تناقض نیست
4( "رفتارِ جادویی نوعی از رفتار است که تفّکِر جادویی و/یا باورهاِی جادویی را نشان 

 .)ibid.( "می دهد
5( و ناگفته پیدا است که خودِ جادو عبارت است از "قدرت یا تأثیِر فراعادی ای که ظاهراً 

از منشأی فراطبیعی نشأت پذیرفته است".

شاید بتوان گفت که نویسنده، عمدتاً، در فصل هاِی 9 و 12 به جادو، در فصل هاِی 1 و 
11 به واقعیِّت جادویی، در فصل های 4، 6، 8، 11، و 12 به تفّکِر جادویی، در فصل هاِی 3، 
5، 6، 10، و 12 به باورِ جادویی، و در فصل هاِی 2 و 7 به رفتارِ جادویی عطِف توّجه کرده 
و این مباحِث پنج گانه را از نظرگاهِ روان شناختی در معرِض بررسی و تحقیق آورده است.

نگارند ة این سطور بجا می بیند که، در این جا، مباحِث پنج گانة مذکور را از نظرگاهِ 
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فلسفی نیز موردِ بحث و فحص قرار دهد تا خوانندگان هم نقاط قّوت و ضعِف این دو 
نظرگاه را، در قیاس با یکدیگر، دریابند و هم چه بسا با تلفیِق این دو به نظرگاهی ترکیبی 

دست یابند که جامِع نقاِط قّوِت هر دو و عاری از نقاِط ضعِف آنها باشد.
تا آن جا که نگارنده مّطلع است یگانه فیلسوِف قوّی و شایاِن توّجهی که، هرچند با 
مصطلحاتی متفاوت، به این پنج مبحث پرداخته براود )C. D. Broad(، فیلسوِف انگلیسی 
)1971-1887(، است که، افزون بر این که از فالسفة تحلیلی است و آثارِ فلسفِی بسیار 
موشکافانه ای دارد، در سال های 1935 و 1957 ریاسِت "انجمِن تحقیقاِت روانی" را بر 
عهده داشته است، که از ساِل تأسیس اش، 1882، تاکنون معتبرترین مؤّسسة تحقیقاتی در 
جهان است که حوزة تحقیق اش فراروان شناسی )parapsychology( است، یعنی علمی 
که سر و کارش با تحقیِق تجربی دربارة همین روی دادها و پدیده هایی است که ظاهراً با 
قوانیِن طبیعِی فیزیک، شیمی، و زیست شناسی تبیین پذیر نیستند و قرائن و شواهدی تلّقی 
 Lectures on Psychical می شوند بر امورِ ماوراءالّطبیعی. براود یک کتاِب کامل، با عنواِن
Research )= درس گفتارهایی در باِب تحقیقاِت روانی(، در ساِل 1962، و پنج مقاله از 
 Religion, Philosophy, and Psychical Research یک مجموعة دوازده مقاله ای، با عنواِن
)= دین، فلسفه، و تحقیقاِت روانی(، در ساِل 1969، منتشر کرده است و در آنها به ابعاد 
و جوانِب مختلِف فلسفِی امورِ فراروان شناختی یا، به تعبیِر ُقَدما، علومِ َخفیّه یا غریبه، یا، به 
تعبیِر نویسندة کتاِب حاضر و بسیاری دیگر، واقعیّت هاِی جادویی پرداخته است. آن چه در 
پی می آید تلخیصی از آراء و نظراِت فلسفِی براود در خصوِص واقعیّت هاِی جادویی است.
پیش از هر چیِز دیگر، باید بدانیم که اصوِل خاّصی وجود دارند که ما انسان ها، همگی، 
بی شک و شبهه، آنها را مسّلم می انگاریم و چارچوبی تلّقی می کنیم که همة فّعالیّت هاِی 
اصوِل  این  می شوند.  محدود  و  محصور  چارچوب  آن  در  علمیِ مان  نظریّاِت  و  علمی 

خاّص را اصوِل تحدیدگِر بنیادی )Basic Limiting Principles( نام می نهیم.
اصوِل تحدیدگِر بنیادی، خود، به دو دسته تقسیم می شوند: دستة اّول اصولی اند که 
بدیهی به نظر می رسند. دستة دوم اصولی اند که، گرچه بدیهی نیستند، مناقشه در آنها به 
ذهِن ما خطور نمی کند، چرا که همة واقعیّت های تجربی ای که در طیِف تجارِب عادی و 

توضیحاِت علمِی این تجارب قرار می گیرند قویًّا این اصول را تأیید می کنند.
برخی از مهّمترین اصوِل تحدیدگِر بنیادی )و نه همة اصوِل تحدیدگِر بنیادی و نه 

حتّی همة مهّمتریِن این اصول( که در چهار گروه،  اندراج پذیر اند عبارت اند از:
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1. اصوِل عامِّ علّیّت
معلولی/ باشد،  داده  روی  که  این  از  پیش  روی دادی،  که  است  محال  بالبداهه   .1-1

معلول هایی داشته باشد.
2-1. محال است که روی دادی که در زمانی خاّص به پایان می رسد در ایجادِ روی دادی 
سهیم باشد که در زمانی متأّخرتر آغاز می شود، مگر این که فاصلة میاِن این دو زمان 
به یکی از این دو صورت پر شده باشد: )الف( روی دادِ متقّدم فراینِد دگرگونی ای 
را به راه اندازد که در سرتاسِر آن فاصله استمرار داشته باشد و در پایاِن آن فاصله 
در به راه اندازِی روی دادِ متأّخر سهم داشته باشد؛ یا )ب( روی دادِ متقّدم نوعی از 
این  باشد.  ادامه داشته  فاصله  اندازد که در سرتاسِر آن  کار  به  را  تغییِر ساختاری 
تغییِر ساختاری، در پایاِن آن فاصله، بتدریج با تغییری که، در آن زمان، رخ  می دهد 

دست به دسِت هم می دهند و با کمِک یکدیگر روی دادِ متأّخر را ایجاد می کنند.
3-1. محال است که روی دادی که در زمان و مکاِن خاّصی روی داده است معلولی را 
در مکانی دوردست ایجاد کند، مگر این که دوره ای متناهی در میاِن این دو روی داد 
سپری شود و مگر این که آن دوره را سلسله ای عّلی- معلولی از روی دادها پر کند 
که در مجموعه ای از نقاط، متوالیًا، روی می دهند و مسیری مستمّر میان آن دو مکان 

می سازند.

2. محدودیّت هایی در باِب کنِش ذهن بر ماّده
محال است که روی دادی در ذهِن یک شخص مستقیماً دگرگونی  ای در عالَِم ماّده ایجاد کند، 
به استثناِی دگرگونی هایی خاّص در مغزِ خودِ آن شخص. درست است که به نظرِ این شخص 
می آید که بسیاری از اراده هاِی او مستقیماً حرکاِت خاّصی در انگشت ها، پاها، گلو، زبان، و... 
خودِ او ایجاد می کنند. اینها چیزهایی  اند که او اراده می کند، ولی خودش دربارة دگرگونی هاِی 
پدیدآمده در مغزش چیزی نمی داند. با این همه، این دگرگونی هاِی مغزی  اند که پیامدهاِی 
بی واسطة اراده هاِی او هستند؛ و حرکت هاِی ارادِی انگشتان و دیگر اجزاِی بدنش، اگر در پِی 

آن دگرگونی هاِی مغزی پدید آیند، فقط به عنواِن نوادگاِن ِعّلِی نسبتاً دور پدید می آیند.

3. وابستگِی ذهن به مغز
بدِن  یک  مغِز  در  روی دادی  ذهنی  روی دادِ  هر  ناکافی،  اگر  حتّی  الزم،  بی واسطة  شرِط 
مغزِی  روی دادِ  یک  وقوِع  به  مشروط  بی واسطه  متفاوتی  ذهنِی  روی دادِ  هر  است.  زنده 
به  بی واسطه مشروط  به نحوی  نامشابه  کیفیِّت  داراِی  متفاوت است. روی دادهاِی ذهنِی 
کیفیِّت  داراِی  ذهنِی  روی دادهاِی  و  نامشابه اند،  کیفیِّت  داراِی  مغزِی  روی دادهاِی  وقوِع 
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کیفیِّت مشابه اند.  داراِی  مغزِی  به وقوِع روی دادهاِی  بی واسطه مشروط  به نحوی  مشابه 
روی دادهاِی ذهنی ای که چنان با یکدیگر پیونِد متقابل دارند که تجارِب شخِص واحدی اند 
به نحوی بی واسطه مشروط به وقوِع روی دادهای مغزی  ای هستند که در همان مغز روی 
می دهند. دو روی دادِ ذهنی اگر تجارِب اشخاِص متفاوتی باشند عموماً به نحوی بی واسطه 
مشروط به وقوِع روی دادهاِی مغزی  ای  هستند که در مغزهاِی متفاوت رخ می دهند. ولی، 
که در  دارند  رایجی وجود  کاماًل  اّما  تجارِب گه گاهی  اّوالً:  نیست.  بی استثناء  قاعده  این 
خواب یا در حالِت هذیان رخ می دهند و شرط هاِی بی واسطه شان روی دادهاِی موجود در 
یک مغِز خاّص اند ولی با یکدیگر یا با سیّالة تجارِب حالِت بیدارِی عادی، که مشروط به 
وقوِع روی دادهایی در آن مغز اند، پیوندی چنان سست دارند که به ندرت به شخِص قابل 
تشخیصی تعّلق دارند. ثانیاً: مواردی از شخصیِّت چندگانه وجود دارند که روان پزشکان 
وقوِع  به  بی واسطه مشروط  نحوی  به  که  تجاربی  آنها  در  و  کرده اند  معالجه  و  توصیف 
روی دادهایی در یک مغِز واحدند ظاهراً در دو یا چند مجموعه جای می گیرند که هر یک 
از آن مجموعه ها تجارِب شخِص متفاوتی اند. ولی، این اشخاِص متفاوت پیوندهاِی متقابِل 
نزدیکی دارند که از جنبه هایی نزدیک تر اند از پیوندهاِی متقابِل دو شخصی که تجاربِ شان 

به نحوی بی واسطه مشروط به وقوِع روی دادهایی در مغزهاِی متفاوت اند.

