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 اکتوپالسم چیست؟

 

 
 ع. دهقانی

 
 
 

کسانی که به احضار روح باور دارند، درباره ماده ای به نام اکتوپالسم صحبت می کنند که از سوراخ 

های سرِ مدیوم )از دهان یا گوش ها یا بینی( بیرون می آید و روح به وسیله آن با جهان خارج ارتباط 

د می تواند با ارواح مدیوم یا واسطه روحی یا میانجی روح، کسی ست که به باور این افرامی گیرد. 

  .اگر خیلی قوی باشد، به آنها تجسد بخشد تماس بگیرد صدایشان را بشنود یا خودشان را ببیند و

 :ب عالم عجیب ارواح می نویسددر کتا سید حسن ابطحی

منكرین فعّالیّتهاى روح و بلكه منكر  استاد علوم طبیعى که خود از« ریشهشارل »پروفسور   "   

تابى محكم شده که ک است و بعد با آزمایشاتى به قدرى اعتقادش به استقالل روح استقالل روح بوده

 گوید: روح براى اینكه لباس مادّى بپوشد و خود را نشانمى نویسد،مى« ارواح و ظهور آنها»به نام 

 «اکتوپالسم»کند به نام او چیزى خارج مى برد و ازدهد از ذرّات وجود مدیوم )یعنى واسطه( سود مى

 کند.خودنمائى مى او آن صورت ابرى شكل را به خود گرفته و« اکتوپالسم» ىکه به واسطه

اند داشتهبر« اکتوپالسم»ى ظهور روح به وسیله کند که طىّ عكسهائى که از لحظاتسپس اضافه مى     

فرو  شخص مدیوم یا واسطه اى مانند کف صابون از گوش یا از سوراخ بینىکه مادّه شوددیده مى

دهد و با شكل مى ى خود را نشانچهره« اکتوپالسم»شود و روح در این مى ریزد و روى هم انباشتهمى
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 گذارد.وجود خود را گاهى به نمایش مى دادن به همین مادّه است که روح تمامى

 «انسان روح است نه جسد»قاهره در کتاب  الشّمس دررئیس دانشگاه عین« رئوف عبیدى»دکتر      

 "چاپ رسانده است. مشروحا بیان کرده و دهها عكس از ارواح تجسّد یافته به این مسأله را

 

اصطالح اکتوپالسم از کی وارد ادبیات فارسی و نوشته ها یا صحبت های باورمندان به مسائل روحی 

است نه جسد در ایران بر سر کتاب انسان روح با ترجمه و انتشار بیش از همه شد؟ این اصطالح 

در این کتاب آقای رئوف عبید با جمالتی قانع کننده توضیح می دهد که سال ها درباره زبانها افتاد. 

 ست و با تحقیقات دانشمندانو معتبر علوم روحی تحقیق کرده و آنچه که می نویسد کامال علمی

 احضارفراوانی از جلسات  و حكایت های عكس ها به عنوان اثبات همخوانی دارد. سپس در کتابش

 روح نشان می دهد. 

نخست باید دانست که آنچه آقای رئوف عبید و سایر نویسندگان وطنی یا غیر وطنی در این باره می 

 که دستكم به صد سال پیش معتبر. همه ی این عكس ها و تصاویر مشابهنویسند نه علمی ست و نه 

 ، دستكاری شده اند و هیچ یک مورد تایید نیستند. تعلق دارند

مه و تقریبا ههیچ محفل علمی تا این لحظه وجود ماده ای به نام اکتوپالسم را به رسمیت نشناخته 

البته آقای ابطحی در متن باال به پژوهشگران از چنین مواردی با عنوان کالهبرداری یاد می کنند. 

که ابداع کننده این اصطالح آقای چارلز ریچت بوده است. اما فعالیت های  اند درستی توضیح داده
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حضار روح هیچ ارتباطی با فعالیت های علمی ایشان ندارد و وی در بین آقای ریچت در زمینه ا

ناخته ش و سایر پژوهش های پزشكی  "آنافیالکسی" ابداع اصطالح پزشكی دانشمندان فقط به خاطر

  .می شود

 برای چرا عده ای در گذشته و حال تاکید می کنند که اکتوپالسم وجود دارد و سعی می کننداما 

 اثبات آن سند جور کنند؟

 دلیل: مشخصا به دو 

ا می مورات خود رمسائل ا کم نیستند کسانی که با تاکید بر این : کسب پول و احتماال شهرتاول: 

و روزنامه نگاران و نشریات زرد و  عكاسانگذرانند: از نویسندگان و فیلمسازان هالیوودی تا 

  پر مدعا. استادنماهای 

، از قدندمعتبه دین خود  افراطی و تعصب آمیزبه شكلی د اعتقادات. بسیاری از کسانی که دوم: تایی

ید برای دنبال کوچكترین تای نمی کند، رنج می برند و دربدر  علم تجربی اعتقادات آنها را تاییداینكه 

ن نوشته شده. از آنجا که چنین افرادی اکثرا فاقد ذه آنها مطالبی هستند که در متون مقدس

پرسشگر و نگاه انتقادی به جهان اطراف هستند، هر مطلب یا سندی را که نویسنده اش ادعای علمی 
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شبه الب این مط بسیاری ازدر حالی که بودن آن می کند، بدون هیچ تحقیق یا پرسشی قبول می کنند. 

 ندارند. با علوم تجربی  علم هستند و ارتباطی

 اعتبار و، یا نوشته شده اندهیچكدام از حكایت هایی که درباره ظهور یا آشكار شدن ارواح گفته 

تری برای زدن ندارند، فراتر ی کسانی که حرف بهحد گفتگوهای عامیانه  ت و سند ندارند و ازاصال

 نمی روند.

و  اگر شما معتقدید که ارواح را می توان احضار کرد یا می توان دید، زیر همین صفحه مستندات

 خود را ارائه دهید.  مدارک
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