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مقدمه

ومی ، همواره در پی توسعه برنامه فریب عمومی هستند و رماالن و شیادان با بهره گیري از جهل و ناآگاهی عم
، طرحی "برنامهء فریب عمومی"مقصود از . کنندهمه ساله از همین راه ، منفعت مالی هنگفتی عاید خود می

مجریان . کلی از مجموعه اعمالی است که ناآگاهی عمومی از محتواي دانش و نگرش علمی را هدف گرفته است
می به فراخور سطح دانش و قواي ادراکی مشتریان و مخاطبان خود، ترفند ها و حیله هاي برنامه فریب عمو

چرا که به خوبی می دانند مکانیسم و سطح اقناع پذیري افراد ، طیف وسیعی را در .کار می بندندگوناگونی را به
در منطق مقدماتی یک . نمودبر میگیرد و همگان را نمی توان در قبال موضوعی خاص با یک رده استدالل اقناع 

بدیهی است که از دو نزد منطق سلیم. مثال کالسیک هست که قرابت محتوایی زیادي با موضوع بحث ما دارد
چرا که چنین ! در پرنده است-3نمی توان استنتاج نمود که باز ، پرنده است-2و . در باز است-1مقدمهء 

عمال و مغالطه اشتراك الفاظ است و بعید است کسی این استنتاجی، آشکارا مبتنی بر یک سنخ سوء است
به وضوح میتوان دریافت که فریبی در این . "در، پرنده است"استدالل را بپذیرد و از دو مقدمه فوق قانع شود که 

اما اوضاع همیشه به . کار رفته استمقدمه اول و دوم در دو معناي متفاوت بهدر"باز"استدالل نهفته و لفظ 
هاي بیشماري در باورهاي آکسیوماتیک ما ) در پرنده است(در زندگی معمول و روزمره، . سادگی ها نیستنای

رخنه کرده و بسیاري از ما ممکن است ناغافل باورهایی بدیهی داشته باشیم که نوعاً از سنخ همین استنتاج بی 
ي منطقاً درست، از باورهاي مخدوش و تشخیص سره از ناسره و تمییز باورها. باشند) در پرنده است(پایهء 

ما در این نوشتار برآنیم با بر . مغشوش ، مستلزم آشنایی به فنون منطق و یک فرایند فکري همه جانبه است
شمردن مصداق هاي ملموس ، حدود و ثغور استدالل علمی را تعیین نماییم و مرزبندي مستحکمی که میان 

.ی از سوي دیگر وجود دارد تشریح نماییمعلم از سویی و اوهام و باورهاي خراف

متافیزیک چیست؟1,1

کارگیري هاي خود دست به دامان بهکنندگان برنامهء فریب عمومی گاه براي موجه کردن روششیادان و هدایت
در جا کهاز آن. شوندهاي دانش و فلسفه میطمطراق و تکدي و استقراض از اصطالحات تخصصی حوزهواژگان پر

توان افراد را با واژگانی چون تر از گذشته میروزگار ما با وجود گردش حجم انبوه دانش و اطالعات عمومی ، کم
چون متافیزیک، کوانتوم، فریب داد و اقناع کرد ، واژگانی هم.... آل، بختک، یک سر و دو گوش و 

.گیران و نادانشمندان زمانه ماستفالاز جمله الفاظ پرکاربرد رماالن و ... الکترومغناطیس، انرژي و 

هاي ناآشنا با دانش الظاهر مشابهت دو اصطالح متافیزیک و فیزیک سبب شده رماالن بر موج ناآگاهی تودهعلی
.کارانه خود را بپوشانندو فلسفه سوار شوند و فرومایگی اعمال فریب



به معناي طبیعت است و در "فیزیک"بعد و به معناي"متا"کلمه به لحاظ لغوي متافیزیک متشکل از دو
اي است از معناي دقیق آن شاخهمتافیزیک به. کنندمعادل می"مابعدالطبیعه"ترجمه هاي معمول آن را با 

... وaesthetics، زیبایی شناسی epistemology) شناسیمعرفت(گونه که اپیستمولوژي همان(فلسفه 
ها و بررسیِ بودن به ها و علتجوي نخستین اصلویک به گفته ارسطو جستمتافیز). شعوبی از فلسفه هستند

متافیزیک . است... هاي بنیادي متافیزیک درباره بودن، نبودن، شدن، یکی، بسیاري ومثابهء بودن است، پرسش
واژهء متافیزیک . شناسی استیا بودن) وجودشناسی(ontology"آنتولوژي"در این معنا به نوعی همان 

ولی این . بودند"پس از فیزیک"هاي او که اي از نوشتهساختهء شاگردان ارسطو و نامی بود براي نامیدن دسته
) متافیزیک(خود ارسطو به جاي واژهء . کار رفتهاي بعد به معنایی که در باال توضیح داده شد بهنام در دوره

ناآشنا با واژگان حوزه علوم و فلسفه، مابعدالطبیعه را افراد. کار برده استرا به) دانش یا فلسفهء نخستین(عبارت 
یا ) در صورت وجود(هاي عجیب و فراطبیعی اند و از روي ناآگاهی به پدیدهجا گرفتهبا ماوراءالطبیعه جابه

! کنندشوند عنوان متافیزیک اطالق میخوانده میparanormalهاي پارانرمال چه که پدیدهعبارتی آنبه
را زیرمجموعه مسائل ... ایم که کسانی خواص سنگ ها یا فال تاروت یا احضار ارواح و ارها شنیدهمحتمالً ب

هایی است که فیزیک از کنند متافیزیک به معناي پدیدهاالصول تصور میکنند و علیمتافیزیکی عنوان می
که حتی دانشگاهیان نیز درك و جا رایج و معمول شده برداشت تا به آناین سوء! توصیف و تفسیر آن عاجز است

جا گرفتن دو اصطالح مابعدالطبیعه و جابه. قضاوت صحیحی در قبال حیطه مبحث متافیزیک ندارند
) پارانرمال(چه الزمست درباره مسائل فراطبیعی هر آن"ماوراءالطبیعه چنان رایج است که براي نمونه کتاب 

Everything you need to know about the"بدانید paranormal phenomenon((
باري مخاطب فارسی . استترجمه شده!) هاي متافیزیکیپدیده(نوشتهء سیلیویا براون در فارسی ذیل عنوان 

سیلیویا براون در این .کندجا گرفته و این دو را به غلط با هم یکی تصور میزبان، پارانرمال را با متافیزیک جابه
فکنی روح ، احضار ارواح و طلسم و برون)UFO(آشام، اشیاي ناشناخته فضایی ، خوندریاییکتاب از اشباح ، پري

کتابی که پیش رو دارید نوشتهء : کندگونه معرفی میکند و ناشر در مقدمه، کتاب او را اینصحبت می... و هاله و 
ین کتاب پرفروش با سیلویا براون نویسنده چند!یکی از بزرگترین نویسندگان عرصهء متافیزیک جهان است

هاي متافیزیکی فرهنگ کوچکی است که کتاب پدیده! کامل ترین راهنماي خود درباره مسائل متافیزیک است
طراحان برنامه فریب عمومی که عموماً تبلیغ !گیردتمامی مسائل متافیزیکی مؤثر بر زندگی ما را در بر می

سایت شبکه اینترنت قرار ها وبروي میلیوناي ووارههاي زرد تلویزیونی ماهمحصوالت خود را در برنامه
هاي سنگ، برچسب آنان با ترفندهاي گوناگون محصوالتی نظیر تکه. دهند نیز از این قاعده مستثنی نیستندمی

هاي CDهاي دروغین افزایش قد و الغري و ، دارو و درمان! بند انرژي و آرامش، مهره مار، دست!دفع سموم بدن
رسانند و سوار بر ناآگاهی عمومی ، تجارت آلوده خود را پیش را در مقیاس انبوه به فروش می... عتیاد و ترك ا

.برندمی



کارگیري واژگان پر ابهت و پرطنینی رماالن و شیادان روزگار ما براي فروش تولیدات خود، دست به دامان به
تا بلکه مخاطب ناآگاه ، تصور کند کارکرد محصوالت شوندمی...چون متافیزیک و امواج الکترومغناطیس و 

معناي فیزیک جدید یا چیزي وراي فیزیک و لذا آن را مخاطب ناآگاه، متافیزیک را به(اي علمی فوق، از پشتوانه
ها دیگر به همین جهت در تبلیغات شیادانهء آن.برخوردار است) داندنوعی علم تلقی کرده و بلکه معتبرتر می

سخن از متافیزیک است . از بلغم و صفرا و طبائع اربعه و سردي و گرمی و آب و باد و خاك و آتش نیستسخنی
:نقل شده استعبارات زیر عیناً از متن تبلیغات اینترنتی فروش مهرهء مار! نیروي مغناطیسو

که از جمله علوم ) ؟(افیزیک مهره مار دراولین برخورد شاید مساله اي خرافاتی بنماید، ولی علم نوین مت[ ... 
و واقعیات پنهان بسیاري از موضوعات را کشف واثبات مینماند و علم سنگ ) ؟(پیشرفته وجدید بشر است

است بسیاري از مشکالت حاد بشر را که امروزه توانسته) ؟(یکی از شاخه هاي بسیارجزیی آن است)؟(درمانی 
واسطه هر شیء در جهان هستی به) : ؟؟(نگونه اظهار نظر میکند درخصوص مهره مار ، متافیزیک ای!) ؟(حل کند

نهفته منتشر !) باالخره نیرو یا انرژي؟(هاي دارد و برآیند این انرژي) ؟(جوهره ساختاري خود نیرویی مغناطیسی 
! ...]آورندصورت بسیار مؤثر وقابل مشاهده نظمی را در جهان هستی پدید میشده از اجسام واشیاء به

ارائه دهیم نه مهرهء مار و اثر آن بر ) متافیزیک(علی ایحال با هر رویکردي که تعریفی جامع از مابعدالطبیعه 
بینی و نه نظایر این ها، هر چه هاي ماه تولّد، نه فال تاروت و نه طالعخوشبختی و جذابیت افراد، نه خواص سنگ

ریف بنیادین از متافیزیک این است که در آن، نمود یک تع. کدام موضوع بحث متافیزیک نیستندکه باشند هیچ
appearance از واقعیتrealityبرخی تصور میکنند این تعریف مستلزم آن است که . متمایز می شود

باشد و بالفاصله اینطور استنتاج میکنند unseen worldسرفصل موضوعات متافیزیک، واقعیت جهان نادیده 
از آن حیث که گویا به چشم دیده نمی شوند زیرمجموعه مسائل ... جن و که موضوعاتی چون روح، بختک، 

انسان به جهان یا over-all viewمتافیزیک به بیانی دیگر پرداختن به نگرش فراگیر !متافیزیک هستند
قطعه خاکی را در نظر بگیرید، و ابعاد و ": متافیزیک را اینگونه تعبیر میکندM.Plankپالنک . طبیعت است

اما همین قطعه . دود هندسی آن و ساختار شیمیایی و فیزیکی آن را بررسی کنید، این یک بررسی علمی استح
خاك را، ضمن یک تصویر بزرگ تر و فراگیر ببینید، بیابانی را در نظر آورید با تپه ها و دامنه ها و این قطعه 

این دومی است که . یگر از آن خواهید داشتتصویري د. خاك را ، در این مجموعه از نظرگاهی بلند نظاره کنید
شناخت علمی درون معرفت . متافیزیک و علم در طول هم اند ".تا حدودي به بینش متافیزیکی شبیه است

فیزیولوژي رفتار بدن را تشریح میکند و بیوشیمی . درست مانند فیزیولوژي و بیوشیمی. متافیزیکی قرار میگیرد
در فیزیولوژي از انقباض و انبساط عضالت و از . یمیایی از رفتار بدن ارائه میشودکه در آن تفسیر شعلمی است

، اما بیوشیمی ...ترشحات غدد درون ریز سخن میگویند و از زیاد شدن قند خون و همراه با آن ازدیاد تشنگی و 
. یده ها ارائه میدهدچگونگی همهء این مسائل را از چشم یک شیمیدان نگاه میکند و تبیین شیمیایی از این پد

انرژي میگیرند تا انقباض و ATPتوضیح می دهد که ملکول هاي آکتین و میوزین چگونه از منابع انرژي بدن 
.انبساط را تامین کنند



بیوشیمی تا هر کجا که پیش رود نه رقیب فیزیولوژي می شود نه بزرگتر از آن

. دیگر بیوشیمی در طول فیزیولوژي است نه در عرض آنبعبارت. همیشه به منزلهء جزئی از آن باقی می ماند
بهر حال بار دیگر تأکید می کنیم که مباحث . متافیزیک و علم هم در مقام تشبیه، چنین نسبتی با یکدیگر دارند

مطروحه در متافیزیک عمدتاً مشتمل بر پرسش هایی نظیر این است که ریشهء تنوع و تعدد چیست ؟ وجود 
دي است که نیازمند علّت شده است؟ چرا نمی تواند بدون علّت بوجود بیاید؟ اساساً وجود، معلول چگونه وجو

خودش چیست؟ چرا به جاي اینکه یک چیزي نباشد چیزي هست؟ آیا هستی هر کجا یافت شود کمیت پذیر 
صل است؟ حقیقت چیست ؟ اصالت وجود و اصالت ماهیت و رئالیسم به چه معنا هستند؟ و از این رو سرف

موضوعات متافیزیک برخالف آنچه که عامه می پندارند نه اشباح سرگردان است نه کف بینی نه احضار ارواح نه 
.پیشگویی و نه غیب گویی و نه فال تاروت و نه طالع بینی و نظایر آن

علم چیست؟

علم از غیر علم و یا همواره محل مناقشه فیلسوفان و دانشمندان بوده و تفکیک"علم"ارائه تعریف دقیقی از 
مفهوم علمی و . است "فلسفهء علم"العاده با اهمیت در شعوب مختلف عبارتی شبه علم، سرفصلی فوقبه

ها، تا حد خیلی زیادي استعداد کژفهمی داشته و هر آن این امکان وجود دارد که خلط غیرعلمی بودن گزاره
علم در فرهنگ ما در قبال معانی متفاوتی . ادرست ما گرددمبحث یا ابهام در تعاریف، موجب قضاوت و استنتاج ن

رود، و به دلیل وجود معانی مختلف، ابهاماتی نیز در فهم چون آگاهی، ادراك، شناخت، فهم و معرفت به کار می
به لحاظ اپیستمولوژیک، . مشتق شده است» scientia«از واژه التین ) science(علم .این واژه وجود دارد

اعم از علم است و علم در معناى اصطالحى، روشی است نظام مند دربارهء نگرش انسان به طبیعت که با معرفت، 
.است) phenomens(روش هاى معین به دست مى آید و هدف آن برقرار کردن رابطه ثابت بین پدیدار ها 

او با شنیدن . داخته استانسان نخستین نیز به منظور سیطره بر طبیعت به شناخت پدیده هاي پیرامون خود پر
صداي رعد و دیدن برق که همراه با باران شدید و احتماالً جاري شدن سیل همراه بود، لحظه هاي پراضطرابی را 

سپري کرده و در اندیشه بود که این حوادث چه زمانی متوقف می شود و اصوالً علت وقوع حوادثی از این نوع 
دایی چنین پدیده هایی را به خدایان، شیاطین و سایر عوامل ناشناخته چیست؟ تاریخ نشان داده است که بشر ابت

قصه هاي اساطیري مملو از خدایان و الهه هایی است که ظاهراً نقش مهمی در زندگی انسان هاي . نسبت میداد
.سرخ پوستان، بیماري قحطی و سایر بالیا را ناشی از قهر ارواح می دانستند . تاریخ باستان داشته اند



.برداشت هاي درست و نادرست انسان امروزي در قبال علم را می توان به پنج مقوله کلّی تقسیم بندي نمود

علم به مثابه کار دانشمند-1
علم به مثابه تکنولوژي-2
علم به مثابهء خیر و خوبی-3
علم به مثابهء نهاد-4
علم به مثابهء کار آزمایشگاهی-5

و به نوعی پاسخ به این پرسش است که دانشمند . یف نخست ، علم را ذیل عنوان کار دانشمند تعریف میکندتعر
این تعریف علی االصول ارزش چندانی . کیست؟ واضح است که دانشمند کسی است که به کار علم مشغول است

تعریف کردن دانشمند، مفهوم علم چرا که براي ارائه تعریف علم، مفهوم دانشمند را پیش کشیده و براي . ندارد
.است و هیچ معرفت جدیدي بما نمی دهدcircularلذا این تعریف دوري . را

علم، پل ها، قرص هاي ویتامین، سفرهاي . در نظرگاه دوم، هیچ تمایزي میان علم و تکنولوژي وجود ندارد 
اي است از تحسین رفاه و آسایشی که به واقع ابهتی که علم داراست، آمیزه . فضایی و بمب هاي هسته اي است

حقیقتی . دانش علمی به ارمغان آورده است و دلهره از آن سنخ ویرانگري که ممکن است همین دانش پدید آورد
علم .که در این تصور از دانش نهفته این است که به علم بعنوان ناجی بشریت یا ویرانگري محتمل یا دریافت

باري بین علم و تکنولوژي تمایزات مهمی وجود . طبیعت را به انسان داده استسیطره و درك بی سابقه اي از 
در واقع با داشتن . تکنولوژي نمایانگر کاربرد دانش علمی در صنعت، هنر و همه گونه مسائل عملی است. دارد

وي یک سکه اما علم و تکنولوژي الزاماً دو ر. حداقل دانش علمی، برخورداري از تکنولوژي کامالً ممکن است
نه فقط بین دانش علمی و . نیستند و بخش برگی از علم هیچ گونه کاربرد عملی یا تکنولوژیکی عاجلی ندارد

مقدار بسیاري . تکنولوژي بلکه میان نظریهء علمی از یک سو و دانش علمی از سوي دیگر نیز باید تمایز قائل شد
و نظریه پردازي Speculativeش نظري از آنچه علم تلقی میشود نمایانگر قوي ترین شکل پژوه

theorizingاست که از دانش و پذیرش تکنولوژیکی کنونی ما بسی فراتر می روند.

در . در تعریف سوم علم به مثابهء هر آنچه درست است و نیکوست، هر آنچه خیر است و صحیح مطرح میشود
.نزد عامه هم این تعریف بسیار معمول است 



براي تایید پندارها و اعتقادات خودشان بر علمی بودن آنها که حتی افراد دور از دانش نیزبارها شنیده ایم
آنها نمی خواهند گفته هایشان . تأکید میکنند و اصرار دارند که اخبار و گفته ها و محصوالت شان علمی است

از همین روست که حتی . غیرعلمی باشد چرا که در نظر عامه مردم واژه غیرعلمی معادل واژهء نادرست است
. فروشنده مهرهء مار یا فروشندگان سنگ ماه تولد هم اصرار فراوان دارند که محصوالتشان مورد تایید علم است
غالب مجریان برنامه فریب عمومی این معناي ضمنی را در نظر دارند که وقتی میگویند فالن چیز علمی است 

.تصرفاً مرادشان این است که آن چیز خوبی اس

بارها شنیده ایم که باورمندان به توانایی هاي فراطبیعی، اصرار دارند که کارشان علمی است و علم هم اعمال و 
.باورهاي آنان را تأیید میکند

علم، حمایت دولت ها ، منابع مالی سازمان هاي اقتصادي، و . چهارمین تعریف، علم را همچون نهاد می داند
به واقع این نتیجهء نهادي . استو سازمان هاي آموزشی دیگر را به دست آوردهتسهیالت دانشگاههاي بزرگ 

معناي نهادي شدن علمی بسیار فراتر از . علم در فرهنگ جوامع انسانی استinstitutionalizationشدن 
این بدان معناست که پژوهش علمی کاري مشترك شده است که حمایت دانشمندان بسیاري را الزم . اینهاست

معیارهاي مشترك در جامعهء علمی، پیامدهاي تکنولوژیکی احتمالی، به ویژه از نظر بودجهء عمومی علم، . دارد
.همه و همه سبب شده که یک تعریف از علم مبتنی بر علم به مثابهء نهاد در نظر گرفته شود

این است که علم در و دست آخر طبق آخرین تعریف، آنچه که علم را از سایر فعالیت ها متمایز میکند 
حتی جایی که آن آزمایشگاه ممکن است لبهء آتشفشان، ژرفاي اقیانوس، یا فضاي . آزمایشگاه دنبال میشود

دانشمندان در شرایط کنترل شده اي در آزمایشگاهها کار میکنند و امور واقع طبیعت را . بیرون زمین باشد
لم ، از همین درآمیختگی علم با آزمایشگاه ناشی می شود، شاید گمراه کننده ترین بینش به ع.بررسی مینمایند

ولی با تمام این تفاسیر این مدل هم به نوعی تعریفی از علم ارائه میدهد، هرچند که این تعریف اساساً نیازمند 
.شرح و بسطی به مرتب بیش از اینهاست

صاراً می توان آن را به شرح که اختScientific Methodشناخت علمی شناختی است مبتنی بر روش علمی 
فرضیه، formulationیا مسالهء خاص، صورت بندي pheomenonمشاهدهء یک پدیدار : زیر توصیف کرد

.فرضیه که مؤدي به صورت بندي قوانین می شودconfirmationاستنتاج نتایج از این فرضیه، تأیید 



:نمود فصل مشترك قوانین علمی را میتوان در موارد زیر خالصه

هر یا همه /هیچ/با همیشه"قضایاي کلی عموما.یک قانون علمی نظمی همیشگی و پایدار را بیان میکند: الف
آغاز میشوند

قوانین علمی توانایی پیشگویی مشروط دارند و با دانستن وضع فعلی سیستم میتوان آیندهء آن را به طور : ب
.مشروط معلوم کرد

) refutable(پدیده ها را در جهان نامکمن و نشدنی اعالم می کنند ابطال پذیرندقوانین علمی وقوع برخی : ج
.و میتوان تصور کرد که روزي تجربه اي خالف آن مشاهده شود

نیستند حصر منطقی ندارند و جمیع حاالت ممکن را در ) tautologic(قوانین و فرضیات علمی توتولوژیک: د
بر نمیگیرند

.هستند و هرگز همه جوانب پدیده ها را تجربه و تحقیق نمی کنند) selective(گزینشیقوانین علمی : ه

از دیدگاه پوپر، نظریهء نادرست درباره علم با فرانسیس بیکن آغاز می شود که بیان می دارد ، همه علوم 
ات و تجربیات هستند و استقراء عبارت است از استقرار یا تأیید یک نظریه با مشاهدinductiveاستقرایی 
معیاري که پوپر براي تمیز و . از دیدگاه پوپر، تئوري ها هیچ گاه به لحاظ تجربی قابل اثبات نیستند. تکرارپذیر

تفکیک علم از غیرعلم پیشنهاد می کند، دقیقاً در نقطه مقابل نگرش پوزیتیویستیک قرار دارد، او مالك علمی 
بات تجربی به معیار سلبی ابطال پذیري بر میگرداند و ابطال پذیري را بودن گزاره ها را از معیار ایجابی قابل اث

از دیدگاه پوپر، ابطال پذیري محکی براي تشخیص گزاره هاي . محک تشخیص علم از غیرعلم طرح می کند
ه پوپر بیان میدارد ک. گزاره هاي علمی دروغین و متافیزیک است(و سایر گزاره ها، ) نظریه ها و فرضیه ها(علمی 

.یک گزاره ، تنها و تنها زمانی علمی است که ابطال پذیر باشد
. بر مبناي اندیشهء پوپر، پیشرفت علم به واسطه آزمون و خطاست و نظــریات علمــی باید صریح و دقیق باشند 

دهد سرعت آنها نظریــه اي که نشان .ابطالگرایان از واژه هایی مثل تقریبا معموالً ، حدوداً ، خوششان نمی آید
ثانیه است ، 300× 1010متــر در ثانیــه است را به ادعــاي سرعت نور تقریبا 8/299× 1010نور در خالء

دانشمندان فرضیه هایی ابطال پذیــر براي حـل . صرفاً به دلیل آنکه ابطال اولی آسانتر است.ترجیح می دهند 
بعضی به سرعت حذف می شوند . زمون قرار می گیرندمسائــل پیشنهـاد می کنند و فرضیات مورد نقد و آ

.برخی دیگر که موفق ترند باید مورد آزمونهاي سخت تر قرار گیرند 



پوپر آیین اثبات . وقتی باالخره ابطال شدند مسائل جدید و فرضیه هاي نوین براي پاسخ به آنها مطرح می شود
:ثبات پذیري باشد فرضیه هایی نظیر گرایانه را به چالش می کشد و می گوید اگر بنا به ا

.رنگ اشیاء در اثر نگاه ما ایجاد می شود
یا

.ایجاد می شود) چشیدن(مزه یا طعم اشیاء در اثر زبان زدن ما بر آنها 

می توان تمام اشیاي رنگین و مزه دار را گواه اثبات این فرضیه . در عین غیرعلمی بودن همواره قابل اثبات اند
راه مستقلی براي تعیین رنگ و مزه اشیاء جز دیدن و چشیدن آنها در اختیار نیست و از این رو هیچ . گرفت

. باین ترتیب، این فرضیات همیشه قابل اثباتند. چنین گزاره هایی به رغم غیرعلمی بودن همواره اثبات می شوند
از غیرعلم دو فرضیه فوق ابطال ناپذیر با رویکرد پوپر در تمیز علم. با این وجود ، نوعی فریب در آنها نهفته است

.و در نتیجه غیرعلمی اند

.علّت طوفانی شدن دریا، عصبانی شدن نپتون است: به همین منوال ادعاي زیر را در نظر بگیرید
چنین ادعایی علمی نیست زیرا که هیچ پیش بینی خاصی نمیکند و هبچ معرفت تازه اي در اختیار آدمی نمی 

اگر پرسیده شود چرا دریا طوفانی ! ی ابطال پذیر نیست و همیشه می توان آنرا به نوعی اثبات نمودگذارد و بعبارت
پاسخ می . اگر بپرسیم از کجا می دانید که نپتون عصبانی است! زیرا نپتون عصبانی است: است پاسخ این است

circularشتمل بر استداللی دوري مگر نمی بینید دریا طوفانی است؟ بنابراین چنین ادعایی م: تواند این باشد
.است و ابطال پذیر نیست و لذا ادعایی علمی نیست

این جمله براي کسانی که فکر میکنند نظریه، یک حدس و گمان . هدف نهایی علم، صورت بندي نظریه است
تبیینی با عنایت به چنین. نظریهء علمی یک تبیین آزمایشی از پدیده است. مبهم است عجیب به نظر می رسد

بعنوان مثال زمانی که رابطهء بین پشهء آنوفل و بیماري ماالریا . است که ما قادر به کنترل و پیش بینی هستیم
:در انسان مشخص گردید بشر توانست

توضیح دهد که چرا ماالریا در برخی مناطق یک بیماري بومی است)1
بروز این بیماري جلوگیري کردپیش بینی کند که چگونه با تغییر محیط می توان از ) 2
.با تغییر در محیط ماالریا را کنترل کند )3

:گرچه هدف عمدهء علم ، نظریه پردازي است ولی کوششهاي علمی باید شامل فعالیت هاي زیر باشد
تبیین) الف
پیش بینی)ب
کنترل)ج
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مقدمه

تعاریف گوناگونی از متافیزیک و علم، ارائه کرده "فهم عمومی از علم و تکنولوژي"از مجموعهبخش نخستدر 
ء فریب عمومی ، سوار بر موج ناآگاهی توده هاي دور از دانش، با تکدي و استقراض و نشان دادیم مجریان برنامه

از واژگان تخصصی حیطهء علوم و فلسفه، و با سوء استعمال و خَلط مبحث ، به جهت ایجاد رعب و حیرت و 
ین فریبنده اغفال مخاطب ناآگاه، بی مایگی روش هاي رمالی و غیبگویی و شعبدهء خویش را با بکارگیري عناو

فهم عمومی از "در ادامه سلسله مقاالت . اي چون متافیزیک، شعورکوانتومی، انرژي و مغناطیس می پوشانند
پس از برشمردن شاخص هاي فهم عمومی از علم و فن آوري در ایران و ریشه یابی باور به "علم و تکنولوژي

مرسوم در نزد فالگیران و غیبگویان خواهیم پرداخت ماوراء الطبیعه و پدیده هاي پارانرمال، به بررسی حقّه هاي
و در بخش هاي آینده نشان خواهیم داد شیادان و مجریان برنامهء فریب عمومی چگونه با سوء استفاده از 

ما در این مجموعه نشان .ناآگاهی و ساده دلی افراد، محصوالت و خدمات اغواگرانه خود را عرضه می نمایند
گویی، اسپند، مهرهء مار، نحوست یا شگون اعداد، بینی، رمالی، غیبگیري و کفبه طلسم، فالخواهیم داد باور

درمان هاي دروغین، زدن ضربه به تخته براي رد بال، خوش یمنی نعل اسب ، نحوست گربهء سیاه، صبر کردن 
مبتنی بر هیچ بنیاد ... روت و پس از عطسه، خواص سنگ ماه تولّد، دعانویسی، آل، انرژي درمانی، فال قهوه و تا

منطقی یا علمی نیست و صرفاً یک مجموعه منسجم و یکپارچه از طرح فریب و نیرنگ، از جانب کسانی است که 
.بی اطالعی و سادگی توده هاي ناآگاه را هدف قرار داده اند

:فهرست مطالب
شاخص هاي فهم عمومی از علم و فن آوري2,1
بیعه و پدیده هاي پارانرمالباور به ماوراء الط2,2
فالگیري2,3

شاخص هاي فهم عمومی از علم و فن آوري2,1

از : و فناوري طیف وسیعی از مسائل را در بر می گیردمسائل و چالش هاي ناشی از پیشرفت روزافزون علم
ي هاي جدید مسائل زیست محیطی و حفظ حیات انواع در سطح کره زمین تا مسائل اخالقی مرتبط با فناور

مانند انرژي هسته اي و شبیه سازي و دستکاري ژنتیکی غذاها و بیماري هاي نو تا شیوه هاي مدیریت و اداره 
علم و فناوري و نیز آموزش و انتقال علم، اما یکی از مسائل و موضوعات عمده اي که در این ارتباط سربرآورده، 

.استScience Communicationموضوع علم و جامعه یا ارتباطات علم 



از یک .مسئلهء اصلی در این خصوص تنش هاي ارتباطی و سوءتفاهم هاي دو جانبه بین دانشمندان و مردم است
سو با تخصصی شدن روزافزون علم و فناوري و پیچیده تر شدن فعالیت ها و موسسات علمی و فنی، دانشمندان 

متهم می کنند و از سوي دیگر، با نفوذ روزافزون علم و و متخصصین مردم را به بی اطالعی از علم و فناوري 
فناوري در زندگی روزمره و گسترش رسانه ها و وسایل ارتباطی، آگاهی درباره پیامدهاي توسعه علم و فناوري در 

بین گروه هاي اجتماعی توزیع شده و مردم به علم و فناوري و دستاورهاي آن با تردید بیشتري نگاه می 
:عاد اساسی مفهوم درك عمومی از علم را میتوان بصورت اجمالی در رده هاي زیر دسته بندي نمود اب) 1.(کنند

شناخت و عالقه به موضوعات علم و فنّاوري) 1
شناخت واژگان و مفاهیم علمی)2
سطح دانش علمی) 3
نگرش درباره علم و فنّاوري) 4
ارزیابی تأثیر علم و فنّاوري بر کیفیت زندگی) 5

مورد استفاده پژوهشگران سیاست دو چارچوب نظري عمده که در پیمایش فهم عمومی از علم و تکنولوژي ،
:گذاري کالن علمی کشورها قرار میگیرد عبارتند از

Deficit modelمدل کمبود ) الف

سواد عمومی-
فهم عمومی-

Engagement model) مدل گفتگو یا مدل مشارکت(مدل درگیري ) ب

ین چارچوب به نوعی کمبود دانش در میان مردم قائل است که باید از سوي اهل علم بر طرف شود و دومین اول
.چارچوب به ضرورت ارتباط دو جانبه بین اجتماع علمی یا دانشمندان و شهروندان یا عموم مردم تأکید دارد

در این مدل، سواد علمی شامل چهار مؤلفه
علمی کتاب هاي درسی پایههايدانش نسبت به واقعیت) الف
احتمالی یا طراحی آزمایش) استنتاج(فهم روش هاي علمی مانند استدالل) ب
تصور مثبت از علم و فناوري و) ج



رد باورهاي خرافی مانند طالع بینی یا اعتقاد به اعداد) د
.می باشد

سه کتابهاي علمی قرار دادهیکی از کتابفروشی هاي بزرگ تهران که پیشگویی ها نوسترآداموس را در قف

از 52انتشار یافت سطح دانش علمی ایرانیان معادل 1390بهار در مطالعه موردي شهروندان تهرانی که در
کتاب 2000از دیگر سو طبق آمارهاي منتشر شده سرانه تیراژ کتاب در ایران نزدیک به .ارزیابی شده است 100

! استهزار کتاب براي هر عنوان برآورد شده70وري همانند مصر براي هر عنوان است که این آمار در کش
دقیقه از وقت خود را به 2براساس اعالم رئیس سازمان کتابخانه ملی ایران، هر شهروند ایرانی در شبانه روز تنها 

ژاپن و یافته همانند این آمار در مقایسه با سرانه مطالعه در کشورهاي توسعه. دهدخواندن کتاب اختصاص می
)دقیقه در روز55(اي همانند ترکیه و مالزي و یا کشورهاي در حال توسعه) دقیقه در روز90حدود (انگلیس



.به نوعی مؤید نتایج گزارش پیمایش فهم عمومی منتشر شده در سال گذشته کشور است

باور به ماوراء الطبیعه و پدیده هاي پارانرمال2,2

ه که بارها با آن مواجه شده ام این است که مخاطبان یا مشتریان برنامه فریب عمومی، یکی از نکات درخور توج
بصورت گزینشی و دلبخواه، برخی از باورهاي رایج فریب عمومی را درست و برخی دیگر را مصداق خرافه و 

تنی بر براي نمونه فرد ممکن است ریختن کاسه اي آب پشت سر مسافر را یک رسم مب. موهومات می دانند
خرافات دانسته ولی همزمان نگهداري آویز سنگ آبی رنگ براي رهایی از آسیب ماورائی حسودان را واقعی و 

مشتریان برنامه فریب عمومی ! باري. درست تلقی کرده و اینطور استدالل کند که این دو با هم کامالً متفاوت اند
را می توان در غالب مشتریان برنامه فریب عمومی این معیار دوگانه در تقسیم بندي باورها. یکدست نیستند

یا ) * ساسکواچ(امروزه مشتریان ایرانی رماالن و فالگیران ، علی االصول باور به وجود آل، پاگنده . مشاهده نمود
را خرافه ، موهوم، نامربوط و غیر عقالنی می دانند و ممکن است ... و ** ، هیوالي الخ نس) ومپایر(خون آشام 

. ورمندان به وجود چنین موجوداتی را مضحکه کند و آنان را افرادي دور از دانش و ساده دل و خرافاتی بدانند با
ولی در عین حال باورهاي خود به خواص سنگ ماه تولّد یا فال قهوه را جدا از این موضوع و بعنوان باورهایی 

بیات زندگی شخصی یا از نقل قول از دوستان و درست و منطقی ارزیابی نماید که درستی آنها را بارها در تجر
.آشنایان خود دریافته اند

:بارها در مواجهه با مشتریان برنامهء فریب عمومی شنیده ام که فرد اظهار می دارد 

خواص هر کسی می تواند عقیده خودش را داشته باشد و نمی توان کسی را صرف داشتن اعتقاد به فالگیري،
من یکجور فکر میکنم و شما جور دیگر . مهرهء مار و نظایر آن، کم سواد و دور از دانش دانستسنگ یا اسپند یا

.

