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 مقدمه 

گونااگون های این کتاب مناسب حال کسانی است که دست کم یک بار مجذوب سفسطه

د پرسایده شوند. برای کسانی مناسب است که از خوکه گاهی حاشیه علم نامیده می شده باشند

ب هااای پرناادهدریااابیب بشااقابهااای روانباشااند آیااا ممکاان نیساات عاقباات حقیقتاای در پدیااده

حوه د که از نخورها نهفته باشد؟ به درد کسانی میآهنگ و نظایر اینفضانوردانِ باستانب زیست

 را باه ایانای به شگفت آمده باشند. چاه اصطالح رسمی با فرضیات حاشیهبرخورد دانشمندانِ ب

یام از کنند؟ پس کجاست آن آزاداندیشی و بی غرضی که همه آموخته اسرعت آنها را رد می

 اهلِ علم انتظار داشته باشیم؟

اش رباارهدی را بای آن کاه اانعطاف تمام بساط ایان اساتدالالت حاشایهبسیاری از افراد بی

زشای کتاه باا ارریزند. اعتقاد دارند که در هیچ یاک از ایان ماوارد نان بیاندیشند به دور میچند

ت. نها هم هسکنند. این کتاب مناسب حال آبگویند که چرا چنین فکر می وجود نداردب اما باید

توانیاد یشگفت آوری دارد. اگر بدانید که با توجاه باه آن چاه مطاالبی ماهای یاوهب پیچ و خم

 کنید.زیدب حیرت میبیامو

ت کاه در علم است و این که با علم راستین چه فرقای دارد. الزم نیساموضوع کتاب ما شبه

ز آن چه اعلم است. تنها کافی است علم صاحب نظر باشید تا تشخیص دهید که چه مطالبی شبه

ار سااخته ه بتر از آنچه علم نیست یک تصور کلی داشته باشید. توجه ما به ویژعلم است و مهم

و علمای  علم معطوف است. سایر نویسندگان اشتباهات واقعیتیاستداللی و فرضیات فلسفی شبه

وانناده ای را متذکر شده اند. برخاورد آنهاا هام صاحیت اسات. باه خحاشیههای بعضی از زمینه

 ابیان این کتدر پا« مطالعه بیشتر»آنها مراجعه کند؛ در قسمت های کنیم که به کتابتوصیه می

 ها را خواهید یافت.فهرست این کتاب
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گیریم های حاشیه ای را تک تک بررسی کنیم همه را باهم در نظر میبه جای آن که زمینه

هاای گونااگون اساتدالل گازینیم تاا جنباههاای خاصای بار مایو از فهرست نخستین خود مثال

یاک جنباه مخادوش  علمیب اساتدالل علمای را فقاز ازعلمی را نشان دهایم. اگار هار شابهشبه

تاری پیاروی باود؛ در آن صاورت از الگاوی مرساومتر میبسیار ساده -و ما  -کرد کار شما می

دادیام. متاسافانه غیرعلمای باودنب کردیم و هر فصل مجازا را باه یاک جنباه اختصاا  مایمی

دانشمندان در هار زماان باه بایش از یکای از ایان طار  های گوناگون و متعددی دارد و شبهراه

 یاباد. خوانناده ای کاهشوند. بنابراین یک مثال منفرد در مباحث مختلف مصدا  مایکشیده می

علم را فاراهم آورد باا انادکی اساتمداد از فهرسات خواهد نقد جامع یک شاخه خا  شابهمی

 .ه راحتی به هدف خود خواهد رسیدراهنما ب



 

 

 فصل اول

 گشتی در حاشیه علم
 

 ا ازکاه بااا ماا گشاتی در حاشایه علاام بزنیاد. منظاور ماا کنایمباا احتارام از شاما دعااوت مای

های شاتهنوین در رهای های علمی تخیلی نیست. به طالیۀ دانش و پیشرفتداستان« حاشیه علم»

مقصاود ماا  کنایم.های زیاد هم اشاره نمیمعتبر نظیر زیست شناسی مولکولی و یا فیزیک انرژی

 رد تردید است.ناحیۀ سایه روشنی است که در آن حرمت علم مو

طلاب باا اناد کاه یاک مشما را به تنی چند از حاشیه نشینان معرفی خواهیم کرد. همه مدعی

ناد. کنا رد مایرعلمی پذیرفته شاده های کنند. بعضی از آنها علناً نظریهارزش علمی را ارائه می

باه  نادب ولایهسایرین تنها ادعای ارائه حقایقی را دارند کاه دانشامندان بایاد آنهاا را توضایت د

ات علام انه با جزمیاپندارند که دلیرمیهایی گیرند. همه خود را انقالبیدالیلی آنها را نادیده می

 اند. دیگران ممکن است به آنها برچسب سودازدگی بزنند.معاصر به نبرد برخاسته

 زمین تخت

کاه کاره اثبات این حقیقت »هدف انجمن بین المللی تحقیق در زمین تخت عبارت است از 

چرخاد و دوران زمین صاف و مسطت است و با سرعت هازار و ششصاد مایال در سارعت نمای

کندب و فشای این حقیقت که علام نجاوم ناوین یاک کلاکب یاک افساانه و یاک ماذهب نمی

این انجمان در جسات و جاوی اعضاای جدیادب فعاال نیساتب ولای اگار حاق  1«دروغین است.

باری درباره انجمن ننویسید و نگوییاد که مطلب زیانعضویت ناچیزی ارسال کنید و قول دهید 
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کنید که بار روی شوید و یک کارت عضویت دریافت میآن وقت آبونۀ اخبار زمین تخت می

 آن مدرک غیرقابل انکار تخت بودن زمین نقش بسته است.

 کناد فقازای اسات کاه در فضاا حرکات مایاین عقیده که زمین کارهها تختبه نظر زمین

یری را افتاده و هیچ مدرکی برله آن وجود نادارد. وقتای باه آنهاا تصااواست سخت جا تعصبی

انی به آسا: »نشان دادند که نخستین ماهواره از زمین برداشته بود یکی از سخنگویان گروه گفت

اویر ایان تصا« دهاد.توان دید که چنین عکسی چگونه یک چشم تعلیم نادیده را فریاب مایمی

ناین اناد؛ چتاهکنند که قابالً ایان موضاوع را پذیرفتنها به کسانی اثبات می کروی بودن زمین را

 کنند.تخت ثابت نمیچیزی را ابداً به یک زمین

تاری اساتب یعنای کلیساای کاتولیاک مسایحی تخات جانشاین گاروه قادیمیانجمن زماین

داوی ر در شهرک زاین واقع در ایلینویز و باه دسات جاان الکسااند 1895حواریون که در سال 