4. محدودیّت هایی درباِب شیوه هاِی کسِب معرفت
مگر  کند  ادراک  را  ماّدی  چیزی  یا  فیزیکی  روی دادی  شخصی  که  است  محال   .4-1
ایجاد می کند. شِئ  او  یا آن چیز در ذهِن  به وسیلة احساس هایی که آن روی داد 
ادراِک آن شئ را  آنها شخص  َمَددِ  به  بیواسطة احساس هایی که  ادراک شده عّلِت 
مغِز  در  خاّص  روی دادی  همیشه  احساس ها  این  بی واسطه  عّلِت  نیست.  می کند 
شخِص ادراک کننده است؛ و شِئ ادراک شده نیاِی عّلِی نسبتًا دورِ این روی دادِ مغزی 
است )یا جایگاهِ این نیا است(. پیوندهای بینابینِی موجود در سلسلة ِعّلی-معلولی 
بدِن  و  ادراک شده  شِئ  میاِن  فضاِی  در  روی دادها  از  رشته ای  اّوالً،  از:  عبارت اند 
چشم  ماننِد  دریافت کننده،  عضِو  یک  در  روی دادی  سپس،  ادراک کننده؛  شخِص 
یا گوِش آن شخص؛ و پس از آن، رشته ای از روی دادها در عصب که این عضِو 
دریافت کننده را به مغِز آن شخص پیوند می دهند. هنگامی که این سلسلة عّلی- 
معلولی اتمام پذیرد، و تجربه ای حّسی در ذهِن شخِص ادراک کننده پدید آید، این 
تجربه حالِت آشنایی با شِئ خارجِی ادراک شده نیست، یا چنان که در لحظه ای که 
این سلسله از روی دادها را به راه انداخت بود یا چنان که اکنون هست. کیفی بودن 
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و نسبی بودِن احساس را یکسره روی دادِ مغزی ای باعث می شود که شرِط بیواسطة 
احساس است؛ و سرشِت روی دادِ مغزی، تا حّدی، به طبیعت و وضِع عصِب آوران 
)evren tnereffa(، طبیعت و وضِع عضِو دریافت کننده، طبیعت و وضِع واسطة میاِن 

دریافت کننده و شِئ ادراک شده بستگی دارد.
از  یکی  به  مگر  است  داشته  یا  دارد  تجاربی  B چه  که  بداند   A که  است  محال   .4-2
 B راه هاِی زیر: )الف( با شنیدن و فهمیدِن جمالتی که توصیف کنندة آن تجربه اند و
ادای شان کرده است یا با خواندن و فهمیدِن چنین جمالتی که B آنها را نوشته است 
 B یا بازگویی/ بازنویسی یا ترجمة آنها؛ )ب( باشنیدن و تفسیرکردِن فریادهایی که
می کند، یا دیدن و تفسیرکردِن وضع و حالِت بدِن B، حاالِت صورِت B، و ماننِد 
اینها؛ )ج( با دیدِن اسناد و مدارِک ماّدِی ماندگاری، از قبیِل ابزارها، ظروف، تصاویر، 
که B در گذشته ساخته یا به کاربرده است، و استنتاجات آگاهانه یا ناآگاهانه از آنها.
نکاتی شبیِه نکاِت مذکور، البتّه با جرح و تعدیل هاِی الزم، قابِل اطالق اند بر    
شرائطی که در آن شرائط A می تواند از B کسِب معرفت کند راجع به واقعیّت هایی 
 B در ذهن دارد. فرض کنید که B می داند یا کسِب آشنایی کند با قضایایی که B که
واقعیّتی خاّص را می داند یا قضیّه ای خاّص را در ذهن دارد. در این صورت، یگانه 
راهی که از آن راه A می تواند از B دربارة آن واقعیّت کسِب معرفت کند یا با آن 
قضیّه آشنایی حاصل کند این است که B آن را در قالِب جمالتی یا تعبیراِت نُمادیِن 
دیگری که A می تواند بفهمد بیان کند و A خودِ آن تعابیر را یا بازگویی/ بازنویسی 

یا ترجمة آنها را ادراک و تفسیر کند.
3-4. محال است که شخصی، جز از سِر تصادف، پیش بینی کند که روی دادی از فالن 
نوع در فالن مکان و فالن زمان روی خواهد داد، مگر در یکی از شرائِط زیر: )الف( 
از این راه که از داده هایی که احساس ها، درون نگری ها، یا محفوظاِت کنونِی او در 
اختیارش نهاده اند به انضمامِ معرفتش به بعضی از قواعِد ناظر به توالی که تاکنون 
در طبیعت شایع و رایج بوده اند استنتاجی کند؛ )ب( از این راه که از دیگران، که 
بدانها اعتماد دارد، یا این داده ها یا این قواعد یا هر دو را بپذیرد و سپس آنها را به 
استنتاج هاِی خود تبدیل کند، یا از این راه که از دیگران استنتاج هایی را که آنان از 
داده هایی که، بر طبِق اّدعای شان داشته اند کرده اند بپذیرد و نیز نظم هایی را که، باز 
انتظاراِت غیراستنتاجِی  راهِ  از  اّدعای شان، راستی آزماییِ شان کرده اند. )ج(  بر طبِق 
مبتنی بر تداعی هایی که از طریِق برخی از توالی هاِی مکّرر در تجربة گذشته اش 

شکل گرفته اند و اکنون به َمَددِ یک تجربة کنونی برانگیخته می شوند.
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در این جا باید توّجه داشت که وقتی که روی دادی که باید به توّسِط شخصی    
پیش بینی شود تجربه یا کنِش آیندة خودِ او یا شخصی دیگر است، با موردی نسبتًا 
خاّص سروکار داریم که در خورِ ذکِر خاّص است، هر چند تحِت یکی از عناویِن 
باال قابِل اندراج است. ممکن است A بتواند پیش بینی کند که خودش تجربه ای 
خاّص خواهد داشت یا عملی خاّص خواهد کرد، زیرا با نظر به گذشته می داند 
که نیّتی خاّص داشته است. ممکن است A بتواند پیش بینی کند که B تجربه ای 
خاّص خواهد داشت یا عملی خاّص خواهد کرد، زیرا براِی این باور دلیل دارد 
که B نیّتی خاّص داشته است، و این دلیل یا بیاناِت صریِح B است یا نشانه هایی 

دیگر. 
4-4. محال است که شخصی بداند یا دلیلی براِی این باور داشته باشد که روی دادی از 
فالن نوِع در فالن مکان و فالن زماِن گذشته روی داده است، مگر در یکی از شرائط 
او در طِی عمِر بدِن  زیر: )الف( این که آن روی داد تجربه ای بوده باشد که خودِ 
کنونی اش داشته است؛ آن روی داد نشانی در او باقی گذاشته باشد که تا اکنون برقرار 
مانده است؛ و این نشان را می توان چنان برانگیخت که در او خاطره ای از آن تجربة 
آَوَرد. )ب( این که روی داد روی دادی باشد که او طِی عمِر بدِن  گذشته را پدید 
کنونی اش شاهد بوده است؛ تجربة مشاهدة آن روی داد نشانی در او باقی گذاشته 
باشد که تاکنون برقرار مانده است؛ و او اکنون روی دادِ مشاهده شده را به یاد می آورد، 
هر چند ممکن است نتواند تجربة مشاهدة آن را به یاد آَوَرد. )ج( این که روی داد را 
کسی دیگر تجربه یا مشاهده کرده باشد که اکنون آن را به یاد می آورد و با این شخص 
دربارة آن سخن می گوید. )د( این که روی داد را کسی تجربه یا مشاهده کرده باشد 
)خواه خودِ این شخص و خواه دیگری( که یا در همان وقت یا بعداً از طریِق حافظه 
آن را ثبت و ضبط کرده باشد؛ این سند و مدرک یا رونوشت ها یا ترجمه هایی از آن 
باقی مانده باشد؛ و اکنون آن را این شخص می تواند ادراک یا فهم کند )این چهار 
کنونی  خاطرة  بر  مبتنی  گواهِی  یا  کنونی  خاطرة  عناویِن  تحِت  می توان  را  روش 
 یا گواهِی مبتنی بر اسناد و مدارِک ادراکات یا خاطره هاِی گذشته تلخیص کرد(. 
)ه ( استنتاِج تصریحی یا تلویحی ای که یا خودِ شخص کرده باشد یا دیگران کرده 
باشند و او بر اساِس حّجیِّت قوِل دیگران پذیرفته باشد، و این استنتاج از داده هایی 
باشد که ادراِک حّسِی کنونی، درون نگری، یا حافظه، به انضمامِ معرفت به پاره ای از 

قوانیِن طبیعت، در اختیار نهاده است.