در اینجا به یکسري (آري ما دو نوع نگرش و رویکرد به جهان :و پاسخ من همواره چیزي شبیه به این بوده
فردي را .غلط و غیرعقالنیاما یکی دیدگاه درست و مبتنی بر منطق سلیم و دیگري دیدگاهی. داریم) پدیده

آیا می توان گفت .*** تصور کنید که بر این باور است که زمین مسطُح است و بر صحت باور خود اصرار دارد
هر کدام نوعی نگرش به جهان است و شما ) که معتقد به کرویت زمین هستید(هم دیدگاه او و هم دیدگاه شما 

کارگیري الفاظی چون موهوم، غیرمنطقی، مهمل، غیرعلمی، ساده انگارانه، باید باور او را محترم بشمارید و از به
اطالعی و دوري از در قبال باور او بپرهیزید؟ آیا شما حق ندارید باور او را ناشی از کم سوادي و بی... خرافاتی و 

دانش و واقعیت بدانید؟



واسطه ها . هاي ماوراء طبیعی دارند خرج می شودهر ساله میلیاردها دالر براي افراد و محصوالتی که ادعاي نیرو
درمانگران مدعی درمان هر چیزي از ایدز گرفته تا زگیل . و الهام گیرندگان و اختربینان مدعی پیشگویی اند

. هستند

باور نامنطقی متمایز میکند؟ چنین است؟ چه چیزي ادعاي منطقی را ازچگونه میتوان فهمید کدام ادعا معتبر
داشتن قابلیت تشخیص سره از ناسره، منطق درست از . قوهء تشخیصی امکان پذیر، سودمند و نیروبخش است

الطائالت، نه تنها توان تصمیم گیري تان را بهبود می بخشد بلکه سالحی توانمند را در برابر شیادان و فریبکاران 
.ارتان میگذاردبرنامهء فریب عمومی در اختی

فروش کتابها ، مطالب مجله ها و تلویزیون، فیلم ها ، نظرسنجی ها بیانگر عالقهء گسترده مردم به مباحث 
ژوئن 8نظرسنجی انتشار یافته از سوي گالوپ در . فراحسی ، پارانرمال، غیبی، ارواح و جهان هاي دیگر است

نشان می دهد2001

.راحسی یا معنوي یا به نیروي ذهن انسان براي درمان بدن اعتقاد دارنددرصد امریکاییان به درمان و54
باور دارند) ادراك فراحسی(ESPدرصد به 50
درصد باور دارند که خانه ها می توانند جن زده شوند42
.درصد به نهان بینی ، یا نیروي ذهن براي آگاهی از گذشته و پیش بینی آینده اعتقاد دارند32
ور دارند که در گذشته زمانی موجوداتی فرازمینی به زمین آمده انددرصد با33
.درصد به اختربینی یا تأثیر ستارگان و سیارات بر زندگی انسان اعتقاد دارند28
.درصد به تناسخ، یعنی تولد دوبارهء جان در کالبدي جدید پس از مرگ اعتقاد دارند26



در یک کتابفروشی بزرگ تهرانفروش ابزار رمالی فال تاروت و فال ورق

فالگیري2,3

هاي عریض و هاي بزرگ و شرکتگیري و جادوگري دربرخی کشورهاي غربی تبدیل به کمپانیتشکیالت فال
هایی حتی بیش از یک در کشور ما نیز بهاي انواع فال در تهران و شهرهاي بزرگ به قیمت. استطویل شده

وجوگر اینترنتی ، رهاي منتشره، شمار رمالی اینترنتی نیز از موتورهاي جست طبق آما. استمیلیون تومان رسیده
رابطه شده که اطالعاتی در گیري عنوانهزار صفحه وب در بخش فارسی خدمات فال170بیش از دو میلیون و 

افراد سرك ترین مسائلگیران در خصوصیرماالن و فال. دهندبا انواع رمالی در اختیار کاربران خود قرار می
حل مشکالت، پیش روي مخاطب بینی و راهتراود را به عنوان آیندهچه از ذهن و درونشان میکشند و هر آنمی

کنند و گاه نقشی پیچند و در زندگی زناشویی مردم مداخله میهاي عشق و عاشقی میدهند، نسخهقرار می
ي بسته شدن کار، حل مشکالت، شفاي بیمار، محبت زن آنها برا. کنندهاي خانوادگی ایفا میمحوري را در جدل

بخت کردن زن پیش شوهر و شوهر پیش به شوهر، محبت شوهر به زن، محبت عاشق و معشوق به یکدیگر، سیاه
دیوانگی، نازایی، پاگرفتن نوزاد و زدگی،اند، جنزن، ایجاد مهر و محبت میان زن و شوهري که از هم جدا شده



فالگیران و دعا نویسان کلیِّه اطالعاتی را که دربارة خصوصیات دعا .ند و نسخه می پیچنددعا می نویس... 
آورند و با الگوهاي بخصوصی این اطالعات را به ها در میکنند با تردستی و تیززبانی از آنگیرنده اظهار می

. در طالع فرد دیده شده استخودشان بازمی گردانند، به نحوي که گویی این اطالعات از عالم غیب رسیده یا 
اطالعاتی که . این مهارت فالگیران گاه بقدري واقعی به نظر می رسد که ممکن است هر کسی را به تردید بیندازد

برخی فالگیران از مخفی ترین زوایاي زندگی مشتریان خود می دهند گاه آنقدر خصوصی و پنهانی به نظر می 
انند متصور شوند این است که فالگیر بواسطهء نیروهاي نامأنوس و غریب رسد که مشتریان تنها حالتی که می تو

پژوهشگران علوم اجتماعی می گویند در ) . مغالطهء دوراهی دروغین. (وراحسی به این اطالعات دست یافته باشد
تر بیشهاکه ناکامیبه محض این. شودگیري، فقر اقتصادي و فرهنگی به صورت توأمان دیده میرشد پدیده فال

گیري و هایی مانند فالتواند به زنـدگـی دلـخـواه خـود دسـت یـابد، فرد به سمت پدیدهشود و فرد نمیمی
مسأله، آماري است که طی سالهاي گذشته از . گویی که از عقالنیت به دورند گرایش پیدا میکندرمالی و پیش

درصد مراجعان به رمالها و 75ي که می گوید سوي کارشناسان سالمت روان وزارت بهداشت اعالم شد، آمار
درصد از کسانی که به نزد رمال و دعانویس می 25به موجب همین آمار، تنها . فالگیرها افراد تحصیلکرده هستند

ماجرا اما به همین جا هم ختم نمی شود، زیرا چندي پیش نیز در یک . روند، بیسواد و بدون مدرك هستند
درصد جمعیت کشور در یک سال 10در وزارت بهداشت ایران اعالم شد که نشست خبري در هفته سالمت

.**** رفته اند... گذشته براي اختالالت روان به نزد افراد غیرمتخصص و بی صالحیت مانند دعانویس، رمال و
.ه دارندمیلیون تومان، درآمد ثابت ماهان6تا 4آمارها نشان میدهد برخی فالگیرها مشتریان دائمی و حتی بین 

در تحقیقی که توسط دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی تهران شمال در مورد سطح گرایش دختران دانشجو به 
سال دست کم یک بار 26تا 18درصد از دختران در فاصله سنی 68خرافات انجام شده است مشخص شده که 

درصد از دانشجویان حرفهاي فالگیران را 83درصد نیزچندبار مراجعه کرده اند و 50به فالگیر مراجعه کردند و
.تصدیق می کنند و با اعتقاد به سراغ آنها رفته اند

:شوددر زیر گفتگوي یک دعا نویس با یکی از زنان آورده می

!پارسال نه ، پیرارسال اتفاق ناگواري براي تو افتاده: فالگیر
.نه، دو سال پیش بود: زن

!گی از سرت رفع شده ولی ناراحتی هنوز در پیش داريها هم خطر بزرتازگی: فالگیر
باالخره هر اتفاقی که . گوید بیمار شده بودمیا می. بله به زمین خوردم پایم در رفت ، خوب شد که نشکست: زن

).افتاده باشد هر چند که پیش پا( گویددرگذشته برایش افتاده است می
ها به یک مسافرت طوالنی خواهی سفر رفتی و یا به همین زوديسفري در طالع تو هست ، یا تازه به: فالگیر
).شاید هم به زیارت بروي : گویداگر زن پیر باشد و یا متعصب به دین ، به او می( رفت 



.ام بلکه به زودي به زیارت برومنرفتم خدا از دهانت بشنود ، خیلی خسته شده: زن 
اقبال تو بلند است و به زودي صاحب اوالد اهل یا ثروت زیاد خواهی اي ولی ستارة از شوهرت خیر ندیده: فالگیر

.شد
دهد چه کارکنم که با من مهربانتر بشود؟واهللا او هیچ وقت روي خوش به من نشان نمی: بله: زن

ب آن وقت زیر ل. زند تا کامالً به زندگی خانوادگی زن و گرفتاریهاي او آشنا شودمیفالگیر آنقدر از این حرفها
.»سوزد اي بیچاره دلم برایت می« : گویدزمزمه کنان با خود می

ترسی رسی ، از یک چیز میموکل تو به تو ضربتی زده ، این است که همیشه افسرده و ناراحت به نظر می: فالگیر
پول (قدر خواهی نجات پیدا کنی ، فالناگر می. دهدمثل اینکه دلهره داري و یک موضوع نا معلومی تو را رنج می

اي آقا « : گویدکند و میهاي او را باور میدلی همۀ گفتهزن به التماس می افتد و از روي ساده. خرج داره) نقد
!دستم به دامنت کاري بکن ضربتی را که موکلم به من زده برطرف سازي و مرا نجات دهی

گیرنده یا سن و سال و ذهنی دعاکندسپس فالگیر بر اساس اسلوب و الگوهاي بخصوصی ، بسته به تیزهوشی و 
موقعیت او راهکارهایی ارائه میدهد و حق الزحمه تالش خود در راستاي فریب مشتري ساده دل را دریافت می 

.نماید

:پانوشت ها

) جرم(میمون بزرگ دوپایی که تصور می شود پریمات پشمالو و بوداري به قد هفت تا ده فوت و وزن -انسان*
گوشه گیر و چموش است و در جنگل هاي امریکاي شمالی بویژه در غرب امریکا و . کیلوگرم باشد500تا 250

.کانادا به تنهایی یا در گروههاي خانوادگی کوچک زندگی میکند

جانداري بزرگ و افسانه اي و رازآمیز که عده اي معتقدند در دریاچه الخ نس در ارتفاعات اسکاتلند زندگی **
.میکند

ایده جهان ) پاراالکس(سمیول برلی روباتم 1894در . فرضیه زمین تخت امروزه نیز داراي هوادارانی است ***
فوت 150تخت را ترویج میکرد و استدالل او این بود که جهان دیسکی تخت است به مرکز قطب شمال و با 

که دور تا دور آن کشیده شده است) قطب جنوب(دیوار یخی 

درصد جمعیت کشور در طول یک 10سال مشاهده شد 64تا 15ملی، با بررسی جمعیت در این طرح****
اند که شامل دعانویس، رمال، سال گذشته براي دریافت خدمات اعصاب و روان به افراد غیربهداشتی مراجعه کرده



کشور مشارکت هاي ها و شهرستانشناس در سطح استاندر این مطالعه ملی سه هزار روان. بوده است.... و 
و نیم میلیون نفر ایرانی 7این آمار به وضوح نشان می دهد . اندهزار نفر مورد بررسی قرار گرفته8داشته اند و 

میلیون نفرشان، 5در سال گذشته به جادوگران کوپنی مراجعه کرده اند که سه چهارم آنها یعنی بیش از 
.تحصیل کرده هستند

:منابع
پژوهشی -فصلنامه علمی-مطالعه موردي شهروندان تهرانی : پیمایش فهم عمومی از علم و فناوري-1

1390، بهار 3سید محمدامین قانعی راد، ابوالفضل مرشدي، سال سوم، شماره -سیاست علم و فناوري 
دکتر فاضلی-جامعه شناسی فال بینی -2
ترجمه یوسف عفیفی–رودولف کارناپ –فلسفهء علم -3
تئودور شیک، لوئیس ون ترجمه رامین رامبد ویرایش –چگونه دربارهء چیزهاي عجیب بیندیشیم -4

چهارم
ترجمه حسین معصومی همدانی–جان پاکینگ هرن –نظریه کوانتومی -5
دکتر علی دالور–روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی -6
ترجمه سید مجتبی مرتضوي–سیلویا براون –پدیده هاي پارانرمال -7
ترجمه –نیکالس کاپالدي –تکامل تاریخی مفاهیم علمی و پیامدهاي فلسفی آنها –فلسفهء علم -8

دکتر علی حقی
پورترجمه محمدرضا خواجه–الرنس براگ –فیزیک، اندیشه ها و یافته ها -9

دکتر میرعبدالحسین نقیب زاده-چاپ هشتم –به فلسفه درآمدي-10
دکتر عبدالکریم سروش- علم چیست؟ فلسفه چیست؟ -11
چاپ پاکستان–مکتب عربیه –کتاب کلیات کنزالحسینی -12
اردیبهشت (55ش ، 5دوره . "آباد غربفال و فالگیري ـ دعاو جادو ـ دردهات شاه". معصومی، غالمرضا-13
46(
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مقدمه
استفاده از ناآگاهی عمومی از در قسمت هاي پیشین نشان دادیم مجریان برنامهء فریب عمومی با جعل و سوء 

علم و گسترهء واژگان علم و فلسفه، به جهت اثبات درستی محصوالت و خدمات اغواگرانه، به گونهء زایدالوصفی 
مجریان برنامهء فریب . یا بعبارتی مورد تایید علم معرفی نمایند"علمی"اصرار دارند محتواي برنامه خود را 

یا پدیده هایی که به گمان آنها، فیزیک از تبیین و ) فیزیک جدید(را به عنوان عمومی عمدتاً به غلط، متافیزیک
در قسمت پیشین نیز به تحلیل شاخص هاي فهم عمومی از علم و فن . تفسیرشان ناتوان است جعل می کنند

در ادامه اینک و . آوري، باور به ماوراء الطبیعه و پدیده هاي پارانرمال و همچنین موضوع فالگیري پرداختیم
به بررسی یکی از محصوالت پرفروش برنامهء فریب عمومی، "فهم عمومی از علم و تکنولوژي"سلسله مقاالت 

.یعنی سنگ ماههاي تولّد خواهیم پرداخت

خواص سنگ ها3,1

تردیدي نیست که اگر فروش آویزهاي سنگی صرفاً به عنوان یکسري محصوالت زینتی و هنري تلقی میشد ما به 
صورت چنین محصوالتی دیگر زیرمجموعه محصوالت یا خدمات برنامه فریب پرداختیم و در آنن موضوع نمیای

یافتهء ، الزاماً برنامه هاي سازمانفراموش نکنیم مقصود از برنامهء فریب عمومی. عمومی قرار نمی گرفتند
عدهء ساخت مجتمع هاي مسکونی از براي نمونه موسسه اي که با و. کالهبرداري اقتصادي یا نظایر آن نیست

طرح چنین موسسه اي اگرچه مبتنی بر فریب و . عده زیادي پول دریافت کرده و متواري شده را در نظر بگیرید
در ) با تعبیري که در اینجا مطمح نظر ماست(جعل و اغفال بوده اما آنرا نباید زیرمجموعهء برنامهء فریب عمومی 

در نظر داریم مجریان این برنامه با جعل عناوین ساختگی از برنامهء فریب عمومیدر تعبیري که ما . نظر گرفت
Scientificناآگاهی عمومی از محتواي دانش و بعبارتی روش علمی ) در اینجا مانند سنگ درمانی و نظایر آن(

method درآمد می را هدف گرفته اند و به واسطهء آن و با بهره گیري از دوري مخاطبان از دانش، کسب
در این مورد بخصوص طراحان برنامه فریب عمومی اصرار دارند که بگویند خواص ماورایی سنگ ها در . نمایند

را ... آنها فیروزه ، عقیق ، مروارید ، آماتیست ، یشم ، مرجان ، الجورد ، یاقوت ، زمرد و ! علم نیز اثبات شده است
ورم مفاصل دارند با درمانی در بهبود روماتیسم و کمردرد وبا این ادعا که هر یک اثري شفابخش و خاصیتی 

. قیمت هاي کم یا زیاد به فروش میرسانند



)انواع سنگ هاي شفابخش(فروشگاههاي محصوالت برنامهء فریب عمومی در تهران 

محصوالت بکارگیري عبارات مبهم و کلی گویی هاي بی پشتوانه وجه اشتراك غالب شعارهاي تبلیغاتی اینگونه
:براي نمونه در یکی از تبلیغات اینترنتی سنگ هاي درمانی چنین آمده است. است

. هستند) ؟؟(سنگ هاي موجود در طبیعت همانند گیاهان و حیوانات داراي خواص مهم طبی و غیرطبی{
را دگرگون می سنگ هم امواج . که سنگ بر ماده اثر گذار است) ؟؟(دانشمندان امروزه به خوبی متقاعد شده اند
}!کند و هم امواجی را از خود ساطع می کند



ارائه نمی ) دانشمندان امروزه متقاعد شده اند(به وضوح آشکار است که هیچ منبع مستقلی در تایید این ادعا که 
شود و مشخص نیست کدام دانشمندان و مطابق با کدام پژوهش ها به خوبی متقاعد شده اند که سنگ بر ماده 

هیچ اشاره اي نمی شود که مقصود از خواص طبی و غیرطبی سنگها دقیقاً چیست یا امواجی که ! گذار استاثر
سنگ ها از خود ساطع می کند چه کیفیتی دارند و چه نوع امواجی هستند و در کدام آزمایشگاه می توان 

!صحت این ادعا را آزمود

ب با بلورهاي زیبا و خیره کننده خواه ناخواه ، طرف بد نیست توجه داشته باشیم که سنگ هاي زینتی کمیا
اما به نظر می رسد مجریان . قرار میگیردتوجه انسان است و بنا به جنبه زیبایی و زینتی آن مورد استفاده

برنامه فریب عمومی با بهره گیري از همین موضوع، طرحی براي فروش سنگ ها و کانی هاي کم ارزش که به 
آنان در این طرح با سوء استفاده از ناآگاهی عمومی از محتواي . یافت میشود در انداخته اندوفور در طبیعت 

دانش ، خواص عجیبی براي این سنگ ها جعل کرده اند و حتی نسخه هاي طبی در درمان اقسام بیماري ها 
.پیچیده اند



تبلیغات خاصیت درمانگري سنگها نقل عبارات زیرعیناً و بی کم و کاست از کتابچه ها و بروشورهاي مربوط به 
:شده است

) انرژهاي منفی(یکی از مهم ترین سنگ هاي شفابخش است که همه » سنگ شفابخش اساسی«لعل بنفش یا * 
براي دور کردن نیروهاي منفی از وجود خویش، می توانید چند سنگ لعل بنفش را در خانه یا . را بیرون می راند

اگر از نگرانی و اضطراب رنج می برید یا مشکل تنفسی دارید، چند تکه از این . نیددفتر کار خود نگهداري ک
لعل بنفش همچنین براي میگرن و دردهاي . سنگ را در جیب پیراهن خود بگذارید تا نزدیک سینه تان باشد

!مفاصل مفید است

.بعضی ها می گویند یشم سبز خوش شانسی می آورد* 

باعث تقویت انرژي هاي درونی فرد می شود و تردید و دودلی و بی ثباتی او را از » سلطان سنگ ها«الماس یا *
الماس باعث تحرك و شادابی شخص می . هر چه کیفیت این الماس بهتر باشد، اثر آن بیشتر است. بین می برد

.شود و عزت نفس را افزایش می دهد

یت منطق، توانایی هاي ریاضی، تفکر منطقی و نوعی کریستال است که براي تقو» سنگ استرس«هماتیت یا * 
. این سنگ همچنین خالقیت فرد را افزایش می دهد و باعث افزایش تمرکز می شود. دانش عمیق به کار می رود

این . هماتیت هر گونه امواج منفی را به سوي صاحب آن باز می گرداند و مانع از استرس و فشار روحی می شود
و براي رفع دردهاي عضالنی یا مفاصل نیز !! ن ربا، درد پا یا درد کمر را جذب می کندکریستال مثل تکه اي آه

.هماتیت براي رفع بی خوابی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. مفید است

در . براي نمونه درمی یابیم که مجریان برنامه فریب عمومی از بکارگیري تعابیر گنگ و مبهم هیچ ابایی ندارند
را دور نگاه میدارد و در جملهء "انرژي هاي منفی"ص درمانی لعل بنفش یکبار میگویند این سنگ تشریح خوا

بعبارتی آنها می دانند که مخاطب ناآگاه تفاوت نیرو و انرژي را نمی . صحبت میکنند! "نیروهاي منفی"بعدي از 
به . هم وسواس به خرج نمی دهندداند و از همین رو در استخدام واژگان و بیان جمالت تبلیغاتی خود چندان 

همین ترتیب در بروشورهاي تبلیغاتی خود ، مخاطب ناآگاه را به لحاظ استداللی با انبوهی اطالعات مخدوش و 
. بی پایه هدف قرار می دهند



و خدمات خود ، صفحات را با حجم زیادي از اصطالحات و مجریان برنامه فریب عمومی در تبلیغات محصوالت
نامربوط و اعداد و ارقام و نقل قول هاي غیر مستند سیاه میکنند تا بدین ترتیب محتواي برنامه خود را واژگان 

.در نظر مخاطبانِ دور از دانش، غنی نشان بدهند

مقابل دانشگاه تهران...) هفتاد و دو دیو و پري، انرژي کی و فنگ و (فروش کتاب هاي برنامه فریب عمومی 



:را دسته بندي کرده توجه کنید!نشانه هاي خوش شانسیبه متن تبلیغاتی زیر که براي نمونه

:متولدین فروردین 
قرمزمالیم: رنگ شانس _
343و 15، 9، 6: اعداد شانس _
سه شنبه: روز اقبال _
مرداد ، خرداد ، آذر: ب همراهان مناس_

:متولدین اردیبهشت 
صورتی وآبی روشن: رنگ شانس _
4524و 188، 13، 6، 5: اعداد شانس _
جمعه: روز اقبال _
تیر ، شهریور ، دي ، اسفند: همراهان مناسب _

:متولدین خرداد 
نارنجی: رنگ شانس _
2545، 433، 24، 5، 3: اعداد شانس _
چهارشنبه: وز اقبال ر_
مرداد ، فروردین ، مهر ، بهمن: همراهان مناسب _

:متولدین تیر 
سفید نقره اي ، آبی نیلی: رنگ شانس _
9742و 456، 12، 4، 2: اعداد شانس _
دوشنبه: روز اقبال _
اردیبهشت ، اسفند ، آبان: همراهان مناسب _

:متولدین مرداد 
طالییزرد: رنگ شانس _
6743و 653، 34، 4، 1: اعداد شانس _



یکشنبه: روز اقبال _
فروردین ، آذر: همراهان مناسب _

:متولدین شهریور 
قهوه اي و کرم: رنگ شانس _
6848، 888، 16، 5، 0: اعداد شانس _
چهار شنبه: روز اقبال _
دي ، اردیبهشت: همراهان مناسب _

:متولدین مهر 
بنفش وقهوه اي: رنگ شانس _
9143، 432، 16، 6، 2: اعداد شانس _
جمعه: روز اقبال _
آذر ، بهمن ، خرداد: همراهان مناسب _

:متولدین آبان 
قرمز روشن وسیاه: رنگ شانس _
659و 83، 9، 8، 7، 5، 3: اعداد شانس _
سه شنبه: روز اقبال _
واسفندتیر : همراهان مناسب _

:متولدین آذر 
آبی وسفید: رنگ شانس _
2343و 934، 582، 12، 3: اعداد شانس _
پنجشنبه: روز اقبال _
فروردین ، مهر ، مرداد ، بهمن: همراهان مناسب _

:متولدین دي 
سفید وقهوه اي: رنگ شانس _
7544، 122، 62، 9، 8: اعداد شانس _



شنبه: روز اقبال _
شهریور ، اردیبهشت: همراهان مناسب _

:متولدین بهمن 
آبی تیره: رنگ شانس _
999و 915، 84، 10، 8، 4: اعداد شانس _
یکشنبه: روز اقبال _
خرداد ، آذر ، مهر: همراهان مناسب _

:متولدین اسفند 
آبی آسمانی وقهوه اي روشن: رنگ شانس _
354و 73، 11، 7: اعداد شانس _
پنج شنبه: روز اقبال _
اردیبهشت ، تیر ، دي ، آبان: همراهان مناسب _



را به فروش می ... فروشگاههاي محصوالت فریب عمومی سنگ هاي شانس، سنگ هاي سالمت و حامی و 
.رسانند

اطالعات مخدوش و مجعول3,2
سنگ ها چطور می ادعا کهمجریان برنامه فریب عمومی در تفسیر خواص سنگ ها و تبیین این 

براي نمونه در یک . توانند درمان کنند به انتشار داده هاي مجعول و اطالعات مغلوط دست میزنند
:اینطور آمده است! نمونه تبلیغات سنگ درمانی

شعور وآگاهی توسط مرکز روحی وماورائی که روي کالبد جسمی ما سوارشده وبرکالبد بدن تسلط دارد مرکز 
سال 1000سال پیش در چین وژاپن و 5000وپخش شعور وآگاهی از هستی به بدن ما میباشد که دریافت 

! سال پیش در هند و انگلیس وآمریکا و اروپا واسترالیا وافریقا کشف شد500پیش در ایران توسط ابن سینا و از 
کشف شد که سنگ عالوه بر اینگونه) ؟(توسط دانشمندان ایرانی ازجمله ابن سینا) ؟؟(دانش عظیم درمان سنگ

میکند وازبرخورد این شعوربامراکز دریافت شعوریعنی چاکرا، ) صاتع یا ساتع؟(انرژي ازخود شعور وآگاهی صاتع 
؟؟؟.چاکرا فعال شده وجوارح اطراف خودرا درمان نموده و روي حاالت روحی روانی واحساسی فرد تأثیر میگذارد





رنامه فریب عمومی نه تنها در بکارگیري واژگان مغلوط حساسیتی بخرج نمی به هر ترتیب می بینیم مجریان ب
دهند بلکه باکی از امالي نادرست کلمات نیز ندارند و بنا را بر این گذاشته اند که مخاطب ناآگاه به قدر کافی 

علم "سپس در توجیه عملکرد سنگ ها از اصطالح خودساخته . مستعد پذیرش برنامه فریب هست
براي نمونه . استفاده میکنند و هر دسته از سنگها را مربوط به یکی از همین چاکراها می دانند"ناسیچاکراش

:ادعا میکنند

لعل قرمز، نارسنگ، کوارتز دودي، تورمالین سیاه، هماتیت، ژاسب قرمز، :1سنگهاي مرتبط با چاکراي 
.ابسیدین، یاقوت هستند 

.قرمز، چشم ببر، عقیق، کارنلین، اپال، ژاسب نارنجیعقیق: 2و سنگهاي مرتبط با چاکراي 
....و 

.هستند و در ادامه با ارائه اطالعات نادرست و غیرمستند بیماري ها را به فعالیت چاکراها منتسب میکنند 

:در یک نمونه از اطالعات مجعول تبلیغات برنامه فریب عمومی چنین آمده است

ط به هر قسمت بدن را با ذکر نام چاکراي مربوط به آن چاکرا مورد برسی قرار در اینجا من بیماري هاي مربو"
با چاکراي مربوط به آن عضو بیان میکنم تا پزشکان عزیز این آب و خاك بتوانند خواهم داد و ارتباط آنها را با
فقط باید به یاد .نند را در مملکتی که عده اي با جهل با آن می جنگند را زنده ک) ؟(علم فراموش شده ابن سینا

توجه داشت که تحت تاثیر قرار دادن باید.هر بیماري مربوط به چند چاکرا بشود داشته باشید که ممکن است
چاکرا به وسیله رنگ چاکرا کمک زیادي به شما خواهد کرد تا به علت بیماري وعلت درمان وسنگ مربوط به 