شافاب شامارة  اورا  1930تاسیس شد و بعدها به ادارة ویلبرگلن وولیوا درآمد. وولیاوا در ساال 

ه در ای کاوناهگویژة گاهنامۀ فرقهب را منتشر کرد تا مردم راب پیش از آن که نجاوم ناوین را باه 

 .گیزاندرا نفی کنندب به تفکر بران« انجیل کالم وحی خدا»آموزند بپذیرند و مدارس می

 چرخد وساعت یک بار حول محورش می 24ای است که هر مطابق متون درسی زمین کره

روی گردد. اساس دالیلی که معموالً برای شاکل کاطی یک سال هم یک بار دور خورشید می

باه  تاوان باا کشاتیرانیمی ها در افق و این کاهکنند عبارتند از: ناپدید شدن کشتیزمین ذکر می

وا هیچ رب عزیمت کرد و از شر  به نقطه حرکت بازگشت. به عقیدة وولیدور زمین به سمت غ

امالً کین اپتیک توان با قوانکنند. اولی را مییک از این واقعیات کروی بودن زمین را ثابت نمی

شاوند. یرساند و سارانجام ناپدیاد ماتوضیت داد: هرچه اشیاء دورتر شوند کوچکتر به نظار مای

 . زماین مثالکند که کره استدهد که زمین مدور است و ثابت نمین میمسئله دوم نیز تنها نشا

یک سکه صاف و مدور است؛ قطب شمال در مرکز آن قرار دارد و قطاب جناوب دور محایز 

ثل این آن دامن گسترده است. مسافرت فرضی دور کره در واقع مسافرت در یک دایره استب م

سااعت های وضی شروع کنید و در جهت عقربهکه دور لبۀ یک سکه بگردید. اگر از نقطه مفر

 حول محور مرکز حرکت کنید عاقبت به نقطۀ آغاز بازخواهید گشت.
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ویناد گکند که مایوولیوا برای ارائه مدرک تخت بودن زمین جمالت مهندسانی را نقل می

 ه ایانباه عاالو اناد.وجه انحنای زمین را در نظار نگرفتاهها به هیچآهنها و راهدر ساخت کانال

یالاات شامارة گاهناماه عکسای را ضامیمه کارده کاه از دریاچاۀ وینبااگو واقاع در ااشاکاش در ا

ضاوح دیاده رو که هجده کیلومتر فاصاله دارد باه وبهاست. ساحل رو ویسکانسین برداشته شده

 «ت.کند که سطت دریاچه یک صفحه یا یک خز افقی اسبی هیچ تردیدی ثابت می»شود و می

 ان قارارع در ایلینویز که محل زندگی وولیاوا اسات بار کراناۀ دریاچاۀ میشایگشهر زاین واق

الً ناهب سات؟ احتمااتواند ساحل مقابل را ببیند آشفته شده ادارد. آیا وولیوا هرگز از این که نمی

 دید شود.شوند که خز ساحلی ظاهراً ناپزیرا در آن فاصلۀ زیاد قوانین پرسپکتیو باعث می

منافاات  کند که این حرکت با تجرباهت ادعایی زمین چنین استدالل میوولیوا دربارة حرک

ه هاا را مشااهدایان پدیاده -ماثالً باا گاردش حاول محاورش -کارددارد. اگر زمین حرکت می

باودب از حرکت در خاالف جهات آن مایتر کردیم: اوالً سفر در جهت حرکت زمین آسانمی

پریاد و یوزیدب ثالثاً شخصای کاه باه هاوا مان میثانیاً باد همواره در جهت مخالف حرکت زمی

ی الخره نیاروآمادب و بااماند کیلومترها دورتر از نقطاۀ پارش فارود مایای از زمین جدا میثانیه

رد کاه د بااور ناداکرد. کسی به جّکَند و به فضا پرتاب میگریز از مرکز اشیاء را از زمین بر می

 کنند.یو تجربه از بی حرکتی زمین پشتیبانی مهیچ یک از این امور رخ بدهند. عقل سلیم 

گیریاد. بمنجمان حتی با یکدیگر توافق ندارناد. مسائله فاصالۀ خورشاید و زماین را در نظار 

 ک میلیاونیکپرنیک این فاصله را پنج میلیون کیلومتر محاسبه کرد؛ یوهان کپلر گفت بیست و 

 دیادتر آنجیون کیلومتر و یک منجم کیلومتر استب سِر ایزاک نیوتون آن را هشتاد و هفت میل

ابات ثرا یکصد وشصت و هفت میلیون کیلومتر اعالم کردند. کپرنیک مدعی بود که خورشید 

رکت حاست؛ سر ویلیام هرشلب منجم قرن هجدهمب مدعی بود که تمام منظومۀ شمسی در حال 

وم دقیاق ت جزء علکنند که این هیئطرفداران هیئت کپرنیکی اظهار می»گوید: است. وولیوا می

ناد. کنو با این حال این دو مرد بزرگب کپرنیک و هرشلب حرف یکدیگر را نقض مای –است 

گوید کپرنیاک دروغگاو اسات و وولیاوا گوید هرشل دروغگو است و هرشل میکپرنیک می

 2«گویند!کند که دو راست میتأکید می
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 فضانوردان باستان
ن هاا باه آسامابه انتظار مسافرانی از ساایر جهان چندین دهه است که شیفتگان بشقاب پرنده

کاه سار و  جنونِ  بشقاب پرنده این فرضیه استهای اند. یکی از جالب ترین جوانهچشم دوخته

موجودات  ها پیش در زمین پیدا شده است. مطابق این نظریه اینکلۀ موجودات غیرزمینی مدت

د. اناذاشاتهو یک کد وراثتی جدید باه جاا گ ها تکنولوژی پیشرفتهب مفاهیم اخالقیببرای انسان

باه وضاوح  و تصااویری کاه« خادایان»مربوط باه های و قصهها اجداد ما این دیدار را در افسانه

 دهد ثبت کردند.را نشان میها فضانوردان و سفینه

اتمای  انجیل پر از شرح اعمال موجودات غیرزمینی است. نابودی سدوم و گموره انفجااری

بای درباارة که از دنیای خارج آماده بودناد برپاا کردناد. داساتان حزقیاال ن« فرشتگانی»ه بود ک

های رفتنادب گازارش عینای دیادارهاا کاه هماراه چرخ« ایزنده موجودات»تودرتو و های چرخ

 ود.بیگانگان است. صندوقچۀ میثا  یک وسیلۀ ارتباطی میان موسی و یک سفینه فضایی ب

یناد. آانی گنجینۀ شاواهد دیادار موجاودات غیرزمینای باه شامار مایبناها و مصنوعات باست
شاد. مایهرگاز عملای نتر ساختن اهرام مصر و دنیای نو بدون مشورت فنی با یک نژاد پیشارفته