آن چه تاکنون احصاء شد نُه اصل از مهّمترین اصوِل تحدیدگِر بنیادی است و، چنان 
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که قباًل نیز گفته شد، همة مهّمترین اصوِل تحدیدگِر بنیادی نیست، چه رسد به این که 
همة اصوِل تحدیدگِر بنیادی باشد. نیز باید دانست که این اصول منطقًا مستقّل از یکدیگر 
نیز  و  تحصیل کرده  عادِی  انسان هاِی  را  اصول  این  امروزه،  تقدیر،  هر  به  اّما،  نیستند. 

دانشمندان، درسرتاسِر جهان، می پذیرند.
اینک، پس از ذکِر این مطالب تمهیدی باید گفت که تحقیقاِت روانی یا فراروان شناسی 
یا علومِ خفیّه یا غریبه با روی دادهایی سروکار دارند که در نگاهِ نخست به نظر می رسد 
که با یک یا دو یا چند اصل از این اصوِل تحدیدگِر بنیادی در تعارض اند. از این رو، هر 
روی دادی را که در نگاهِ نخست به نظر برسد که با اصلی از این اصوِل تحدیدگِر بنیادی 

تعارض دارد روی دادِ ظاهراً فراهنجارین می نامیم.
آنچه به تعبیر براود روی دادِ ظاهراً فراهنجارین نام گرفت دقیقًا همان است که به تعبیِر 
اوژِن سابُتْسکی، نویسندة کتاِب حاضر و خیلی دیگر، واقعیِّت جادویی خوانده می شود. به 
جاِی آن چه، در این جا، از قوِل براود، درباِب اصوِل تحدیدگِر بنیادی، که بر واقعیّت هاِی 
غیِرجادویی و راستین حاکم اند، گفته شد، سابُتْسکی، در بخِش "عّلیِّت جادویی: ذهن بر 
ماّده و ماّده بر ذهن" از فصِل اّوِل کتاب اش: درباِب عّلیّتی که بر واقعیّت هاِی جادویی 

حاکم است سخن می گوید.
نشان  ما  نویسندة  که  است  این  ساده تر،  زباِن  به  شد،  گفته  تاکنون  آن چه  ماَحَصِل 
می دهد که کسانی که به واقعیّت هاِی جادویی یا، به تعبیِر براود، به روی دادهاِی ظاهراً 
فراهنجارین، قائل اند چه تصّوری از عّلیّت دارند و چه انواعی براِی عّلیّت می شناسند، 
و حال آن که براود نشان می دهد که انسان هاِی عادِی تحصیل کرده و دانشمندان، در 
ما،  نویسندة  تعبیِر  به  یا،  فراهنجارین  به روی دادهاِی ظاهراً  که  آنان  یعنی  ما،  روزگار 
چیست.  آن  انواِع  و  عّلیّت  باِب  در  رأی شان  نیستند  معتقد  جادویی،  واقعیّت های  به 
فهرستی  براود  و  می دهد  به دست  جادویی  باورهای  مهّمترین  از  فهرستی  ما  نویسندة 
مندرج  باورهاِی  یا ضدِّ  نقیض  باورهاِی  از  فهرستی  اگر  علمی.  باورهاِی  مهّمترین  از 
از  فهرستی  اگر  برعکس،  و،  می رسیم  براود  فهرسِت  به  بسازیم  نویسنده  فهرسِت  در 
فهرسِت  به  آوریم  فراهم  براود  فهرسِت  در  مندرج  باورهاِی  ضدِّ  یا  نقیض  باورهاِی 

نویسنده می رسیم.
کوتاه سخن آن که باورهاِی جادویی با باورهاِی علمی ناسازگاری دارند. حال، نوبت 
به این پرسش می رسد که آیا این ناسازگاری واقعی است یا ِصرفًا ظاهری. هم نویسنده 
و هم براود می پذیرند که ناسازگاری میاِن باورها و تفّکِر جادویی و باورها و تفّکِر علمی 
وازنِش  و  یکی  پذیرِش  جز  چاره ای  بنابراین،  و،  ظاهری  نه  است،  واقعی  ناسازگارِی 
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یا  دیگری  وازنِش  و  یکی  پذیرِش  یا  باشد(  تناقض  مقولة  از  ناسازگاری  )اگر  دیگری 
وازنِش هر دو )اگر ناسازگاری از مقولة تضاّد باشد( نیست.

و صّحت  از صدق  علمی  تفّکِر  و  علمی  باورهاِی  که  می پذیرند  متفّکر  دو  هر  نیز 
به  یعنی  ندارند،  التزام  تفّکر  این  و  باورها  این  به  که  کسانی  بنابراین،  و،  برخوردارند 
باورهاِی جادویی و تفّکِر جادویی ملتزم اند، از لحاِظ معرفت شناختی موضعی نادرست و 
ناپذیرفتنی دارند: موضِع معرفت شناختی طرف داراِن باور و تفّکِر جادویی موضِع دفاع از 

خطا و/یا جهل و/یا توّهم است.
از لحاِظ روان شناختی چه؟ باورها و تفّکِر علمی به کنار، آیا موضِع ملتزمان به  اّما 
باورها و تفّکِر جادویی اگر از لحاِظ معرفت شناختی نادرست و ناپذیرفتنی است، از لحاِظ 
روان شناختی نیز چنین است؟ یعنی آیا آثار و نتایِج روانِی پذیرِش باورها و تفّکِر جادویی 
یکسره منفی اند یا احیانًا می توانند مثبت نیز باشند؟ براود، از آنجا که فیلسوف است، به 
این سؤاِل تجربی و روان شناختی نمی پردازد و، طبعًا، جواب نمی دهد، اّما نویسندة ما، 
چون بیش از هر چیز روان شناس است، به این سؤال اهّمیِّت فراوان می دهد، می پردازد، و 
جواب می دهد؛ و جواِب او هم این است که اعتقاد به باورهاِی جادویی و التزام به تفّکِر 
جادویی در بسیاری از موارد، مانند تحّول و رشِد کودکان، پیش رفِت فرهنگی، تقویِت 

تخیّل، و دفاع هاِی روانی، آثار و نتایج مثبت دارد.1
برای َدفْع و َرفِْع تعّجِب بعضی از خوانندگان از تفکیِک میان داورِی معرفت شناختی 
و داورِی روان شناختی تذکارِ این نکته بیجا نیست که، منطقًا و به لحاِظ استداللی، نه از 
صدِق نظرِی یک گزاره می توان لزومًا افادة عملِی التزام به آن گزاره را نتیجه گرفت و 
نه از کذِب نظرِی یک گزاره می توان لزومًا عدمِ افادة عملِی التزام به آن را نتیجه گرفت. 
همچنین، نه می توان لزومًا از افادة عملِی التزام به یک گزاره صدِق نظرِی آن را استنتاج 
آن  نظرِی  دلیِل کذِب  لزومًا  را  گزاره  به یک  التزام  عملِی  افادة  می توان عدمِ  نه  و  کرد 
دانست. از این رو، تناقض آمیز نخواهد بود اگر کسی، ماننِد نویسندة این کتاب، بر این 
عقیده باشد که باورهاِی جادویی نظراً کاذب اند اّما عماًل، در مواردی، سودمند و مفیداند، 

یعنی اعتقاد به آنها براِی شخِص معتقد آثار و نتایِج روانِی مثبت دارد.
البتّه، شک نیست که ممکن است کسی هم باورهاِی جادویی را نظراً کاذب بداند و هم 
براِی آنها عماًل افاده و سودمندی ای قائل نباشد و این رأی طرف دارانی نیز دارد که، به نظِر 
نگارندة این سطور، پل ُکرتز )Paul Kurtz(، متفّکِر امریکایی و بنیان گذار و رئیِس "کمیتة 

1. در گزارِش آراء و نظراِت براود بیش از همه، وام دارِ فصل اّوِل اثِر زیر هستم:
Broad, C. D., Religion, Philosophy, and Psychical Research: Selected Essays (New York: 
Humanities Press, 1969).
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تحقیقاِت علمی درباِب ادعاهای مربوط به امور فراهنجارین"، یکی از سرسخت ترین و 
آشتی ناپذیرتریِن آنان است.1

اتقان و قّوِت علمی و فکرِی  از  به هر تقدیر، مطالعة دقیِق کتاِب حاضر را که هم 
همة  به  مترجمان،  ستودنِی  دقّت ورزِی  و  امانت داری  از  هم  و  دارد  نشان ها  نویسنده 
مشتغالِن به فلسفه یا روان شناسی یا مطالعاِت فرهنگی و نیز به همة کسانی که دغدغة 
اصالِح فرهنگِی جامعه را دارند اکیداً توصیه می کنم و از این که نشِر این کتاب می تواند 
فتح بابی باشد به اعتناء و توّجه به یکی از مهّمترین ساحت هاِی فرهنِگ جامعة ایرانی 
و -امید می برم- اصالِح بخشی از این فرهنگ بسیار خشنودم و، خطاب به نویسنده و 

مترجمان، به زباِن حال و قال می گویم:

مریزاد دستی که انگور چید       مریزاد پایی که در هم فشرد

1. براِی اّطالع بر رأِی ُکرتز، بنگرید به:
Kurtz, Paul, In Defense of Secular Humanism, (New York: Prometheus Books, 1983), pp. 199-
262.
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پیش گفتار 

حدود سی سال پیش، وقتی در حال بازی با پسرخردسالم بودم، از اینکه  می دیدم چقدر 
راحت اغلب مسائل دشوار خیالی را حل می کرد و هر چه سعی می کردم به نوعی او را 
به دام بیندازم، باالخره راهی می یافت، شگفت  زده شدم. وقتی  گفتم: اگر یک ببر غول پیکر 
در جنگلی به تو حمله کند؟ در پاسخ  گفت: مشکلی نیست، شمشیرم را از غالف بیرون 
می کشم و ببر را می ُکشم. اگر سرراهت کوهی بزرگ مانع رسیدن به گنج باشد؟ در پاسخ 
گفت: از کوه باال می  روم و از سوی دیگرش پایین می آیم. آنچه بیش از همه در مورد 
نگرش پسرم مرا تحت تأثیر قرار داد، شدت بیش برآورد و مبالغه او از توانایی های خود و 
در کل نادیده گرفتن محدودیت های واقعیت نبود؛ بلکه اطمینان قطعی او به این نظر بود 
که طبیعت با او مهربان خواهد بود؛ عناصری چون آب، هوا، و نیروی جاذبه به حضور 
او در این عالم آگاه اند و حق الهی و مسلم او برای بودن در این دنیا را پذیرفته اند؛ و 
شخصیت های فرهنگی عامیانه نظیر بابانوئل1 سّری ترین آرزوهایش را می دانند و همگی 

در تالش اند تا آرزوهایش را برآورده کنند. 
البته، این تصورات و پندارهای دوران کودکی همیشگی نیستند. در واقع، خارج از 
عالم بازی، اغلب کودکان به طورکامل از محدودیت های جسمی و ذهنی خود مطلع اند. 
تا  بازی های خیالی و وانمودی را  از دالیل متعددی نیست که  این آگاهی یکی  آیا  اما 
این  به تجربة  آیا کودک، گاهی هم که شده،  برای کودکان جذاب می کند؟  اندازه  این 
احساِس شگرِف برخورداری از اوج قدرت یا زیبایی نیاز ندارد؟ با بزرگ شدن کودکان، 
طور  به  و  می شود،  بازی هایشان  و  رؤیاها  از  جزئی  به تدریج  واقعیت  محدودیت هاِی 
فزاینده ای از اینکه در دنیای "واقعی"، حتی یک دستاورد، موفقیت و پیشرفت کوچک، 
که  می آموزند  کودکان  نهایت،  در  می شوند.  آگاه  است،  کوشی  و سخت  اراده  مستلزم 
طبیعت و عناصر آن نه تنها یاری رسان و حامی نیستند بلکه عالم هستی در بهترین حالت 

1. santa Claus
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نسبت به تحقق اهدافشان بی تفاوت و حتی گاهی خصمانه است. در روان شناسی رشد، 
این فرایند تحت عنوان "تمرکز زدایی" شناخته شده است، اما در واقع نشانگر فاصله و 

جدایِی تدریجی و فزاینده از دنیای طبیعی نیز هست. 
این بیگانگی کودکان از دنیای کوچک و دنِج اولیه شان، با کمی مسامحه، شبیه آن 
چیزی است که در طول تاریخ برای نوع بشر رخ داده است. آدمیان برای هزاران سال، باور 
داشتند که دنیای پیرامونشان نه فقط زنده، بلکه آگاه و هشیار است، و ستاره ها و سایر 
عناصر عالم هستی ناظر و شاهد اَعمال آن ها و قادر به پاسخ گویی به خواست هایشان 
تبییِن  و  تدوین  منظور  به  پیچیده  اسطوره های  و  جادو  منفی اند.  یا  مثبت  شیوه های  به 
پیوند های میان انسان و کائنات، بوجود آمدند. امروزه، اوضاع تغییر نموده است. علوم 
امروزی، جادو و اسطوره ها را به عنوان خیاالت و موهوماتی کهن معرفی کرده است و 
نیروی جاذبه را جایگزین نیروی همگونی1 نموده است. به طور حتم، ما مدیون علم به 
خاطر دستاوردهای چشمگیر آن ایم؛ پزشکی مدرن و فناوری های پیچیده، همه و همه، 
آسایشی  این حال، چنین  با  آورده اند.  ارمغان  به  برایمان  را  نسبت آسوده ای  به  زندگی 
بهایی گزاف در بردارد: از دست رفتِن پیوند ارزشمنِد میان انسان و طبیعت. علم به جای 
وعدة زندگی پس از مرگ، مرگ و فنای محتوم و گریز ناپذیِر فرد، نوع بشر، و جهان را 
پیش بینی می کند. عجب نیست که برای بسیاری از افراد، چشم اندازی که علم به آینده 
بشر دارد، نگران کننده است. در مقایسه با آن، حتی ساده ترین و ابتدایی ترین ُسنن مذهبی 

هم دورنمای بهتری برای آینده بشر رقم زده اند. 
جادوی کهن، ورای دین رسمی و سنت علمی ای که جای آن را گرفته اند، همچنان به 
حیات خود ادامه می دهد، حتی اگر تنها در اذهان ما باشد. ما در رؤیاها، تخیالت، فیلم ها، و 
کتاب ها شاهد آن ایم که حیوانات حرف می زنند و انسان ها از میان دیوار عبور می کنند. تنها 
گامی فراتر از آن کافیست تا ما را به این باور برساند که افرادی با قدرت های خارق العاده  ای 
در اطرافمان هستند که قادرند در این دنیای واقعی دست به جادو بزنند. با گام برداشتن در 
این مسیر، ما تفکر جادویی خود را به مقام باوری جادویی ارتقاء می دهیم، باوری مبنی براینکه 
افتد. علم روان شناسی بی درنگ به ما اطمیناِن خاطر  اتفاق  جادو می تواند در دنیای واقعی 
می دهد که تفکر و باورهای جادویِی امروز چیزی جز آثاری به جا مانده از نیاکان، موهوماِت 
محض، و ُصَوری غیرمعمول اما کاماًل طبیعی از رفتار آدمی، نیستند. تقریباً تا همین اواخر، اغلب 
پژوهش ها در حوزه تفکر جادویی، "فریفته و تحت سیطرة علم بودند"؛ به بیانی دیگر، علم، 
تفکر جادویی را به بخشی جزئی از رواِن آدمی، یا به موهوماتی که برای رهایی از تردیدها و 
ترس های خود به آن ها توسل می جوید، تقلیل داده است. از سوی دیگر، احترام مرسومی که 
1. force of sympathy
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انسان برای علم قائل بوده است، به مرور زمان مبدل به "علم کیشی1" شده است؛ به طوری که 
امروزه می پنداریم علم می تواند همه چیز را، حتی اگر نه اکنون بلکه در آینده، تبیین کند. آنچه 
در این تصویر مورد غفلت واقع شده است این نکته است که علم به عنوان یک نظام، درصدد 
تبیین قوانین طبیعت است، قوانینی که مبتنی بر علیّت مادی است. ولی جهان هستی تنها ماهیت 
مادی ندارد بلکه شامل امور نامحسوسی چون حیات ذهنی و هیجانی، ارتباط ها و تعامالت 
انسانی، خیال پردازی، رؤیا، بازی، و هنر نیز می شود. جهان هستی همچنین دین، سیاست، 
تجارت، و تفریح و سرگرمی را نیز در بر می گیرد. آیا تفکر جادویی در این حوزه ها می تواند 

یک شیوة تفکر بر حق و موجه، نظیر به اصطالح تفکر منطقی در علم، تلقی شود؟ 
"علم  یک  عنوان  به  جادو  تلقِی  که  می دهد  نشان  تاریخ،  به  مختصر  نگاهی  حتی 
کاذب2" گمراه کننده است. جادو، در مقایسه با علم، کنترل ناپذیرتر و ُمبهم تر نیست، و در 
کل نباید این دو را با هم قیاس کرد. جادو بیشتر شبیه هنر است، تا علم. تقارِن ظهورِ هنر، 
و جادو/دین در دوران پارینه سنگِی پسین، 30,000 سال پیش از پیدایش علم به شکل 
امروزی، اتفاقی نبوده است. هنر و جادو، هر دو متضّمِن آمیختگی و وحدِت میان ذهن 
و طبیعت اند و هدفشان متفاوت با هدفی است که علم دنبال می کند؛ هدف غایِی علم، 
دستیابی به یک محصول است، در حالی که هدف غایِی هنر و جادو رسیدن به معنا است. 
امر  این  از  خوبی  نمونة  می دهند،  رخ  ما  روزمرة  زندگی  در  که  وجودی ای   شرایط 
هستند. سال ها پیش در ُمسکو، من و پسِر دو ساله ام در سکوت در حال قدم زدن در باغچة 
کثیِف  و  کهنه  ماشیِن  بودیم.  آپارتمان  ردیف های  میان  محصور  شکل،  مربع  محوطه ای 
مقاطعه کار روی پیاده روِی کنار ساختمانی پارک بود و چند کارگر هم در همان نزدیکی، 
در حال رنگ کردِن دیواری بودند. نگاهم در خالف جهتی بود که پسرم در حال کندکاِو 
شدن  روشن  صدای  بود.  می کرد،  جدا  ماشین رو  راه  از  را  باغچه  که  عظیمی  نرده آهنی 
اینکه چشماِن از حدقه بیرون زدة پسرم  اتومبیلی را شنیدم ولی توجهی به آن نکردم تا 
مرا به خود آورد. ولی دیگر برای واکنش، خیلی دیر شده بود. ماشیِن مقاطعه کار از داخل 
پیاده رو وارد راه ماشین رو شد ولی به جای اینکه به سمت مسیر ماشین رو راهش را ادامه 
دهد و به سمت درِ خروجی برود، دور کاملی زد و به نردة آهنِی پشت سرمان که تنها چند 
سانتی متر از من و پسرم فاصله داشت، کوبید و در اثر اصابت با آن، پایه های بخش بزرگی 
از نردة آهنی از پِی سنگی خود بیرون آمد. من و پسرم در یک قدمِی مرگی دردناک بودیم. 
آنچه مرا به وحشت انداخت این بود که این اتفاق در یک خیاباِن شلوغ یا هر جای دیگری 
که می توان انتظار وقوع چنین حوادثی را داشت، رخ نداد. این حادثه کاماًل غیر منتظره بود و 