و بدکاري چاکرا هاي هفتگانه اشاره میکنیم که درمان هر فرد را پیدا کنید در ذیل به طور اجمال به کم کاري
:ارنکند چه بیماري هائی میتواند فرد را تهدید کنداگر هریک از این هفت چاکرا ک



:و در ادامه می نویسد

:خوب کار نکند امراض ذیل میتواند فردرا تهدیدکند 1اگر چاکراي 

اندوه،محرومیت،ترس از طرد شدن،ترس از شکست،ترس از فقدان،ترس نموي،بی تفاوتی،بی هویتی،بی 
عالقگی،شک و تردید،کم جراتی،یاس،افسردگی،بد بینی،عالقه وافر،خود امیدي،احساس گناه،ترس از تاریکی،بی 

شیفتگی،کناره گیري،احساس قربانی شدن،نامطمئن بودن،ضربه جسمی و روحی، کمرویی،شرم و حیا، 

بی حسی،حقارت،خود کم بینی،وحشت،افسوس خوردن،اضافه وزن،فشار خون پایین،انباشتگی منفی،کم 
)؟؟. (فرد را تهدید کندخونی،خستگی،یائسگی میتواند

:اقسام ناخوشی ها و امراض و اصطالحات نامربوط را ذکر میکند... و 3و 2همچنین براي کم کاري چاکراهاي 

ترس از رها شدن، ترس از طرد شدن، ترس از مرگ، ،رشک،خشونت، نفرت، طعنه آمیزي، بی استداللی،خشم،بد 
ایی، نامطمئن بودن، سوءظن، حسادت، عصبی بودن، احساس تملک، بینی، وسواس، شکوه، انتقام، آزردگی، تنه

هراس، احساس تعقیب، کابوس هاي شبانه، فراموش کاري، پروستات، مشکالت تنفسی،اختالل هورمونی،ناراحتی 
کبد و ریه، گرفتگی نایژه،اسم،ارتروز،صرع،مشکالت قاعدگی، یائسگی، ترس از ارتکاب جرم، بی تصمیمی، بی 

زش ناگهانی، توهم، اضطراب، پرخاشگري، پریشانی فکر، رویایی بودن،عیب جویی، گیجی، شک قراري، انگی
ذهنی، تعصب،مالکیت، نگرانی،احساس رفتن،اشتغاالت) ؟؟؟؟ تفره یا طفره؟(داشتن به خود، سخت گیري، تفره 

مجاري ادرار، برتري، تمرکز ضعیف، وحشت، وسواس، باریک بینی، افسوس خوردن، ناراحتی پوستی، مشکالت 
سوختگی،زخم ماهیچه اي،مشکالت گلو،عفونت ویروسی،زخم،بثورات پوستی،فشار خون باال،نقص ایمنی 

بدن،عفونت،تب،سرما خوردگی،انفوالنزا، سطح کلسترول، بی خوابی، قند خون، گرفتگی شانه، اگزما، ناراحتی 
...هاضمه و 

به فرض اگر بپذیریم آنفوالنزا یا اگزما یا مشکالت . هد و هیچ توضیح قانع کننده اي در این خصوص ارائه نمید
گلو یا آرتروز ناشی از کارکرد نادرست چاکراها باشد اما سوختگی که مبتنی بر عامل بیرونی است چطور ممکن 

است به میزان فعالیت این به اصطالح چاکراها مرتبط باشد؟



سنگ ها و ماه هاي تولّد و موقعیت ستارگان و سیارات مجریان برنامه فریب عمومی ادعا می کنند بین خواص 
متن زیر عیناً از کتابچه هاي تبلیغاتی سنگ هاي شفابخش، در باب خاصیت . یک سنخ همبستگی وجود دارد

:درمانگري این سنگ ها و ربط این خواص با موقعیت ستارگان و اجرام آسمانی نقل شده است

اصیتی ویژه و منحصر به فرد دارد، انرژي از امواج کیهانی عبور میکند هر یک از سنگهاي موجود در طبیعت خ{
و به واسطهء سنگهایی که بر گردن آویخته اید یا به نحوي با بدن شما در تماس قرار گرفته اند به شما منتقل 

و بهتري که هر سنگ با متولد ماه خاصی ارتباط بیشتر) ؟(عالوه بر این دانشمندان بر این باورند ... می شود
به ! و می تواند براي درمان بیماري ها یا متعادل کردن قواي روحی و دماي او مثمر ثمر باشد) ؟؟(برقرار میکند 

براي متولدین هر ماه عالوه بر سنگ مخصوص خود او، چندین سنگ دیگر هم مفید خاطر داشته باشید که
}... باشد

. و رویدادهاي متناظر با آنهاست) ستارگان و سیارات(غیب گویی اختربینی مدعی رابطه اي علّی بین نشانه هاي 



این دیدگاه مبتنی بر باورهاي بابِلیان است که معتقد بودند هر یک از هفت سیاره تاثیرگذار بر زندگی ما 
تخت خدایانی است و هر یک از خدایان تاثیري متفاوتی بر ) خورشید، ماه، تیر، زهره، بهرام، کیوان، و برجیس(

، از تاثیرات ...اختربینان و فالگیران زمانه ما اصرار دارند که به جاي واژگانی نظیر خدایان و . زندگی ما می گذارند
اما نه بابِلیان و نه مجریان برنامه فریب . اجرام آسمانی و نیروهاي گرانشی و الکترومغناطیس صحبت کنند

علّی و معلولی مورد ادعاي آنها بین اجرام آسمانی و امور عمومی زمانه ما هیچکدام اشاره اي نمی کنند که روابط
آنها مدعی اند تمامی خصوصیات جسمانی و روانی انسان ها نه از توارث و محیط . انسانی چطور برقرار میشود

با توجه به آنچه که بابِلی ها در . آنان بلکه از آرایش خاص ستارگان و سیارات به هنگام تولدشان نشات میگیرد
هرکسی می تواند ببیند که موقعیت اجرام آسمانی . ن روزگار از گیتی میدانستند چنین دیدگاهی نامعقول نبودآ

اما هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد همبستگی بین شخصیت انسان ها و . با فصول همبسته است
ا صورت فلکی ویژه اي خصلت مردم زاده شده تحت تاثیر سیاره ی: آنها میگویند. موقعیت ستارگان وجود دارد

متولدین تحت . هاي انسانی، الهه اي یا جانوري برگرفته از نام آن سیاره یا صورت فلکی یا سیاره را کسب میکنند
) ثور(بی باك ، بی تاب، و پرانرژي، حال آنکه متولدین تحت نشان تارووس . قوچ وش هستند) حمل(نشان آریس 

.اما اشاره اي نمی کنند که چرا و چگونه به این نتیجه رسیده اند! خت و لجبازبردبار، سرس–ورزاووش هستند 

سردر یک مغازه در تهران-آویختن نعل اسب براي خوشبختی و شانس



سنت آگوستین با خود اندیشید اگر واقعاً ستارگان، سرنوشت ما را رقم میزنند آنگاه دوقلوهایی که در یک زمان و 
یکی برده و (هنگامی که وي از وجود یک دوقلو . اند باید از یک نوع زندگی برخوردار باشندمکان به دنیا آمده 

در دوران . آگاه شد دست از اعتقادش به اختربینی شست و به منتقد بی پردهء آن تبدیل شد) یکی اشراف زاده
وشت و امور انسانی صورت ما هم تالشهاي بسیاري براي تایید آماري تاثیر آرایش ستارگان و ماه تولّد بر سرن

فارنزورث نتوانست هیچ تناظري بین قریحه هنري و نشان 1937در . گرفت ولی هیچکدام با موفقیت همراه نبود
بک و . نقاش و موسیقیدان مشهور پیدا بکند2000براي تاریخ هاي تولد ) میزان(طالع با خورشید در نشان لیبرا 

the american Men ofت شده در راهنماي دانشمندان در بین دانشمندان فهرس) 1941(میال 
Scienceبراي بررسی اینکه ) 1973(بارث و بِنت . به چیرگی هیچ یک از نشان هاي منطقه البروج برنخوردند

متولد شده بودند و شغلی لشگري را برگزیده بودند بیشتر از ) مریخ(آیا تعداد مردانی که تحت تاثیر سیاره بهرام "
مک . آنان هیچ رابطه اي را پیدا نکردند. دست به مطالعه آماري زد"ت سراغ شغلی غیرنظامی رفته بودندآنانی اس
در ( با استفاده از تعداد بسیار زیادي تاریخ تولّد، جدولی از دانشمندان و سیاستمداران تهیه کرد) 1977(گروي 

ه شده بودند و محض نمونه حتی یک که در هر روز سال زاد) سیاستمدار6475دانشمند و 16634مجموع 
در مطالعه . نشان اختربینانه که تاثیر اجرام آسمانی را بر شخصیت و سرنوشت انسان ها نشان بدهد پیدا نکرد

به طور آماري بررسی کرد که آیا انسان هایی با خصلت هایی نظیر قابلیت رهبري، ) 1978(جدید دیگري باستدو 
متغیر دیگر، که بسیاري از آنها به تاثیر اجرام آسمانی و صور فلکی 30شمندي و آزادیخواهی، محافظه کاري، هو

پژوهش هاي جدیدتر . منتسب می شدند تمرکزي در تاریخ هاي تولد خاصی دارند یا خیر، نتیجه کامالً منفی بود
گی بین نشان خورشید براي تعیین اینکه آیا ادعاي اختربینان و طالع بینان مبنی بر وجود همبست) کالور و ایانا(
و ویژگی هاي بدنی از صدها نفر ) منطقه اي که وقتی شما متولّد میشوید خورشید در منطقه البروج آنجاست(

باور کنیم ، هیچ مجموعه اي از بر خالف آنچه مجریان برنامه فریب عمومی تمایل دارند. نظرسنجی کردند
حتی اگر تمامی تغییراتی که طالع بینان دوست . نشدندهاي جسمانی حتی با یکی از نشان ها هم جورویژگی

در پژوهش جونوس نابلیت در باب . دارند در این آزمون ها لحاظ کنیم باز هم نتایج کماکان منفی خواهد بود
اینکه آیا روابط زاویه اي بین سیارات می تواند ویژگی شخصیتی یک فرد را پیش بینی کند یا خیر ، هیچ کدام از 

انتشار یافت، شان Naturدر مطالعه اي که در . ی هاي طالع بینان با داده ها مورد تایید قرار نگرفتندپیش بین
براي هر . سوژه را ارئه کرد116اختربین معروف آمریکایی و اروپایی جداول زادگاهی 30کارلسن فیزیکدان، به 

و دو تاي دیگر با انتخاب تصادفی، آزمونی سوژه به طالع بینان سه شرح شخصیتی ارائه شد، یکی مربوط به سوژه
وظیفه طالع بینان انطباق دادن جدول . استاندارد براي اندازه گیري ویژگی شخصیتی در این برنامه لحاظ شد

موارد موفق بودند ، بعبارتی اگر کسی تنها % 34طالع بینان تنها در . زادگاهی سوژه با شرح شخصیتی او بود
.قدار می رسیدحدس هم میزد به همین م
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مقدمه

به یکی از مشهورترین موضوعات علم "فهم عمومی از علم و تکنولوژي"در چهارمین بخش از مجموعه مقاالت 
موضوع شعور بلورهاي آب و . خیر می پردازیمدر سالهاي ا) pseudoscienceدانش نما، شبه علم یا (کاذب 

تاثیر افکار و واژگان در ایجاد اشکال هندسی زیبا و زشت، یکی از مجموعه برنامه هاي موفق در زمینه فریب 
در این قسمت . عمومی در سالهاي اخیر بوده که با استقبال زیاد مخاطبان ناآگاه در سراسر دنیا مواجه شده است

نشان خواهیم داد به چه دلیل ، مبحث شعور و pseudoscienceهاي علوم کاذببا بر شمردن شاخص 
موسسه 2003در سال . حافظهء آب و تاثیر افکار در شکل بلورها یک دانش نماي کاذب و غیرقابل تایید است

میلیون دالري براي آقاي 1یک جایزه James RandiEducational Foundationجیمز رندي 
آزمونی که نتیجهء آن (Double-Blindیین کرد مشروط به آنکه بتواند در آزمایشی دو سو کور ایموتو تع

. با در نظر گرفتن پروتکل هاي استاندارد آزمایشگاهی ادعاهاي خود را اثبات نماید) مستقل از نظر آزمونگر است
گرایی انتخاب و سو) confounding bias(براي پرهیز از سوگرایی به علت عوامل مخدوش کننده 

)selection bias(و درجه انطباق . الزم است که ادعاي آقاي ایموتو خود را در معرض چنین آزمونی قرار دهد
Validity(نتایج این آزمون با واقعیت  (Accuracyتنها در این صورت است که میتوان به . مشخص گردد

Reliability(میزان ثبات نتایج در تکرار آزمون (Precisionاطمینان حاصل کرد.

:فهرست
شعور و حافظهء آب، تاثیر افکار در ایجاد اشکال هندسی بلورهاي آب4,1
wave-particle dualityسوء برداشت و درك نادرست از آزمایش دو شکاف و 4,2
و علم کاذب است؟pseudoscienceچرا این ادعا یک دانش نما4,3

ي تجربیانواع آزمون ها4,3,1
آزمون هاي طبیعی4,3,1,1

Natural Experiments4,3,1,2شدهآزمایشات کنترل
چیست؟Blindآزمونهاي .4,3,2

ادعاي ایموتو و آزمون هاي کنترل شده مستقل. 4,3,2,1
یکسوگرایی تایید4,3,2,2
یابنده گرایی نمودگرایانه4,3,2,3

چیست؟) Pseudoscience( نما راههاي تشخیص شبه علم یا دانش4,3,3



شعور و حافظهء آب، تاثیر افکار در ایجاد اشکال هندسی بلورهاي آب4,1

هاي آب، تا جایی که اطالع داریم تم اصلی موضوع هوش آب، تاثیر موسیقی بر آب، با احساس بودن آب یا پیام
یی که در این خصوص منتشر وي در کتاب ها. نخستین بار توسط فردي به نام ماسارو ایموتو در ژاپن مطرح شد

هایش دریافته که آب ادعا نمود که بر اساس آزمایش) تعدادي از این کتابها به فارسی نیز برگردان شده اند(کرد 
گوید اگر شما با عشق به یک لیوان آب نگاه کنید و سپس آن را منجمد کنید، او می. شعور و احساس دارد
هاي خاص تاثیر میپذیرد و در برابر آن واکنش نشان ینکه آب از گفتن واژهیا ا! شوندتر میبلورهاي آن آب زیبا

ها ایموتو مدعی است که روي چندین ظرف آب، تعدادي برچسب چسبانیده و روي برخی از این برچسب! میدهد
انی واژگانی با بار معنایی مثبت وخوب مانند سالمتی و دوستی و عشق و قدردانی نوشته و روي برخی دیگر واژگ

، بر این اساس نتیجه گرفته که آب، مفاهیم نوشته روي کاغذها را ...با بار معنایی منفی مانند کشتن و خشونت و
.کندفهمد و ساختارمولکولی متناسب با آن پیدا میمی

ي زیبا و ایموتو میگوید بلور سمت راستی در برابر واژهء مادر ترزا و بلور سمت چپ در برابر واژهء هیتلر ساختارها
ها سریعاً هاي آب در مقابل کلمات و افکار انسانایموتو در آن کتاب مدعی بود که مولکول! زشت پیدا کرده اند

روش آزمایش هاي وي آنگونه که خود میگوید بدین صورت بوده که مقداري آب را در . دهند واکنش نشان می
خوانده و سپس بالفاصله آب را منجمد ا بر آن آب میظرفی ریخته سپس افکار مثبت یا کلمات زیبا و خوشایند ر

سپس همین کار را با همان آب و این بار با کلمات زشت و . کرده و از مولکول هاي یخ عکس میگرفته است 
وجهی زیبایی دارد و تصویر دوم ایموتو بیان میدارد که تصویر اول شکل هندسی شش. کند افکار منفی تکرار می

پذیر است و می توان درستی ادعاي ایموتو اساساً آزمون. خته و فاقد شکل منظم هندسی استتصویري درهم ری
.یا نادرستی آن را به محک آزمون نهاد



کذب و صدق . اما تکرارپذیري نتایج آزمایش، موضوع دیگري است که در این فصل به آن خواهیم پرداخت
پذیري االصول این ادعا قابلیت آزمونرا میتوان آزمود وعلیادعاي ایموتو در ذي شعور بودن مولکول هاي آب

بین االذهانی یا بعبارتی تجربه پذیري عام

Intersubjective testabilitا دالیلی در دست داریم که نشان میدهد نتایج منتشر شده از سوي . داردام
.ایموتو ، بسیار گزینشی و دستکاري شده و غیرقابل استناد است

توان نادرستی آنها را در تجربه معین نیستند و نمیrefutableپذیر نماها ابطالباري، اگرچه بسیاري از دانش
توان براي این منظور می. کرد اما ادعاي ایموتو را می توان با انجام یکسري آزمون هاي مستقل ، رد یا تایید نمود

هاي مختلف بر روي کاغذ نوشت و بر شیشه آزمایش واژگانی چون عشق و قدردانی و نفرت و بیماري را به زبان
اند، اگر در جریان آزمون هاي تکرارپذیر مستقل، بلورهاي ظرف حاوي واژگان مثبت ، زیباتر از ظرف حامل چسب

کلمات منفی باشد می توان با یک تقریب به یقین دریافت که محتمالً ذرات آب داراي فهم و احساسات و 
. واکنش آگاهانه نسبت به افکار و کلمات هستند

:کهفرض کنید شخصی مدعی است 

رنگ اشیاء در اثر نگاه ما ایجاد می شود
یا

.ایجاد می شود) چشیدن(طعم اشیاء در اثر زبان زدن ما بر آنها 



می توان تمام اشیاي رنگین و مزه دار را گواه اثبات . این دو گزاره در عین غیرعلمی بودن همواره قابل اثبات اند
و مزه اشیاء جز دیدن و چشیدن آنها در اختیار نیست و از هیچ راه مستقلی براي تعیین رنگ. این فرضیه گرفت

.این رو چنین گزاره هایی به رغم غیرعلمی بودن همواره اثبات می شوند

با رویکرد پوپر در . با این وجود ، نوعی فریب در آنها نهفته است. باین ترتیب، این فرضیات همیشه قابل اثباتند
به همین منوال ادعاي زیر را در نظر . ابطال ناپذیر و در نتیجه غیرعلمی اندتمیز علم از غیرعلم دو فرضیه فوق 

:بگیرید

.علّت طوفانی شدن دریا، عصبانی شدن نپتون است

چنین ادعایی علمی نیست زیرا که هیچ پیش بینی خاصی نمیکند و هیچ معرفت تازه اي در اختیار آدمی نمی 
اگر پرسیده شود چرا دریا طوفانی ! شه می توان آنرا به نوعی اثبات نمودگذارد و بعبارتی ابطال پذیر نیست و همی

پاسخ می . اگر بپرسیم از کجا می دانید که نپتون عصبانی است! زیرا نپتون عصبانی است: است پاسخ این است
circularمگر نمی بینید دریا طوفانی است؟ بنابراین چنین ادعایی مشتمل بر استداللی دوري : تواند این باشد

چنین عباراتی قطعاً علمی نیستند اما دانش نما و شبه علم . است و ابطال پذیر نیست و لذا ادعایی علمی نیست
برخالف ادعاي ایموتو که اساساً ابطال پذیر است و از همین رو بسیار شبیه به گزاره هاي علمی . نیز نیستند

لکولهاي آب، بر خالف مثال هاي باال که ابطال پذیر و به ادعاي ایموتو مبنی بر شعور و ادارك و آگاهی مو. است
. تبع آن علمی نبودند، از قضا ابطال پذیر است و می توان صدق و کذب این ادعا را به محک آزمون تجربی نهاد

تعاریف دقیقی دارد که اگر این شرایط برقرار شرایط وscientific methodآزمایش تجربی در روش علمی 
exprimentalآزمون تجربی در علم . را تایید نمود) نظیر ادعاي ایموتو(توان صحت یک گزاره نباشد نمی 

این موضوع که من در خواب، واقعه اي را . تفاوت شگرفی با تجربیات خام و درونی یا مواجهات گاه به گاه دارد
را که مبتنی بر تجربهء علمی چ. دیدم و آن رویداد در بیداري به وقوع پیوست نمی تواند یک اثبات علمی باشد

نه (چنین روایتی اساساً یک مواجههء گاه به گاه است ). تکرارپذیر نیست و قابلیت آزمون مستقل ندارد. (نیست
که بر اساس تحلیل هاي آماري نتایج معناداري در پی ندارد تا بتوان به آن استناد ) یک آزمون تجربی تکرارپذیر

ارپذیر باشند و هر کس با تحصیل شرایط خاص بتواند در هر جاي دنیا کذب و تجربیات علمی باید تکر. نمود
صدق و کذب معادالت ماکسول، همانطور که. صدق ادعا را به سنجهء آزمایش بگذارد و به نتایج یکسانی برسد

اي اثبات قانون دوم ترمودینامیک، و بقاي مومنتوم را در هر آزمایشگاهی در سراسر دنیا می توان آزمود و بر
نتایجی . تجربی آنها نیازي به دستچین کردن اطالعات ورودي و انتشار نتایج گزینشی و دستکاري شده نیست

:که دکتر ایموتو منتشر کرده آنگونه که پیداست



.هاي آزمایشی کافی استفاقد کنترل* 
تصاویر گزینشی (دهد میکافی در اختیار جوامع علمی قرار نٔایموتو جزئیات نتایج خود را به اندازه* 

)و دلخواه دستچین شده اند

خطاي انسانی که . برندشوند که که احتمال خطاي انسانی را باال میاي انجام میها بگونهآزمایش* 
.تواند نتایج او را تحت تاثیر قرار دهندمی
برجسته تر اي است که از کیفیت آزمایشکارهاي گروه ایموتو، خالقیت عکاسان نکتهٔدر همه* 

کند که دانشمند نیست و از عکاسان خواسته شده که زیباترین عکسی که ایموتو اعالم می.است
.توانند بگیرندمی

سوء برداشت و درك نادرست از آزمایش دو شکاف4,2

بنیان هاي فکري مسائلی نظیر شعور آب، شعور ذرات و شعور کیهانی به یک سوء تعبیر و برداشت نادرست و 
The double-slit experimentم از آزمایش مشهور دو شکاف یانگ خا (Young's experiment (

. آزمایش میتواند موج یا ذره باشدset upاین آزمایش نشان میدهد سرشت و ماهیت نور بسته به . باز میگردد
این . آزمایش است که تعیین میکند کدام یک از خصلت هاي موجی یا ذره اي نمایان شودset upبعبارتی 

. شناخته می شود عمیقاً استعداد کژفهمی و سوء برداشت داردwave-particle dualityمفهوم که با عنوان 
با هم تداخل گذرندنورهایی که از دو شکاف میشودماجرا از این قرار است که ماهیت موجی نور باعث می

اما ) . خصلت موجی. (بسازند) نوارهاي تاریک و روشن(interference patternکنند و یک الگوي تداخلی 
به جهت اینکه تشخیص دهیم نور از کدام شکاف گذشته است، الگوي detectorبا بکارگیري یک آشکارساز 

اصل مکملیت ٔدهندهدیده نشاناین پ. آیداي به دست میذرهٔرود و نتیجهتداخلی از بین می
)complementarity (اي و هم موجی از خود نشان دهد، ولی تواند هم ویژگی ذرهگوید نور میاست، که می

با قرار دادن آشکارساز براي تشخیص اینکه نور از . اي و موجی را در یک پدیده دیدتوان همزمان ماهیت ذرهنمی
ر می رسد که نور متوجه حضور آشکار ساز شده و بنابراین دیگر الگوي کدام شکاف گذشته است اینطور به نظ

.تداخلی از خود نشان نمیدهد و ماهیت ذره اي خود را به نمایش میگذارد



از جمله همین (همین تعبیر نادرست که ذرات میفهمند چطور رفتار کنند ، دستمایه تمام تعابیر نادرست بعدي 
حیطهء واژگان در علم با کارکرد واژگان در شعر و عرفان و مفاهیم ادبی . است) وآزمون مورد ادعاي دکتر ایموت

یا "کرنش"یا stress"تنش"مفهوم . در فیزیک یکسان نیست"وزن"در شعر با "وزن". نوعاً متفاوت است
ه یک درکی ک. و امثالهم در مکانیک مصالح با همین واژگان در حوزه ادبیات روزمره متفاوت است"خستگی"

زندگی من ": در یک سازه فوالدي دارد با کارکرد واژهء تنش در این عبارت که "تنش"مهندس از واژهء 
wave-particleذره -به همین منوال آزمون دوگانگی موج. متفاوت است"دستخوش تنش شده است

dualityستعمال از واژگان در کمترین ارتباطی به شعور و آگاهی ذرات ندارد و این مبتنی بر یک سنخ سوء ا
که به نوعی شبیه به (عده اي با مطالعه مکانیک کوانتومی و پیچیدگی هاي غریب آن . حیطه هاي ناهمگون است

به تعبیر آنها (مشتاق اند اینطور استنتاج کنند که مفاهیم فیزیک جدید ) عرفان شرقی و مفاهیم عارفانه است
از این دست باورهاي . ز هزاران سال پیش آن را می دانسته استبه همان نتایجی رسیده که بشر ا) علم امروز

:نادرست کم نیستند و براي نمونه می توان ادعا نمود که مقصود حافظ از این بیت که می فرماید

باشد اندر پرده بازي هاي پنهان غم مخورهان مشو نومید چون واقف نه اي از سرّ غیب

چندین هزاران سال شد تا من به گفتار ": یا آنجا که موالنا میگوید . ان کوانتومی استاشاره به متغیرهاي نه
چنین تعابیري هرچند زیبا اما اساساً . داروینevolutionفی الواقع اشاره اي است به تکامل و فرگشت "آمدم

می توان موارد سلیقه فردي در چنین تعابیري لحاظ شده است و از این دست. نادرست و غیر مستند است
-The doubleبه هر ترتیب باید بدانیم منطقاً مجاز نیستیم . زیادي را یافت که هیچ کدام قابل اعتنا نیستند

slit experiment ادراك و آگاهی : را دلیلی بر ذي شعور بودن ذرات بگیریم و با ادبیات آماتوري بگوییم
.ذرات در علم هم ثابت شده است



!دالر 35به قیمت ) ا شعوربطري آب ب(فروش 

:زیر عیناً و بی کم و کاست از یکی از برنامه هاي شرح ادعاي ایموتو نقل میشود عبارات

. کسی نمیتونه رد بکنه! قبول کردن) ؟؟(تمام مجامع فیزیک دنیا و تمام مجامع زیست شناسی دنیا 
آب بالفاصله واکنش نشون ! بیا ببین! وایستاده روش نوشته هیتلر! میگه آقا رد میکنی؟ این آب) ؟(

میگوید هر نوشته روي رفتار مولکولی آب ) ؟(علم امروز ) ... ؟؟؟! (اصالً قابل رد کردن نیست! داده
!موثره

چرا این ادعا یک دانش نما و علم کاذب است؟4,3

قرار ) scientific method(نتایج منتشر شده از سوي آقاي ایموتو هیچکدام در چارچوب روش علمی 
بر خالف مقاالت علمی مستدل و مستند که در مجامع علمی و نشریات معتبر، روش اندازه گیري و . نمیگیرند

نمونه گیري و مکانیسم بررسی هاي خود را ارائه میدهند، آقاي ایموتو جزئیات بسیاري از شرایط آزمایش خود را 
ن یا نوشتن واژگان روي بطري ها شرایط محیطی مانند جزئیاتی نظیر اینکه آیا در هنگام گفت. ذکر نکرده است

حجم، دما و فشار کنترل شده و یکسان بوده است؟ سرعت انجماد به چه میزان بوده است؟ در برخی تصاویر 
واضح است که آب هنوز تماماً یخ نبسته و با مخلوط یخ و آب روبرو هستیم اما در برخی دیگر بلور آب کامالً یخ 

از آلودگی بطري گرفته تا گرماي نفس عکاس (یا روشی معین براي پرهیز از خطاهاي ناخواسته آ.بسته است
در این آزمون لحاظ شده است؟ به بیان دیگر هیچ تضمین عینی وجود ندارد که بما نشان بدهد ) میکروسکوپی

قیق و مبتنی بر اصول ادعاي ایموتو اگر د. در تمامی یافته هاي این پژوهش، شرایط یکسانی اعمال شده است
روش هاي علمی آزمایشگاهی مستند بود می توانست در ژورنال هاي معتبر علمی و در سطوح دانشگاهی مور 

تایید هیئت داوران قرار بگیرد و نتایج آن منتشر شود



در نشریات اما آنگونه که پیداست نتایج منتشره شده از سوي آقاي ایموتو فاقد استانداردهاي الزم براي انتشار 
مستقل از آزمونگر ) الزاماً(باید scientific methodنتایج آزمایش در روش علمی . علمی و دانشگاهی است 

.بعبارتی اگر نظر آزمونگر بتواند روي نتیجه آزمایش اثر بگذارد، آن نتایج به لحاظ علمی فاقد اعتبار هستند. باشد

Waterمجریان برنامه فریب عمومی برچسب هاي  Blessing Labels را در فروشگاههاي اینترنتی عرضه
میکنند

انواع آزمون هاي تجربی4,3,1

Natural Experimentsآزمون هاي طبیعی 4,3,1,1

شده دارد، اما گاهی اوقات انجام آزمایش هاي اگرچه واژه آزمایش معموال اشاره به یک آزمایش کنترل
در این موارد پژوهشگران به آزمایشهاي . رممکن استشده بسیار دشوار و حتی گاهی غیکنترل
-Quasi(تجربیشبهآورند که آزمون هايروي می) Natural Experiments(طبیعی

Experimental (شوندهم نامیده می.