یساترب و اهمین امر در مورد بنای استون هنج در انگلستانب سردیسهای عظایم سانگی در جزیارة 

کاا در کند. تنها توجیه ممکن برای عالئم دشت نازیستون آهنی ضدزنگ در دهلی نو صد  م

در ساال  ها را بقایای فرودگاه سافینۀ فضاایی بپناداریم. نقشاۀ پیاری ریاسپرو این است که آن
هاای که ماهوارههایی هوایی نظیر عکسهای به قدری دقیق است که باید براساس عکس 1513

 دارند ترسیم شده باشد.امروزی برمی

نادازة اریاک فاون دنایکن سویسای کاه ساابقاً مادیر هتال باود بارای نهضات هیچ کس به ا
و  ارابة  دةدایانجملاه فاون دنایکن از هاای فضانوردان باستان زحمت نکشایده اسات. کتاب

در حدود چهال میلیاون نساخه در سراسار جهاان فاروش داشاته و  ددایان از فضای دارجی

 هم آورده است.مستند سینمایی و تلوزیونی را فراهای دستمایۀ فیلم
اثر رابرت ک. گ. تمپالب عضاو انجمان ساتاره شناسای سالطنتیب  راز شعرای یمانیکتاب 

این کتاب دربارة قبیلۀ دوگون در افریقا است. قبیلۀ دوگاون درباارة  3سطت علمی باالتری دارد.

دارد و  گردد روایتی دارند. این ستاره دیجیتاریا یا پوتولو ناامای که دور شعرای یمانی میستاره
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کوچکترین چیزی است که وجاود »گویند این ستاره ها میآید. دوگونیبه چشم غیرمسلت نمی
ها مدار آن به دور شاعرای یماانی و به عالوه سنگین ترین ستاره است. به عقیده دوگونی« دارد.

سال است. منجمان تا قارن ناوزدهم موفاق باه کشاف همادم  50بیضی است و دورة تناوب آن 

گردد نشدند. همادم شاعرای یماانی یاک ای که دور شعرای یمانی میمانی یعنی ستارهشعرای ی

کوتولۀ سغید است. بسیار کوچک و بسیار چگال است؛ تا حدی که یاک قاشاق چاایخوری از 
مادة آن در حدود یک تن وزن خواهد داشت. مدار آن واقعااً بیضای اسات و دورة تنااوب آن 

 سال است. 50تقریباً 

از یاک ساتارة ساوم و یاک سایاره در منظوماۀ شاعرای یماانی نیاز صاحبت ها دوگونی

قبال باه ها تنام دارند مد نوموکنند که موجوداتی از این سیاره که ها ادعا میکنند. آنمی

گوناه چپرسد در غیار ایان صاورت اند. به نظر تمپل این امر ممکن استب او میزمین آمده

نی را اند؟ او روایت دوگونی شعرای یمااست یافتهها به علم نجومی غریب خود ددوگونی

وجاوداتی مبرد که مسافران شعرای یماانی کند و گمان میتا مصر باستان و سومر دنبال می

 اند.دوزیست بوده

را تنهاا اناد نویسندگانی چون فون دنیکن و تمپل فرضیۀ مسافرانی که از دنیای خاارج آماده

ز ذهان اگارند. هرچناد قباول دارناد کاه ایان فرضایه دور انتوجیه پذیرفتنی مدارک موجود می

ماانی باه است اما اصرار دارند که آن را جدی بگیریمب زیرا صاحت بسایاری از اظهااراتی کاه ز

آکاادمی  سخره گرفته و رد شده بودند بعدها به اثبات رسیده است. فون دنایکن قضایۀ منجماان

 از آسامان فاروها ر نبودند بپذیرناد شاهابزند که حاضعلوم فرانسه در قرن هجدهم را مثال می

 اه آهان نمایرخندد کاه معتقاد بودناد قطاار افتند. به عالوه به ریاضی دانان قرن نوزدهم میمی

ا فشاار تر حرکت کند زیرا در آن صاورت هاوا باتواند از سی و چهار کیلومتر در ساعت سریع

دی دیاروزب اماور عااهاای ممکنخارج خواهد شد و مساافران از بای هاوایی خواهناد مارد. غیر

سی اشد. هر کاستفاده از کلمۀ غیرممکنب باید برای دانشمند امروزی غیرممکن شده ب»امروزند. 

ه نظریاۀ وارانه بامروز این موضوع را نپذیرد فردا زیر بار واقعیت خرد خواهد شد. پس بیایید است

ه زماین بااز سایارات دوردسات خود وفادار بمانیم که مطابق آن هزاران سال پیش فضانوردانی 

 4«آمدند.
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 آهنگزیست
هاا هایچ کااری درسات پایش آیاد کاه در آنپایش مای« روزهاای نااجوری»برای هرکس 

نبایاد  یاد کاه کایرود. بهتر نیست که بتوانید از پیش تاریخ این روزها را تعیین کنید تاا بداننمی

 اولین درس سقوط آزاد خود را بگیرید.

آهنگی شاده هاا و کامپیوترهاای زیساتاولب کتب راهنماب سااعتها دالر صرف جدمیلیون

هاای آهنگ در مشاغل و صنایعب خطاوط هاواییب شارکتاست. گزارش شده است که زیست

ساینماب و هاای رود و قماربازهابفوتباال و بیسابالب بکاار مایهای رانیب تیماتوبوسرانی و تاکسی

ؤثر این کار م شود تا نشان دهند کهایی نقل میکنند. آمارهدکترهای سوییسی از آن استفاده می

معااروف های هااا در مسااابقات کشااتی و خودکشاایهایی از باخاات ساانگین وزناساات. داسااتان

 وقوع یافته اند.« بحرانی»بد یا های گویند که در روزمی

 ر کتابآهنگ درست پیش از آغاز قرن بیستم نشأت گرفتب اما تا قبل از انتشافرضیۀ زیست

سی کاه در آمریکا شناخته نشد. اولین ک 1964اثر جرج تامن در سال  ؟مروز روز شماستآیا ا

روزه را مطرح کرد ویلهلم فلایس متخصاص گاوش و 28روزه و چرخه عاطفی 23چرخۀ بدنی 

روزه را چرخۀ نر و 23حلق و بینی در برلن و دوست نزدیک زیگموند فروید بود. فلیس چرخۀ 

عتقد مشتند. او نام نهاد که با نظریۀ دوجنسیتی او ارتباط نزدیکی دا روزه را چرخۀ ماده28چرخه 