1. religion of science
2. false science 
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همین که من و پسرم هر دو جان سالم به در برده بودیم، به نظرم دست تقدیر بود. 
اگر چه سال ها از آن رویداد می گذرد، اما من هنوز نتوانسته ام، تفکر رازورزانه پیرامون آن 
را متوقف کنم. چه کسی، یا چه چیزی، در دنیا در مورد این فاصلة چند سانتی مترِی اتومبیل 
از من و پسرم تصمیم گیری کرده بود؟ تصادف1؟ تصادف، مفهومی فاقد جنبة شخصی است 
و ساخته شده است تا به تبیین فرایندهای نامتشخص و بی جان نظیر پرتاب یک سکه ]شیر 
یا خط[ بپردازد. حال موقعیتی را تصور کنید که در آن پرتاب یک سکه، مرگ یا زندگی ما 
را تعیین  کند. اگر نتیجة شیر یا خط به ما اجازة زندگی کردن دهد آیا همچنان دربارة نتیجة 
پرتاب سکه، معتقد به تصادف و احتمال هستیم؟ آیا سربازی که همقطارش که در کنار او در 
حال دویدن است با گلولة دشمن کشته  می شود، باید زنده ماندنش را تصادفی تلقی کند؟ من 
که اینگونه فکر نمی کنم، زیرا در چنین موقعیت هایی، تصادف و احتمال تبدیل به رویدادی 
به  پیراموِن تصادفی نجات بخش،  اندیشیدن  از معنای شخصی، می شود.  وجودی، سرشار 
صورِت همزمانی ای کور و بی هدف، موجِب کاستن از ارزِش زندگی و تهی سازی آن از معنا 
می شود. تنها در صورتی که بپذیریم، فردی یا چیزی از روی آگاهی و هوشمندی، تصمیم 
گرفته که ما زندگی کنیم، آنگاه می توانیم بودنمان در این دنیا را معنادار تجربه کنیم )حداقل 
خیلی از ما انسان ها به گواهِی ادیان رسمی چنین احساسی داریم(. این مالحظات، الهام بخِش 

من برای جستجو و بررسی باورهای جادویی، در انسان های امروزی بود. 
با آن ها کارهایی شبیه جادوِی  ابزارهایی متعدد که  من جستجوی خود را با ساختِن 
واقعی انجام می دادند، شروع کردم: اشیایی که ناگهان دروِن مه  رقیقی ظاهر یا بدون هیچ 
اثری یکباره ناپدید می شدند، حیوانات عروسکی که به نظر می رسید یکباره زنده می شدند، 
ِوردهای جادویی که به طرزی اسرارآمیز شی ای را به شی ای دیگر بدل می کردند. در واقع، 
تمام این پدیده ها، تردستی و شعبده بودند، اما تبیین آن ها برای افراد شرکت کننده در مطالعة 
من آشکارا دشوار می نمود. معموالً شعبده ها بر روی صحنه در جلوی دیدگاِن تماشاچیان 
و توسط شعبده باز اتفاق می افتند، در حالی که شعبده های من در دستان شرکت کنندگانم 
رخ می دادند. در عین حال، شرکت کنندگان را تشویق می کردم که ابزار شعبده  را به دقت 
مورد بررسی قرار دهند، تا بتوانند علت وقوع این رویدادهای غیرمعمول را تبیین کنند. 
وقتی شرکت کنندگان نمی توانستند با بررسی ابزارها، پی به نحوة عملکرد آن ها ببرند؛ در 
حالی که در بهت و حیرت از آنچه رخ داده بود قرار داشتند، شروع به پرسیدن سؤال هایی 
از آن ها می کردم. هدف از این پرسش ها، این بود که به شرکت کنندگان القاء کند، که شاهد 
رویدادی به واقع جادویی بوده اند که از قوانین شناخته شدة علم فیزیک تخطی کرده است. 
جادو  شدند  متقاعد  اینکه  از  پیش دبستانی  کودکان  اغلب  که  دریافتم،  زود  خیلی 
1. chance 
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واقعیت دارد، خوشحال شدند. ولی متقاعد کردن بزرگساالن در این رابطه آسان نبود، اما 
سرانجام آن ها نیز در برابر تبیین های جادویی تسلیم شدند. بسیاری از بزرگساالن اگرچه 
ُمنکر باور به جادو می شدند، ولی به گونه ای رفتار می کردند که گویی به جادو اعتقاد 
دارند. اغلب شرکت کنندگان، هم کودکان و هم بزرگساالن، اذعان کردند که امور جادویی 
می توانند در رؤیاها، تخیالت، و بازی هایشان اتفاق بیفتند، ولی آنچه این آزمایش نشان 
داد این بود که تفکر جادویی می تواند نسبتًا به آسانی از حوزة مشروع خود در خیال 

خارج شود و به قلمروِی واقعیت مادی تجاوز کند. 
اما در صورتی که بزرگساالِن تحصیل کردة امروزی بپذیرند که فردی می تواند اشیاِی 
بپذیرند  نیز  را  این مسأله  تغییر دهد، پس احتمال دارد که  به شیوه ای جادویی  مادی را 
که افکار و تخیالتشان هم می توانند به شیوه ای جادویی تحت تأثیر قرار گیرند. در واقع، 
همانطور که نشان خواهم داد، افراد بزرگسال گزارش دادند که دستکاری های جادویی، 
ر، اما تأثیر  تأثیر اندکی بر ادراک  آنان از موضوعاِت مادِی واقعی یا موضوعاِت مادِی متصوَّ
ر آن ها داشته اند. آزمایش های بعدی آشکار کرد  بر موضوعاِت خیالِی متصوَّ چشمگیری 
رِ داراِی ارزِش شخصِی شرکت کنندگان، نظیر تصاویر ذهنی آنان از  که موضوعاِت متصوَّ
زندگیشان در آینده، به شدت تحت تأثیر دستکاری های جادویی آزماینده قرار گرفتند. این 
موضوع مرا به این نظر رساند که عالوه بر جادوی "ذهن بر ماده1" )مانند ِوردهای جادویی2 
یا آرزوهایی که به طور مستقیم بر رویدادها و فرایندهای مادی تأثیر می گذارند(، نوعی دیگر 
از جادو با عنوان "ذهن بر ذهن3" یا "جادوی ارتباطی4" نیز وجود دارد. جادوی ارتباطی، 
در برگیرندة ِوردهای جادویی یا مناسک و شعائِر5 خاصی است که در صدد تأثیرگذاری بر 
ذهن افراد به هدف درمان بیماری ها، گشایِش بخت، یا آسیب رسانی است. عالوه بر این، 
برخالف جادوِی ذهن بر ماده، که مغایر با اصول بنیادین فیزیکی است، جادوی ذهن بر 
ذهن، می تواند در جهان واقعی، از طریق تلقین یا خود تلقین گری رخ دهد. اگرچه در دنیای 
مدرن، تلقین بیش از آن که یک فرایند جادویی تلقی شود، فرایندی روان شناختی محسوب 
می شود، در بخش های دیگر این کتاب، استدالل خواهم کرد که تلقین )و پیامدهای آن، 
مانند اثر دارونما( فرزنِد خردسال جادو محسوب می شود و مبتنی بر همان سازوکارهای 
روان شناختِی معمول در جادوِی عملی است. شخصی که به جادو )به طور صریح یا ضمنی( 
اعتقاد دارد، در صورتی که دستکاری های جادویی به توسط دانسته هایش در ذهن او اجرا 

1. mind-over-matter 
2. magical spells 
3. mind-over-mind
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شوند، به واقع می تواند تحت تأثیر قرار گیرد. برای نمونه، لِوی-برول1 از مردی نقل می کند 
که معتقد بود نفرین شده است تا بمیرد، و در واقع هم به خاطر همین باورش ُمرد. 