آزمایش هاي طبیعی، صرفاً متکی بر مشاهدات متغیرهاي سیستم تحت مطالعه هستند نه دستکاري یک یا چند 
آوري کنند که سهم همه هاي مورد نیاز را جمعکنند طوري دادهشگران تا حد ممکن تالش میپژوه. متغیر

تقریبا ثابت بماند به طوري که اثرات ) متغیرهاي مستقل(متغیرها مشخص باشد و اثرات تغییر متغیرهاي معین
مبستگی مشاهده شده بین پذیر است، به هاین که این کار تا چه حد امکان. متغیرهاي دیگر قابل شناسایی باشد

هرگاه این . آوري شده بستگی داردهاي جمعدر داده) Explanatory Variables(متغیرهاي تبیینی
شده نزدیک متغیرها همبستگی زیادي با هم نداشته باشند، قدرت آزمون هاي طبیعی به آزمایش هاي کنترل

شود اعتبار آزمایشات طبیعی دارد که باعث میاما معموال مقداري همبستگی بین این متغیرها وجود . شودمی
هاي همچنین از آنجا که آزمایشات طبیعی معموال در محیط. شده کاهش یابدنسبت به آزمایشات کنترل

. توان ثابت نگه داشتگیري کرد و نه میتوان اندازهشوند، متغیرهاي ناشناخته را نه مینشده انجام میکنترل
شوند مبتنی بر آزمایشات شناسی انجام میه در علوم انسانی و اجتماعی، از جمله روانهایی کبسیاري از پژوهش

توان به خاطر مسایل اخالقی یا عملی در تجربی هستند، چرا که بسیاري از متغیرهاي این علوم را نمیشبه
توان ی کودکان نمیبه عنوان مثال، براي بررسی اثر طالق والدین بر رشد شناختی یا عاطف. مداخالت لحاظ کرد

گیري رشد شناختی یا اخالقی ها را وادار به طالق کرد و سپس به اندازهاي از زوجشدهنمونه تصادفی و کنترل
. **شناسی رواج زیادي دارددر روان) شبه تجربی(از اینرو استفاده از آزمایشات طبیعی. کودکانشان پرداخت

شدهآزمایشات کنترل4,3,1,2

شده به طور کلی، نتایج به دست آمده از یک نمونه آزمایشی را با نتایج یک نمونه کنترل کنترلیک آزمایش 
گیرد، از همه جهات با نمونه آزمایش مشابه اي که اثر آن مورد آزمون قرار میکند که به جز جنبهمقایسه می

یا گروهی که نوعی دارو دریافت نمونه. شده هستندآزمایشات دارویی نمونه خوبی براي یک آزمایش کنترل. است
در بسیاري از آزمایشات . کند گروه کنترل استکند گروه آزمایش و نمونه یا گروهی که پالسیبو دریافت میمی

به . شودآزمایشگاهی، داشتن چند نمونه براي انجام آزمون، به منظور اطمینان از صحت آزمایش مفید واقع می
هاي مختلف را به دست آورد و دقت آزمایش را باال تایج به دست آمده از گروهتوان میانگین ناین صورت که می

توان آن هاي دیگر متفاوت بود، میاي با نتایج گروهها به طور قابل مالحظهکه اگر نتایج یکی از گروهیا این . برد
رایطی که کنترل دقیق توان در ششده را میآزمایشات کنترل.نتایج را به عنوان خطاي آزمایشی حذف کرد

در این موارد، آزمایش با تشکیل دو یا چند گروه نمونه که به طور . همه شرایط دشوار است نیز انجام داد
شود و در گیري صفات منجر به نتایج مشابهی میها اندازهدر این گروه. شوداحتمالی معادل هم هستند آغاز می
ها از طریق سازي گروهمعادل. دهندشیوه واکنش نشان میها به یکصورت انجام یک مداخله، همه گروه

. گیردشود و در آن، مقدار واریانس بین افراد و نیز تعداد افراد هر گروه مد نظر قرار میهاي آماري انجام میروش
همه کند به جز متغیري که قصد مطالعه اثر آن را دارد، از گر سعی میهاي معادل تشکیل شد آزمایشوقتی گروه

.***ها یکسان رفتار کندجهات با آن گروه



دالر به فروش 13عشق، انرژي، اعتماد، سالمتی تا حدود برچسب هاي بطري آب و گلدان ،حاوي کلماتی مانند 
.میرسد

چیست؟Blindآزمونهاي . 4,3,2

اشتن اطالعاتی که کننده در آن از دیک سنخ تئوري آزمایش علمی است که افراد شرکت) Blind(آزمایش کور 
به طور مثال وقتی از . شوندمنجر شود به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه به سمتی متمایل شوند، منع می

کننده پرسیده شود که طعم و مزه محصوالت مختلف را با هم مقایسه کند، نام سازنده محصول باید مصرف
حصولی که از قبل نسبت به آن شناخت دارد کننده به سمت مدر غیر اینصورت معموالً مصرف. پوشانده شود
گیرد، هم بیماران و هم به همین شکل وقتی قدرت تاثیر یک دارو مورد آزمایش قرار می. شودمتمایل می

این باعث خواهد شد شانس هرگونه تأثیر . اطالع هستندکننده در آزمایش از دوز مصرفی بیپزشکان شرکت
هاي مختلف علوم از آزمایش کور ابزار بسیار مهم و کاربردي در شاخه. برودتلقینی یا فریب هوشیارانه از بین 

به کارگیري روش علمی آزمایش کور در . است... جمله علم پزشکی، روانشناسی، عصب شناسی و بیولوژي و 
.ها مانند آزمون دارو ضروري استبرخی رشته

و آزمایش ) دوگانه(فه و آزمایش کور دوطرفه بصورت عمده شامل آزمایش کور یکطر) Blind(آزمون هاي کور 
.کور سه طرفه است 

:single blindآزمایش کور یکطرفه 

کننده تواند باعث منحرف شدن نتیجه آزمایش شود از دید شرکتدر آزمایش کور یکطرفه، اطالعاتی که می
در . آزمایش چالش پپسی استمثال کالسیک این . ماند ولی مسئول انجام آزمایش از آنها مطلع استمخفی می

کند،سازي پپسی آن را برگزار میاین آزمایش که کمپانی نوشابه



. گیردکنندگان قرار میدو لیوان نوشیدنی که یکی حاوي کوکاکوال و دیگري حاوي پپسی است در اختیار شرکت
خواهد پس از نوشیدن، از بین دو لیوان نوشیدنی روي میز آن را کنندگان میمسئول بازاریابی پپسی از شرکت

ان فقط پس از اتمام آزمایش از محتوي کنندگشرکت. پسندند انتخاب کنندکه به لحاظ طعم و مزه بیشتر می
طرفه انجام نقطه ضعف آزمایشی که به شکل یک). استکدام پپسی و کدام کوکاکوال بوده. (شوندلیوانها مطلع می

شود این است که چون مسئول برگزاري از محتوي آزمایش مطلع است ممکن است به صورت خواسته یا 
.مخصوصاً اگر منافع مالی در بین باشد. ی سوق بدهدکنندگان را به سمت خاصناخواسته شرکت

:double blind) دوگانه(آزمایش کور دوطرفه 

تواند باعث منحرف شدن رسند، عواملی که میدر آزمایش کور دوطرفه، که معموالً در مورد انسانها به انجام می
. مانندانجام آزمایش مخفی می) ئوالنیا مس(کننده و هم از دید مسئول نتیجه آزمایش شوند هم از دید شرکت

.شونددر بیشتر موارد آزمایش کور دوطرف به منظور دستیابی استاندارد باالتر علمی انجام می

:Triple-blindآزمایش کور سه طرفه 

البته ایده. ها هرسه کور هستندکننده، پژوهشگر و تحلیلگر داده، شرکت) Triple Blind(سو کور در آزمون سه
هاى کور روش دوسوکور هنگام اجراى کارآزماىسو کور بکار گرفته شود ولى غالباً بهآل آن است که روش سه

مقصود از آزمون سه طرف این ست که براي مثال در خصوص ادعاي آقاي ایموتو آزمونی را ترتیب . رودبکار مى
:داد که در آن

دعا میکندفرد دعا خوان نمیداند به چه ظرفهاي آبی دارد -1
عکاس هم نمی داند از چه بلورهایی عکس میگیرد- 2
.انتخاب گر عکس هم نمیداند عکس بلورها مربوط به کدام ظرف آب است- 3

چنانچه تعداد آزمایشها به لحاظ آماري کافی باشد این ادعا از بوتهء آزمون، سربلند بیرون می آید و مورد تأیید 
با تکرار شرایط به همان نتایج برسند که موارد نقصی را نیابند، آن زمان است در هر جا اگر آزمایشگران. است

.که به این روش مطالعه و آزمایش، علمی میگویند



ادعاي ایموتو و آزمون هاي کنترل شده مستقل4,3,2,1

یین میلیون دالري براي ایموتو تع1جایزه James Randi publiclyموسسه جیمز رندي 2003در سال 
آزمونی که نتیجهء آن مستقل از نظر (Double-Blindکرد مشروط به آنکه او بتواند در آزمایشی دو سو کور 

براي پرهیز از سوگرایی به علت عوامل مخدوش . ادعاهاي خود را اثبات نماید) آزمونگر است
آقاي ایموتو خود الزم است که ادعاي)selection bias(و سوگرایی انتخاب ) confounding bias(کننده

Validity(و درجه انطباق نتایج این آزمون با واقعیت . را در معرض چنین آزمونی قرار دهد (Accuracy
Reliability(تنها در این صورت است که میتوان به میزان ثبات نتایج در تکرار آزمون. مشخص گردد
(Precisionدر یافته هاي او . د هر نوع برآورد آماري هستندنتایج منتشر شده ایموتو فاق. اطمینان حاصل کرد

. هیچ اشاره اي به این موضوع نشده که داده هاي خام و بی معناي آماري در این پژوهش چه جایگاهی داشته اند
اشاره اي به این موضوع نشده که در هر حجم از آب مورد آزمون، چند عدد بلور وجود دارد؟ چند نمونه از بلورها 

نایی نمونه گیري و وارسی میشوند؟ در نهایت اینکه چند درصد از بلورها باید داراي شکل هندسی و بر چه مب
خاصی باشند تا مجاز باشیم بگوییم واژهء مورد نظر بر شکل مولکول هاي آب تاثیر گذاشته است؟ یافته هاي 

اردهاي الزم پژوهشی و به ایموتو هیچ اشاره اي به موضوعات مذکور نمیکند و از همین روست که فاقد استاند
موضوع دیگر خروجی هاي این آزمون است که صرفاً در نمایش تعدادي عکس . تبع آن غیر قابل تایید است

تصاویر میکروسکوپی بصورت گزینشی انتخاب شده و متأسفانه آقاي ایموتو تنها عکس . خالصه شده است
با .انتخاب میکند و نمایش میدهدراي واژگان نامطلوببلورهاي زیبا را براي واژگان خوب و عکسهاي نازیبا را ب

****** "آزمون دوسو کور تاثیر از راه دور نیت بر تشکیل بلورهاي آب"این حال ایموتو در مقاله اي با عنوان 
منتشر نمود Gail HayssenوDean Radinو Takashige Kizuبه همراه 2006که در سپتامبر 

تالش کرد ادعاي خود را قدري دقیق تر و با ذکر جزئیات بیشتر از مکانیسم آزمایش خود منتشر ****** 
و آزمون سه گانه کور در 2006و تیم همراه او با انجام یک آزمایش دو سو کور در سال Dean Radin. نماید
در پاسخ به این پرسش که چرا جامعه Radin.تالش نمودند یافته هاي ایموتو را تکرار کنند(*) 2009سال 

:#علمی ، یافته هاي ایموتو و آزمون هاي پس از آن را جدي نمیگیرند میگوید

و براي اینکه بتوان واکنش . هنوز نتایج آماري هر دو آزمون دو سو کور و سه سو کور ضعیف هستند
ه آزمون هاي تکرار پذیر بسیاري نیاز در نظر گرفت هنوز ب"اثر"بلورهاي آب به افکار را تحت عنوان 

.هست



هر دو آزمون منتشر شده اخیر فاقد استانداردها و پروتکل هاي آزمایشگاهی الزم و به همین سبب غیر قابل 
براي . براي از میان بردن تاثیر دستکاري در چنین آزمونهایی باید از الگوهاي استاندارد بهره گرفت.تایید هستند

هاي مخالف بدون جهت سر آزمونی است که با فرضیهtwo-tailed tests) دو دنباله(اي ودامنهنمونه آزمون د
تواند در جهت آمدهاي هر دو طرف توزیع میاین سبب دو سویه است که در آنها پیاین آزمون به . و کار دارد

شود ، باید از آزمون ینی میباگر امکان دستکاري خاصی در هر یک از دو قطب پیش.مخالف باشدتأئید فرضیه
ها برد یا پائین تفاوتدو دامنه استفاده شود ، مثالً در آزمایش داروئی که معلوم نیست کارکرد بیمار را باال می

اصوالً فرضیه ها برحسب جهت فرضیه ، به دو صورت یک دامنه و دودامنه . فقط در یک جهت ادامه خواهد یافت 
.هستند

مانند . پژوهشگر جهت تفاوت را بیان می کند, فرضیه اي است که در آنOne-tailedفرضیه یک دامنه 
:فرضیهء زیر

.میزان اعتماد اجتماعی در بین مردان بیشتر از زنان می باشد

فرضیه اي است که محقق تنها به بیان تفاوت متغیر در بین گروهها اکتفا Two-tailedو فرضیه دودامنه 
:مانند فرضیهء زیر. فاوت آن نمی کندکرده و اشاره به جهت ت

.میزان اعتماد اجتماعی در بین مردان و زنان متفاوت است

پیش از همه آنچه . به وضوح فاقد استاندارد ها و پروتکل هاي آزمایشگاهی هستند Dean Radinآزمون هاي 
در حقیقت آزمون . ند اجرا شده اOne-tailedکه مهم است این است که این آزمون ها بصورت یک دامنه

نتایج به . هاي اخیر بیانگر آن هستند که نتایج منفی در حالتی کامالً سوگیرانه بصورت مثبت ارزیابی شده اند
به مراتب ضعیف تر از آن هستند که کورکورانه، مثبت در نظر گرفته شوند و فرضیه ایموتو Radinدست آمده 

حتی می توان خالف ادعاي ایموتو را Dean Radinاي آزمون بر اساس روش تحلیل داده ه. رو تایید کنند
با مکانیسم بررسی این دو آزمون اخیر، می توان نشان داد بلورهاي معمولی آب از بلورهایی که . نیز استنتاج کرد

با مکانیسم غیر استاندارد آزمایشگاهی (به آن افکار مثبت تلقین شده زیباتر هستند و از دل این بررسی 
Radin (داً پایین . نتایج به ظاهر معنادار استخراج نموددر چنین آزمونی سطح استانداردهاي آزمایشگاهی تعم

می گوید مقایسه اي که او Radinاز دیگر سو . آورده شده تا بتوان از آن نتایجی مثبت و معنادار به دست آورد
ت اما با این حال بصورت کامالً متناقض در این آزمایش ترتیب داده بر مبناي مقایسه با مطالعات قبلی نیس

.آزمون خود را تکرار آزمون ایموتو میداند



.او مقایسه اي را در داده هاي آماري خود وارد میکند که ادعا میکند قصد ندارد در آزمون خود وارد کند
به گونه اي وانمود شده بعبارت دیگر گر نیک بنگریم آزمون هاي اخیر در واقع فرضیه ایموتو را مردود میکنند اما

.که نتایج این آزمونها ، فرضیه ایموتو را تایید میکنند

نمونهء آشکاري است How Are Frozen Water Crystals Photographed?ویدئوي 
.در آزمایش ایموتو) به بعد را ببینید3:50دقایق (تصاویر selection biasانتخاب سوگیرانه از

یکسوگرایی تایید4,3,2,2

اه مان را نادیده بگیریم و به غلط تفسیر کنیم، بلکه ما عموماً نه تنها تمایل داریم که مدرك مخالف با دیدگ
تعدادي از مطالعات روانشناختی این . دوست داریم تنها دنبال مدرك تاییدکننده بگردیم و آن را تشخیص دهیم

مثال ساده شدهء زیر را مشتمل بر چهار کارت هر کدام با حرفی در یک . یکسوگرایی تایید را اثبات کرده است
.در طرف دیگر در نظر بگیریدطرف و عددي

74DA

به سوژه ها گفته شد که وظیفهء آنان تعیین کارامدترین روش براي تصمیم گیري پیرامون درستی فرضیه زیر 
خصوصاً از سوژه . اگر کارتی داراي حرفی صدادار در یک طرف باشد، در طرف دیگر داراي عدد زوج است: است

ا باید پشت و رو شوند؟ شما ها خواسته شد که مشخص کنند براي برقراري درستی این فرضیه کدام کارت ه
. برگردانده شوندAو 4کدام کارت را بر میگردانید؟ بیشتر سوژه ها فکر میکردند که تنها الزم است کارت هاي 

. نیز الزم است پشت و رو شود، زیرا که میتواند به درستی فرضیه مرتبط باشد7کارت . اما اشتباه میکردند
بود، زیرا چنانچه در طرف دیگرش عددي زوج بود فرضیه را تصدیق گزینه اي مناسبAبرگردانیدن کارت 

نیز میشد براي اثبات نظریه سود 4از برگرداندن کارت . میکرد، و اگر عددي فرد یافت میشد آن را رد میکرد
با این حال در صورت وجود حرفی بی صدا در طرف . جست ، منوط به پیدا شدن حرفی صدادار در پشت اش

) الزاماً(ی توانست فرضیه را نقض کند چرا که فرضیه میگوید اگر حرفی صدادار در یک طرف بود، دیگر آن نم
الزاماً در طرف دیگر حرفی و نمی گوید که اگر عددي زوج در یک طرف بود. عددي زوج در طرف دیگر هست

فرضیه ربطی صحیح بود زیرا هرچه در طرف دیگرش باشد به درستیDکنار گذاردن کارت . صدادار هست
حرفی 7اگر در طرف دیگر کارت . مهم بود چون فرضیه را رد میکردAمانند کارت 7با این حال کارت . ندارد

این آزمایش نشان دهنده ء تمایل ما براي یافتن مدرك . صدادار پیدا میشد فرضیه نادرست از آب در می آمد
مدرك رد کننده به هنگام نبود مدرك تایید کننده، . اشد تایید کننده است تا رد کننده، ولو اینکه دومی آشکار ب

.سرنوشت ساز است



:یابنده گرایی نمودگرایانه4,3,2,3

این یابنده . تالش ما براي درك جهان با قواعد مشخص تجربی معروف به یابنده نگري نمودگرایانه هدایت میشود
حجم زیادي از اطالعات را در مدتی کوتاه امکان گري ها به فرایند تصمیم گیري سرعت میدهند و پرداختن به 

هنگامی که . اما گاهی آنچه را که با سرعت بدست می آوریم به بهاي صحت تمام میشود. پذیر می سازند
اطالعاتی را که باید بدان بپردازیم ناقص و یا بی ربط است نتیجه گیري هاي گرفته شده از آن نیز می تواند 

. بنده گري هاي حاکم بر دسته بندي و بازشناخت الگو عبارت است از مغالطهء مشابهتیکی از یا. اشتباه باشد
در چین براي افرادي با مشکالت بینایی، . تاثیر یابنده گري نمودگرایانه در قلمرو پزشکی بارزتر از هر جایی است

پا ریهء روباه براي بیماران در ارو. زیرا به اشتباه تصور می شد خفاش دید خوبی دارد. خفاش ساییده تجویز میشد
در ایران آب انار و آب آلبالو و نظایر آن به . آسمی تجویز میشد چون باور غلط این بود که روباه پرطاقت است

در امریکا برخی پزشکان طب جایگزین ! دلیل مشابهت با خون، بعنوان مایعاتی خون ساز تبلیغ میشوند
alternative medicineدر تمام این موارد فرض . بیماري هاي مغزي تجویز میکردند، مغز خام را براي

80در دهه . بنیادین بر این است که با مصرف یک چیز ، شما مقداري از ویژگیهاي آن چیز را کسب میکنید
. این دیدگاه مبتنی بر نوعی یابنده گرایی نمودگرایانه بود. میالدي تصور میشد زخم معده ناشی از استرس است

میکردند که زخم معده ناشی از استرس است چون داشتن زخم معده احساسی شبیه به تحت استرس مردم فکر
. مثالهایی از این دست کم نیستند) و مارتین بلیستر،دانشگاه وندربیلت1983-ك به بري مارشال.ر. (بودن دارد

ریسی یا طناب بافی پرهیز که دست کم از دو ماه پیش از وضع حمل از نخبه زنان آبستن آینویی توصیه میشد
از وزن % 75از آنجایی که بیش از (:به استدالل زیر توجه نمایید. کنند وگرنه بندناف به دور گردن بچه میپیچد

آب داراي شعور و حافظه است و افکار خوب بلورهاي منظم هندسی و افکار (و ) بدن انسان را آب تشکیل میدهد
مولکولهاي بدن انسان در برابر : بنابراین ) تار بلورهاي آب ایجاد میکندبد بلورهاي نامنظم هندسی در ساخ
.واژگان و افکار واکنش نشان میدهد



دالر 17بر پایه یافته هاي دکتر ایموتو بطري هاي حاوي کلمات مثبت اخالقی، در برنامه فریب عمومی در حدود 
به فروش می رسند

چیست؟) Pseudoscience( نما راههاي تشخیص شبه علم یا دانش4,3,3

شود که ادعاي علم بودن دارند ولی با ها، و یا باورهایی گفته میها، نظریهبه آزمایشنماشبه علم یا دانش
ال قهوه، بینی، فها، طالع بینی، کفاند؛ ادعاهایی نظیر ظهور بشقاب پرندههاي علمی به اثبات نرسیدهروش
پسند موسوم به این مطالب خوراك نوشتاري بسیاري از مطبوعات عامه. درمانی و جز اینهابینی، انرژيستاره

شود معموالً توسط مراجع علمی وقتی صرف بررسی این قبیل موضوعات نمی.دهندمجالت زرد را تشکیل می
. آوردا رد هر ادعا، ادعاي دیگري سر بر میچون که میزان ادعاها خارج از توان بررسی دانش پژوهان است و ب

.Robert Lپروفسور روبرت پارك  Park7در توضیح اینکه چگونه می توان شبه علم را از علم بازشناخت؟
علم مطرح کرده و نشانه هاي علم کاذب را به شرح زیر بیان نموده هشداردهنده براي ردیابی شبهنشانه
****:است

صحت و سالمت علم . برندهاي گروهی میعلم، ادعاهاي خود را مستقیما به رسانهحاب شبهاص: فرار به رسانه
هایی وجود ژورنال. وابسته به آن است که هر کشف تازه، در ابتدا به همتایان عرضه و توسط ایشان نقد شود

ها و زنند و یافتهدور میعلم اما این مرحله را اصحاب شبه. داراي مرور همتا دقیقا برآوردگار همین مقصود است
.برندهاي عمومی میهاي خود را مستقیما به رسانهبافته

کنند که نهادهاي داراي قدرت و ثروت زیادي پشت علم رسمی قرار علم ادعا میاصحاب شبه:اندیشیتوطئه
.شوندهاي ایشان مییافتهکشی مانع از ابراز وجود و ارائهدارند و با توطئه و حق



و بهترین (هاي علمی وجود دارند گیريهاي اتفاقی که در اندازهعلم بر یافتهشبه: یه بر همهمه به جاي پیامتک
کنند که به جاي پیام، کنند و با ترفندهاي آماري سعی میتکیه می) نمودار آنها در پزشکی، اثر دارونماست

هاي علمی ایشان مبتنی بر تغییرات تصادفی فتهیا. هاي غیرمنطقی برسندگیريهمهمه را عمده کنند و به نتیجه
.هاي مرزي اتفاقی در مطالعه هاستو یافته

نگاري ادعاها، راه زنده ماندن صورت تکهاي شخصی بهنقل تجربه: هاي شخصینگاري تجربهتکیه بر تک
نه واکسن بوده کشف بزرگ علم تجربی «: گوینداز همین روست که می. خرافات در عصر علم تجربی بوده است

در پزشکی مبتنی بر شواهد از » !دوسوکور بوده استبیوتیک، بلکه کارآزمایی تصادفی شدهاست و نه آنتی
آورد تا جلوي ما بنشینند و بگویند علم اما افرادي را میشبه. شود نه از نقل مدعیات فردي استفاده می» هاداده«

.»اندشخصا تجربه کرده«که مدعیات آنها را 

کنند که صدها و بلکه هزاران سال علم بر این ادعا تکیه میاهالی شبه: تکیه بر قدیمی و باستانی بودن ادعا
هاي پیش، باور مورد ادعاي ایشان رواج داشته و موردتایید بزرگانی بوده است و به درست یا غلط از شخصیت

.دآورنقول میقدیمی شهیر یا مورد احترام، براي تایید خود نقل

هاي خود را نیز معموال تابند و یافتهکنند، شفافیت را برنمیعلم معموال در انزوا کار میاصحاب شبه: کار در انزوا
.کنندخودشان طرح میهاي ویژهها و رسانهدر جمع خود و همایش

ایی خود را ها و مشاهده هاي ادععلم براي آنکه یافتهاصحاب شبه: طرح کردن قوانین تازه براي طبیعت
.کنندتازه و بدیعی را براي طبیعت پیشنهاد می» قوانین«توجیه کنند، 

ادعاي آقاي ایموتو در ذي شعور بودن بلورهاي آب و عکس العمل آنها در برابر افکار و واژگان، نه تنها از هیچ 
( نما ا دانشآزمون مستقل علمی سربلند بیرون نمی آید بلکه مصداق و نمونهء آشکاري از شبه علم ی

Pseudoscience (از آنجایی که این ادعا فاقد استانداردهاي الزم در روش علمی بود در جلب نظر . است
مجامع دانشگاهی و علمی معتبر موفقیتی بدست نیاورد و متاسفانه وارد حوزه هاي مربوط به برنامه فریب 

پرداخته و همچنان تجارت مبتنی بر فریب عمومی خویش را به پیش فروش بطري هاي آبعمومی شده و به 
.می برد
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مقدمه 

همانگونه که در بخش هاي پیشین گفتیم رماالن و شیادان با بهره گیري از جهل و ناآگاهی عمومی ، همواره در 
. کنندهنگفتی عاید خود میپی توسعه برنامه فریب عمومی هستند و همه ساله از همین راه ، منفعت مالی 

، طرحی کلی از مجموعه اعمالی است که ناآگاهی عمومی از محتواي دانش و "برنامهء فریب عمومی"مقصود از 
مجریان برنامه فریب عمومی به فراخور سطح دانش و قواي ادراکی مشتریان و . نگرش علمی را هدف گرفته است

چرا که به خوبی می دانند مکانیسم و سطح .کار می بندندنی را بهمخاطبان خود، ترفند ها و حیله هاي گوناگو
اقناع پذیري افراد ، طیف وسیعی را در بر میگیرد و همگان را نمی توان در قبال موضوعی خاص با یک رده 

.استدالل اقناع نمود

ن مرتاض ها روي هوا، عجیب و به ظاهر فراطبیعی، راه رفتن روي آب، معلق شداغلب راجع به بروز پدیده هاي
عده . اخبار و اطالعات گوناگونی شنیده ایم... راه رفتن روي آتش و انرژي دستان شفابخش ، خم کردن قاشق و 

زیادي از مردم با دیدن یا شنیدن روایت این پدیده هاي اسرارآمیز ، در نهایت حیرت، وقوع آنها را به نیروهاي 
. ساساً امکان رخداد پدیده هایی خالف قواعد فیزیک را می پذیرندبسیاري ازمردم ا. غریب منتسب می کنند

... برخی نیز با سوء استعمال الفاظ پر طمطراق و پر طنینی چون متافیزیک، کوانتوم، فیزیک، نیرو، انرژي و 
تر برخی دیگر با بکارگیري تعبیري ناشیانه . تالش می کنند دستاویزي براي توجیه چنین رویدادهایی پیدا کنند

و بعبارتی (و به نوعی با خلط مبحث، امورات ظاهراً فراطبیعی و اعمال جادوگران و رماالن را اموري وراي فیزیک 
در پنجمین قسمت . رده بندي میکنند) در قالب پدیده هایی که فیزیک از تبیین و توجیه آن عاجز و ناتوان است

برخی از حقه ها و تردستی هاي مجریان برنامه فریب به بررسی "فهم عمومی از علم و تکنولوژي"از مجموعه 
.عمومی خواهیم پرداخت



یکی از مجریان برنامه فریب عمومی که با تکیه به عصا ظاهراً بصورت معلق روي هوا نشسته و از این راه کسب 
قواي روحانی و حاضران در نهایت حیرت، معلق بودن او را به نیروها یا انرژي هاي ماورائی و. درآمد می کند

. نیروهایی خارق العاده که قواعد فیزیک قادر به توجیه و تبیین آن نیست. معنوي نسبت میدهند

پارادایم هاي پارانرمال5,1

به عنوان پدیده هایی که ظاهراً نظم طبیعی جهان را نقض می کنند یاد ) فراطبیعی(از پدیده هاي پارانرمال 
از آنجا که قوانین . آنها با قوانین بنیادي معینی که بر جهان حاکم اند ناهمخوانی داردپدیده هاي که بروز . میشود

. طبیعت، واقعیت جهان را براي ما تعریف میکنند هر چیزي که ناقض آنها باشد اساساً ناممکن به نظر می رسد
. ناممکن اندنظر فیزیکیآنچه که سبب عجیب به نظر رسیدن این پدیده ها می شود این است که ظاهراً آنها از

کسانی که وقوع واقعیت . هر آنچه که اصول فیزیکی را نقض کند ناممکن است: میلتون روتان فیزیکدان می گوید
آنها در اثبات ادعاي خود نمونه هایی در تاریخ علم را . پارانرمال را می پذیرند معتقدند هیچ چیزي ناممکن نیست

یاري از چیزهایی که دانشمندان زمانی ناممکن در نظر می گرفتند اکنون واقعی مثالً اینکه بس. شاهد می آورند
مثالً الوازیه . براي سالیان دراز ، جامعهء علمی وجود شهاب سنگ را ناممکن می دانست. به نظر می رسند

نیز توماس جفرسون . استدالل میکرد که سنگ ها نمی توانند از آسمان فرو افتند چون چیزي در آنجا نیست
من فرو افتادن دو استاد یانکی از آسمان را ممکن تر ((پس از خواندن گزارش دو استاد هاروارد چنین بیان کرد 

معتقدان به پدیده هاي پارانرمال بر این نکته پا می فشارند که الوازیه و )) . از افتادن سنگ ها باور میکنم
. جفرسون توسط علم کور شده بودند



جایی براي سنگ هایی که از آسمان می افتند وجود نداشت، پس آنها از پذیرش واقعیت شهاب در دیدگاه آنان
از دید این گروه، بسیاري از دانشمندان امروز، از همین کوته نظري رنج میبرند، آنان . سنگ ها سر باز می زدند

!قادر به دیدن چیزي وراي نظریات تنگ نظرانه دست پروردهء خود نیستند

این نقص در متدولوژي علم یک موضوع جدي و درخور توجه است و اساساً این امکان وجود دارد که چنین البته
علم تنها با : توماس کوهن در کتاب ساختار انقالب هاي علمی می گوید. نقیصه اي سد راه توسعه علمی گردد
پیشرفت ) ه شده پیروي نمی کنندپدیده هایی که ظاهراً از قوانین شناخت(تشخیص و پرداختن به ناهنجاري ها 

به باور کوهن، همهء وارسی علمی در پارادایم یا چارچوبی نظري رخ میدهد که تعیین می کند کدامین . میکند
.پرسش ها ارزش پرسیدن دارند و چه روش هایی را باید براي پاسخ دادن به آنها به کار گرفت



وند که در پارادایمی تثبیت شده جاي نمی گیرند، یعنی با این حال هر از چند گاهی پدیده هایی کشف می ش
نخست مانند مورد شهاب سنگ، جامعه علمی سعی بر . بعبارتی آنها را نمی توان با نظریه هاي فعلی توضیح داد

اما اگر دلیل رضایت بخشی پیدا نشود جامعه علمی . کنار گذاشتن یا ارائه توضیحی در رد این پدیده ها می کند 
که جامعهء در این حالت گفته می شود. ست که پارادایم قبلی را رها کند و پارادایم جدیدتري برگزیند مجبور ا

.علمی دستخوش تغییر پارادایم شده است

در تاریخ علم، جابجایی هاي پارادیم بسیاري رخ داده است، کشف قمرهاي مشتري توسط گالیله منجر به تغییر 
مسئله اتر جابجایی پارادایم از فیزیک نیوتنی به فیزیک اینشتینی . شید مرکزي شدپارادایم زمین مرکزي به خور

به همین منوال باورمندان به پدیده هاي پارانرمال معتقدند که شاید پدیده هاي پارانرمال نیز . را به دنبال داشت
ز جاافتاده ترین باورهایمان آنها میگویند شاید مجبور شویم که از برخی ا. به جابجایی پارادیم دیگري بیانجامد
آیا باید پیرو دانشمندان باشیم که بر مبناي ناهمخوانی با اصول بنیادي .درباره ماهیت واقعیت دست بشوییم

.فیزیکی پدیده هاي پارانرمال را رد میکنند ؟ در ادامه ، پاسخ بسیاري از این پرسش ها را خواهید یافت



امکان پذیري منطقی و امکان پذیري فیزیکی5,1

.) هیچ چیزي ناممکن نیست(همانگونه که پیشتر گفتیم کسانی که وقوع واقعیت پارانرمال را می پذیرند معتقدند 
چرا که بعضی چیزها قطعاً نادرست اند و بعضی چیزها اساساً . چنین ادعایی به وضوح اشتباه و مغالطه آلود است

بعضی چیزها هستند که ممکن نیست نادرست باشند، و چیزهایی هم هستند که ممکن نیست بعبارتی . درست
و از دیگر سو . ممکن نیست نادرست باشند) همهء مجردها بی همسر هستند(یا ) 2+2=4(مثالً . درست باشند