خاۀ ارناد. چربود که این دو چرخه نه تنها در نوع بشرب بلکه در سرتاسر قلمرو حیوانات وجود د

روع شاکند. ایان دو چرخاه هنگاام تولاد باا هام مادرب روز تولد و جنسیت کودک را تعیین می

ه تعیین شدهای یابند و هر یک بدون هیچ انحرافی از دورهامه میشوند و در سراسر زندگی ادمی

 کنند.کنند. آنها شروع بیماری و روز مرگ را مشخص میروند خود را طی می

بیمار  آهنگ هرمان سوبودا روانشناس دانشگاه وین ویکی دیگر از طرفداران قدیمی زیست

را گاردآوری هاا بای و شاروع بیماریمربوط به مرگب حماالت قلهای فروید بود. سوبودا داده

نار و مااده های کرد و نتیجه گرفت که این حوادث بیشتر در روزهای بحرانی خاصی در چرخه

نااوب ایان تانجاام داد او را متقاعاد کارد کاه ها دهند. مطالعه ای که بر روی شجره نامهرخ می

 کند.حوادث را وراثت تعیین می
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شف کروزه را مستقل از فلیس 28روزه و 23های ودا چرخهآهنگیان معتقدند که سوبزیست

دا رای ساوبوکرد که افکارش را باکرد. اما خود فلیس عقیده دیگری دارد. او فروید را متهم می

 5ها را منتشر کرده است.فاش کرده و سوبودا هم بی آن که نامی از فلیس ببرد آن

لشر اضافه کرد کاه یاک معلام را ت - روزه33چرخه هوشی  –آهنگ سومین چرخۀ زیست

 رساتانی واتریشی با درجۀ دکتری در مهندسی بود. او پس از بررسی عملکرد دانش آماوزان دبی

 دانشجویان کالج شهر اینزبروک در امتحانات به فکر این چرخه افتاد.

علمای های آهنگ را به پژوهشکوشند زیستاغلب می« سه آهنگ بزرگ زندگی»مبلغین 

 حیاتی مرتبز کنند.های ریتم امروزی دربارة

تعاددی از رفتاری و فیزیولاوژیکی مهای که گیاهان و جانوران آهنگاند دانشمندان دریافته

طاول  هاایی کاه تقریبااً یاک روزهاا را روزاناه رچرخاهدهند. بررسی این آهناگخود بروز می

وزاناه اسات(ب و فرار ترهاایی کاه دورة آنهاا از یاک روز کوتااهکشند(ب فرو روزانه رچرخاهمی

 شغول تحقیاقاست( نام داده اند. دانشمندان متر ها از یک روز طوالنیهایی که دورة آنرچرخه

 کند.ها را تنظیم میکه این آهنگاند بوده« ساعتی»دربارة ماهیت 

کاار  دهد که دانشامندانآهنگ این توهم به انسان دست میبا مطالعۀ کتب راهنمای زیست

رخاه چروزه و 28روزهب چرخاه عااطفی 23وبودا و تلشر را قبول دارند وچرخاه بادنی فلیسب س

نیسات.  دهند. اماا جریاان بادین گوناهفراروزانه بشر قرار میهای روزه را جزء آهنگ33هوشی 

م کردیاد جاز چناد کاالهاای زیسات شاناختی مراجعاه میاگر به نشریات علمی مربوط به ریتم

 آهنگزیسات یافتید. اغلب پژوهشگرانبفلیسب سوبودا یا تشر نمی خوارکننده هیچ اشاره ای به

 ایان ماورد گیرند مگر در مواردی که مطبوعات عامه پساند نظرشاان را دررا به کلی نادیده می

 آهنگ یک طرح احمقانۀنظریۀ زیست»کنند:پرسند و آنها هم جمالتی از این قبیل اظهار میمی

ختی رباا هاای زیسات شاناآن چیزهایی است که دربارة ریاتم بازی با اعداد است که مغایر همۀ

 6«دانیم.که از فردی به فرد دیگر وجود دارد( میهایی متغیرهای متعدد آن و تفاوت

 گراییآفرینش
از انقالب کپرنیکی در نجوم تاکنون هیچ یک از نظریات علمیب مخالفت غیردانشامندان را 

گرایای مخالفات . در این ماورد نیاز همانناد کپرنیاکبه شدت نظریه فرگشت برنیانگیخته است
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عمده را یک جامعۀ مذهبی ابراز کرد؛ فقز این بار به جای کلیساای کاتولیاک رمب بنیاادگرایی 

 پروتستان مخالف بود.

 مطابق نظریه فرگشتب اشکال کنونی حیات از طریاق جهاشب انتخااب طبیعایب جداساازیب

د که خداونا گویدتحول یافته اند. انجیل میتر قدیمی بازترکیب وراثتی و ... از فرگشت اشکال

هااب یگوید جلبک و قارچب مااهموجودات زنده را مطابق نوعشان خلق کرد. نظریۀ فرگشت می

 شناسای باه های مختلف زمایندوزیستیانب خزندگانب پستانداران و پرندگان به ترتیب در دوران

یادایش تاوان زماان پکه باه کماک آن مایاند شتهوجود آمدند و از خود آثار فسیلی به جا گذا

را  ید و مااهگوید خداوند نباتات را در روز ساومب خورشاها را بر زمین تعیین کرد. انجیل میآن

 حشای را درو پرندگان را در روز پنجمب احشامب خزندگان و جانوران وها در روز چهارمب ماهی

 گوید.رض نمیهای منقروز ششم خلق کرد. چیزی دربارة گونه

ک هاا را توجیاه کارد؟ یکای از مادافعان قادیمی روایات انجیالب یاتاوان فسایلچگونه می

ین کند که خداوند زمطبیعیدان قرن نوزدهمی به نام فیلیپ هنری گاسب این فرضیه را مطرح می

ون خدا گرایان این فرض متداول است که چآن خلق کرد! در میان آفرینشهای را همراه فسیل

 اریخ خلاقرا به شکل یک امر با تداوم آفریدبالجرم آن را همراه آثاار و بقایاای یاک تا جهان

نااف  پرساند کاه آیاا حضارت آدمکرد. مخالفان روایت انجیلی بر سابیل مطایباه و تفاریت مای

ق شاده گیرد و آن این که در یاک جهاان تاازه خلاداشت. این سؤال یک واقعیت را نادیده می

گار ه باشاد. اروند وجاود داشاتدی که معموالً نشانگر گذشته به شمار میباید چیزهای بسیار زیا

را وقتای رشاد باشاند. چاهای خداوند درختان را خلق کرده باشد این درختان باید دارای حلقاه

 ت شاود؟ وخداوند به حضرت آدم دندان و استخوان داده باید برای دادن ناف به او دچار زحم

ها یلرا نبایاد فساچآن بیافریند و های کرده چرا نباید زمین را با الیهو رودها را خلق ها اگر کوه

 ها قرار دهد؟را در این الیه

هاا اگرچاه قباول پذیرناد. آنهاا نمایگرایان توضیت گاس را در مورد فسایلاغلب آفرینش

دارند که جهان همراه آثار گذشته خلق شده استب اما به جا ماندن آثاار غیرضاروری مارگ و 

چناین چیازی »کناد:گرایای بیاان میپذیرند. به طوری که یکای از کتاب آفرینششی را نمیتال

آفرینش سن ظاهری نیستب بلکاه آفارینش ظااهر شّار اسات و ایان باا ذات خداونادی منافاات 
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هاا دهناد. آنها را به زماان طوفاان ناوح نسابت میگرایان فسیلاغلب آفرینش 7«خواهد داشت.