این نظر خوبی برایم بود، زیرا باعث شد مطالعاتم را از حوزة تفکر جادویی به حوزة 
ابتدا از خود پرسیدم که آیا فرهنِگ جادو در رسانه ها  ارتباطات انسانی گسترش دهم. 
چندملیتی  صنایع  واقع  در  گذارد.  احتمالی  تأثیری  کودکان  شناختی  رشد  بر  می تواند 
باورهای  از  و سرگرمی  تفریح  امور  و دست اندرکاران  اسباب بازی  تولیدکنندگان  مانند 
جادویی در کودکان حمایت و بهره برداری می کنند، و بسیاری از برنامه های تلویزیونی 
رشد  روان شناسان  برخی  می سازند.  برجسته  را  جادویی  شخصیت های  کودکان،  برای 
باورهای  ازجمله  بزرگساالن،  و  کودکان  در  اولیه  شهودِی  باورهای  که  می کنند  اظهار 
جادویی، می توانند مانعی برای آموزِش علم محسوب شوند. از سوی دیگر، این احتمال 
نیز وجود دارد که پرداختن به تفکر جادویی، از طریق میدان دادن به تخیالتِ کودکان، 
به کودکان کمک کند تا شروع به تفکر به شیوه های متفاوت، گوناگون، و خالقانه تری 
کنند. آزمایش هایی که من و دانشجویانم اجرا کردیم، در واقع آشکار ساخته اند که نمایش 
فیلمی حاوی پدیده های جادویِی پرمایه برای کودکان، به طرز چشمگیری موجب ارتقای 

عملکرد آنها در تکالیف خالقانه می شود. 
به عالوه، فرض کردم که در اعصار گذشته تأثیرات جادویی/دینی بر افراد، به منظور 
ِشفا یا آسیب رسانی، همگی مبتنی بر تلقین بوده است. با پیدایش ایدئولوژی علمی، مراسم و 
تشریفاِت جادویِی علنی کنار گذاشته شدند، با این حال، تلقین همچنان به عنوان مؤثرترین 
راه برای دستکارِی آگاهِی توده ها در حوزه هایی چون دین، سیاست، تجارت، و روان درمانی 
به قّوت خود باقی ماند. این امر در من این تصور را بوجود آورد که شیوة تلقین متداوِل 
امروزی، می تواند مبتنی بر همان سازوکار روان شناختی ای باشد که در تلقین جادویِی دوران 
پیش از علم نیز رواج داشته است. من مجموعه آزمایش هایی را اجرا کردم که به باور خودم، 
نشان داد که چنین سازوکارِ پیش  پا افتاده ای هنوز هم به قوت خود باقی است. این یافته 
تلویحات ارزشمندی برای درک پیوستگی روان شناختی- تاریخِی فنونی دارد که در گذشته به 
منظور نفوذ و کنترل بر اذهان انسان ها مورد استفاده واقع می شده اند و هم اکنون نیز متداول اند. 
در دیدگاه مرسومِ امروزی، قدرت سیاسی مبتنی بر فرایندهای انتخاباتِی مستدِل کنترل 
شده، و نه مبتنی بر باورهای جادویی، است. بر خالف این دیدگاه، در صورتی که بپذیریم 
روان شناختی  سازوکار  یک  بر  مبتنی  همگی  آن،  معموِل  گونة  و  تلقین   جادویی  گونة 
القائی2 که در لفاظی های سیاسی  اقناعی  واحد اند، پس این امکان وجود دارد که فنون 

1. Lévy-Brühl 
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و تبلیغات تجاری مورد استفاده قرار می گیرند، از لحاظ تاریخی نشأت گرفته و پروردة 
شیوه های جادویی باشند. از لحاظ روان شناختی، این فنون مبتنی بر تمایل فرد به پذیرش 
بی اختیار و ناخواستة پیام هایی است که ممکن است از دیدگاهی عقالنی، غیرقابل قبول 
محسوب شوند. در بسیاری از موارد این فنون اقناعی موثرند؛ برای نمونه، افراد گاهی 
تحِت تأثیِر تبلیغاِت هوشمندانه، محصوالتی را خریداری می کنند که می دانند نیازی به 
آن ها ندارند ولی نمی توانند در برابر خرید آن ها مقاومت کنند. به عبارتی دیگر، تلقین به 

راستی جادوی عصر حاضر محسوب می شود. 
انسان ها به منظور حفاظت خود در برابر دستکاری جادویی، در خود سازوکارهای 
دفاعِی پیچیده ای بوجود آورده اند. با این حال، انسان ها در طول زندگِی خود همچنان 
نسبت به رویدادهای جادویی، کنجکاو باقی می مانند و به نظر می رسد بسیاری از افراد به 
صورتی نیمه هشیار به جادو اعتقاد دارند. من از طریق پژوهش های آزمایشی سعی کرده ام 
که شواهد جدیدی بیابم که به ما در درک بهتر برخی موضوعاِت نظرِی قدیمی، نظیر 
رابطة میان جادو و علم، و رابطة میان جادو و دین کمک کنند. پژوهش در زمینة پیدایش 
و تحول تفکر جادویی در انسان، همچنین به من کمک کرده است تا عامل روان شناختِی 
متداولی را بیابم که نقشی اساسی در بروز تغییراِت رشدی در حوزه های شناختی دارد: 

نظریة ذهن، تشخیِص نمود از واقعیت، تصاویر ذهنی کودکان، پایِش واقعیت، و غیره. 
از این رو، تحول ذهن آدمی می تواند از طریق رشد تمایز و تفاوت میان دو حوزة اصلِی 
واقعیت شناسایی شود: حوزة واقعیِت معمول1، که در آن علوم عقالنی و منطقی حکمفرما 
است، و دیگری حوزة واقعیِت جادویی که تحت سلطة جادو و دین قرار دارد. در زندگی 
کارکردهای  دینی،  باورهای  به همراه  باورهای جادویی،  و  تفکر جادویی  امروزی،  انسان 
مهمی نظیر کاهِش اضطراب، افزایِش خالقیت، و معنا بخشی به زندگی ایفا می کنند. این 
باورها مکمل رشد تفکر عقالنی و علمی، و موضوعی جذاب  برای پژوهش روان شناختی اند. 
من این مطالعات را در سال 1982 در مسکو شروع کردم و آن را در آلمان، انگلیس، 
تحولی،  روان شناسِی  چون  مجله هایی  در  مطالعاتم  نتایج  اغلب  دادم.  ادامه  مکزیک  و 
مرور تحولی، مجلة بریتانیایِی روان شناسِی تحولی، مجلة بریتانیایِی روان شناسی، و مجلة 
تا  رو  این  از  ارائه شده اند.  بین المللی  همایش های  در  هم  برخی  و  روان شناس، چاپ 
جهت  در  تالشی  رو،  پیش  کتاِب  گسیخته اند.  هم  از  و  پراکنده  مطالعاتم  زیادی  حد 
بافِت سایر مطالعات در  جمع آوری و منسجم سازی این مطالعات و قراردادن آن ها در 
زمینة تفکر جادویی است. به ناچار، برخی مطالب این کتاب برگرفته از مطالب منتشر شده 

1. ordinary reality 
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آزمایش های  برخی  اجرای  در  مرا  که  دانشجویانم  از  است.  فوق الذکر  مجله های  در 
مطرح شده در این کتاب یاری رساندند، سپاسگزارم. از همکارانم کارل روزنگرن، پاول 
هریس، کارل جانسون، ژاکلین وولی، و کارول نِِمروف به خاطر بازخوردهای دوستانه 
و حمایت هایشان جهت تألیف این کتاب تشکر ویژه ای دارم. همچنین، از ویراستار این 
کتاب، سارا هرینگتون، به خاطر باور راسخش به این پروژه، ویرایش خالق و مؤثرش، و 

نیز به خاطر پیشنهادهای ارزشمندش کمال سپاس و تشکر را دارم. 
من این کتاب را به تمامی دانشمندان و پژوهشگرانی تقدیم می کنم که قادر به درِک 

رمز و راز نهفته در پِس جهان مادی و غیرمادی اند. 
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1
واقعیت جادویی

در غروب یک روز زیبای بهارِی دهه 1920، یکی از شخصیت    های اصلِی ُرماِن مورد عالقه 
من1، میخاییل الکساندروویچ برلیوز، سردبیر مجله ای ادبی و یک بی  خدا، در شهر مسکو 
برلیوز در  بود.  بر روی نیمکتی نشسته  با همراهش  لیمو  از درختاِن  در کوچه  ای مملو 
حال نُطق کردن در زمینۀ پاره ای موضوعات ادبی و تاریخی برای همراهش- نویسنده ای 

تازه کار- بود که یکباره قلبش به تپش افتاد و برای لحظه ای همه چیز دگرگون شد. 
در همان لحظه، هوای شرجی منعقد شد و به هیئت یک مرد در آمد؛ مردی شفاف 
با ظاهری عجیب و ناآشنا. بر روی سر کوچکش، کالهی لبه دار و بر تنش ژاکِت پیچازِی 
کوتاهی از جنِس هوا. قدش حدود دو متر اما با شانه هایی باریک، بی نهایت الغراندام، و با 

صورتی که جان می داد برای مسخره کردن. 
زندگی برلیوز به قدری از نظم و ترتیب برخوردار بود که عادت به دیدن پدیده های 
غیرعادی نداشت. در حالی که رنگ به رخسار نداشت، با حالتی بُهت زده و با ناباوری و 

هراس با خود اندیشید: "غیر ممکنه!"
ولی افسوس که حقیقت داشت، و آن مرِد بلند قامِت شفاف، روبروی او به چپ و 

راست تاب می خورد، بی آن که با زمین تماسی داشته باشد. 
وحشت چنان وجود برلیوز را در بر گرفت که ناچار چشمانش را بست. وقتی چشمانش 
را گشود، دید که به یکباره همه چیز به حالت طبیعِی خود بازگشته، آن وهِم اعجاب آور 
محو شده، شبحِ پیچازی پوش ناپدید شده و ضربان قلب او به حالت عادی بازگشته است. 