ه بیان ب. ممکن نیست درست باشند و حتی امکان درست بودن را هم ندارند) بنفش، رنگ نیست(یا ) 2+2=5(
و هر آنچه که منطقاً ناممکن باشد نمی تواند . دیگر هر چیزي که قواعد منطق را نقض کند منطقاً ناممکن است

براي مثال، چارگوش گرد، مجرد ازدواج کرده، یا هیچ بزرگترین عددي نمی تواند وجود داشته . وجود داشته باشد
فرِگه ، منطق را . و هم داراي ضد آن ویژگیهستندهم داراي یک ویژگی . چنین مفاهیمی خود متضادند. باشد

هیچ (بنابراین چنین ادعایی که . قوانین علم باید پیرو قوانین منطق باشند. می خواند"مطالعهء قوانین علم"
برخی مفاهیم منطقاً ناممکن اند و هر آنچه که منطقاً . به وضوح نادرست و خطاست) چیزي غیرممکن نیست

.تواند وجود داشته باشدناممکن باشد نمی 

که پدیده هاي پارارنرمال گزارش شده، نظیر تجربیات بیرون از کالبد، ربوده شدن اما نباید از نظر دور داشت
این ایده ها هرگز مانند مفهوم . توسط فضاییان، معلق شدن روي هوا و راه رفتن روي آب، منطقاً ناممکن نیستند

پدیده ها اگر چیزي را نقض می کنند قوانین منطق نیست، بلکه قوانین این. مثلّث گرد، خودمتضاد نیست
چنانچه آنها چنین قوانینی را نقض کنند، به لحاظ فیزیکی . فیزیک یا به تعبیر عمومی تر قوانین علم است

.ناممکن اند



گویند که ویژگی هاي این قوانین به ما می. علم تالش دارد با شناسایی قوانین حاکم بر جهان به درك آن بپردازد
بیانگر آن است که نیروي F=maمثالً قانون دوم نیوتن . فیزیکی گوناگون چگونه به یکدیگر مرتبط می شوند

قانون اول ترمودینامیک، از بقاي مفهومی Q-W=U2-U1یا . یک پرتابه برابر با جرم ضربدر شتاب آن است
دانستن این قوانین نه تنها به ما در فهم چرایی . میدهدفیزیکی در جهان به نام انرژي، به ما معرفت و شناخت

وقوع چیزها بصورتی که هستند یاري می رساند بلکه امکان پیش بینی و کنترل آنچه که رخ میدهد را نیز براي 
هر . مثالً قوانین نیوتن، پیش بینی مکان سیارات و کنترل موشک ها را امکان پذیر می کند. ما فراهم می سازد

.ناممکن است ) و نه الزاماً به لحاظ منطقی(که با قوانین فیزیک طبیعت ناسازگار باشد به لحاظ فیزیکی آنچه 

. براي نمونه تصور اینکه گاوي از سطح زمین بجهد و از ماه بگذرد و باز به زمین برگردد منطقاً ناممکن نیست
ند، زیرا ماهیچه هاي گاو اساساً نمی توانند چنین رخدادي قوانین حاکم بر فیزیولوژي گاو و گرانش را نقض میک

چنین رویدادي اگر چه . گیري گاو تا سرعت الزم براي فرار از گرانش زمین را فراهم کنندنیروي الزم براي شتاب
در چنین رویدادي هیچ . منطقاً ممکن ناممکن نیست اما مستلزم نقض قواعد فیزیک حاکم بر جهان است

همین ترتیب تصور اینکه یک خرگوش تخم رنگارنگ بگذارد دربرگیرنده هیچ تناقض به. تناقضی وجود ندارد 
.از این رو، امکان پذیري فیزیکی نسبت به امکان پذیري منطقی برداشتی محدودتر به شما میرود. منطقی نیست

کن است از هر آنچه که از نظر فیزیکی ممکن است از نظر منطقی هم هست، ولی هر آنچه که از نظر منطقی مم
!نظر فیزیکی ممکن نیست

] فعالً[چیزي از نظر فنی ناممکن است که . نوعی امکان پذیري تکنیکی یا فنّی را هم نباید از نظر دور داشت 
زیرا در حال . مثالً سفر به سایر کهکشان ها به لحاظ فنی ناممکن است. وراي توانایی ما براي انجام دادن آن باشد

اما . زي غذا و انرژي کافی براي سفر به کهکشانی دیگر، در گستره دانش فنی انسان نیستحاضر توان ذخیره سا
زیرا انجام چنین سفري در برگیرنده هیچ گونه نقض . چنین رویدادي اساساً به لحاظ فیزیکی ناممکن نیست

.ما تنها فاقد تکنولوژي الزم براي انجام چنین کاري هستیم. قوانین طبیعت نیست

بسیاري از ادعاهاي . یک چیز را عجیب یا ادعایی غیرعادي میکند ، آن است که ناممکن به نظر میرسدآنچه که
براي نمونه توانایی حرکت دادن اجسام . پارانرمال ، با یک یا چند نوع از امکان پذیري که ذکر کردیم در تضادند

یزیکی ناممکن اند زیرا به نظر میرسد در به لحاظ ف... یا خم کردن قاشق با نیروي ذهن، معلق شدن روي هوا و 
در حالیکه علم تنها دو نیرو را می شناسد که می تواند از فواصل دور . بردارنده وجود نیرویی ناشناخته باشند

قادر به تولید هیچکدام از این دو !) یا بعبارتی نیروي ذهن(الکترومغناطیس و گرانش، با این حال مغز . تاثیر کند
.چنین رویدادي قوانین علم را نقض میکند. ثیرگذاري مستقیم بر اجسام بیرون از بدن نیستنیرو براي تا



بنابراین، برخی چیزها منطقاً ناممکن اند، بعضی دیگر از نظر فیزیکی ناممکن اند، و بسیاري از پدیده ها به لحاظ 
الزاماً بمعناي عملی شدن آن فنی و محدودیت تکنیکی، از اینرو حتی اگر چیزي از لحاظ فیزیکی ممکن باشد

صرف اینکه چیزي از نظر منطقی یا فیزیکی امکان پذیر است دلیل بر آن نیست که آن پدیده عملی هم . نیست
اغلب تمایل دارند پدیده هاي پارانرمال را از نظر ... جادوگران و فالگیرها و . هست یا سرانجام عملی خواهد شد

مثالً . ا بصورت دقیقتر باید گفت هیچ پدیده اي نمیتواند قانونی را نقض کندام. فیزیکی ناممکن قلمداد کنند 
. چون ازدواج رابطه اي بین انسانهاست و تنها انسان ها می توانند ازدواج کنند. اینکه درختی بتواند ازدواج کند 

این . یگر را نقض کنندبه همین ترتیب نیز چون تناقض رابطه اي بین گزاره هاست، تنها گزاره ها می توانند یکد
از آنجا که شاید نظریه ها . نه خود پدیده ها بلکه نظریه هاي دربارهء آنهاست که قانون فیزیکی را نقض میکند

.نزدیک شویم- امکان ناپذیري فیزیکی–نادرست باشند باید با احتیاط فراوان به ادعاهاي 

وشت که امکان شنیده شدن صداي سال پیش ن200فیلسوف، حدود C.J.Ducasseسی جی دوکاس
مردم آن زمان تصور میکردند که تنها راه این . فردي در دو سوي آتالنتیک ظاهراً از نظر فیزیکی ناممکن است

اما اگر ! کار استفاده از هوا به عنوان وسیله مخابره صداست و هوا نمیتواند پیامی را به این دوردستی حمل کند
آیا می توان . دیویی بهره ببرید صدایتان می تواند در آن سوي آتالنتیک شنیده شود شما از خط تلفن یا امواج را

روي همین استدالل ، بیان داشت که روزي نیز ممکن است پدیده هایی که امروزه ناممکن به نظر میرسند، 
کامالً طبیعی و بر مبناي فناوري هاي آینده، ممکن شوند؟





معلق بودن روي هوا5,3,1

یکی از رایج ترین حقه هاي جادوگران خیابانی که اساساً برگرفته از سنت مرتاضان هندي است معلق شدن روي 
جادوگران خیابانی با حیله و ترفند ، دستی به عصایی گرفته که ادامه . هوا و فاصله گرفتن از سطح زمین است

در ظاهر، . سازه زیر قالیچه پنهان شده استآن به یک سازه ساده متعادل منتهی و در زیر لباس و بدنهء اصلی 
اعمال حیرت . حیرت برانگیز است) و بنابراین نقض اقتضائات فیزیکی جهان(غلبه آنان بر قانون فیزیکی گرانش 

.انگیز این دسته از جادوگران در نظر مخاطبان و ناظران، ناقض قوانین فیزیک و از همین رو اسباب حیرت است

از حقه هاي تصویري پرواز از روي زمین نیز وجود دارد که مرتاضان و شعبده بازها از آن بهره نمونه هاي دیگري 
جادوگري که آمادگی جسمانی خوبی هم دارد دستانش را مانند بال پرندگان باز کرده و با بهره گیري . میگیرند

فل می شود وانمود میکند از طناب هاي نایلونی بسیاي ظریف و شفاف و نامرئی که به قالبهاي پشت کمرش ق
.روي ساختمان هاي بلند معلق شده و پرواز میکند



جادوگر با استفاده از یک آئینه و حقه تصویري اینطور القا میکند که روي هوا معلق شده نمونه هاي دیگريیا در 
.و بر جاذبه زمین غلبه کرده است

ري از ترفند هاي رایج جادوگران، بهره گیري از یک شلوار سبک و ساده است که از پشت پا به یک نوع دیگ
باز یکی از جادوگر یا شعبده.شکاف مخفی منتهی می شود و کفش سبکی که به راحتی به شلوار می چسبد

گذارد و سر میپاهاي خود را پشت شلوار پنهان کرده و سپس آن را روي صندلی یا چهارپایه واقع در پشت
.اینطور وانمود میکند که از روي زمین بلند شده است



گداختهراه رفتن روي ذغال5,3,2

شوند را بسیاري از مردم ، راه رفتن مرتاضان با پاهاي برهنه روي ذغال گداخته، بدون آن که دچار سوختگی
عموماً . می دانند!) و مغلوط ، نیروهاي متافیزیکییا بعبارتی با تعبیر ناشیانه (دلیلی بر وجود نیروهاي غریب 

تصور می کنند مرتاضان با پشت سر گذاشتن ریاضت هاي جسمانی و کسب قدرت هاي عجیب معنوي، قادر به 
در این بخش خواهیم دید که راه رفتن با . انجام اعمالی خارق العاده نظیر راه رفتن روي ذغال داغ می شوند

گداخته نه تنها مستلزم بهره مندي از نیروهاي ناشناخته معنوي نیست بلکه به سادگی پاهاي برهنه روي ذغال 
کف در این رابطه همه چیز به ظرفیت گرمایی. با تشریح یک پدیده فیزیکی کامالً شناخته شده قابل توجیه است

، از این رو ظرفیت بافت بدن انسان به طورعمده از آب تشکیل شده استمی دانیم. پاهاي انسان باز میگردد
از انرژيپا، الزاماً باید مقدار زیاديتغییر قابل مالحظه دمايبنابراین، براي. داردنسبتاً زیاديویژهءگرمایی

.ذغال به کف پا منتقل شود

اثر الیدن فراست

اثر لیدن فراست به پدیده اي . مشهور استLeidenfrost effectاین پدیده در فیزیک به اثر الیدن فراست 
گفته میشود که به قطره هاي آب اجازه می دهد روي یک جسم داغ مانند یک ماهیتابه ي داغ به مدت نسبتا 

علت این پدیده آن است که ناحیه اي از قطره که در تماس با سطح داغ .طوالنی بلغزند بدون آنکه تبخیر شوند
به وجود می آیداین الیه مانع از انتقال گرما به بقیه قطره میشود و ) بخار(ه اي از گاز قرار دارد تبخیر شده و الی

به قطره امکان می دهد تا براي مدت بیشتري روي سطح داغ باقی بماند زمانی رسانه هاي خبري ازجادوگري 
.ول گام بر می داردگزارش می دادند که روي ذغال داغ قرمز با فریاد خوشحالی و به طرز اسرارآمیز و نامعق



در واقع ، فیزیک پاهاي . او را از سوختگی شدید در امان می دارد) حواسی فراتر از ماده(و ادعا بر این است که 
به ویژه این واقعیت اهمیت دارد که اگر چه سطح ذغال ها . او را در هنگام گامهاي پیروزمندانه محافظت می کند

اگر جادوگر با گامهاي متوسط آن را طی کند گامها . ی، انرژي کمی دارندکامالً داغ است ولی در نهایت شگفت
البته راه رفتن آرامتر پذیرش سوختگی است . چنان سریع است که انرژي کمی از ذغال ها به پاها انتقال می یابد

.چون تماس طوالنی به گرما اجازه می دهد تا از درون ذغال ها به پا رسانده شود

براي خیس کردن پاها . از قدم زدن خیس باشند، مایع می تواند به محافظت آنها کمک کند اگر پاها پیش 
به جاي آن به دلیل .جادوگر می تواند درست پیش از رسیدن به ذغال هاي گرم ، روي چمن مرطوب راه برود

وي ذغال هاست، لحظه اي که جادوگر ر. حرارت ذغال ها یا هیجان اجرا، پاها را می توان فقط کمی خیس کرد
افزون بر . مقداري از حرارت مایع روي پاها را بخارمی کند و حرارت کمتري براي انتقال به گوشت باقی می ماند

که مایع الیهء جوش تشکیل دهد که به واسطهء آن محافظت آن ممکن است نقاط تماسی وجود داشته باشد
.مختصري از ذغالها فراهم می آید

:مشهور دانشگاه کلیولند دراین خصوص می گویدجرل واکر فیزیکدان 
در چهار بار به خاطر ترس زیاد پاهاي خود را به اندازه کافی . من در پنج موقعیت روي ذغالهاي داغ راه رفته ام"

زخمهایی که . خیس کرده بودم ولی در بار پنجم طوري از ایمنی کار اطمینان یافته بودم که پاهایم خشک بودند
.ی زیاد و به شدت دردناك بودند و تا چند هفته بهبود نیافتندبرداشتم خیل



اما من یک عامل ایمنی دیگر را نیز . شکست من ممکن است ناشی از نبود الیهء جوش روي پاها بوده باشد
در روزهاي دیگر از نظر احتیاط، کتاب مبانی فیزیک را موقع قدم زدن بعنوان پشتگرمی . فراموش کرده بودم

. ود در فیزیک، محکم به سینه گرفته بودمعقاید خ

!افسوس در روزي که به شدت سوختم کتاب را فراموش کرده بودم

رئیس ! بعنوان آزمون آخر باشد"آتش پیمایی"مدتهاست عقیده دارم که برنامه هاي اعطاي مدرك باید شامل 
و اگر . درك باید روي ذغالها راه برودمتقاضی م. جلسه باید خیلی دورتر از بستري از ذغالهاي داغ سرخ بایستد

داوطلب به فیزیک تا حدي معتقد باشد که مطمئن شود پاهایش صدمه اي نمی بیند رئیس جلسه به داوطلب 
"!مدرك فارغ التحصیلی بدهد



راه رفتن روي آب5,3,3
به نحوي در استخر قرار و سختاي بسیار ظریف و در عین حال محکمدر چنین برنامه اي، یک میز شیشه

اي از شیشه ظریف و محکم جادوگر روي الیه. برداري به هیچ عنوان قابل رویت نیستء فیلمگرفته که در زاویه
!گذارد و قواعد فیزیک را نقض میکندرود در حالی که به نظر می رسد روي آب قدم میراه می

هاي میز را باز نگه داشته ر رسیدن نمایش، برخی از قسمتکارگردان این برنامه فریب عمومی، براي عادي به نظ
تا حاضرین در صحنه گاهی سر از آب بیرون آورند و اینطور به نظر برسد که هیچ فریبی در کار نیست و جادوگر 

.، حقیقتاً روي آب قدم می گذارد و پاهایش در آب فرو نمی رود



به موضوعاتی از قبیل خم کردن قاشق ، "تکنولوژيفهم عمومی از علم و "در قسمت هاي بعدي مجموعه 
پیش گویی هاي فالگیران و همچنین آموزه انرژي درمانی ،نشستن مرتاضان روي تخته میخ ، و مقوالتی چون

.ها و اعمال مجریان برنامه فریب عمومی نظیر ساي بابا و اوشو خواهیم پرداخت
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دانشمندنمایی، مدعیان اختراعات بزرگ، و مسئلهء خود دانشمند پنداري

:مقدمه

تاریخ علم ، . ادعاي اختراعات بزرگ ، چه در جهان و چه در ایران پدیدهء جدیدي نیستخود دانشمند پنداري و 
نمونه هاي بسیاري از این دست را ثبت کرده و افراد بسیاري بوده اند که متوهمانه، مدعی اکتشافات بزرگ، 

، یا "ء دانشمندنماییاز آنجایی که مسئله. اختراعات شگرف و ایده هایی بوده اند که جهان را تکان خواهد داد
و همچنین ترویج ایده هاي متوهمانهء بی اساس و در عین حال بزرگ"خود دانشمند پنداري"بعبارتی موضوع 

در این نوشتار بر آنیم تا با بررسی نمونه دسته بندي نمود،"برنامهء فریب عمومی"را میتوان زیرمجموعهء طرح 
عات بزرگ، سرفصل جدیدي از مجموعه یادداشت هاي فهم عمومی از علم هایی از دانشمندنماها و مدعیان اخترا

.و تکنولوژي را ارائه نماییم

:مسئله دانشمندنماها



آنها همچنین خود را مبدع تعداد زیادي از . به نظر برسند "همه چیزدان"دانشمندنماها، عموماً تالش میکنند 
که از کشورهاي مختلف جهان دعوتنامه هاي گوناگونی دارند اغلب مدعی هستند . اختراعات و اکتشافات میدانند

تا دانش تئوریک یا فنی و یا اختراع خود را ارائه بدهند ولی غالباً اظهار می نمایند که به دلیل عالقمندي به 
.وطن از پذیرش این دعوتنامه ها سر باز زده اند

دانشمندان، مخترعین و پژوهشگران واقعی، از دیدگاه ، از ) مخترع نماها(تفکیک و تشخیص دانشمندنماها 
پژوهشگران حرفه اي و یا دست اندرکاران چه اینکه. متخصصین علوم و فناوري، عمالً به سهولت ممکن است

تولید علم و فناوري ، به پیچیدگی هاي امر پژوهش و یا تولید علم و فناوري به خوبی واقف اند و از این رو 
موماً نمیتوانند نزد این گروه از متخصصین، خود را بعنوان مخترعان خبره و پژوهشگران قابل جا دانشمندنماها ع

.بزنند و جعل کنند

دانشمند نماها و مخترعین جعلی، براي خالصی از توضیح محتواي اکتشاف یا اختراع خود به متخصصین و به 
الش می کنند در عوض، یافته هاي خود را به جهت اجتناب از ارائه آن به مجامع علمی رسمی و دانشگاهی، ت

و با بکارگیري هیاهوي کاذب تبلیغاتی، اختراع و اکتشاف خود را تکان . رسانه، یا به عموم مردم عرضه نمایند
.دهنده، و در مقیاس وسیع نمایش دهند

ها یا اختراعات دانشمند نماها و مخترعین جعلی خوب می دانند متخصصین و نهادهاي رسمی آکادمیک ، یافته
مورد ادعاي آنها را نه تحت تاثیر تبلیغات و تعریف خود افراد، که بصورت دقیق و موشکافانه و با ضوابط علمی 
شناخته شده مورد بررسی قرار خواهند داد و از افراد خواهند خواست که در خصوص اکتشاف یا اختراع خود، 

.خود را نیز عرضه نمایندتوضیحات دقیق بدهند و منابع مطالعاتی و پژوهشی

در حالیکه مردمان عادي و غیرمتخصص، دانشمند نماها و مخترعین جعلی را به چالش نمی کشند و بلکه از 
.ادعاهاي شگرف آنها حیرت زده شده و حتی احساس غرور و افتخار مینمایند

فلسفهء علم نیست و این مسئله ، کار "خود دانشمند پنداري"به هر ترتیب، ریشه یابی و آسیب شناسی مسئلهء 
از این رو کار . را اساساً باید جامعه شناسان و روانکاوها و محققان علوم اجتماعی موضوع پژوهش خود قرار دهند 

، از دانشمندان، ) مخترع نماها(ما در این نوشتار، ارائهء روشهاییست براي تفکیک و تشخیص دانشمندنماها 
.مخترعین و پژوهشگران واقعی



بسیاري از مخترعین و دانشمندان و پژوهشگران کشور، همه ساله نامه هاي دعوت به همکاري ، از جانب 
تعدادي از دانشگاههاي کشور با . دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشورهاي گوناگون دریافت میکنند

اما موضوع . رك برگزار می نماینددانشگاههاي مختلف جهان، تبادالت آکادمیک دارند و طرح هاي پژوهشی مشت
دعوتنامه هاي پژوهشی و دعوت براي اجراي طرح هاي تحقیقاتی در زمینه علم و فناوري، دستاویز تبلیغات 

مدعی آنند که تعداد انبوهی از دعوت ها "خود دانشمند پندارها"دانشمند نماها و مخترعین جعلی شده و اغلب 
.یغات مجعول خودشان در سطوح مختلف اجتماعی داخل کشور ادامه دهندرا رد کرده و ترجیح میدهند به تبل

دسته بصورت عمده نشانه هاي دانشمندنماها، خوددانشمندپندارها و مخترعین جعلی را می توان در موارد زیر
:بندي کرد

. فته شده موجودادعاي اختراعات بزرگ و شگرف، اکتشافات تکان دهنده و بعضاً ناقض قواعد علمی پذیر-1
:در یک نمونه یکی از این افراد گزارش اختراع خود را اینطور به پایان می برد

ما به این خود باوري رسیده ایم که بتوانیم به بشریت خدمت نمایم و موجبات انقالب صنعتی جدیدي (
!.)گردیم

المللیادعاي ارتباط با دانشمندان و فالسفه بزرگ و مشهور وطنی و بین-2

حجم و گستردگی اغراق آمیز در تعداد اختراعات و اکتشافات و مقاالت منتشره-3

.)فرد مدعی است که صدها اختراع و اکتشاف بزرگ کرده و دهها مقاله در نشریات گوناگون منتشر نموده است(

ران و جهانادعاي اولین بودن، یا اختراع و کشف موضوعی براي نخستین بار در ای-4

.ادعاي شرکت فرد در سخنرانی ها وکنفرانس ها و همایشها به میزان بسیار وسیع و غیرواقعی-5



سخنرانی وکنفرانس در همایشها ، 100سال ادعا میکند، بیش از 20فردي با داشتن سن حدود در یک نمونه،(
!)ده استسمینارها و دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی کشور ارائه دا

ادعاي عضویت در مراکز و موسسات تحقیقاتی علمی و پژوهشی بزرگ و مشهور دنیا، عضویت در -6
فرد مدعی است در دهها موسسه پژوهشی و اتحادیه ها و آکادمی . نشریات و مجالت مشهور علمی وتخصصی 

هاي بین المللی علوم عضویت داشته

ادعاي تحقیقات گسترده روي موضوعات گوناگون علم و فناوري-7

و حتی (فرد براي نمایش حجم باالي مطالعاتی و زمینه تحقیقاتی خود لیست بلند باالیی از موضوعات ساده 
.تهیه کرده تا مخاطب ناآگاه را از کثرت دانش و بستر مطالعاتی خود شگفت زده نماید) پیچیده فیزیک مقدماتی



:در یک نمونه فرد مدعی است بصورت همزمان تحقیقات گسترده اي روي

زمان خمیده ، قوانین نیوتن، نظریات نسبیت خاص و عام اینشتین، نظریات پرفسور –نظریه میدان در فضا 
نظریه ریسمان، نظریه وحدت میدانها ، درباره ساختمان ذرات اصلی هسته اتم، درباره اصالح قانون حسابی،

درباره استنتاج ساختمان ذرات )! الکتریکی کولومب(جاذبه عمومی نیوتن وقانون میدان الکترومانتیکماکسول 
، اثر ماده برمسیرعبوروانحراف شعاع نورانی در مجاورت سطح یک جسم، ! اصلی اتم از نظریه عمومی انیشتین

شکل فرمول !قانون نیروي جاذبه الکتریکیعبور نور درمجاورت ماده، انواع ذرات اصلی وتعداد آنها، شکل فرمول 
شکست نور درنزدیکی سطح , تغییر نمار!! شکل فرمول قانون نیروي جاذبه مغناطیسی! قانون نیروي جاذبه جرمی

حساسیت سلولهاي فتوالکتریک، در مورد ماهیت ماده، ، !) ؟. (درمورد ارتعاش هسته مغناطیسی!) ؟؟. (یک جسم
وجود ذره باردار باجرمی بزرگتر ! ذره بی نهایت گسترده، گستردگی ذرات تابی نهایتدرباره ذرات پیوسته، مدل

مکانیک شاره ها ، الکترونی در مگنترون با کاتد ، سیاهچاله ها وچگونگی !! مکانیک وهیدرودینامیک! از الکترون
زها، درباره مقایسه میکرو در باره آشکار سا! درباره تعلیق مغناطیسی! تشکیل آن با استفاده از نظریه هاوکینگ

!تکنولوژي ونانو تکنولوژي

زمینه گوناگون 6در ادامه به منظور اینکه سرفصل هاي تحقیقاتی خود را حجیم تر نشان دهد، . انجام داده است
:در حوزه نانوتکنولوژي را به تفکیک در رزومه تحقیقاتی خود می نویسد

تحقیق درباره خواص مکانیکی نانو تکنولوژي

نانو تکنولوژيتحقیق درباره خواص حرارتی

نانو تکنولوژيتحقیق درباره خواص شیمیایی

نانو تکنولوژينوريتحقیق درباره خواص

تحقیق درباره خواص الکتریکی نانو تکنولوژي



تحقیق درباره خواص مغناطیسی نانو تکنولوژي

زمینه پلیمري گرفته تا تحقیق درباره نانوتیوپ ها ،درباره سپس از تحقیق درباره نانو کامپوزیت هاي کربن با 
انواع ترموکوبل ها وکاربرد آنها، درباره حساسیت سلولهاي فتو الکتریک ،درباره ستاره ها، درباره زمین وفضا ، 

و ، درباره خورشید، درباره ماه، مریخ، مشتري، زحل، عطارد، اورانوس !درباره کهکشان راه شیري شمالی وجنوبی
.را لیست کرده و بعنوان زمینه هاي پژوهشی خود طرح می نماید........ 

نشانه اي را که ذکر شد 7هر الزم به ذکر است ، دانشمندنماها، خوددانشمندپندارها و مخترعین جعلی الزاماً
.نشانه را داشته باشند7برخی حتی تنها یک نشانه و برخی دیگر شاید هر . ندارند

، پژوهشگران قابل، مخترعین و مهندسین واقعی و دانشمندان حقیقی، یافته هاي خود را در از دیگر سو
پژوهشگران واقعی ادعا نمیکنند که . سمینارها، دانشگاهها، و فستیوال هاي معتبر علم و فناوري مطرح می نمایند

"واقعاً"ته اند، بلکه آنها دهها مقاله در نشریات معتبر منتشر نموده و زمینه هاي تحقیقاتی گسترده اي داش
مهندسین واقعی ، را صالحیت علمی پژوهشگران، مخترعین ، دانشمندان و. روشنی دارندCVچنین 

.دانشگاهها، نهادهاي رسمی علمی داخلی و بین المللی تعیین مینمایند

گسترده روي با این توضیح طبیعی است پژوهشگري واقعی و محققی خبره و دانشمندي حقیقی، تحقیقات 
موضوعات گوناگون علم و فناوري داشته باشد، در مراکز و موسسات تحقیقاتی علمی و پژوهشی بزرگ ،یا 

نشریات و مجالت مشهور علمی وتخصصی دنیا عضویت داشته باشد، یا براي نخستین بار در ایران و جهان، دست 



.به اختراع و اکتشاف ارزشمند و بزرگی زده باشد

یافته هاي خود را به نهادهاي رسمی متولی علم و فناوري Detailsنشمندان واقعی، جزئیات مخترعین و دا
چرا که از پس توضیح و تبیین یافته هاي خود، بر می آیند و دلیلی براي کلی گویی و بیان . عرضه می نمایند

.مبهم ندارند

مخترعین جعلی صرفاً می گویند و . ستبه هر ترتیب، ادعاي انجام یکسري امور، با واقعی بودن آن متفاوت ا
تبلیغ میکنند، در حالیکه مخترعین و دانشمندان حقیقی، یافته هاي خود را به مجامع علمی معتبر و با صالحیت 

.ارائه کرده و رزومه پژوهشی روشن و قابل تاییدي دارند

ز ندارند، به جهت خالصی از همانگونه که گفتیم، مخترعین جعلی، که اطالع دقیقی از ادعاي خود نی! باري
دلیل این . توضیح ابداع و اختراع یا اکتشاف خود براي متخصصین، به بیان عبارات کلی و غیردقیق می پردازند

عبارات کلی را نمی توان در معرض نقد قرار داد و اینگونه عبارات عمدتاً از نقد و . امر هم خیلی واضح است
.هستندبررسی مصون

افرادي که مدعی اختراع یک دستگاه عظیم فناروي امواج هستند بیان میدارند اختراعشان ، موجب براي نمونه 
:و می گویند! جذب تمام فرکانسهاي ارسالی از زمین و از ماهواره ها می شود

مکانسیم عملکرد این دستگاه، جذب فرکانس قبل از رسیدن به پردازشگرهاي زمینی است، با شروع به جذب 
!قطع خواهد شد... ا شامل موبایل، اینترنت، تلویزیون، رادیو و فرکانس ه

:سپس می افزایند

!!در دنیا هر چیزي طبعی دارد و طبع فرکانس سرد است که انسان را به سمت سردي و مرگ سوق می دهد

!چیست) ؟؟؟(! و هیچ توضیح بیشتري به دست نمیدهند که بصورت دقیق، مقصود از طبع سرد فرکانس

بسیاري از این افراد، خود را پایه گذار یک حرکت عظیم جهانی دانسته و براي اختراعی مجعول، که اساساً وجود 
دستکم حتی اگر طرح اولیه اي از چنین اختراعی موجود (خارجی ندارد و حتی طرحی از آن نیز موجود نیست 

مورد بررسی قرار گرفته و .... ا ارائه مقاله یا بود می توانست با ارائه به دانشکده هاي فنی دانشگاههاي کشور، ی
.، تبلیغ می نمایند) تایید یا مردود گردد



گروهی "مخترع این دستگاه را ) و به تبع آن گریز از ارائه توضیحات دقیق(براي گل آلود شدن فضاي تبلیغاتی 
ه اینکه توضیحات بیشتر، دقت بیشتر چ. ذکر کرده تا از اداي هرگونه توضیح بیشتري فارغ شوند"از نوابغ ایرانی

.می طلبد و هرچه جزئیات بیشتري از موضوع ذکر گردد، جعلی بودن آن بیش از پیش آشکار خواهد شد

نبرد با (ذیل عنوان یادداشت هایی درباره روزنامه نگاري علمیاز مجموعه 3در شماره پوریا ناظمی
شخصی خود در مواجهه با مخترعان جعلی و خوددانشمند ، توضیحات دقیق و جامعی از تجربیات)سودازدگان

:پندارها آورده و می نویسد

در طول سالیانی که با . گاه ما فقط با شبه علم طرف نیستیم بلکه با سودا زدگی و شیادي مواجه می شویم“
باره ترویج ماهنامه نجوم همکاري می کردم و در رصدخانه زعفرانیه و جاهاي دیگر نجوم درس می دادم و در