هاا یات با هم خلق شدند و در آغاز هم زیستی داشتندب اما بعضی از آنمعتقدند که همۀ انواع ح

 ها و دایناسورها در زمان طوفان و در پی آن منقرض شدند.نظیر تریلوبیت

ا باه وحای شد و تنها با اتکاگرایی تنها به صورت یک دکترین مذهبی ارائه میاگر آفرینش

ف ماوری معطاو. توجه ما در اینجا تنهاا باه اشد از حیطۀ بحث ما خارج بودالهی از آن دفاع می

 د از طار است که ادعای علمی بودن دارند. پیامبرانب صوفیان و سایر افرادی کاه مادعی هساتن

ها را نآاختن به غیرعقالنی به واقعیت دسترسی دارندب در امور کامالً متفاوتی درگیرند و ما پرد

د ایان گرایی به بحث ما مرباوط شاوفرینششود آگذاریم. آن چه باعث میبه عهدة دیگران می

رسوم از ماست که طرفداران آن مدعی ارائه مدرک علمی برله آن هستند. بعضی از استدالالت 

 این قرارند:

نتروپای آمطابق قانون دوم ترمودینامیک هر تغییر برگشت ناپذیر در یک سیساتم بساتهب  -1

سات.( ایازان بای نظمای سیساتم دهد. رآنتروپی بنا به تعریاف مآن سیستم را افزایش می

ترس فرگشت فرآیندی برگشت ناپذیر است که منجر به افزایش نظم و انارژی قابال دسا

 کند. از آنجاا کاهشود. بنابراین نظریۀ فرگشتب قانون دوم ترمودینامیک را نقض میمی

هاد دخاود کاه اکناون رخ خداوند جهان را به صورت کامل خلق کردب هر تغییر خودبه

 یش بی نظمی خواهد شد.موجب افزا

 داد کاهیمبودب سابقۀ فسیلی باید روند پیوسته ای را نشان می اگر نظریۀ فرگشت درست -2

فسایلی  کارد. اماا در ساابقۀرا به تماام اشاکال حیاات مارتبز میها ساده ترین ارگانیسم

یساتان و مهرگاان و مهاره دارانب دوزمثالً باین بای –خورد بزرگی به چشم میهای وقفه

ر باشتر دال خزندگانب خزندگان و پستانداران و بین خزندگان و پرندگان سابقۀ فسیلی بی

 متمایز است.های و راستهها از ردههایی آفرینش ارگانیسم

گرایی مرتبز است. مطاابق نظریاۀ گرایی به فاجعهگرایی و آفرینششکلفرگشت به هم -3

ینادهای یکساان و باا آهناگ مشاابه در گرایی تمام تغییرات پوستۀ زمین باا فرآشکلهم

شناسای عصار شناسای و زیساتطول تاریخ آن روی داده اندب به نحوی که سوابق زمین
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یابناد نظیار تاه که هام ایناک وقاوع مایهایی توان کامالً با اتکا به مکانیسمباستان را می

ییارات نشینی رسوبات توضیت داد. فاجعه گرایان معتقدند که پوستۀ زماین دساتخوش تغ

کاه در حاال اناد بسیار شدیدی شده و این تغییرات از طریق فرآیندهایی صاورت گرفته

شناساای بیشااتر باار هااای موجااود در آثااار زمااینشااوند. گسسااتگیحاضاار مشاااهده نمی

دهاد کاه هاا نشاان میرونادی. هماان وجاود فسایلکنند تا تاکگرایی داللت میفاجعه

ها به سرعت دفن نشوند فسایلی باه وجاود یسمگرایی درست استب زیرا اگر ارگانفاجعه

 آید.نمی

ده اناد. غییر مانتبسیاری از انواع گیاهان و جانوران در تمام تاریخ طوالنی خود اساساً بی -4

اً نظیار ها و سوسمارهای امروزی اساسهاب توتیاهاب سرخس هاب سوسکها و قارچجلبک

هاا باه وناههااب اقساام و حتای گادههااب خاانواجداد فسیلی خود هستند. این پایاداری رده

 گنجاد.های جهاش و انتخااب طبیعای ماداوم مایدشواری در طرح فرگشتی با مکانیسم

 برعکس این امر نمایانگر آن است که همۀ اشکال چه منقارض و چاه موجاود در یاک

 زمان به وجود آمدند.

ون شود جهش اسات. بادتنها راهی که یک شکل حیات به ایجاد شکل جدید منجر می -5

تای جهش هیچ بدعتی در کار نخواهد باود. بلکاه تنهاا ترکیاب مجادد هماان ماواد وراث

هاایی کاه بارای فرگشات الزم هساتند بایاد قدیمی وجود خواهد داشات. اناواع جهاش

ما ای دارد. سودبخش باشند و نه زیانبار؛ زیرا فرگشت رو به سطوح باالتر نظم و پیچیدگ

ر تشعشاع آورند راثارگانیسم زیانبار و حتی مرگها برای ااکثریت قریب به اتفا  جهش

طش شاوند کاه ارگانیسام بارای تطبیاق باا محایها اغلب باعاث میرا مشاهده کنید(. آن

توانااد کاااری را کااه آمااادگی کمتااری پیاادا کنااد نااه بیشااتر. بنااابراین جهااش نماای

 گرایان از آن انتظار دارند انجام دهد.فرگشت

هاای زیااد باه بال پرندگان به تدریج و طای نسال مطابق نظریه فرگشت چشم جانوران و -6

ها را برای مواجهه با محایز بهتار ها آن بود که آنوجود آمد و علت ایجاد این سازواره

کرد. اگر چشم یا بال به آهستگی ایجاد شادهب بایاد باه صاورت چیاز دیگاری مجهز می
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و یا حتی مضر است. فایده آغاز شده باشد. اما یک چشم یا بال بدوی برای ارگانیسم بی

بنابراین چگونه ممکن است که چشم یا باال در گاذر از مراحال میاانی الزم باه کماک 

حتی یاک ماورد از ایان اند گرایان نتوانستهانتخاب طبیعی فرگشت یافته باشند؟ فرگشت

بدوی را شاهد بیاورند که به عضو مفیدی تبدیل شده باشد. هایچ چشام یاا های سازواره

هاای بینیتأییاد باارز پایشها همه این»خورد. در سابقۀ فسیلی به چشم نمیبال بدوی ای 

 8«مدل آفرینش است.