1. اشاره نویسنده به رمان "مرشد و مارگاریتا"، شاهکار میخاییل بولگاکف )1891-1940( رمان نویس و نمایشنامه نویس 
مشهور روس است. به باور بسیاری، این اثر در شمار بزرگ ترین آثار ادبیات روس در سده بیستم است. این کتاب در 

سال 1362 توسط عباس میالنی به فارسی برگردانده شده است. م. 
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به میخاییل الکساندروویچ بیندیشید. امکان دارد شما هم مانند او به امور جادویی 
اعتقاد نداشته باشید، ولی اگر به جاِی او بودید، چه احساسی داشتید؟ متعجب، وحشت زده، 
یا گیج و مبهوت می شدید؟ جهاِن علم محور ساختار ظریف و شکننده ای دارد. همچون 
بادکنکی پر از باد که تنها در کلیِت خود موجودیت دارد ولی به محض ایجاد سوراخی 
در آن از هم می پاشد. در حال حاضر گرچه امور جادویی در پیرامون ما رخ می دهند 
ولی همچنان جهاِن علم محور خوب به نظر می رسد و گویی این مسائل تهدیدی برای 
نماهنگ های  کارتون ها،  فیلم ها ،  داستان ها،  در  جادویی  امور  نمی شوند.  محسوب  آن 
تبلیغاتی، بازی های رایانه ای، هنر و تئاتر رخ می دهند. ما شاهد چنین اموری در خواب 
و رؤیا هستیم و در نیایش و رفتارهای خرافی خود به نوعی برآن ها پافشاری می کنیم. 
ما از طریق افسانه ها و اشاره به شخصیت هاِی جادویِی عامیانه همچون بابانوئل، دندان 
پری1، و خرگوِش عیِد پاک2 امور جادویی را به فرزندان خردسال خود می آموزیم. ما 
دربارة امور جادویی از افرادی که فکر می کنند "چیزهایی فراطبیعی دیده اند"، داستان ها و 
حکایت هایی می شنویم. با وجود این همه امور جادویی در اطراف خود، چرا بسیاری از 

ما نمی توانیم چنین موضوعاتی را جدی بگیریم؟
به  باور  نمونه  برای  است،  متنوع  و  گوناگون  نیز  باورهای جادویی  پدیدار شناسِی   
ساحران، اشباح، ارواح، پیش آگاهی، تناُسخ، طالع بینی، کف بینی، تفأل زدن، اشیای ناشناِس 
 پرنده، موجودات فضایی بیگانه، و نفوِس جاودانه را دربرمی گیرد. به طور قطع یکی از 
پیچیده  ترین نمونه های تاریخ گستر و پر قدرِت واقعیت جادویی، دین3 است. پژوهش های 
انسان شناختی حاکی از آن اند که به طور کلی دو مفهومِ دین و جادو در گذشته، یکسان 
تلّقی می شدند )فریزر، 1923؛ لِوی-برول، 1966؛ مالینووسکی، 1935؛ تامبیاه، 1990(. 
در ادیان ابتدایی، مردم ارواِح نیاکان و حیوانات را می پرستیدند و چنین ارواحی ُحکم 
خدایاِن آنان را داشتند. به گفتة استیون میتن )2005(، "تصاویر انسان ریخت انگارانه در 
شده اند،  سپرده  خاک  به  مردگان  همراه  به  که  ارزشمندی  اشیای  و  غارها  نقاشی های 
حاکی از آن اند که انسان های دوران پارینه سنگِی پسین نخستین کسانی بودند که به امور 
فرا طبیعی و احتمال زندگی پس از مرگ اعتقاد داشته اند. ما در حقیقت شاهد نخستین 
نشانه های پیدایش ایدئولوژی دینی در این دوران ایم" )ص، 198(. امروزه، برخی اَشکال 

Tooth Fairy .1: دندان پری، شخصیت خیالی فیلم های کارتونی مبتنی بر این افسانه که وقتی کودکان دندان شیری 
خود را از دست می دهند، اگر دندان افتاده را شب زیر بالش بگذارند و بخوابند، یک پری به خواب آنها می آید و به 

جای دندان افتاده هدیه کوچکی برایشان می گذارد. م. 
2. Easter Bunny
3. religion 
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ادیان قبیله ای و حتی ادیانی بزرگ چون آیین هندو، چنین ویژگی هایی را در خود حفظ 
کرده اند. گرچه با پیدایش ادیان یکتاپرست )نظیر یهودیت یا مسیحیت(، دین به تدریج 
خود را از سحر و جادویی که با زندگِی روزمرة آدمیان گره خورده بود، جدا کرد، و تبدیل 
به نهادی تثبیت شده و مشروع از تفکر و باورهای جادویی شد. این نهاد بسیار قدرتمند 
باورهای  نتیجه،  در  شد.  خود  برای  جادویی  باورهای  امتیازِ  انحصار  خواستار  و  شد 
جادویی رایج، بوسیلة دین و علم، به نیمه هشیار1ِ ذهِن آدمیان رانده شدند. علم بر پایه 
دالیِل عقالنی، مخالِف تفکر و باورهای جادویی است و آن ها را موهوم دانسته و باطل 
اعالم می کند )فینَمن، 1974(. دین بر قدرت تفکر جادویی بر اذهان مردم آگاه است و از 
این رو تفکر و باورهای جادویی )خارج از چارچوب مورد پذیرش دین( را غیراخالقی 
و  )اِسترندبرگ  می کند  اعالم  الحادی  و  اهریمنی،  ارواح  نیروهای شیطانی،  با  مرتبط  و 
با این نظر که آنها در واقع به  افراد متدیّن،  از  تری، 2004(. تعجبی ندارد که بسیاری 
جادو باور دارند مخالفت می ورزند. در حالی که اعتقاد داشتن به وجود یک خداونِد قادر 
و متعال2 که قادر به انجام معجزات است و به واسطه بیان خواسته هایمان در قالب دعا 
و نیایش، می تواند بر رویدادهای مادی، زیستی یا روان شناختی ما تأثیر گذارد )بارِت، 
2001(، بی تردید نشانگر اعتقاد به اموری جادویی است. در مطالعه ای که توسط یکی 
از دانشجویانم صورت گرفت، دانشجویان مذهبی در مقایسه با دانشجویان غیرمذهبی، 
 30 پرسشنامة  یک  در  نیز  و   )1983( چپمن3  و  اِکبَلد  جادویِی  نظر پردازی  مقیاس  در 
گویه ای عقاید جادویی، که به ویژه جهت مطالعة میزان باورهای جادویی در بزرگساالن 
طراحی شده بود، به مراتب نمرات باالتری کسب کردند )ساساکی، 2006(. جالب این 
که، نتایج این مطالعه نشان داد، دانشجویان رشته هنر، در مقایسه با دانشجویان رشته های 
مهندسی، نمرات به مراتب باالتری در هر دو مقیاِس فوق الذکر کسب کردند و این یافته 
از این فرضیه حمایت می کند که توانایِی هنری، باورهای دینی، و باورهای جادویی با 

یکدیگر مرتبط اند. 
تمامی باورهای مذکور یک ویژگی مشترک دارند: همگی آنها علیِّت مادی و انتظاراِت 
نمونه، جادوگران،  برای  را نقض می کنند.  انسان ها، و حیوانات  اشیاء،  دربارة  ما  عرفی 
آنگونه که به طور معمول تصور می شود، قادرند از طریق تأثیر گذاری بر افراد و اشیاء 
توسط وردهای جادویی، دست به جادو بزنند؛ ارواح و اشباح، اصول فضای فیزیکی، 

1. subconscious 
2. almighty and Omnipotent
3. Eckblad & Chapman's Magical Ideation Scale 
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زمان، و پایداری شئ1 را نقض می کنند، قادر به عبور از درون اجسام و موانع فیزیکی 
یا  ناپدید شوند، و  یا  اثر و نشان های یکباره ظاهر و  هستند، می توانند بدون هیچگونه 
برای قرن ها زندگی کنند. براساس طالع بینی، سرنوشِت آدمی در آسمان ها مقدر شده است. 
متدینان معتقدند که خدا در آِن واحد در مکان های بسیار حضور دارد و قادر به انجامِ 
معجزه است )زنده کردن مردگان، دفِع ارواح شیطانی، و تبدیل فوری آب به شراب(. از 
آنجا که مفاهیم فضای فیزیکی، زمان، علیّت، و پایداری شئ همگی متکی به یکدیگر و 
مؤلفه های یک کلیت اند، از این رو نقض هر یک به طور تلویحی به معنای نقض سایر 

موارد است )سابوتسکی، 1993(. 