نجوم سخنرانی می کردم، به طور مداوم با افرادي مواجه می شدم که به سراغم می آمدند و معتقد بودند توانسته 
اند نظریات انیشتین را ابطال کنند، رازهاي سیاهچاله ها را کشف کنند، رمز سفر در زمان را به دست بیاورند، 

ی کند، می توانند ستاره ها را به دقت بخوانند و طالع افراد را معادالتی دارند که می تواند آینده را پیش بین
بسیاري . بگویند و یا متوجه توطئه اي بزرگ در ساختار فیزیک شوند و بفهمند اساس فیزیک چیز دیگري است
از آنها انبوهی از کاغذ هاي سیاه شده از معادالت را نیز به همراه خود می آوردند و تقریبا همه آنها با 

نهادهاي مرموز و کالن سازمان هاي خارجی مواجه شده اند اما ترجیح داده اند دانششان را با هم میهاننشان پیش
آنها دست از . تقسیم کنند و از سازمان هاي دولتی هم جواب مناسب ندیده اند و در نهایت به سراغ شما آمده اند

....سر شما بر نخواهند داشت 

مشغول به فعالیت بودم همکارانم بارها من را در حال سر و کله زدن با این افراد در طی سالیانی که در جام جم 
گاهی اوقات آنها افراد محترم و جا افتاده اي هستند که حتی نمی توانید به آنها بگویید اسیر توهم . می دیدند

علمی ، با خواندن یکی این افراد گاهی بدون داشتن پیش زمینه. شده اند اما الزم است جایی این کار را بکنید
گاهی رنگ و لعاب فرمول هاي ریاضی نیز به آن می زنند . دو مقاله عمومی فکر می کنند اسرار عالم را می دانند

به خصوص در این زمینه در مورد مخترعان بیشتر . وانصافا گاهی تشخیص سریع اشتباهات آنها آسان نیست
ثبت اختراعات ایران گاه ادعاهاي واهی به عنوان اختراع ثبت اختراع به دلیل نوع ساختار سازمان . اتفاق می افتد

به مناسبتی چند . می گیرند و صاحبان آن از شما می خواهند گزارشی از دست آورد مجهول آنها چاپ کنید
سال پیش از سازمان اختراعات خواستیم فهرست اختراعات ثبت شده را در اختیارمان قرار دهد چندین مورد 

”!ستگاه پیش بینی زلزله ثبت شده بودتنها د



:یکی از این مخترعین مجعول، در توضیح اکتشافات و یافته هاي خود میگوید

عالوه بر آلمان، از کشورهاي ژاپن، . کردمدر آلمان آنقدر از این اختراع استقبال شده که خود من هم باور نمی
د داشتم ولی ایران را بیشتر از تمام دنیا دوست دارم و برزیل، سوئیس و اتریش هم پیشنهادات خوبی براي تولی

!این کار را در ایران ادامه خواهم داد

. نکته دیگري که نباید از نظر مغفول بماند میل عمومی به قهرمان سازي و اصطالحاً سوپراستارهاي علمی است
ع چندانی ندارند ، عرصه علم و بسیاري از عالقمندان حاشیه اي علم، که از ساز و کار دانش و فناوري اطال

فناوري را که بر پایه تعقّل و منطق و روش سیستماتیک علمی بنا شده را با عرصه مسابقات ورزشی یا برد و 
آنها در جستجوي قهرمانان علم و فناوري هستند تا احساسات غرور و تفاخر ملی و قومی . باخت، جابجا گرفته اند

.خود را بر انگیخته کنند 

مواردي خود من نیز گاهی درگوشه و کنار، کامنت ها و نظراتی در ستایش از دستنوشته هایم پیدا میکنم در
.اساساً آنها را جدي نمی گیرمکه

و مسائلی که در زمینه فلسفه علم و فلسفه مهندسی مطرح کرده ام را با (!) در یک نمونه، شخصی تفکرات من 
! روش فیلسوفانه ! از ذهن خالق.!!یات زرد می آید، حیرت برانگیز دانسته استبیانی که غالباً به کار تیتر نشر

نوشته و دست آخر می افزاید نوشته !! تحلیل پیچیده ترین ابهامات فلسفی در ترمودینامیک و مقاومت مصالح
...!!!ریاضیات و ,روانکاوي , فلسفه ,در زمینه مکانیک ! هاي من یک فلسفه تحلیلی است و تلفیقی از دانسته هایم



در حالیکه تنها یکبار آن هم سالها پیش به ترمودینامیک پرداختم و نوشته هایم به هیچ عنوان در ردهء فلسفه 
بر خالف آنچه در برخی . تحلیلی نیست و از قرار، مطالعات فلسفه تحلیلی ام بسیار نازل و سطحی هم هست

خارجی منتشر نشده و جز یک نمونه از نوشته ها ، هیچ کامنت ها دیدم، هیچ مقاله اي از من در نشریات
دستنوشته اي در زمینه فلسفهء ترمودینامیک منتشر نکرده ام و به هیچ عنوان هم تا امروز از دانشگاههاي دو 

.کشور کانادا و انگلستان پذیرش تحصیلی نگرفته ام

سبب شده بسیاري از خوشه چینان علم، میل عمومی به قهرمان سازي و داشتن سوپراستارهاي علمی ،! باري 
عرصه علم و فناوري را که بر پایه تعقّل و منطق و روش سیستماتیک علمی بنا شده، با عرصه مسابقات ورزشی یا 

آنها اشتیاق زایدالوصفی دارند که دست اندرکاران علم وفناوري را . برد و باخت تیم هاي باشگاهی، جابجا بگیرند
همانگونه که گفتیم آنها در جستجوي قهرمانان علم و فناوري هستند تا . ان هورا بکشندتشویق کنند و برایش

.احساسات غرور و تفاخر ملی و قومی خود را بر انگیخته کنند 

به مثابهء یک بیماري اجتماعی که ("خود دانشمند پنداري"شاید یکی از پارامترهاي دخیل در بروز مسئلهء 
، اغراق ها و تمجید هاي کاریکاتوري اطرافیان ، خانواده و دوستان ناآگاه از قابلیت )فتهگریبان جامعه علمی را گر

در این خصوص من نمی توانم ابراز نظري بکنم و این موضوع را اساساً روانکاوها باید بررسی و . هاي فرد باشد
.تفحص نمایند

انجام دهند ، مغز CDتوانند نصب ویندوز یا رایت بارها دیده ایم خانواده ها ، کودکان و نوجوانان خود را که می 
بسیاري را دیده ام که نوجوان محصل خود را صرف اینکه در تعمیر کامپیوتر یا لوازم . متفکر کامپیوتر می دانند 

.نامیده اند... الکترونیکی ایده اي کارامد داشته اند، مخترع، اینشتین و 

self(هم انگاريعقاید خود ماما آنچه در ظاهر پیداست -important ideas (یکی از نشانه هاي شیدایی
Maniaکنند که این مشکل، فشار کالم چنین افرادي زیاد و سریع صحبت می. است)pressure of

speech (همچنین غالباً از پرش افکار. شودنامیده می)flight of idea (افکار خود بزرگ بینی .رنج می برند
)grandios (و خود را مبدع آثار و اختراعات بزرگ می دانندداشته.

، کار فلسفهء علم نیست و "خود دانشمند پنداري"، ریشه یابی و آسیب شناسی مسئلهء بار دیگر تاکید میکنیم
این مسئله را اساساً باید جامعه شناسان و روانکاوها و محققان علوم اجتماعی موضوع پژوهش خود قرار دهند



مخترع (نوشتار آمد صرفاً تالشی بود در ارائهء روشهایی که به تفکیک و تشخیص دانشمندنماها آنچه در این
.، از دانشمندان، مخترعین و پژوهشگران واقعی کمک میکند) نماها
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معرفی برنامه هاي فریب "در این قسمت از مجموعه یادداشت هاي فهم عمومی از علم و تکنولوژي، با عنوان 
.مصداق هاي برنامه فریب عمومی خواهیم پرداختبه تحلیل این موضوع بعنوان یکی از"عمومی

؟آیا از مشکالت زندگی خسته شده اید
آیا به اندازه کافی پول ندارید؟
آیا از شغلتان ناراضی هستید؟

آیا ماشین مدل جدید می خواهید؟
آیا می خواهید صاحبخانه شوید؟

آیا می خواهید ازدواج کنید؟
آیا می خواهید وارد دانشگاه شوید؟

آیا زندگی تان دچار بحرانهاي مختلف شده است؟
!!ما این راز را براي شما فاش می کنیم. فقط یک راز استمرز بین خوشبختی و بدبختی 

!!!و از همین حاال ورود شما را به جمع افراد خوشبخت تبریک می گوییم
آیا میخواهید میلیونر شوید ؟ شما میتوانید به هرآنچه در زندگی میخواهید آیا موفقیت بیشتري میخواهید ؟



راز بزرگ فاش میشود معجزه هاي زیادي در زندگی مردم دیده ام ! و یا هرکسی میخواهید بشوید !!!برسید 
این دسته از مردم یاد گرفته اند که ! و معجزات فکري و روابط ! معجزات سالمتی ! معجزات مالی و اقتصادي 

یه این فیلم فوق العاده را بخرید و کسانی که دوستشان دارید هد! چگونه این راز را در زندگی خود بکار گیرند 
!!کنید

ریشه شناسی برنامهء راز1,1

ریشهء تب تبلیغاتی قانون جذب که در سالهاي اخیر در ایران و سایر کشورهاي جهان بصورت گسترده اي مورد 
راندا برن در سال کنندگیو تهیهDrew Heriotاستقبال قرار گرفت به فیلم راز به کارگردانی درو هریت 

.باز می گردد2006

یا "قانون جذب"این فیلم روایی که اساساً تالشی است در معرفی یک مفهوم گنگ و بی پشتوانه تحت عنوان 
بر مبناي کتابی به همین نام نوشتهء راندا برن که تهیه کنندگی این فیلم را ، Law of Attractionهمان 

.نیز برعهده داشته است

:ایده است کهسراسر این فیلم تالشی در راستاي القاي این 

تعدادي زن و مرد ! رازي در تاریخ بشریت وجود داشته، کشف شده، پنهان شده، گمشده و دوباره پیدا شده است
کسانی همچون ! استثنایی این راز را کشف کردند و به عنوان بزرگترین انسان هاي روي زمین شناخته شدند

..!!!مادام کوري و نیوتن ، گالیله ، داوینچی ، انیشتین ، آلفرد هیچکاك ،
این همان راز موفقیتی است که بزرگانی چون !! راز قرن ها سفر کرده تا هم اکنون به دست ما رسیده است 

!!به آن واقف بوده اند... انیشتن ، بیل گیتس و 



:دست اندرکاران و سازندگان برنامه راز در تبلیغات خود ادعا میکنند

کار بستن این راز مهم و بسیارساده پس از مدت کوتاهی براحتی می توانید شما پس از دیدن این مستند و ب
!!خوشبخت زندگی کنید

!می توانید اتومبیل مورد عالقه تان را تهیه کنید-
!می توانید صاحب خانه مورد عالقه تان شوید-
!می توانید با شخص مورد عالقه تان ازدواج کنید-
!مورد عالقه تا ن ادامه تحصیل دهیدمی توانید در دانشگاه و رشته -
!و می توانید هر آنچه تابحال براي شما یک آرزوي دست نیافتنی بوده را براحتی بدست آوردید-

تصور کنید که بتوانید براي هر چیزي در دنیا یک توصیف پیدا کنید، از کوچکترین اتفاقات ممکن تا بزرگترین 
!!رخدادها

!وش ترین دانشمندان را شیفته خود ساخته است، از زمان انیشتیناین رویایی است که ذهن باه
!!!!!!!!اکنون دانشمندان آن را پیدا کرده اند

!!!یک تئوري هیجان انگیز، که نفس دانشمندان را گرفت
تنها . . . وبه یک نتیجه شگفت انگیز رسیدند و آن نتیجه حاصله این است که دنیایی که درآن زندگی میکنیم 

!و این موضوع حدود یکصد سال علم را در تاریکی فرو برده بود!!! موجود در هستی نیستدنیاي



در این مجموعه شما با قانون جذب از زبان خانم ایستر هیکس و همسرش آقاي جري هیکس کسانی که براي 
طریق فرو رفتن در خانم هیکس از ! اولین بار تئوري نظري قانون جذب را معرفی و تشریح کردند آشنا میشویم

حالت مراقبه و تنفس عمیق، یک موجود درونی که اسمش را آبراهام گذاشته اند، از زبان او این سخنان را 
) ؟!! (میگوید، آبراهام اسمتمام موجوداتی است که بنا به ادعاي خانم هیکس در بخش ماورالطبیعه یامتافیزیک

!!!ه قابل دستیابی استکائنات قرار دارند و براي هر کسی از طریق مراقب
جایی که شما !!! ما در این مجموعه شما را به سفري هیجان انگیز و عجیب تر از سفرهاي علمی تخیلی میبریم

جایی که به دیدي تازه از !میتوانید با شکستن قوانین زندگی روزمره تان به شکلی جدید با دنیا بازي کنید
خود و حتی بیشتر از آنچه بتوانید تصور کنید دست خواهید می هستی میرسید و به وراي محدودیت هاي فعلی

!یابید

، ذهن باهوش ترین ! این راز از زمان انیشتین"تبلیغات این برنامه با یک تناقض آشکار تاریخی میگوید 
، و هیچ توضیحی به دست نمیدهد که اگر این راز از زمان اینشتین ذهن "دانشمندان را شیفته خود ساخته است

!دانشمندان را به خود مشغول کرده پس نیوتن ، گالیله ، داوینچی چطور از این راز باخبر بوده اند؟

تا کنون گفته ایم، "فهم عمومی از علم و تکنولوژي"در ثانی همانگونه که بارها و بارها از نخستین فصل مجموعه 
! نامهء راز که این موضوع را یک بحث متافیزیکیماوراء الطبیعه ارتباطی با متافیزیک ندارد و گفتهء تبلیغاتی بر

بسیاري از مجریان برنامه فریب عمومی ، از دوره گردهاي فال گیر گرفته تا . می نامد ، قطعاً نادرست است
اسیر این سوء برداشت از ... و ! مدعیان انرژي درمانی و درمان کیهانی با تشعشع دفاعی کیهانی عرفان حلقه

. غلب مجریان برنامه فریب عمومی هیچ نمی دانند که موضوع بحث متافیزیک چیستا. متافیزیک هستند
محتمالً آنها فکر میکنند متافیزیک یعنی چیزي وراي فیزیک، یا پدیده هایی که فیزیک از تفسیر و تبیین آن 

!فیزیک می نامندعاجز است، این گروه اغلب پدیده هاي به باور خودشان ماورائی یا پارانرمال را به اشتباه، متا

آنچه که مجموعهء راز تالش دارد بگوید این است که چیزي وجود ندارد که شما نتوانید انجام بدهید یا داشته 
!هر چه بیشتر از این راز استفاده کنید بیشتر آن را درك میکنید! باشید



:در تبلیغات این فیلم آمده است

، بیل ) نویسنده(، باب دویل ) فیزیکدان کوانتوم(کتر فرد آن ولف ، د)فیلسوف(در این فیلم دکتر جان دمارتینی
، نیل دونالد والش ) فیلسوف(، جیمز آرتور ري ) فیزیکدان کوانتوم(، دکتر جان هگلین ) روانشناس( هریس 

.از این راز صحبت می کنند... و ) نویسنده(
ه این هدف فیلم عصرهاي مختلف و کشورهاي براي رسیدن ب. این فیلم سعی دارد راز بزرگ جهان را آشکار کند

نهایت، سالمتی، پول، عشق و راز لذت بی. این راز هر آن چیزي است که وجود دارد. نورددگوناگون را در می
به تصویر کشیدن جهان دانشمندان، نویسندگان و فالسفه پیشگام در این مستند، راز، حیات را . جوانی نامحدود

قیت مشاهیري چون افالطون، نیوتن، بتهوون، شکسپیر، انیشتن و غیره شده است را ها باعث موفکه طی قرن
!!دهدپیش روي بیننده تلویزیونی قرار می



یک برنامهء فریب عمومی محسوب میشود؟"مستند راز"چرا تعالیم مجموعهء 1,2

عات مغشوش و بدون پشتوانهء منطقی و آنچه که مجموعه راز سعی در ترویج آن دارد به وضوح مبتنی بر اطال
:دلیل آن هم واضح است. استداللی و بعضاً به واسطهء درك ناصحیح از مفاهیم علمی است

!به هر چیز فکر کنی آن را به دست می آوري: راز می گوید

ه در آن انسان به می توان هزاران تجربه را تصور کرد ک. این ادعا به هیچ عنوان قابل تایید یا مردود کردن نیست
در عین حال می توان تجربیاتی را تصور کرد که در آن فرد به ! چیزي فکر کرده و آن چیز به دست نمی آید

تجربیات .نیست"علمی"با این وجود چنین ادعایی به وضوح، . چیزي فکر کرده و آن را به دست می آورد
ص بتواند در هر جاي دنیا کذب و صدق ادعا را به علمی باید تکرارپذیر باشند و هر کس با تحصیل شرایط خا

صدق و کذب معادالت ماکسول، قانون دوم همانطور که. سنجهء آزمایش بگذارد و به نتایج یکسانی برسد
ترمودینامیک، و بقاي مومنتوم را در هر آزمایشگاهی در سراسر دنیا می توان آزمود و براي اثبات تجربی آنها 

.دن اطالعات ورودي و انتشار نتایج گزینشی و دستکاري شده نیستنیازي به دستچین کر

براي اثبات این آزمون باید تعدادي آزمون پذیر را . اما ادعاي فوق را در هیچ آزمون مستقلی نمی توان اثبات نمود
د ،و از عده با رعایت ملزومات و استانداردهاي آزمایشگاهی مثالً به دو یا چند گروه آزمایشگاهی دسته بندي نمو

و در پایان ظرف ! اي خواست که به یک موضوع بخصوص فکر کنند و دسته دوم نیز به آن موضوع فکر نکنند
در صورتی که این آزمون بارها و بارها و با رعایت . مدت معینی نتایج را به لحاظ آماري تحلیل و بررسی نمود 

:ت آمد آنگاه می توان گفتضوابط علمی، تکرار شده و هر بار نتایج معنادار به دس



!به هر چیز فکر کنی آن را به دست می آوري

تفاوت شگرفی با تجربیات خام و درونی یا مواجهات گاه به گاه Experimentalآزمون تجربی در علم ! باري
این موضوع که شخصی یک یا چند بار در خواب، واقعه اي را دیده و آن رویداد در بیداري به وقوع پیوسته . دارد

می چنین ادعایی که مبتنی بر تجربهء عل"خواب از آینده خبر می دهد"نمی تواند اثباتی بر این مدعا باشد که 
نه (چنین روایتی اساساً یک مواجههء گاه به گاه است ). تکرارپذیر نیست و قابلیت آزمون مستقل ندارد. (نیست

که بر اساس تحلیل هاي آماري نتایج معناداري در پی ندارد تا بتوان به آن استناد ) یک آزمون تجربی تکرارپذیر
.نمود

ا خرافهمجموعهء راز بعنوان شبه علم ی1,3

همانگونه که در قسمت پیشین اشاره کردیم آنچه که برنامهء راز سعی دارد القا کند مبتنی بر هیچ اثبات علمی یا 
.این ادعا آشکارا با قواعد منطق سلیم در تناقض است. روش آزمون تجربی نیست 

را در این جهت منسجم میکنند براي نمونه تجربه اي را تصور کنید که دو مربی تیم فوتبال هر کدام افکارشان
بر مبناي آنچه که قانون جذب میگوید اندیشه خود را در این جهت هماهنگ هر دو. که پیروز میدان باشند

اما به راستی قانون جذب به سود کدامیک عمل میکند؟ مگر نه این است که . میکنند که در میدان برنده باشند
است؟پیروزي یک تیم مستلزم شکست تیم دیگر 

دست میگیرند و با حالت لبخند روي ایراد دیگر آنجاست که مجریان برنامه فریب عمومی که گاه شاخه گل به
صحنه هاي نمایش فریب عمومی تحت عنوان تکنولوژي فکر و افکار مثبت قدم میزنند ، پاسخی به این پرسش 

پاسخ مجریان برنامه فریب ! ن می کشنداز آستین خود بیرو"اي عمل نمیکند؟چرا قانون جذب براي عده"که 
:عمومی این است



گیري، زیر لبت زمزمه اي نمیوقتی همه تالشت را براي رسیدن به کاري انجام می دهی و نتیجهگاهی اوقات
اما بگذار همین االن خیالت را راحت کنم که این تنها مشکل ! »قانون جذب یک دروغ بزرگ بیش نیست«:کنی

اما ما به شما . توانند به درستی از قانون جذب استفاده کنندها مردم دیگر مانند خودت نمییونشما نیست و میل
!کنیم مشکل فقط خود شما هستید نه قانون جذببا دلیل و مدرك ثابت می

تبلیغات مجریان برنامهء فریب عمومی راز و قانون جذب ، در توجیه این موضوع که چرا قانون دست ساز و ! باري
و با ذکر مثالی به آمار و ! ماتوري جذب، کار نمیکند و جواب نمی دهد تمام تقصیر را به گردن افراد می اندازدآ

:ارقام نامربوط شخصی بنام دکتر بروس لیپتون استناد می کند که می گوید

!زندگی شما در دست ذهن ناخودآگاه شماست) به این رقم دقت کنید(درصد 99در واقع 

.را از کجا دریافته به دست نمیدهد% 99یحی مبنی بر اینکه و هیچ توض

:به متن زیر که بخشی از تبلیغات فریب عمومی برنامه راز است توجه کنید

!!!کندتان میرازي که میخکوب



قانون جذب به من یاد داده که خودم را . کنممن عاشق میلیونر شدن هستم و شب و روز به این موضوع فکر می
هاي مجلل تصور کنم و با تکرار عبارات تاکیدي مثبت رؤیاي میلیونر شدن را سوي خودم انه زیبا و اتومبیلدر خ

کنم، رئیس بخشی که در آن کار می. افتدکمی بعد، ناگهان در محیط کاري من اتفاقی جدید می. جذب کنم
اما بعد از اینکه در . کندایش پیدا میدهد و حقوق من به همین اندازه افزسمت من را به سمتی باالتر تغییر می

زده هستم که بیشتر از اینکه به سمت جدیدم مشغول به کار شدم آنچنان از این وضعیت متعجب و شگفت
شود تا جایی که حتی تثبیت کارم فکر کنم، ترس از دست دادن سمت جدیدم جایگزین همه افکار مثبت من می

. دهمبه همین دلیل بعد از مدتی سمت جدیدم را به راحتی از دست میدانم وخودم را الیق درآمد بیشتر نمی
زندگی شما در دست ذهن ) به این رقم دقت کنید(درصد 99در واقع . زنداین مثالی است که دکتر لیپتون می

ناخودآگاه شماست و حققیت تلخ این است که بخش عمده اي از ذهن ناهوشیار شما توسط افکار منفی پر شده 
مثل این . توانید آنها را از ذهنتان پاك کنیدکه تنها با تصویرسازي رؤیاها و تکرار عبارات تاکیدي نمیاست 

در این شرایط تکرار عبارات » .هوا روشن است«کنید ماند که هوا کامال تاریک است و شما مدام تکرار میمی
.پس کمی به آن فکر کنیدتواند اصل موضوع را تغییر دهدتاکیدي در مورد روشن بودن هوا نمی

بودن موضوع قانون جذب نباید از نظر مغفول Pseudoscienceنکته جالب توجه دیگري که در شبه علم 
.داشت ، بکارگیري تعابیر غلط و مبتنی بر سوء برداشت از واژگان و مفاهیم علمی است

تکنولوژي توضیح دادیم وجه اشتراك اغلب همانگونه که در فصل اول از سري مجموعه فهم عمومی از علم و 
مجریان برنامه فریب . مجریان برنامه فریب عمومی ، سوء استعمال از واژگان حوزه تخصصی علوم و فلسفه است

عمومی غالباً با تکدي و استقراض از واژگان و کلمات و اصطالحات علمی تالش میکنند براي موضوع بحث خود ، 
آنها ادعا می کنند برنامه شان مورد تایید علم . ش علم و اصطالحات علمی پناه بگیرنداعتبار جعل کنند و در پوش

به همین منظور ، تالش بسیاري می کنند تا با بکارگیري واژگان تخصصی علم و فناوري مخاطب ناآگاه را . است
ان و رماالن، مکرراً از براي نمونه مدعیان انرژي درمانی یا شعور کیهانی و سایر شیاد. تحت تاثیر قرار بدهند

مغناطیس و ! نانوتکنولوژي!!! انرژي مثبت و انرژي منفی! ، ارگانیک، فیزیک کوانتوم!کلمات انرژي، متافیزیک
.نظایر آن استفاده میکنند



در خصوص قانون جذب نیز، مجریان برنامه فریب عمومی دست به دامان تشبیهات علمی و همچنین استقراض 
د تا به نوعی مخاطب ناآگاه که دانشی در زمینه فیزیک ندارد تحت تاثیر قرار گرفته و باور کند از فیزیک می شون

در زیر یک نمونه از این استدالل ها را بی کم و ! ، در علم نیز مسبوق به سابقه است و کاربرد دارد! که این قانون
!کاست نقل میکنیم

را دارد، ذهن انسان نیز قابلیت جذب دارد و همان چیزي را در واقع همان طور که آهن ربا، خاصیت جذب آهن 
همۀ ما به نوعی قانون جذب را کم و بیش تجربه کرده ایم؛ اگرچه شاید در . جذب می کند که به آن می اندیشد

آن لحظۀ خاص، متوجه چگونگی رخداد آن نبوده ایم؛ به عنوان نمونه شخصی را تصور کنید که مدتی در اندیشۀ 
او در مورد خصوصیات آن خودرو، مطالعه و بررسی می کند، از دیگران قیمت می . داشتن خودرو استخرید و 

به عبارت بهتر؛ باید توجه داشته باشید که موقعیت ها و روزي هاي مادي و . گیرد و پیوسته به آن فکر می کند
اشتیاق آن در ذهن ما به طور جدي غیر مادي، پیوسته در اطراف ما وجود دارد ولی از آنجا که مطالبه، تمایل و

شکل نگرفته، آن را جذب و درك نمی کنیم؛ بنابراین آنچه در تالش ذهنی باید بدان توجه ویژه داشت این است 
به تدریج خواهید دید که انرژي ذهنی شما . که همواره فضاي ذهن خود را از هدف مورد عالقۀ خود پر کنید

ند تا شرایط، وقایع و رویدادهایی را که به جذب آن خواسته منجر می همچون مغناطیسی قدرتمند عمل می ک
.شود به سوي شما بکشاند

ما منکر . نکتهء دیگر در اثبات شبه علم و یا مهمل بودن برنامهء راز ، مغالطه آلود بودن مفاهیم این آموزه است
بدیهی است . در بهبود زندگی روزمره نیستیم.. و تفکر و روحیه مثبت و ) مانند اثر پالسبو دارونماها(تاثیر ذهن 

اگر کسی رفتار اجتماعی معتدل و جذاب داشته باشد دوستان بهتر و به تبع آن محتمالً موقعیت هاي بهتري 
یا بعبارتی جامعه (اما این موضوع اساساً یک بحث روانشناختی است . براي کسب و کار و زندگی پیدا می کند

.طی به یک قانون موهوم و بی پایه به نام قانون جذب نداردو ابداً هیچ ارتبا) شناسی

مجریان برنامه فریب عمومی راز و قانون جذب در ایران1,4

برنامه راز و متعلقات آن در ایران نیز مانند بسیاري از کشورهاي دنیا ابزار کار مجریان برنامه فریب عمومی شد و 
اآگاهی توده هاي مردم و دوري آنها از دانش و نگرش علمی به ترویج موهومات افراد سودجو با سوءاستفاده از ن

کالسهاي آموزشی زیادي در این خصوص بر گزار شد و شیادان و سودجویان کتاب ها و نشریات . خود پرداختند
ار زیادي را در خصوص موفقیت و قانون جذب منتشر نمودند و دربارهء آن سمینارهاي بسیاري در گوشه و کن

،! برگزار کردند



شرکت هاي هرمی که بر مبناي کسب درآمد از طریق بازاریابی شبکه اي هرمی تشکیل شده بودند بر مبناي 
به عضوگیري پرداختند و به افراد خود القا میکردند اگر براي نمونه آرزوي ! آموزه هاي بی اساس قانون جذب

ر آن را برداشته و به دیوار بزنید، افکار شما ، ابر و باد و مه داشتن خودروي چند صد میلیون تومانی دارید ، تصوی
و خورشید و فلک را وا میدارد اتفاقاتی را جذب کنید تا به این نتیجه منجر شود که شما صاحب آن خودرو 

.بشوید

:نتایج یک نظرسنجی اینترنتی که از سوي مجریان برنامه فریب عمومی برگزار شده بود نشان میدهد

دیگر وقت بیشتري را به خواندن % 19,7افراد از طریق فیلم راز با قانون جذب آشنا شده بودند و % 47ود حد•
.کتاب آن نیز اختصاص داده اند



به چه میزان از قانون جذب استفاده کره اید؟

ارزیابی می کنید؟اگر از قانون جذب در گذشته استفاده کرده اید نتایج آن را در زندگی خود چگونه

آنها یا انتشار نسخه ! مجریان برنامه فریب عمومی بی کار ننشسته اند و به فروش سی دي راز اکتفا نمی کنند
نسخه بتا از مجموعه هاي ! باري. برنامه با عناوین فریبنده سعی در فروش محصوالت خود دارندجدید اینهاي

از را پی گرفت و بر آن شد که ایرادات تئوریک یا به عبارتی عوامل فریب عمومی بازتعریف از مفاهیم موهوم ر
.خراب بودن قانون جذب و کار نکردن آموزه هاي برنامهء راز را مرتفع نماید



شهریه کالسهاي راز در ایران بالغ بر جلسه اي بیش از صد هزار تومان است و براي یاد گرفتن همه ي آموزش 
!جلسه وقت بگذارید که هزینه آن حدود یک میلیون تومان خواهد بود10هاي این دوره، باید حدود 

هزار 70هزار تومان و براي سایر موهومات در حدود 25سی دي راز 3این موهومات نیز براي ! سی دي آموزشی
برنامه راز در زیر تبلیغات و بازاریابی یکی از فروشندگان! دالر می باشد55تومان و براي ارسال به خارج از کشور 

:آورده شده است

پس از . دوست دارم این نکته را هم متذکر شوم که ما تعداد محدودي از این دوره براي فروش آماده کرده ایم
پایان فروش نسخه هاي موجود، زمانیکه بخواهیم دوباره این دوره را تکثیر کنیم مجبوریم براي جبران هزینه 

.باالتر بریمهاي افزوده شده، قیمت دوره را نیز
.کار خواهیم شددر گذشته بارها این کار را کرده ایم و در آینده ي نزدیک نیز ناچار به این

از آنجا که درگذشته بعضی از خوانندگان سایت از دست من عصبانی شده اند که چرا این نکته را قبالً به آنها 
ایت کنم و از همین االن اطالع دهم که قیمت نگفته بودم به همین خاطر می خواهم که این بار انصاف را رع

. !!فعلی دوره ثابت نخواهد ماند و افزایش پیدا خواهد کرد
ه اي اگر شما در آیند! به هیچ وجه. اما قصد ندارم شما احساس کنید که زیر فشار و مجبور به خریدن آن هستید

ه افزایش یافته بود، قول می دهم ارزش دور به این نتیجه رسیدید که این دوره را می خواهید و قیمت دور
در آخر امیدوارم که این نامه و ایمیل هاي ! نتایجی که می گیرید آنقدر باال باشد که قیمت باالتر را جبران کند

دیگر من را به دقت خوانده باشید و بدانید که چقدر دوست دارم فرصتی براي کمک به شما پیدا بکنم و نه اینکه 
...بفروشمفقط چیزي به شما