ص هاای شااخشناسی برای تعیین عمر طبقات سنگی اساتفاده از فسایلروش اصلی زمین -7

 هاا باه تنهاایی کاافی نیساتب زیارا ممکان اسات حاوادثاست. ترتیب ظهور این فسیل

محتاوای  شناساان باا بررسایرا تغییر داده باشند. زماینشناسی بعدی ترتیب طبقات زمین

ز دو الیاه نشین شده است. اکنند که کدام الیۀ سنگی زودتر تهها تعیین میفسیلی سنگ

هاای ناوع تار اماا منقارض و دیگاری حااوی فسایلهای ناوع ساادهکه یکی شامل فسیل

مر توانیم عینها زمانی مآید. تمی تر به شمارتر است قدیمیتر استب آن که سادهپیچیده

دی از عمار ها تعیین کنیم که قبالً تاا حاهای آنسنگی را با بررسی فسیلهای نسبی الیه

ن گشت! باه ایاآوریم؟ البته نظریه فرها آگاه باشیم. این را از کجا بدست مینسبی فسیل

اماا د. گیارشناسی طبقات با تکیه بر نظریه فرگشت صورت مایترتیب تعیین تاریخ زمین

سایلی مدرک عمدة نظریۀ فرگشت سابقۀ فسیلی است. چرا باید قبول کنایم کاه ساابقه ف

هاای تار در دوراندهد کاه اشاکال ساادهمؤید نظریۀ فرگشت است؟ زیرا به ما نشان می

راین بنااب»اناد! هاای بعادی ظهاور کاردهو اشکال بعدی در دورانتر شناسی قدیمیزمین

ض ه است که فرگشت از آن حاصل شود ولی خاود بار فارسابقۀ فسیلی چنان تفسیر شد

 9«فرگشت مبتنی بوده است. نتیجه تنها دور باطل است.

 ولیکوفسکی امانوئل

هاای طوفاان و آتاشب تااریکی در سراسار زماین و مائاده ها افساانهچرا در بسیاری فرهنگ

افالطاون و روز دارد؟ چارا  360قادیمی ساال هاای خاورد؟ چارا در تقویمآسمانی به چشم می

کناد؟ امانوئال کرد که اکنون غاروب میگویند خورشید زمانی از جایی طلوع میهرودوت می



 نابخردی/ علم و  18

 

 بردةةورد دنیاهةةاولیکوفساکی کااه یااک روانکااو زادة روساایه اساات در کتااب خااود بااه ناام 

دهد. ادعای او ایان اسات کاه در طاول تااریخ های دیگر میها و سوالهایی به این سوالجواب

اناد. هاای باساتانی گاواه وقاوع ایان حاوادثاناد و نوشاتهی آسمانی وقوع یافتاهیک دسته بالیا

به دسات انتشاارات ماک مایالن  1950برخورد دنیاها که حاصل ده سال پژوهش است در سال 

پا کرد. گروهی از دانشمندان از جمله هارلو شااپلی و دیان ب. منتشر شد. این کتاب غوغایی به

م نویسنده را به شدت محکوم کردند. انتشارات مک میالن که مک الفلین منجم هم کتاب و ه

هایش مواجه بود ایان کتااب را کاه در آن زماان پرفاروش شاده باود باه با تهدید تحریم کتاب

ناویس کتااب را پذیرفتاه باود رقیبش انتشارات دابِل دِی واگذار کرد و ویراستاری را که دست

 اخراج کرد.

 فساکیشم جامعۀ علمی را برانگیخت؟ خالصۀ نظریاۀ ولیکواین کتاب چه داشت که این همه خ

مشاتری جادا  پیش از میالد ستارة دنبالاه داری از سایارة 1500از این قرار است: در حدود سال 

بار آن  ویدا کرد شد و با فاصلۀ بسیار کم از کنار زمین گذشت. دنبالۀ این ستاره با زمین تماس پ

د. چارخش ریخت زمین را چندین روز تاریک کرباله مینفت بارید. غبار و خاکستری که از دن

یان ناد شاد. اکزمین تحت تأثیر عبور نزدیک ستارة دنباله دار قرار گرفتب یا به کلی متوقف یا 

اغ شاد جزر و مدی و زمین لرزه شد؛ زمین دهای تکان ناگهانی موجب گردبادهای عظیمب موج

لیاه ؛ نظام طبقاات زماین بارهم خاورد. تخها فعاال شادندو دریاها به جوش آمدند؛ آتش فشان

د. ناحیاۀ هاای مغناطیسای زماین را معکاوس کردنادار و زمینب قطابالکتریکی بین ستارة دنباله

م را بر ها قطبی تغییر مکان داد. محور چرخش به جهت متفاوتی متمایل شد. این امر نظم فصول

شاود و باه تر ث شد سال طوالنیزد. زمین به مداری دورتر از خورشید منتقل شد. این مسئله باع

 بود.تر روز برسد؛ قبالً از این هم کوتاه 360

آفاتب  د. طاعونبها از مصر رخ دادار در هنگام خروج اسرائیلیاولین مواجهه با ستارة دنباله

ناد. شاکاف ها که در انجیل آمده است معلول تماس دنبالۀ ستاره باا زماین بودتگرگ و جز این

ها سارائیلیای احمر زمانی روی داد که زمین از حرکت باز ایستاد. شربت مّن کاه اهای دریآب

 ریخت.را در بیابان زنده نگاه داشت کربوهیدراتی بود که از ستارة دنباله دار فرو می
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باار  . اولایندومین باری که ستارة دنباله دار از کنار زمین گذشت پنجاه و دو ساال بعاد باود

 خش وقفه انداخت که یوشع در شهر الجیب باه خورشاید فرماان ایساتدرست هنگامی در چر

 داد.

 ستارة دنباله داری که این همه ویرانی به بار آورد همان سیارة زهره بود.