علیّت جادویی: ذهن بر ماده و ذهن بر ذهن 
پدیدارشناسِی فوق الذکر در زمینة باورهای جادویی، بخشی از آن چیزی است که من 
آن را "واقعیت جادویی" می نامم. واقعیت جادویی، برخالِف واقعیت فیزیکی، مبتنی بر 
علیّت جادویی است. حداقل چهار نوع از اثرات عّلی را می توان واجد شرایط جادویی 
دانست: )1( اثر مستقیم آگاهی بر ماده مانند اثرگذاری بر اشیای فیزیکی یا خلق و ایجاد 
ناگهانی  آن ها از طریق نیروی اراده )جادوی ذهن بر ماده(؛ )2( تحرک و جاندار شدن 
یک شئ بی جان )جادوی جان بخشی2(. )3( نقِض اصول و قوانین بنیادیِن پایداری شئ، 
به  دیگر  فیزیکی  به شئ  فیزیکی  یک شئ  فورِی  تبدیل  مانند  زمان،  و  فیزیکی  فضای 
نحوی توضیح ناپذیر )جادوی ناپایداری(؛ و )4( زمانی که اشیاء یا رویدادهای خاصی، به 
شیوه ای غیرفیزیکی، از طریق شباهت3 یا سرایت4، سایر اشیاء یا رویدادها را تحت تأثیر 
نِِمروف و  قرار می دهند )جادوی همگونی5( )فریزر، 1923؛ جانُسن و َهریس، 1994؛ 

ُرزین، 2000؛ تَمبیاه، 1990، ویس، 1997(. 
این نوع علیّت های جادویی همبسته و به هم متکی اند؛ این ها وجوهِ مختلف یک گونة 
خاص از علیّت- یعنی علیِّت فرا طبیعِی پادفیزیکی  6اند. برای نمونه، "جادوِی جان بخشی"، 
نوعی "جادوِی ناپایداری" است، زیرا استحالة یک شئ بی جان به جاندار، ویژگی ها و 
عملیاتی،  مغِز  یک  چون  چیزهایی  افزودن  با  را  غیرجاندار  شئ  فیزیکِی  خصیصه های 
"جادوی ذهن بر ماده" یک  اندام های حرکتی به آن تغییر می دهد.  دستگاه گوارش، و 

1. object permanence 
2. animation magic
3. similarity
4. contagion 
5. sympathetic magic 
6. counterphysical
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جان بخشی"  "جادوِی  برگیرندة  در  تلویحی  طور  به  زیرا  است،  جادو  از  عمومی  نوِع 
)بازگرداندن فردی مرده به زندگی به اذِن خدا یا جادوگر(، "جادوِی ناپایداری" )تبدیل 
دختری به قورباغه توسط یک ساحره(، و "جادوِی همگونی" )کشته شدن یک انسان 
به دست جادوگر بوسیله فروکردن دشنه به تندیس ِگلی آن فرد( است. این امر به یک 
پژوهشگر در حوزة تفکر جادویی، امکاِن استفاده از یک روِش اکتشافِی ساده را می دهد: 
به جای مطالعة تمامی رویدادهای عّلی جادویی، یا هر نمونة معرفی از آن، می توان تنها 
نوع عام آن را با این فرض مطالعه کرد که نتایج حاصل از این بررسی، قابل تعمیم اند. در 
اغلب مطالعات مرور شده در این کتاب، تمرکز بر "جادوی ذهن بر ماده" بوده است. علت 
انتخاب این نوع جادو، آن بود که به طور تلویحی، در برگیرنده سایر انواع علیّت جادویی 
پدیده های  طیِف  تمامِی  می توان  ماده"،  بر  ذهن  "جادوی  مطالعة  با  رو،  این  از  است. 

جادویی را مطالعه کرد، گویی باغ بزرگی در قطرة شبنمی تجّلی یافته باشد. 
یک جنبة اجتماعِی "جادوی ذهن بر ماده"، "جادوی ذهن بر ذهن" است. همانگونه 
که بیان شد، "جادوی ذهن بر ماده" به طور ضمنی بیانگر آن است که فرایندهای ذهنی 
)همچون خواستن، یا بیان اَوراد جادویی( می توانند بر رویدادهای فیزیکی، همچون آب 
و هوا و محصول به شیوه ای فرا طبیعی اثر گذارند )رجوع کنید به فریز، 1923؛ ویس، 
1997؛ وولی، 2000(. با این حال، برخی پژوهشگران، دامنة علیّت جادویی را گسترش 
می دهند تا تأثیراتش نه فقط واقعیت مادی بلکه واقعیت ذهنی را نیز دربرگیرد )جادوی 
ذهن بر ذهن(. برای نمونه، زمانی که یک  جادودرمانگر 1 از قدرت خود برای شفای بیمار 
استفاده می کند، با ترغیِب بیمار به مشارکت در آیین و تشریفاِت شفا، به شیوه ای جادویی 
بر ذهن بیمار تأثیر می گذارد )فریزر، 1923(. همانگونه که به طور مختصر در پیش گفتارِ 
کتاب اشاره کردم، لِوی-برول )1966( به نمونه ای از جادوی سیاه "توسط تمثال2" استناد 
می کند. در این شیوه، شخصی که می اندیشد توسط جادوگر به نفریِن مرگ دچار شده 
است "آنقدر وحشتزده می شود که می میرد" )ص، 343(. این شیوه از جادو، هنوز هم در 

برخی از فرهنگ های سنتی امروز دیده می شود )َکنون، 1957(. 
از لحاظ نظری، نمی توان این نظر را رد کرد که این دستکارِی جادویی می تواند بر 
تجارِب ذهنی آدمی، نظیر حاالت هیجانی، افکار، و ادراکات او تأثیر گذارد. در حقیقت 
"جادوی ذهن بر ماده" با اصول فیزیکی بنیادین مغایرت دارد، در حالی که چنین مغایرتی 

1. medicine man
2. در این روش جادوگر تمثال فرد خاصی را ساخته و سپس آن را طی مراسم خاصی دار می زند، می سوزاند، و یا 
دشنه و سوزن بر آن وارد می کند. فردی که مورد چنین جادوی سیاهی قرار گرفته با باور به این که نفرین شده است، 

چنان از این مسأله دچار هراس و وحشت می شود که در نهایت بیمارشده و یا می میرد. م.
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در مورد "جادوی ذهن بر ذهن" مشاهده نمی شود. تا حد زیادی، ارتباِط انسان، از قید علیِّت 
مادی ُمبرا است و تحت تأثیر قراردادِن تجارب ذهنِی فرد توسط دستکاری های جادویی 
)همچون اَوراد و شعائر- مناسک1 خاص(، نوِع خاصی از ارتباط انسانی محسوب می شود. 
مطالعة جادوی میان فردی، باعث گسترش مطالعات در زمینة تفکر و باورهای جادویی، 
وراِی حوزة فرایندهای شناختی، با ورود به یک حوزة گسترده و مهِم روان شناختی، یعنی 
روان شناسی اجتماعی شده است. چنین مطالعاتی، رابطة موجود میان میزان آمادگی فرد 
برای تأثیر پذیری براساس علیّت جادویی و واکنش های شناخته شده تر به نفوذ اجتماعی2 

نظیر تلقین پذیری، سرسپاری3، و فرمانبرداری4 را روشن می سازند. 

تفکر جادویی، باورهای جادویی، رفتار جادویی و سایر سازه ها
برخالِف  گیرد.  تمایز صورت  جادویی"  "باورهای  و  جادویی"  "تفکر  میان  است  الزم 
"تفکر جادویی" که ویژگی ها و رویدادهای جادویی را در حوزة تخیل محدود می کند، 
"باورهای جادویی" ُمتَضمن آن است که ویژگی ها یا رویدادهای جادویی در خارج از 
ذهن آدمی و در دنیای فیزیکِی واقعی وجود دارند. برای نمونه، در رؤیا می توانیم ببینیم 
که حیوانات تبدیل به انسان می شوند و یا انسان ها از میان دیوار عبور می کنند. هنگام 
خواندن کتاب "هری پاتر5" یا تماشای فیلم آن، در آن دنیای خیالی غرق می شویم و در 
عالم خیال، ساحره ها و جادوگرانی را تصّور می کنیم که در حال اجرای "جادوی ذهن 
بر ماده" و سایر گونه های جادو هستند. اتفاقات و رویدادهای جادویی که در عالم خیال 
سرگرمشان می شویم، حکایات، ترفندها، نمایش ها، و خیال پردازی ها، همگی مواردی از 
"تفکر جادویی" هستند و نه "باورهای جادویی". در حالی که باورهای جادویی، مغایر با 
این دیدگاه هستند که واقعیِت مادِی ادراک شده، کاماًل از قوانین علم فیزیک تبعیت  کند، 
تفکر جادویی، چنین نیست. یک فرد می تواند در عالم خیال و در ذهن خود دربارة خرید 
یک خانة زیبا یا اتومبیل، تنها با فکر کردن به آن یا تکرار وردی جادویی، خیال پردازی 

کند، با این حال او می داند که در دنیاِی واقعی چنین چیزی محال است. 
"رفتار جادویی" نوعی رفتار است که از "تفکر جادویی" و یا "باورهای جادویی" 
حمایت و پشتیبانی می کند. نمونه هایی از "رفتار جادویی" که از "تفکر جادویی" حمایت 
رویدادهای  یا  شخصیت ها  با  خیالی  بازی های  انجام  از:  عبارتند  می کنند  پشتیبانی  و 

1. spells and ritual 
2. social influence
3. compliance 
4. obedience 
5. Harry Potter