سپس در قسمت کامنت ها دهها نظر که واضح است همگی توسط خود فروشنده محصوالت فریب عمومی تایپ 
.آورده شده است... و نوشته شده است، نظرات متعددي در تایید و اثربخشی راز و حلقه مفقوده آن و 

:درس هاي مهمی من از دوره ي شما گرفتم
ي آنهایی که واقعا خواستار دوست دارم همه!! روي ناخودآگاهمون هزینه کنیمبرایم خیلی جالب بود که باید

مطمئن هستم آنهایی که روي این دوره هزینه . اجراي قانون جذب در زندگیشان هستند، این دوره را تهیه کنند
ه براي اي کي دوستانم بگویم هزینهدوست دارم به همه. شودکنند، جز سود و منفعت، چیزي عایدشان نمی

.دهد، واقعا هیچ استدهند، در مقابل تمام خوبیها و انرژي مثبتی که این دوره به ما میخرید این دوره می
من به تمام دوستاي خودم این دوره را ... فیلم در مورد راز دیده بودم 2من قبل از اینکه با این دوره آشنا بشوم 

.ه و خیلی از تکنیک هاش خوشم اومدهبه خاطر اینکه خیلی بهم انرژي داد. توصیه کرده



به قدري آن را ساده لوحانه میدیدم که استفاده . من قبال قانون جذب را فقط خیال و خوشبینی تلقی میکردم
.نمیکردم

ارزش این دوره بسیار بیشتر از .تغییرات زیادي در من به وجود آمداما بعد از گوش دادن به این سی دي ها
هفته استفاده تاثیر گذار باشد که همه 3یا 2به قدري میتواند بعد از . ه برایش خرج میکنیمارزش پولی است ک

متمرکز شدن روي اهداف، شناخت توانایی هاي ذهن،افزایش اعتماد به نفس و . تغییر را در شما حس کنند
.شناخت بیشتر خود از مهمترین ویژگی هاي این دوره است

. و براي پیشرفت مطالعاتی قانون جذب رو به کار گرفتم... ون جذب آشنا شدممن حدود چهار سال قبل با قان
خوشبختانه تا یک مسیري کمکم کرد ولی در موارد دیگري که برام پیش اومد نتونستم از قانون جذب کمک 

. باشماز این بابت ممنونم از این که به من گفتید خودم. تجربیات شما در مورد عشق برایم راه گشا بود. بگیرم
.بعد از سه سال مشکالت طاقت فرسا با دیدن دوره شما دوباره حس گم شده ي خوشحالی رو پیدا کردم
فقط . قبال فیلم راز رو دیده بودم و کتاباي زیادي هم در این باره خونده بودم و خیلی جاها ازش استفاده کردم

ولی در بقیه موارد خیلی استفاده . ناراحت کردهوفقط در مورد عشقم این قانون اصال جواب نداد و این خیلی منو 
.کردم چنانکه االن شغلم ماشینم موقعیتم رو مدیون این قانون هستم
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فهرست مطالب
تاریخچه فالگیري و رمالی در ایران8,1
تاروت چیست؟8,2
روش هاي فریبکارانه فالگیرها و رمالها8,3
مشتریان فالگیري و طالع بینی8,4

به بررسی طرح ها که"فهم عمومی از علم و تکنولوژي"فصل نخست از مجموعه مقاالت 7پس از انتشار 
وبرنامه هاي فریب عمومی و تبارشناسی دست اندرکاران آن اختصاص داشت عده زیادي در شبکه هاي اجتماعی 

عدهء هواخواهان برنامه فریب . موافقت با آن پرداخته و راجع به آن بحث و تبادل نظر کردندبه مخالفت یا
طی این مدت تعدادي ایمیل . قان دستنوشته هاي ما بودعمومی ، بصورت تقریبی برابر یا کمی بیشتر از مواف

تهدید آمیز نیز از گوشه و کنار، از سوي مجریان و دست اندرکاران برنامه فریب عمومی که از بسط آگاهی دلخور 
. شده بودند دریافت کردم که درست یا غلط، هیچکدام را جدي نگرفتم

ناي بهره گیري از دوري عموم مردم از دانش و نگرش علمی بازار فریب عمومی ، یک مارکتینگ پرسود بر مب
مجریان برنامه فریب عمومی که از بسط و توسعه آگاهی عمومی در هراس اند با آگاه شدن توده هاي . است 

.مردم ، به سختی خواهد توانست طرح ها و برنامه ها و محصوالت فریبکارانه خود را عرضه نمایند

گویی، مهرهء مار، بینی، رمالی، جادوگري و غیبگیري و کفتاب باز کردن، فالمردمی که به طلسم، سرک
نحوست یا شگون اعداد، صبر کردن پس از عطسه، فال تاروت و قهوه ، شعور کیهانی و درمان هاي کاذب و 

به میزان باال .باور دارند ، مشتریان بالقوه این بازار هستند... هومیوپاتی ، خواص سنگ ماه تولّد و دعانویسی و 
، بازار فریب عمومی Scientific Methodرفتن شاخص هاي فهم عمومی از محتواي دانش و روش علمی 

خواست ما کسادي بازار فریب ! باري. کساد می شود و مجریان برنامه فریب عمومی از این ناحیه آسیب می بینند
.بخوانی و مطالعهعمومی است و به تبع آن ترویج سیستماتیک اندیشه علمی ، کتا

، غیب گوها و طالع بین ها ، Pseudoscienceبدیهی است فالگیرها و رمالها، عرضه کنندگان شبه علم 
با این وجود، ناخوشی .فروشندگان سی دي راز ، سنگ خوشبختی و مهرهء مار، از کار ما ناخشنود باشند

است که بیانگر آن"مومی از علم و تکنولوژيفهم ع"فصل نخست مجموعه 7مجریان برنامه فریب عمومی از 
این مجموعه، بازار آنها را تا حدي با مخاطره مواجه کرده یا دستکم از این ناحیه احساس خطر کرده محتمالً

بی تردید، مسیر خرافه زدایی را با ورود به . و این دقیقاً همان هدفی بود که ما از ابتدا دنبال میکردیم . اند
.، ادامه خواهیم دادمباحث جدید



انگیزهء ما از انتشار مبحث پیش رو ، روشنگري در خصوص یک تجارت پرسود فریب عمومی با عنوان فالگیري 
مردمان رنج کشیده و دردمند که امیدي به بهبودي اوضاع زندگی فردي و اجتماعی خود ندارند با مراجعه . است

پیش بدانند و با تمسک به این دوپینگ ذهنی، بتوانند براي امور به فالگیرها در پی آنند که بلکه آینده را از 
بسیاري تجربه شخصی خود یا نزدیکان را از مراجعه به فالگیر ، و شنیدن جمالت . زندگی خود برنامه ریزي کنند

. پیشگویی یا غیب گویی وضع حاضر فرد توسط فالگیر، دلیلی بر صحت فالگیري دانسته و از آن حیرت میکنند
ها اظهار میدارند، اگر فال تاروت یا قهوه درست نیست پس چگونه فالگیر به محض ورود من به اتاق و بی آنکه آن

کلمه اي صحبت کرده باشم، تاریخ تولد همسر، تعداد فرزندان، یا معضلی که با آن روبرو هستم را فهمید؟

هموطنانی که مایل اند صحت کارکرد از تمامی"فهم عمومی از علم و تکنولوژي"در هشتمین فصل از مجموعه
فالگیري، انرژي درمانی، هومیوپاتی، دعانویسی، شعور کیهانی و نظایر آن را اثبات نمایند دعوت می کنم با ارسال 

ایمیل، جلسه مالقاتی تعیین کنیم و من متعاقباً تضمین میکنم در صورت موفقیت این روش ها در پیش بینی 
آنچه که در چارچوب قواعد فیزیک ناممکن است ، فصل نهم را به تایید صحت آینده یا ذهن خوانی یا هر

همچنین حاضرم روشهایی که با متود علمی . فالگیري پرداخته و تمامی نوشته هاي پیشین را تکذیب نمایم 
تبلیغ تایید نمیشود را بعنوان یک پارادایم جدید به رسمیت شناخته و براي ترویج آن به عنوان یک روش کارامد

در جلسه مالقات تجهیزاتی براي سنجش دما،فرکانس هاي محیطی و همچنین ابزاري براي سنجش و . نمایم
.دیتکت مواد شیمیایی و هواي اتاق و همچنین دوربین فیلمبرداري همراه خواهم داشت



فروش ابزار رمالی فال تاروت و فال ورق در یک کتابفروشی بزرگ تهران

تاریخچه فالگیري و رمالی در ایران8,1

فال قهوه ، فال شمع ، . فالگیري در ایران سابقه طوالنی دارد که در ادامه به تفصیل به آن اشاره خواهیم نمود 
اما سابق بر این نه فال قهوه در . تاروت و نظایر آن بیش از سایر روش ها مشتریان را به سوي خود جذب میکنند

دعانویس ها از . اغلب دعا نویسی وطالع بینی بازار فریب عمومی را پیش میبرده است. نه تاروتایران رایج بوده 
ابزارهاي عجیب و نفرت انگیز ازقبیل ؛ قفل بسته سبز،دندان کرسی االغ،زنجیر زنگ زده دراز،موي خرس 

سبز ، پشگل ماچه االغ سیاه،فضله کبوتر سفید،ادرار کودك نابالغ، آینه شکسته فرنگی،شانه چوبی مو،شال پشمی
استفاده میکردند تا با ایجاد رعب و وحشت از مجهوالت در دل مشتریان، زمینه …،آب باطل سحر و)االغ ماده(

.ذهنی الزم را براي کسب درآمد فراهم آورند



مشاغل در تهران قدیم دعانویسی از مشاغل رسمی به شمار می رفت، و در آمار مشاغل هم می آمد ، در آن زمان 
هم ذهن ... دیگري نظیر رمالی، جن گیري، مساله گویی، معرکه گیري، سرکتاب بینی،علوم غربیه و طلسمات و

:جعفر شهري در این باره می نویسد . مردم را آشفته و جیب آنها را خالی می کرد 

ها می گشت و با یکی دوره گردي، که دعا نویس در کوچه . در آن عصر دعا نویسی به دو طریق انجام می شد
داد زدن به دنبال مشتري می گردید ، و قسم دیگري که دعا نویس دکانی بر پا می کرد و همچون دیگر کسبه 

.به کار خویش آزادانه مشغول می شد

:ناصرنجمی نیز از این افراد در آن دوره چنین یاد می کند 

فه ناصري، جمعی دراویش شیاد و رمال نیرنگ باز در زمان صدارت میرزا حسین خان سپهساالر در دارالخال( ...
خدعه گر و چرب دست دوز و کلک زن، دکان هایی گشودند و خالیق خالی الذهن و ) جفر کن(و جفار 

سرخورده و شاخ شکسته را به عنوان کارگشایی و کار راه اندازي و رهایی از بد بیاري و بدبختی به دام گاه هاي 
گاهی . اهل رنگ کن، که سرمایه اصلی شان نیرنگ بازي و ترفند و شیادي بوداین جماعت ج. خود کشاندند

دختران بی خریدار و ترشیده و در خانه پدر و مادر مانده و زن هاي هوودار ،دلدادگان حسرت کشیده و بی پول 
. .. )و زنان طرف بی مهري شوهر قرار گرفته را بسوي خود می کشیدند 

:یم، در سخن از تفریحات زنانه تهرانیان نیز آرد و نویسنده کتاب تهران قد

در نظام اجتماعی تهران قدیم ، زنان داراي نقش چندان فعالی در هیچیک از امور نبودند و به همین جهت .... 



...بازار فالگیري و توسل به جادو و جنبل هم در بین زنان گرم بود ... جاي چندانی در تفریحات نداشتند ،و سهم 

ماجرا ها فقط اختصاص به زنان عادي نداشت، بلکه بازار این گروه افراد و این نوع اندیشه در میان زنان این 
امینه اقدس ، از زنان ناصرالدین شاه آب جادو به شاه می خوراند، تا . حرمسراي قاجاریه هم بسیار گرم و رایج بود

ن، جگر خرس را به خورد شاه می داد ،که بچه دار زن دیگري به توصیه جادو گرا. عالقه او را به خود جلب کند 
. . .نشود ،تا تنها فرزند او بماند و ولیعهد گردد، و زن دیگر 

تاروت چیست؟8,2

تاروت ، تالشی است براي دریافتن رویدادهاي آینده، و بصورت نمادین مشتمل است بر یک تعداد کارت مصور 
.اطالعات شخصی افراد یا آینده آنان را پیش بینی میکنندکه فالگیرها مدعی هستند بر مبناي آن 

در سالهاي اخیر، فال تاروت در ایران بسیار طرف توجه عموم قرار گرفته و مراجعه به یکی از دهها وبسایت 
میلیارد مرتبه فال 2فالگیري تاروت کبیر نشان میدهد که فارسی زبان ها تنها از طریق این وبسایت بیش از 

.ند گرفته ا

. مشهور است) رایدر وایتز(رایج ترین نسخه آن نیز با عنوان فال تاروت نسخه هاي هاي گوناگونی دارد و ظاهراً
کارت تاروت کبیر نامیده 22عدد مجموعه تاروت صغیر و 56کارت هستند که 78هاي تاروت شامل کارت

.شوندمی

کارت تصویر دار است،تشکیل 4و ) 10از آس تا (ه دار کارت شمار10دسته خال که هرکدام شامل 4تاروت از 
بسته به نوع بازي دلقک (خال حکم متمایز ویک کارت به نام دلقک نیز میباشد21بعالوه تاروت داراي .میشود

خالهاي حکم ودلقک را بزرگ آرکانا و نیز ). میتواند نقش باالترین حکم را داشته ویا اصال نقشی نداشته باشد
.اي یادشده را کوچک آرکانا می نامندباقی کارته

که به . 10و 9و 8و 7// 7و 6و 5و 4// 4و 3و 2و 1: تاروت در سه دسته چیده می شوند10تا 1اعداد 
گفتهء فالگیرها گروه اول به معناي شروع، گروه دوم به معناي اوج و گروه سوم پایان روندي است که در مورد آن 

.تفال زده شده است

. به معناي شروع1. در عین حال در درون هر کدام از این سه دسته اعداد بر طبق اصل چهارتایی معنا می شوند
به معناي اوج است در رده ي شروع، یعنی کاري که 2براین اساس آنها میگویند که عدد ... . به معناي اوج و2



به معناي پایان است در مرحله ي 6و .قصد شده در حال عملی شدن است یا مورد سوال شده حتمی است
اوج، یعنی روند مورد سوال در حال افول است و به همین ترتیب تمامی اعداد کارت ها توسط فالگیرها تعبیر 

!میشوند

نماد هاي بکار گرفته شده در تاروت بسیار بسیار جنبهء سمبولیک داشته و هر قوم یا گروهی که مبتکر تاروت 
مذاهب کهن، اسطوره ها ،حکمت و عرفان شرق اطالعات وسیعی داشته که در اثر آنها بوده بطور حتم از 

.نمادهاي مهمی را در آن مستقر نموده است

تاروت مجموعه اي است از دانسته هاي کتب عهد عتیق، عددشناسی، ستاره شناسی، نمودارهاي رنگ و عالئم 
.هیروگلیف و شاید سایر آموزش هاي کابالیستی 



روش هاي فریبکارانه فالگیرها و رمالها-8,3

مغالطه دوراهه "انداختن مسیر ذهنی مخاطب به . فالگیرها از اجراي برنامه فریب خود تنها یک قصد دارند
ها از نوع استدالالت قیاسی سفسطه. استدالل نامعتبر اصلی سفسطه است4این نوع مغالطه یکی از . "دروغین

چهار نوع . احتی ممکن است هر یک از ما در دام این سنخ استدالل گمراه کننده گرفتار شویمهستند و به ر
:سفسطه عبارت اند از

شیب لغزنده. 1
مغالطه دوراهه دروغین. 2
استدالل دوري. 3
ابهام. 4

طه، گوینده در این نوع مغال. است"مغالطه دوراهه دروغین"سخن ما دراینجا روي نوع دوم سفسطه ها با عنوان 
و اینطور استدالل ) در حالی که عمالً راه حل هاي دیگري هم هست(ما را در برابر دو حالت محدود قرار میدهد 
اجازه . و چون حالت اول نیست پس الزاماً حالت دوم درست است. میکند که تنها دو حالت پیش روي ماست

کنیم و توضیح دهیم که چرا فالگیرها تالش دارند بدهید این نوع مغالطه را با ذکر مثال ملموس واضح بیان 
.قرار دهند"مغالطه دوراهه دروغین"مخاطب خود را در منگنه 

فالگیر با گرفتن فال قهوه ، تاروت، شمع و نظایر آن و با زیرکی ، اطالعاتی از نحوه بیان، حالت چهره و از البالي 
با کمی زیب و پیرایه و زبان بازي و لفاظی که سخنان مشتري بیرون می کشد و سپس همان اطالعات را 



مشتري نیز که از شنیدن اطالعات مخفی و شخصی اش حیرت کرده . تخصص رمالها ست به مشتري بر میگرداند
پس . ، در دام یک مغالطه دوراهه دروغین می افتد و با خود اینگونه استدالل میکند که فالگیر مرا نمی شناخت

تنها حالت باقیمانده این است که او به . ات سرّي من دسترسی داشته باشد منتفی استاحتمال اینکه به اطالع
قواي معنوي رازآلود دست یافته و یا کارت هاي تاروت یا باقی مانده قهوه ته فنجان ، اطالعات عجیب و رازآلودي 

.از آینده و گذشته انسان میدهند

برا مثال . را به مشتریان عرضه میکنند بحث دیگري استاینکه فالگیرها دقیقاً چطور یکسري الگوي ثابت 
محتمل است که در فنجان قهوه ماده اي روانگردان وارد کنند و به واسطه آن، میزان تلقین پذیري مشتري را 

یا ممکن است فالگیرهاي تاروت ، مواد روانگردان را به صورت استنشاقی یا از طریق جذب پوستی به . باال ببرند
.رد کنند و حالت هاي دیگرمشتري وا

از تمامی هموطنانی که مایل اند صحت کارکرد "فهم عمومی از علم و تکنولوژي"در هشتمین فصل از مجموعه
فالگیري، انرژي درمانی، هومیوپاتی، دعانویسی، شعور کیهانی و نظایر آن را اثبات نمایند دعوت می کنم با ارسال 

من متعاقباً تضمین میکنم در صورت موفقیت این روش ها در پیش بینی ایمیل، جلسه مالقاتی تعیین کنیم و
آینده یا ذهن خوانی یا هر آنچه که در چارچوب قواعد فیزیک ناممکن است ، فصل نهم را به تایید صحت 

همچنین حاضرم روشهایی که با متود علمی . فالگیري پرداخته و تمامی نوشته هاي پیشین را تکذیب نمایم 
میشود را بعنوان یک پارادایم جدید به رسمیت شناخته و براي ترویج آن به عنوان یک روش کارامد تبلیغ تایید ن
در جلسه مالقات تجهیزاتی براي سنجش دما،فرکانس هاي محیطی و همچنین ابزاري براي سنجش و . نمایم

.شتدیتکت مواد شیمیایی و هواي اتاق و همچنین دوربین فیلمبرداري همراه خواهم دا



مشتریان فالگیري و طالع بینی8,4

:یکی از فالگیرهاي تهران که از وضع درآمد خود بسیار راضی است میگوید

بینم معتقدند چون من هر زنم و چیزهایی که در فالشان میهایی که من میهاي من به حرفهمه مشتري"
من . دان دوري که قرار است برایشان اتفاق بیفتدگویم واقعیتی است در آینده نه چنبینم و میانچه می
کنم من فکر می. اورندهاي جدیدي میآیند و با خود مشتريهایی دارم که در سال چند بار پیش من میمشتري

".ها استاین دلیل رضایت و اعتقاد آن

هاي رگ و شرکتهاي بزگیري و جادوگري دربرخی کشورهاي غربی تبدیل به کمپانیتشکیالت فال! باري 
هایی حتی بیش از در کشور ما نیز بهاي انواع فال در تهران و شهرهاي بزرگ به قیمت. استعریض و طویل شده

.استیک میلیون تومان رسیده
شود و گاهی در نقاط شمالی تهران، ترین نقاط شهر تهران، فالگیرهاي صدهزار تومان پیدا میگاهی در جنوبی



.شودرفته میفال به قیمت رایج گ

هاي آنان نظارت داشته باشد، یک نکته که از همه تواند به دریافتیها اتحادیه ندارند و نهادي هم نمیفالگیر
که غالبا هم چنین (یک فالگیر در منزل شخصی خودش . تر است، ندادن مالیات و عدم نیاز به سرمایه استمهم
.نات، به کار مشغول شود و در آمد خوبی داشته باشدمی تواند با در اختیار داشتن حداقل امکا) است

170وجوگر اینترنتی ، بیش از دو میلیون و طبق آمارهاي منتشره، شمار رمالی اینترنتی نیز از موتورهاي جست 
رابطه با انواع رمالی در اختیار شده که اطالعاتی در گیري عنوانهزار صفحه وب در بخش فارسی خدمات فال

چه از ذهن کشند و هر آنترین مسائل افراد سرك میگیران در خصوصیرماالن و فال. دهندود قرار میکاربران خ
هاي عشق دهند، نسخهحل مشکالت، پیش روي مخاطب قرار میبینی و راهتراود را به عنوان آیندهو درونشان می

هاي خانوادگی قشی محوري را در جدلکنند و گاه نپیچند و در زندگی زناشویی مردم مداخله میو عاشقی می
آنها براي بسته شدن کار، حل مشکالت، شفاي بیمار، محبت زن به شوهر، محبت شوهر به زن، . کنندایفا می

بخت کردن زن پیش شوهر و شوهر پیش زن، ایجاد مهر و محبت میان محبت عاشق و معشوق به یکدیگر، سیاه
دعا می نویسند و نسخه می ... دیوانگی، نازایی، پاگرفتن نوزاد و زدگی،اند، جنزن و شوهري که از هم جدا شده

.پیچند
کنند با تردستی و تیززبانی از فالگیران و دعا نویسان کلیِّه اطالعاتی را که دربارة خصوصیات دعا گیرنده اظهار می

نند، به نحوي که گویی این آورند و با الگوهاي بخصوصی این اطالعات را به خودشان بازمی گرداها در میآن
این مهارت فالگیران گاه بقدري واقعی به نظر می . اطالعات از عالم غیب رسیده یا در طالع فرد دیده شده است

اطالعاتی که برخی فالگیران از مخفی ترین زوایاي زندگی . رسد که ممکن است هر کسی را به تردید بیندازد
و پنهانی به نظر می رسد که مشتریان تنها حالتی که می توانند مشتریان خود می دهند گاه آنقدر خصوصی

. متصور شوند این است که فالگیر بواسطهء نیروهاي نامأنوس و غریب وراحسی به این اطالعات دست یافته باشد
) .مغالطهء دوراهی دروغین(

. گیر است که راهگشا استها معتقدند انواع فال زیاد مهم نیستند و در واقع آن حس ششم فالعموم فالگیر
هاي شمع و قهوه و تفاله چاي و تاروت را براي بررسی بینی را براي تعیین سیر کلی زندگی و فالها کففالگیر

.دانندپیشامدهاي نزدیک مناسب می

یکی از . دانندها به شدت با چاپ و نشر کتب آموزش فالگیري مخالف هستند و آن را کاري غیرتخصصی میآن



کنند فالگیر شدند، یک چیزهایی به مردم خوانند، فکر میها را میها این کتاباین بچه«گوید ها میفالگیراین
جا نیست، اگر چه او نگران زیاد شدن این زنگ خطر زیاد هم بی» ....زنندگویند که زندگی افراد را به هم میمی

کنند؟اي این کتب را منتشر میا چه انگیزهدست در بازار خودش است، اما باید سوال کرد که ناشران ب

نشان میدهد اکثر زنان فالگیر، از همسر خود جدا شدند و ) پور انواريگروه اقتصادي فردا؛ نسرین(گزارش 
ها آن.. هاي الزم در چنین شرایطی وها، نبود بیمهسپرست خانوار هستند، نبود شغل مناسب براي امرار معاش آن

.برایی امرار معاش به این کار دست بزنندرا وا داشته تا 

:وي در گزارش خود بیان می دارد
خواهند تشکیل خانواده بدهند و دختران دوست پسران می. پدران و مادران ارزوي ازدواج فرزندانشان را دارند

قهوه نیست و اما، پسران ما به خاطر فضاي اقتصادي حاکم بر جامعه که اتفاقا در فنجان . دارند ازدواج کنند
سال به شمار 50-40خرید مسکن در حد یک رویا براي سنین باالي . کار هستندرسد، بیبه نظر می» واقعی«

ي تواند با القاء در ایین فضا است که فالگیر می. گویندرود و دختران هم از نبود فرد مناسب براي زندگی میمی
.هاي آنان براي جذب مشتريه بازار مالی فالگیري و روشدر اینجا نگاهی داریم ب. رویاهاي شیرین رشد کند

اي در حاشیه خرافات شکل بازار مالی گسترده. امروزه فال و فالگیري دیگر از حالت یک تفریح خارج شده است
.ها نچسبدها خود را بروز کردند تا دیگر انگ امل بودن به آنگرفته است، فالگیر

گویند دیگر فال و همگی به ما می... هاي قبلی و دفتر واز اخبار روز دنیا، با وقتفالگیرهاي تحصیلکرده و مطلع
هاي هاي کنار خیابان هستند، اما خانوادهالبته هنوز هم کولی. فالگیري از آن حالت قدیمی خود خارج شده است

.هاي تخصصی و با وقت قبلی بداننددهند فال خود را پیش فالگیرثروتمند ترجیح می

شود از ته مانده یک قهوه یا روي چند برگ ورق دید، در مورد اینکه چطور زندگی و حیات و اینده افراد را می
.صحبت زیاد شده است



ها که معتاد به فال هستند و مشتري همیشگی، که در مورد این فالگیرهاي دو دسته مشتري دارند، یا آن
.ناسد و با مشکالتشان اشنایی داردشها را میشاخاص معموال فالگیر بیوگرافی آن

ها را استنباط کند و تواند خصوصیات کلی در مورد آنیا مشتریان غریبه هستند که با یک گپ قبل از فال می
.بر آن اساس سخن بگوید

اگر . دهددهد و دوباره به مشتري پس میدر هر دو صورت فالگیر آنچه را استنباط کرده است رنگ و لعاب می
ت استنباط کرده باشد که یک مشتري به جمع مشتریان معتقد و وفادار به او اضافه شده است و اگر خطا درس

!شودبگوید، چیزي از دست نداده و فرد مشتري او نمی

بنا براین ما در مورد همه . ها همیشه مشتریانی حضور دارند که او را قبول دارند، این طبیعی استدور فالگیر
شنویم چون از شنویم که کارش خیلی خوب است و توانسته وقایع مهمی را پیشبینی کند، این را میها میفالگیر

.ایمایم و نه وصفشان را شنیدههاي او مشتریش نشدند را نه دیدهتعریف کسانی که به دلیل خالف گویی

ن که خودشان هم مشتري هستند اي از بازاریاباکنند کار خود را از طریق شبکهها سعی میبه هر تقدیر فالگیر
.این شبکه باید به فالگیر اعتقاد داشته باشد تا بتواند به بهترین شکل تبلیغات کند. گشترش دهند

گیري، فقر اقتصادي و فرهنگی به صورت توأمان پژوهشگران علوم اجتماعی می گویند در رشد پدیده فال! باري
تواند به زنـدگـی دلـخـواه خـود دسـت یـابد، شود و فرد نمیتر میشها بیکه ناکامیبه محض این. شوددیده می

. گویی که از عقالنیت به دورند گرایش پیدا میکندگیري و رمالی و پیشهایی مانند فالفرد به سمت پدیده
مسأله، آماري است که طی سالهاي گذشته از سوي کارشناسان سالمت روان وزارت بهداشت اعالم شد، آماري 

به موجب همین آمار، تنها . درصد مراجعان به رمالها و فالگیرها افراد تحصیلکرده هستند75ه می گوید ک
ماجرا اما به همین جا . درصد از کسانی که به نزد رمال و دعانویس می روند، بیسواد و بدون مدرك هستند25

درصد 10ایران اعالم شد که هم ختم نمی شود، زیرا در یک نشست خبري در هفته سالمت در وزارت بهداشت
جمعیت کشور طی یک سال براي اختالالت روان به نزد افراد غیرمتخصص و بی صالحیت مانند دعانویس، رمال 

میلیون تومان، درآمد ثابت 6تا 4آمارها نشان میدهد برخی فالگیرها مشتریان دائمی و حتی بین . رفته اند... و
.ماهانه دارند



دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی تهران شمال در مورد سطح گرایش دختران دانشجو به در تحقیقی که توسط
سال دست کم یک بار 26تا 18درصد از دختران در فاصله سنی 68خرافات انجام شده است مشخص شده که 

فالگیران را درصد از دانشجویان حرفهاي 83درصد نیزچندبار مراجعه کرده اند و 50به فالگیر مراجعه کردند و
.تصدیق می کنند و با اعتقاد به سراغ آنها رفته اند

درصد جمعیت کشور 10سال مشاهده شد 64تا 15در یکی از پژوهش هاي صورت گرفته ، با بررسی جمعیت 
اند که شامل در طول یک سال گذشته براي دریافت خدمات اعصاب و روان به افراد غیربهداشتی مراجعه کرده

هاي ها و شهرستانشناس در سطح استاندر این مطالعه ملی سه هزار روان. بوده است.... مال، و دعانویس، ر
و نیم 7این آمار به وضوح نشان می دهد . اندهزار نفر مورد بررسی قرار گرفته8کشور مشارکت داشته اند و 

میلیون 5هارم آنها یعنی بیش از میلیون نفر ایرانی در آن سال به جادوگران کوپنی مراجعه کرده اند که سه چ
.نفرشان، تحصیل کرده هستند

:منابع و مآخذ
فالگیري،رمالی و طالع بینی، دعا نویسی و پیشگویی در تهران قدیم ، (دعا نویسی و پیشگویی در تهران قدیم 

)داریوش شهبازي
اردیبهشت 17پور انواري؛ نسریننگاهی به وضعیت مالی بازار فال و فال گیري در تهران ، گروه اقتصادي فردا
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مقدمه

یوفوها،بشقاب پرنده ها، مایاها، برخورد با بیگانگان فضایی و فرازمینی ها، هومیوپاتی ، فال تاروت و فال قهوه، 
دستنوشته هاي اریک فون دنیکن، نقش خدایان فضایی روي دیواره غارها ،شعور کیهانی، پري دریایی، چاکرا ها 

از جمله موضوعات جذاب و داغ و ... و 2012در سال مصر، پایان جهان و هاله هاي انرژي، عجایب اهرام 
بسیاري از مردم، عالقمندي خود یا کودکان شان به . پرطرفدار خرافه و شبه علم در نزد عموم مردم است

بی محتوا نظیر موضوعات مذکور را ، مصداق برنامه هایی با موضوعات هاي زرد و پیگیري اخبار و کتابچه ها و 
آنها از . می دانند و اصوالً موارد باال را بخشی از موضوعات زمینهء علمی ارزیابی می کنندعالقمندي به علم

رازآلود بودن پدیده هاي مذکور، و بی پاسخ بودن سواالت پیرامون آن اظهار حیرت می کنند و خود را عالقمند 



جعل . علم به میان می آیدالبته اشکال کار دقیقاً همینجاست که سخن از. به موضوعات علمی نشان می دهند
خرافه ها و باورهاي سطحی و کودکانه ، شبه علم و افسانه ها به نام علم، آب گل آلودي از ناآگاهی عمومی است 
که مجریان برنامه فریب عمومی، به مدد آن میتوانند از آن ماهی فریب صید کنند و بازار خود را توسعه داده و 

.رونق ببخشند

ما از خود می پرسیم، . ن باور کرد که عده زیادي از مردم، گزافه گویی هاي مذکور را باور کنندبه سختی می توا
چطور ممکن است فردي با سطح سواد عمومی خواندن و نوشتن، و مطالعه کتابهاي مقدماتی علوم ، همچنان 

واند به غذا و پول یکجور باور کند که سنگ آبی چشم زخم می تواند بالها را دور کند، یا بشقاب ارغوانی می ت
بدهد ، چطور ممکن است فردي باور کند با موضوعی موهوم و بی ) که مشخص نیست دقیقاً چیست(انرژي 

بتواند با استفاده از یک موضوع بی اساس به نام شعور کیهانی و ) ؟(پشتوانه به نام فراردرمانی یا سایمنتولوژي 
عمومی، بیماري خود را درمان کند؟ چطور ممکن است فردي در پیج هاي فریب1+تشعشع و کامنت گذاشتن 

یورو بابت چند دقیقه بر زدن کارت هاي تاروت، به فالگیر 550ایرانی در همین آلمان باور داشته باشد که 
بپردازد تا گره مشکالت زندگی اش باز شود؟ تعداد الیک هاي پیج هاي فریب عمومی، فال تاروت و فال قهوه ، 

در . نده و شعور کیهانی، اخبار آدم فضایی ها و هومیوپاتی بصورت فزاینده اي رو به افزایش استبشقاب پر
.حالیکه تیراژ بهترین و پر محتواترین کتاب هاي ما در ایران، به زحمت از چند هزار فراتر می رود

علم و روش علمی، همچنان در متاسفانه بازار فریب عمومی ، به دلیل دوري عموم از محتواي دانش، و ناآگاهی از 
.میان توده هاي مردم داغ است و مشتریان با اشتیاق بسیار به این صنعت پرسود ، منفعت می رسانند

به موضوع شبه علم یا دانش نما در ایران اختصاص "فهم عمومی از علم و تکنولوژي"نهمین بخش از مجموعهء 
رنامه هاي مجریان برنامه فریب عمومی در ایران را بررسی نموده در این فصل نمونه هایی از طرح ها و ب. دارد

.عمومی خواهیم پرداختسپس به مارکتینیگ و بازار پرسود محصوالت فریب 

تا مشتري نباشد . بازار و مارکتینگ فریب عمومی مانند هر بازار دیگري دربرگیرنده دو بخش عرضه و تقاضاست
بازار فریب عمومی از جهاتی نیز مشابهت بسیاري با . نباشد ، مشتري نیستفروشنده اي نیست و تا فروشنده اي

مصرف در بازار مواد مخدر ، در بازار فریب عمومی نیز -3توزیع و - 2تولید -1سه مرحلهء . بازار مواد مخدر دارد
.ندعده اي محصوالت و خدمات فریب عمومی را تولید، عده اي توزیع و عده دیگري مصرف می نمای. هست



فریب عمومی از آن جهت که مبتنی بر مسائل واقعی و فکت هاي مسلّم جهان نیست ، دربرگیرنده اغفال و سوء 
باشد ، fallacyهرجا که مغالطه . از این رو شاید بتوان آن را نوعی جرم ثانویه تلقی کرد. استفاده و جعل است

فریب عمومی را "می از علم و تکنولوژيفهم عمو"در بخش هاي نخست مجموعهء . فریب عمومی هم هست 
:اینگونه تعریف کردیم

.که ناآگاهی عمومی از محتواي دانش و نگرش علمی را هدف گرفته استطرحی کلی از مجموعه اعمالی 

:اما در این بخش تعریف نخست را به صورت زیر توسعه می دهیم

Commonیا Common Senseرد و منطق طرح کلی از مجموعه اعمالی که دوري مردم از اصول خ
logic محتواي دانش و نگرش علمی را هدف گرفته استو نیز ناآگاهی عمومی از.