یضوی بدر حدود قرن هشتم پیش از میالد یک دسته تحوالت کیهانی دیگر روی داد. مدار 

کارد و  رهب مریخ را از مادارش خاارجزهره سبب شد که به سیارة مریخ بسیار نزدیک شود. زه

ل شاید منتقاحداقل در سه مورد آن را به نزدیک زمین آورد. زمین باز به مداری دورتار از خور

ود خاروز رساید. زهاره و ماریخ در مادارهای کناونی  365شد و سال به مدت فعلی خود یعنی 

 مستقر شدند و نمایش آسمانی به پایان رسید.

ولیکوفساکی  های باستانی استوار اسات.هاب روایات و نوشتهافسانه عمدتاً بر بردورد دنیاها

هاای منتشار شاد بارای نظریاۀ خاود اساتدالل 1955که در ساال  زیرورو شدن زمیندر کتاب 

بجاایی و آورد نظیار جاکند. شواهدی میشناختی ارائه میشناسی و دیرینشناسی و زیستزمین

د بسترهای خیز بودندب وجوی که زمانی اراضی حاصلهاب وجود صحراها در نقاطباال آمدن کوه

ماثالً رزیساتی متفااوت هاای ذغال سنگ در قطب شمال و بسترهای فسیلی با جانورانی از محیز

ان گار معکاوس شادن میادهایی با قطبیت معکوس که نمایاانتوندرا و جنگل( و تشکیل سنگ

 مغناطیسی زمین است.

دهاد. فهرسات اش به حیات خود اداماه میولی نظریهماردب  1979نوامبر  17ولیکوفسکی در 

 شود.هواداران ولیکوفسکی چندین مهندس و جمعی از اساتید دانشگاه را شامل می

 ذهن دوجایگاهی
مغز انسان دو نیمکرة مغزی چپ و راست دارد. هر نیمکره تاا حاد زیاادی باه اعماال بادنی 

سمت راست میدان دید و غیاره و مخالف آن مرتبز است. نیمکرة چپب دست و پای راست و 

کند. ولی یک بی نیمکرة راستب دست و پای چپ و سمت چپ میدان دید و غیره را اداره می

هاای تقارنی مهم وجود دارد. در اغلب مردم تواناایی تکلام اصاوالً در نیمکارة چاپ و تواناایی

سامت مغاز صادمه تقارنی در مواردی که یاک فضایی در نیمکرة راست قرار گرفته اند. این بی
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شود. این امر هنگاامی کاه خطاوط ارتبااطی اصالی باین دو نیمکاره در اثار دیده است ظاهر می

 جراحی قطع شوند بسیار بارزتر خواهد بود.

شاوند. هاای عصابی کاه راباز ناام دارناد باه هام مارتبز میرشاتههای دو نیمکره با کالف

رد صارع مغازی اسات. در بعضای از ماوابزرگ  ای یا رابزها جسم پینهترین این کالفبرجسته

یمکاره باه تا مانع گسترش حماالت از یاک ناند را قطع کردهها ای و سایر رابزشدید جسم پینه

 نیمکرة دیگر شوند. بررسی کنترل شدة بیمارانی که تحت این

 کند.اند حقایق جالب توجهی را در مورد طرز کار مغز آشکار میعمل قرار گرفته

ناد ناام توانمیه افراد شکافته مغزب شیئی را در نیمۀ چپ میدان دید نشان دهند نهنگامی که ب

 ا دسات چاپها بخواهند که شیء مشابهی را بآن را بگویند یا آن را توصیف کنند. وقتی از آن

ه در کاهاا بپرساند توانند این کار را انجام دهندب ولی وقتی از آنو بدون نگاه کردن بردارند می

یاد و شایء ها شیئی را در یک نیمۀ میادان دتوانند بگویند. اگر به آندارند نمیدست چپ چه 

پ ء نیمۀ چها شیئی را که مشابه شیمتفاوتی را نیمۀ دیگر میدان دید نشان دهندب دست چپ آن

یادان دیاد گویند که شیء نظیر آن را که در نیماۀ راسات مداردب ولی میمیدان دید است بر می

ه هار کامجزا است « شخصیت»دارند. گویی یک فرد شکافته مغز دارای دو  قرار دارد در دست

 یک مجموعه تجربیات خود را دارند.

ر در دیگر در مورد افراد شکافته مغز نشاان داده اسات کاه نیمکارة چاپ بیشاتهای آزمایش

الی ر حاداردب د استدالل متوالی و اعمال تحلیلی نظیر تفکر گام به گام و تجزیه به اجزاء مهارت

و  که نیمکرة راسات بیشاتر در زمیناۀ تصاور فضاایی و اعماال ترکیبای یعنای تشاخیص الگوهاا

هاای جور کردن اشیاء ماهر اسات. بررسای شاکافته مغازی اسااس علمای نظریاه پردازیوجفت

 آید.جولیان جِینزب روانشناس دانشگاه پرینستنب به شمار می

ایان عقیاده را اباراز  وجایگةاهیمنشأ دودآگاهی در فروپاشی ذهةن دجِینز در کتااب 

دیدنادب ها مایمطمئنااً انساان 10کند که بشر پیش از هزارة دوم قبل از مایالد خودآگااه نباود.می

کردنادب و مساائل را کردندب اساتدالل میدادند؛ فکر میشنیدند و به محیز واکنش نشان میمی

دادناد از آنچاه انجاام مای« د.نگریساتندر خاود نمای»کردند. اما درون بینی نداشاتند یاا حل می
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کردند که خودشان اعمال را انجاام کردند. هیچ حس نمیاحساس گناه یا پشیمانی یا غرور نمی

نداشاتند تاا « فضای ذهنی»کردند؛ نمی« در ذهن خود مسائل را بررسی»دهند. تدبیر نداشتند. می

وجود نداشت زیرا هماااه به مفهوم دیوانگی در آن زمان «. مسائل را با هم ترکیب کنند»در آن 

هاا شنیدند که به آناسکیزوفرنی مبتال بودند. مثل مبتالیان امروزی اسکیزوفرنی صداهایی را می

گوید که چه کنند. کندب به آنها میها را ریشخند میدهدب آنها را تسلی میدهدب آنهشدار می

. صادای خادایان از سامت راسات ها بودنداین صداها خدایان بودند. خدایان خود جزئی از آن

دادند که شد. خدایان اعمالی را انجام میها به سمت چپ منتقل میآمد و از طریق رابزمغز می

هاا را کردناد و آنها تجربیات را طبقه بندی میشود. آناکنون به نیمکرة راست نسبت داده می

 گرفت.میآوردند که اعمال فرد بر طبق آن انجام به صورت الگویی در می

کردند که هاب دیگر صدای خدایان به گوششان نمی رسید. شِکوِه میباخودآگاه شدن انسان

گویاد کاه چاه هاا میاند. دیگر این طور نبود که گویی مقامی باه آنها را رها کردهخدایان آن