.جامع تر و در برگیرنده سرفصل هاي گسترده تري است"برنامه فریب عمومی"بنابراین تعریف جدید ما از 

فراموش نکنیم مقصود ما فقط و فقط طرح هاي سیستماتیکی است که محتواي دانش و نگرش علمی را هدف 
اگر کسی با چرب زبانی و براي نمونه . نه الزاماً هر نوع طرح هاي فریبکارانه و جعل و کالهبرداريمی گیرند، 

وعده ساخت مجتمع مسکونی فریب داده، و ارعاب یا تهدید یا بکارگیري مغالطات منطقی، عده اي از مردم را با 
برنامه "سپس متواري شود ما اعمال آن فرد را هرچند کالهبرداري و جاعالنه می دانیم اما آن را ذیل عنوان 

اما اعمال فریبکارانه کسانی که مدعی . به آن صورت که مطمح نظرمان است بررسی نمیکنیم"فریب عمومی
بررسی نماییم و روش و "برنامه فریب عمومی"وانیم ذیل عنوان طرح درمان هاي کائناتی هستند را میت

بعبارتی . شگردهاي فریبکارانه همگی آنها که مبتنی بر سوء استفاده از علم و روش علمی است را آشکار نماییم
.است"علم و روش علمی"حساسیت ما تنها روي 

ومی در ایران، جبراً از توضیح بسیاري از مصادیق به دلیل حجم باال و گستردگی مطالب و مصداق هاي فریب عم
صرف نظر می کنیم و حتی نمونه هایی که در این بخش بر خواهیم شمرد بصورت گذرا و سرسري بررسی می 



در بسیاري از موارد تالش خواهیم کرد از گفتن نام اشخاص پرهیز کنیم و تنها به توضیح نوع و مدل . نماییم
.نیمطرح فریب عمومی اکتفا ک

:تصور کنید یک ایمیل تبلیغاتی دریافت کرده اید که در آن از شما پرسیده شده 

براي افزایش شانس و خوش شانسی از چه سنگ هایی می توان استفاده کرد؟آیا می دانید:لینک

شما را به خرید آن ترغیب نماید چه واکنشی از ه و اگر گوینده سنگی را براي افزایش شانس به شما توصیه کرد
خود نشان می دهید؟ به پرسش هاي زیر چطور؟ واکنش شما در برابر چنین سواالتی چیست؟

از چه سنگی براي غلبه بر دشمن و جلوگیري از زخم زبان می توان استفاده کرد؟✓



استفاده کرد؟براي افزایش شانس و خوش شانسی از چه سنگ هایی می توان ✓

ال و دوري از حادثه هاي بد از چه سنگی باید استفاده کرد؟براي دفع ب✓

براي افزایش اراده و اعتماد به نفس از چه سنگ هایی می توان استفاده کرد؟✓

آیا سنگی وجود دارد که در افزایش طول عمر موثر باشد؟✓

ر مشکالت وجود دارد؟آیا سنگی جهت گشایش کار، رفع مشکل و موفقیت در براب✓



اگر با کلیک روي پرسش ها، با این پاسخ مواجه شوید که در سنگ ها انرژي ماورائی وجود دارد که می تواند بال 
یا حادثه بد را از شما دور کند ، رغبتی به خرید این محصوالت پیدا میکنید یا این موضوعات را خرافه هاي بی 

نمیکنید؟اساس دانسته و به آن اعتنایی

آیا از خودتان می پرسید که چه نوع انرژي ممکن است در سنگ باشد که با تشعشع غیرقابل اندازه گیري بتواند 
که "انرژي"روي روحیات و رویدادهاي زندگی اثرگذار باشد؟ آیا از خودتان می پرسید که چرا در تبلیغ از کلمهء 

شده است؟یک کلمه با بار معنایی علمی مشخص است استفاده

اینکه بسیاري از مردم براي توجیه باورهاي عجیب و بی دلیل خود، دست به دامان الفاظ و کلماتی نامانوس و و 
از جمله کلماتی است ... انرژي، تشعشع، نیرو، متافیزیک، کوانتوم و . بی ارتباط می شوند موضوع جدیدي نیست

این سرقت ادبی از حیطه . خرافه خود از آن بهره می گیرندکه بسیاري براي تئوریزه کردن عقاید شبه علم یا 
.واژگان علمی بی دلیل نیست

این موضوع در علم : براي نمونه زمانی که فردي براي اثبات عقایدش در خصوص طلسم یا چشم زخم می گوید
خود را از اتهام هم این موضوع را اثبات کرده پیش از هرچیز قصد دارد باورهاي) ؟(هم ثابت شده یا کوانتوم 

دیگر آنکه به دلیل پیچیدگی هاي فنی توضیح پدیده هاي فیزیک جدید، مکانیک کوانتومی . خرافه بودن برهاند
سومین مزیت بکارگیري . و نظایر آن که تنها از عهده متخصصین بر می آید ، از توضیح بیشتر شانه خالی کند

مخاطب که با رگباري از کلمات و اصطالحات علمی روبرو . استاین الفاظ پرطنین ، اثر گذاري بر مخاطب ناآگاه 
.می شود چاره اي جز تسلیم ندارد

کنند بسیاري از افراد تصور می. "متافیزیک چیست"دربسیاري از فصل هاي این مجموعه توضیح دادیم که 
وصیف و تفسیر آن عاجز هایی است که فیزیک از تمتافیزیک به معناي چیزي وراي فیزیک یا به معناي پدیده

افراد ناآشنا با . متافیزیک به دلیل شباهت لفظی به فیزیک، در ذهن بسیاري به اشتباه تعبیر شده است. است
هاي اند و از روي ناآگاهی به پدیدهجا گرفتهواژگان حوزه علوم و فلسفه، مابعدالطبیعه را با ماوراءالطبیعه جابه

خوانده paranormalهاي پارانرمال چه که پدیدهعبارتی آنیا به) ددر صورت وجو(عجیب و فراطبیعی 
!کنندشوند عنوان متافیزیک اطالق میمی



را زیرمجموعه مسائل ... ایم که کسانی خواص سنگ ها یا فال تاروت یا احضار ارواح و محتمالً بارها شنیده
هایی است که فیزیک از زیک به معناي پدیدهکنند متافیاالصول تصور میکنند و علیمتافیزیکی عنوان می

!توصیف و تفسیر آن عاجز است

اي و روي هاي زرد تلویزیونی ماهوارهطراحان برنامه فریب عمومی که عموماً تبلیغ محصوالت خود را در برنامه
آنان با ترفندهاي گوناگون . دهند نیز از این قاعده مستثنی نیستندسایت شبکه اینترنت قرار میها وبمیلیون

، !هاي سنگ، برچسب دفع سموم بدننظیر تکهموضوعاتی مثل شعور کیهانی را عرضه میکنند و یا محصوالتی 
... هاي ترك اعتیاد و CDهاي دروغین افزایش قد و الغري و ، دارو و درمان! بند انرژي و آرامشمهره مار، دست

رماالن و . برندرسانند و سوار بر ناآگاهی عمومی ، تجارت آلوده خود را پیش میرا در مقیاس انبوه به فروش می
کارگیري واژگان پر ابهت و پرطنینی چون وزگار ما براي فروش تولیدات خود، دست به دامان بهشیادان ر

شوند تا بلکه مخاطب ناآگاه ، تصور کند کارکرد محصوالت فوق، از می... متافیزیک و امواج الکترومغناطیس و 
وراي فیزیک و لذا آن را نوعی معناي فیزیک جدید یا چیزي مخاطب ناآگاه، متافیزیک را به(اي علمی پشتوانه

ها دیگر سخنی از به همین جهت در تبلیغات شیادانهء آن. برخوردار است) داندعلم تلقی کرده و بلکه معتبرتر می
سخن از متافیزیک است و نیروي . بلغم و صفرا و طبائع اربعه و سردي و گرمی و آب و باد و خاك و آتش نیست

!مغناطیس

ارائه دهیم نه مهرهء مار و اثر آن بر خوشبختی و ) متافیزیک(تعریفی جامع از مابعدالطبیعه با هر رویکردي که
بینی و نه نظایر این ها، هر چه که باشند هاي ماه تولّد، نه فال تاروت و نه طالعجذابیت افراد، نه خواص سنگ

.کدام موضوع بحث متافیزیک نیستندهیچ



فریب عمومی در فیس بوك که افراد در آن با اشتیاق زیاد ، گزارش رویت موجودات یکی از پیج هاي پرطرفدار 
بیگانه فضایی را پخش می کنند یا معتقدند که فضاییان در هزاره هاي پیشین به زمین آمده بودند و نقش و نگار 

.غارها را موید این ادعاي خود می دانند

واکنش شما به این خبر چیست؟: ی ادامه می دهیم بحث را با نمونه دیگري از تبلیغات فریب عموم

از نظر علمی ثابت شد) چشم شوري(چشم زخم :لینک

چیست؟ دوم اینکه چرا چنین موضوعی به "از نظر علمی"نخستین پرسش می تواند این باشد که مقصود از 
بیین علمی محتاج است؟ و دست آخر اینکه طبق کدام منبع و کدام پژوهش ، کجا و در چه سالی؟اثبات یا ت

مخاطب عام برنامه فریب عمومی، ، چنین پرسش هایی را جدي نمی گیرد و از آن رو که اطالعی از چند و چون 
.را به سادگی باور می کنددست روش علمی ندارد ، خبرهایی از این 

به استدالل به . استدالل به کار گرفته شده در این گونه از طرح ها غالباً بسیار سطحی و مغالطه آلود استنحوه 
:کار گرفته شده در خبر زیر توجه نمایید



زمانی که از درون حال مون خراب و از بیرون میخوایم نشون بدیم که حال مون خوبه، چشم هاي ما منفی 
خودشون ساطع می کنه و اون انرژي منفی یه اتفاقاتی رو رقم می زند که ما بهش ترین انرژي هاي ممکن رو از

!"چشم زخم"میگیم 

مثال با چشم به قطاري که داره با ! مرتاض ها یه کارایی می کنن با چشم. دوستان چشم خیلی قدرتمند است
ناگهانی قطار هم چشم زخم این توقف! کیلومتر میره نگاه می کنن و قطار یه دفعه متوقف میشه80سرعت 

!است

پس چشم زخم وجود داره براي رفع این چشم زخم چه بکنیم؟

!بعضی ها میگن نعل اسب به خودت آویزون کن

!بعضی ها میگن عینک به خودت آویزون کن

!بعضی ها میگن نمک بزار تو جیبت



اصطالحات علمی، وجه اشتراك مجریان برنامه فریب بکارگیري الفاظ و کلمات مغشوش و مبهم و وام گرفتن از 
این تعبیر به لحاظ علمی، (آنها گاه از متافیزیک سخن می گویند، گاه از موجودات غیر ارگانیک . عمومی است

تمامی این اصطالحات . ، مهندسی نرم افزار مولکول، تشعشع کیهانی یا فرادرمانی ) مبهم و ناشیانه و بی معناست
.اساً به لحاظ علمی بی معناست، مبهم و اس



که بصورت نصفه و نیمه از اصطالح علمی برداشته شده، "موجودات غیر ارگانیک"تعبیر گنگ و مبهمی مثل 
اشکال کار . هیچ ایرادي هم بر آن مترتب نیست. میتواند موضوع یک شعر یا یک قطعه ادبی و هنري باشد 

.لنگر میاندازددر ساحل علم اینجاست که قایق برنامه فریب عمومی

موجوداتی زنده اما بدون ارگانهاي زیستی گیاهان، حیوانات و انسانها طبق این تعریف موجودات غیرارگانیک ، 
؛ اما ) چرا؟(و به طور معمول دیده نمیشوند ) ؟؟(هستند ) سلو لها و اندامهاي ساخته شده از مواد آلی و معدنی(

آثار آشکار این ) روي چه حساب و بر چه اساس؟(همی در زندگی انسان ایفا میکنند هر گروه از آنها نقش م
و نقش پنهان آنها مانع از ) چطور؟(موجودات در زندگی انسان باعث میشود که نتوان وجود آ نها را انکار کرد 

؟ و »جن «عمده با عنوان این موجودات در دو گروه . این است که بتوان به راحتی آ نها را مورد شناسایی قرار داد
.؟ جاي میگیرند» کالبد ذهنی «



برگزار می نمود و حتی براي ! در تهران یکی از مجریان فریب عمومی کالسهاي روح و روان و بادکنک ذهنی
اشعار . هم میپرداخت... کارهاي خود مجوز هم داشت و تحت همین عنوان به درمانهاي کاذب انرژي درمانی و 

وي بنا به دالیلی نتوانست مانند هر چند. بی وزن و بی ذوقی هم می سرود و حتی دیوان اشعار هم منتشر کرد
سایر مجریان برنامه فریب عمومی، موفقیتی کسب کند و تعداد شاگردان و هواداران و مشتریان برنامهء فریب 

وي خود را ذیل عنوان محقق در زمینه تاثیر امواج الکترو مغناطیس در . عمومی او از حد هزار نفر بیشتر نشد
ینکه چرا از میان این همه پدیده مورد بحث در فیزیک، الکترومغناطیس انتخاب ا. سالمت افراد معرفی میکند

.شده ، محتمالً به دلیل ملموس و مرئی نبودن امواج الکترومغناطیسی است

یکی از مشهورترین مجریان برنامه فریب عمومی که موفقیت بزرگی در فریب عموم کسب کرد و از این راه ثروت 
با اجراي شعبده در 60یک شعبده باز و معرکه گیر ساده بود که در سالهاي اول دهه زیادي هم بدست آورد 

او را ) ؟(وي مدعی بود که دانشگاههاي معتبر دنیا نظیر انگلستان انرژي . خود را مطرح کرد"دیدنیها"برنامه 
رد و با جعل و فریب و سوء از همین رو اقدام به بازگشایی مطب ک! تایید کرده اند و به او مدرك دکتري داده اند

.استفاده از ساده دلی مردم طرح فریب عمومی خود را پیش برد

جمعیتی که براي ! شخصیت هاي مشهور و حتی هنرمندان ایرانی براي انرژي گرفتن به او مراجعه میکردند
بائی و آغاسی و خسرو شکیدر ایران ، . هزار نفر میشد10ترتیب میداد گاهی بالغ بر !! جلسات کسب انرژي

آنها بعد از مدتی فوت 3شدند ولی نه تنها بهبودي پیدا نشد بلکه هر ! منوچهر نوذري توسط وي انرژي درمانی
!کردند

این شخص سپس در شبکه هاي ماهواره اي زرد به تبلیغ محصوالت و خدمات فریبکارانه پرداخت و سی دي ها 
.و پوستر خود را به مردم ساده دل میفروخت



جالب اینجاست که مدام تاکید میکرد سی دي هاي کپی، انرژي ندارند و حتماً باید سی دي هاي اصل را 
!خریداري کرده و به صداي حامل انرژي ام گوش بدهید

این شگرد براي شعبده باز ها درست مثل درآوردن خرگوش ! (او مدعی بود می تواند قاشق و چنگال را خم کند
براي تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان، زیر مچ اش آهنربا کار میگذاشت و با آن ) و ساده استاز کاله، ابتدایی

.عقربه ساعت رو متوقف میکرد

استدالل یکی از مشتریان برنامه فریب عمومی وي در یکی از تاالرهاي گفتمان، نحوه و الگوي فریب خوردن 
.مشتریان را با وضوح بیشتري نمایان میکند

درباره انژي درمانی تو انقالب هم !! چند سی دي دیدم که همه تو ایران تایید کردند! بولش دارممن ق*
!!میفروشند بنابراین با توجه به اشنایی به ایشون اینو هم قبول دارم 

در هفته نامه اي براي خود یک آگهی تبلیغاتی چاپ کرد و نوشت که یک استثنا در وي در سفر به تورنتو 
و اکنون تحت پژوهش مراکز علمی امریکا قرار گرفته و داراي نیروي شفابخش در صورت و ! مانی است نیرودر

این نیروي قدرتمند تاکنون هزاران بیمار ناعالج را درمان کرده و اکنون در اختیار شما قرار . دست خود است 
)؟. (گرفته است

امیدوار . ال پیش متوجه شدم که وي به ایران آمده چهار س. من یک نابینا هستم : (یکی از شاکیان می گوید
اومرا دید و . سرانجام پس از شش ماه موفق شدم از او وقت مالقات بگیرم . بودم که از این نابینایی رها شوم 

هزار تومان 50او براي هر ویزیت از من . نابینایی ات را درمان می کنم ، اما این کار هزینه باالیی دارد: گفت 
هزار تومان از من گرفت ، اما بیماري ام 500می گرفت تا این که ده بار مرا ویزیت کرد و یک بار هم پول 

معالجه نشد، تا این که یک روز یکی از دوستانم گفت وي از من فیلم برداري کرده و با مونتاژهاي مردي روي 
).تصویر من مدعی شده که نابینایی ام را درمان کرده است 



او دستش را . از ناحیه چشم به طور مادرزادي دچار مشکل بودم : (یکی دیگر از شاکیان نیز می گوید) الف ، ن (
فقط جریان . مقابل صورتم گرفت و به حرکت درآورد، اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و من چیزي احساس نکردم 

).ر چشم هایم ایجاد نشدهوا را، که به خاطر حرکت دستش ایجاد شده بود، حس کردم و هیچ تغییري هم د

بصورتی که از یک راهرو رد میشد و به همه افراد ! نفر را نیز همزمان ویزیت میکرد400تا 100این فرد گاهی از 
تومان که چند دقیقه طول میکشید و در 4000یعنی به عبارتی نفري . بصورت فله اي انرژي منتقل میکرد

.کسب درامد میکردهزار تومان600میلیون و 1مجموع 



.تصویر ساي بابا یکی از خدایان و مجریان برنامه فریب عمومی در هند که پیروان بسیاري در سراسر جهان دارد

از . محصوالت فریب عمومی بسیارند و بدیهی است که بررسی یک به یک این محصوالت ، زمان زیادي می برد
محصوالت فریب عمومی را تنها به عنوان نمونه و به صورت جسته و گریخته این رو می توانیم تنها تعداد کمی از 

.تحلیل و معرفی نماییم

در نظر بگیرید از طریق دوستی، یا از طریق دریافت یک ایمیل تبلیغاتی ، متوجه می شوید محصولی وجود دارد 
واکنش شما . دریافت کنید) ؟(بت که شما می توانید با گذاشتن آن در کیف پول، برکت یا به عبارتی انرژي مث

چیست؟ آیا شما متن تبلیغاتی زیر را باور کرده و به خرید چنین محصولی ترغیب می شوید؟

!بشقاب ارغوانی:لینک



:فروشنده این محصول فریب عمومی در تبلیغات خود می نویسد

این عکس یک بشقاب ارغوانی است براي اینکه مردم بتونن اون رو به گردنشون بیاویزند و ازش انرژي بگیرند به 
شکل یک دیسک کوچک ساخته شده، نوع بشقاب ارغوانیه چون اون رو به عنوان فرشته اي که حامی انسانه 

ن رو به گردنشون بیاویزند یا به لوازم همون بشقاب قرمزه و فقط براي اینکه مردم بتونن او"دقیقا. ساخته اند
خود من توصیه می کنم اگه خرید . شخصیشان آویزان کنند و از انرژي اون بهره ببرند به این شکل ساخته شده

بشقابهاي بزرگ براتون مقدور نیست این رو تهیه کنید چون هم از همه زیباتره و هم همون خصوصیات رو داره 
یه در می آد و هم به خاطر سبکیش وقتی تعداد ي از اون رو با هم به ایران و هم قیمتش مناسب تر از بق

می نامند و purpleangelاینجا اون رو .بفرستم هزینه ي پست بینتون تقسیم میشه و خیلی مناسب میشه
شکلش هم اینه



رس می خونم اون رو می من هم براي خودم سفارش دادم و بیشتر ساعات با منه و گاهی همین طور که دارم د
من یک سري توضیحات درباره ي اونها به .برم باال و روي چاکراي هفتم می گذارم تا انرژي بیشتري دریافت کنم

.دست آوردم که چون سوال خیلی ها بود اینجا براي همه تون می نویسم

نوع و یک جنس هستند همه ي این بشقابها ، چه فرشته چه دیسک کوچک چه بزرگ چه کارت اعتباري از یک
اما چون اون رو به شکلهاي مختلفی ساخته اند اینجا مردم براي هر کاربردي یک شکلی . و خواصشون مثل همه

مثال کارت اعتباري رو تو کیفشون می گذارند و دیسک رو به گردن یا موبایل یا کیفشون وصل می . رو می خرند
گ و گربه هاشون وصل میشه که اونها رو آروم و با انرژي و حتی یک مدل کوچک زدند که به قالده ي س. کنند

اما در واقع .استفاده می کنند....و مدلهاي بزرگش رو براي دادن انرژي به کریستالها و آب و غذاها و .شاد نگه داره
!همه شون خواص مشترك دارند یعنی همه رو میشه براي برکت دادن در کیف گذاشت یا استفاده هاي درمانی 

:موارد مصرف بشقاب بنفش

براي برکت و انرژي دادن به کیف پول یا جیبتون میتونید یک بشقاب سایز کوچک را در جیب یا کیف . 1
.پولتون قرار بدید البته کسی نباید باهاش تماس داشته باشه جز خودتون

البته ( این بشقاب ) بزیجات یا گوشتمثل س( میتونید براي تازه نگهداشتن مواد غذایی داخل یخچال . 2
رو داخل یخچال و در طبقه وسط قرار بدید) سایز بزرگ

گلدان را در بشقاب قرار دهید یا آبی که !) بیمار است( اگر گلدانی در خانه دارید که خوب رشد نمیکند . 3
.به گلدان آب بدهیدبه گلدان میدهید را از شب قبل در بشقاب قرار دهید و روز بعد از آن آب 

اگر در منزل سگ یا گربه نگهداري میکنید براي یک بشقاب سایز کوچک زیر محل خوابشان و یا زیر . 4
.ظرف غذایشان قرار دهید براي آرامش



آها استفاده میکنید براي انرژي دادن بیشتر به آنها) یا گوي هاي کریستالی ( اگر از کریستالهاي انرژي . 5
.ساعت در بشقاب قرار دهید12را به مدت 

.بشقاب را روي هرعضو از هر موجود زنده آسیب دیده اي میتوانید قرار دهید براي آرامش و انرژي. 6

همراه داشتن این بشقاب هاي کوچک موقع مسافرت شما را از بیماري و مشکالت معدوي در امان . 7
احتماال اگر درباره سالمت ( آب آشامیدنی خود را هنگام مسافرت با آن انرژي ببخشید میدارد و حتی میتوانید 

البته در متن . احت کنیمآب مطمئن نباشیم با قرار دادن بشقاب بنفش در آب میتوانیم خیال خودمان را ر
!)انگلیسی انرژي دادن آمده

قرار دادن بشقاب کوچک روي پیشانی از سردرد شما میکاهد و براي بیمارانی که از درد مفاصل به علت . 8
بیماري نقرس یا آرتروز رنج میبرند هم مفید است و همچنین به هنگام درد معده و یا حالت دل آشوب و یا تهوع 

.وان بشقاب را روي معده قرار داد و آرام شدمیت

قرار دادن این بشقاب کوچک روي پیشانی به هنگام بیدار شدن از خواب به شما براي به یاد آوردن . 9
و یا مدیتیشن میکنند میتوانند با قرار همچنین کسانیکه مراقبه خوابی که شب قبل دیده اید کمک میکند و 

.وي پیشانی مراقبه عمیق تري داشته باشنددادن این بشقاب ر

گرفتگی این بشقاب ها براي درمان ) ؟(به شهادت کسانیکه از این بشقاب ها استفاده کرده اندهمچنین 
مثل کسانیکه ( عضالت، سردردها، ناراحتی هاي معده، سفت و خشک بودن مفاصل، ناراحتی گردن مادرزادي 

که معموال با (، انواع ورم، عفونتهاي قارچی و یا کچلی، لرزش چانه و فک )تگردنشون به طور مادرزادي کج اس
)؟. (استفاده شده و مفید بوده است، اعتیاد به الکل، اضطراب، قولنج و افسردگی )صدایی خفیف همراه است

محصول قانع آیا شما متن باال را باور کردید؟ نوع استدالل مجري برنامه فریب عمومی شما را براي خرید این
کرد؟



خانومی که در یک برنامه تلویزیونی ادعا می کند داراي دکتراي افتخاري از . دربارهء نمونه زیر چه می توان گفت
استاد 7: یکی از دانشگاه هاي انگلستان است و همچنین سه کالج قدرت پنهان در سرتاسر دنیا دارد و میگوید 

قدرتمند من را یاري می کنند

بته هر وقت بینندگان از او خواسته اند این اساتید را در برنامه بیاورد یا حداقل اسامی آنها را بگوید در جواب و ال
می گوید وقت اساتید من بسیار پر است و نمی توانند در برنامه حاضر شوند و اگر اسامی آنها را هم من بگویم 

!ن بیزارندباعث می شود آنها معروف شوند و اساتید من از مشهور شد

شمع گیاهی و چند متر پارچه ابریشم 85براي دعا کردن از طرف هر شخص، به یک آینه قدي صد ساله و 
خالص احتیاج دارد که هزینه این وسایل به عهده شخصی که تقاضاي دعا دارد است و باید ابتدا پول را به حساب 

.ا را به اساتیدش بدهد و آنها مراسم را شروع کننداین خانم واریز کرد تا پس از خرید وسایل مورد نیاز آنه

و چندین متر پارچه ! شمع گیاهی85، ! احتیاج به یک آینه صدساله» رمالی«براي انجام مراسم مخصوص 
میلیون تومان می شود، به عهده شخصی است که تقاضاي دعا 35دارد که هزینه این وسایل که حدود ! ابریشم

دارد

هزینه اجاره ماهانه این برنامه ماهواره اي فریب عمومی است و این نشان می دهد که عایدي مالی دالر 10500
.شبکه فریب عمومی، چطور می تواند به مبالغ هنگفتی بالغ شود



:او دربارهء خودش می گوید

کودك بی 140نگهداري از عزیزان من به جز اجراي برنامه ها و دعا در کنار استادان تا نیمه هاي شب، من به {
در ضمن میتینگ ها و کنفرانسهاي چند ساعته در تمام هفته ها خودش وقت زیادي را از . سرپرست هم مشغولم

در کشور آلمان و دیگري در "هانوور"کالج، یکی در در شهر 2همونطور که شما عزیزان می دونید . من می گیرد
ه لطف استاد بزرگ که ایشان استاد هفت استاد من هست، سومین انگستان افتتاح کرده بودم که ب"کمبریج"

. خواهم دادکالج در حال اتمام مراحل پایانی خویش است که به زودي خبر افتتاح آن را به شما عزیزان 

و یا در صدد رفع مشکالت ! اگر مایلید به گنج هاي پنهان دسترسی پیدا کنید و از آیندة خود بشتر بدانید
هستید؛ قدرت پنهان حالل مشکالت شما می ) ؟؟؟(احتیاد زناشویی، تنگدستی، بیماریهاي روحی، نازایی و 

}باشد

ی که اساساً وجود خارجی ندارند، هفت استاد باور اینکه گزافه گویی هاي باال، توهمات بیمارگونه، کالج های
تخیلی و استاد بزرگ خیالی و داستانسرایی دربارهء آن بتواند عده اي از مردم را که سواد خواندن و نوشتن دارند 

ما از خود می پرسیم، چطور ممکن است فردي با سطح سواد عمومی خواندن و نوشتن، . فریب دهد ساده نیست
قدماتی علوم ، همچنان باور کند که سنگ آبی چشم زخم می تواند بالها را دور کند، یا و مطالعه کتابهاي م

بشقاب ارغوانی می تواند به غذا و پول یکجور انرژي که مشخص نیست دقیقاً چیست بدهد ، چطور ممکن است 
اند با استفاده از یک بتو) ؟(فردي باور کند با موضوعی موهوم و بی پشتوانه به نام فراردرمانی یا سایمنتولوژي 

در پیج هاي فریب عمومی، بیماري خود 1+موضوع بی اساس به نام شعور کیهانی و تشعشع و کامنت گذاشتن 
را درمان کند؟

متاسفانه بازار فریب عمومی ، به دلیل دوري عموم از محتواي دانش، و ناآگاهی از علم و روش علمی، همچنان 
.ست و مشتریان با اشتیاق بسیار به این صنعت پرسود ، منفعت می رساننددر میان توده هاي مردم داغ ا