 رهی و ظهاوکردند. جِینز فروپاشی ذهن دوجایگااندیشیدند و عمل میکار بکنند؛ باید خود می

اهد دهد. جِینز شوخودآگاهی را به تغییرات شدید شرایز در هزارة دوم پیش از میالد نسبت می

ی ساه ویژگا کناد. باه عاالوهاین نظریه را از متون قدیمی نظیر ایلیاد و عهد عتیاق اساتخراج می

عاباد یاا مکند که بر ذهنیت دوجایگااهی داللات دارناد. اوالً ماردمب بدوی را نقل میهای تمدن

سلحه اهرات و اساختند. ثانیاً مردگان خود را با غذاب لباسب جوماکن مسکونی برای خدایان میا

نادگان زاین عمل هیچ توجیاه روشانی نادارد جاز اینکاه »اند. کردندب گویی هنوز زندهدفن می

 الثااًث«. خواساتندها میشنیدند و شاید این صداها چنین وسایلی را از آنهنوز صدای ایشان را می

همیت باارز درک ا»های زیادی به شکل انسان وجود داشتند. ها و بتهای بدوی تمثالدر تمدن

نایم ها سار و کاار داشاتند دشاوار اسات مگار اینکاه فارض کهایی که با آنها برای فرهنگآن

 ند که گماانپرستیدها را به این دلیل میمردم بت« کمک و یاور صداهای وهم آور بوده باشند.

 شود.ها صادر میصداهای دوجایگاهی از آن بردندمی

یاباد. زدگیب هیپنوتیزم و اساکیزوفرنی مایهای جنجِینز آثار ذهن دوجایگاهی را در پدیده

برجسته ترین عالئم اسکیزوفرنی یعنی اوهاام صاوتیب تحلیال رفاتن وقاوف باه نفاسب احسااس 
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حااکی از یاک  –یری کنترل شدنب ناتوانی در تظاهرب آشفتگی در حاس زماانب خساتگی ناپاذ

 برای مغز هستند.تر سازمان ابتدایی

 روانشناسی فرا
کنااد و هااای خااراب را تعمیاار میکناادب ساااعتهااا را خاام مییااوری گلاار مرموزانااه قاشااق

هاومب  گویناد کاه د.د.کناد. میهاای در بساته قارار دارناد کپای میهایی را که در پاکتنقاشی

یگاری ناور شاد و از یاک پنجاره خاارج و از پنجارة دواسطۀ قرن نوزدهمیب یک بار در هوا ش

زناد و یم کندب باه خاناه زناگقراری میای که به سفر رفته بود احساس بیداخل شد. فروشنده

ی خاواب ها افتاده و دچار ضاربۀ مغازی شاده اسات. زنافهمد که زنش در همان موقع از پلهمی

هایی ندهد. چنین داساتاجرا روی میبیند که شوهرش تصادف کرده است و هفتۀ بعد این مامی

ن یک مدرک کنند. اما مجموعۀ حکایات را نمی توادریابی نقل میروانهای را در تأیید پدیده

 علمی به حساب آورد.

حت وجاود صاهای آزمایشی برای پای باردن باه اند با استفاده از روشای افراد کوشیدهپاره

علمای  دریاابی اعتباارهاا باه پاژوهش روان  آندریابی و تعیاین ماهیات و خاوانیروهای روان

 ببخشند.

در انگلستان تأسیس شد. از جملاه اعضاای  1882دریابی در سال گران روانانجمن پژوهش

آن هنری سیجویک فیلسوفب ف. و. ه. مایرز ادیب کالسیک شناسب و سار ویلیاام باارِتب سار 

ریکایی آن سه سال بعد تأسیس شاد الیور الج و سر ویلیام کروکس فیزیکدان بودند. انجمن آم

هاایی باا ها و اعمال خار ِ عادت ایشان پرداختند. جلساهو سایمون نیکامِ منجم عمدتاً به واسطه

هاای های فیزیکی معروف نظیر یوزاپیا پاالدینو و مارجری کراندون ترتیب دادناد. گاروهواسطه

نواختنادب اشایاء ها مای: ترومپتهای روان دریابی بودندهای معمول پدیدهتجسسی شاهد نمایش

باود کاه از  1*«اکتوپالسامی»کرد که همان ها را لمس میهای مرموزی آنشدندب دستبلند می

گران را گول ها تا مدتی بعضی از پژوهششد. بعضی از واسطههای بدن واسطه خارج میروزنه

                                                             
 م-شود. از بدن یک واسطۀ ارواح خارج میگویند در حین خلسه ماده چگالی که می -1
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هاایی ن بارمال شاد. واساطهزدندب ولی سرانجام افشاگران غالب شدند. شیادی پاالدینو و کراندو

گران اتا  نمایش را ترک کردند و به دادند از مد افتادند و پژوهشکه اعمال فیزیکی انجام می

 ای دیگر پرداختند.زمینه

یان دریابی جوزف بنکس راین است. رابی شک که پرنفوذترین چهرة تاریخ پژوهش روان

آرتور  پس از شرکت در سخنرانی سر 1920شناسی تحصیل کرده بود در دهۀ که در رشتۀ گیاه

دا گاالب ابتاکونان دویل به روح باوری عالقمند شد. زیر نظر روانشناس برجستهب ویلیام مک دو

درباارة  در هاروارد و بعد در دانشاگاه دوک در دارام واقاع در کارولیناای شامالی باه پاژوهش

روانشناسای آزمایشاگاه فرا همراه همسرش لوییزا ا. رایان 1935فراروانشناسی دست زد. در سال 

ل دهاۀ دوک را تأسیس کرد. دانشکدة فراروانشناسی که جانشین آزمایشگاه دوک شد در اوایا

م هاده هنوز در دارام و با حمایت بنیاد پژوهش دربارة ذات انسان تأسیس شد. این دانشک 1960

 کند.کار می

حاادسِ هااای ایشحساای را.ف.ح.( از آزمرایاان و همکااارانش باارای آزمااودن ادراک فااو 

ج کاارت کردند که هر پانتایی کارت استفاده می 25ها از یک دسته کارت استفاده کردند. آن

 پااتیا تلاهتهای مختلفی طراحی کردند دادند. آزمایشآن یکی از پنج نماد مختلف را نشان می

ایی را هاکوشایدند کاارتپااتی افاراد مایرا.ف.ح حوادث آینده( را بیازمایند. در آزماایش تلاه

را هاایی کوشایدند کارتبینی مایحدس بزنند که شخص دیگری دیده بود. در آزمایش روشن

 هاایی راکوشایدند کاارتآگااهی مایکس ندیده باود. در آزماایش پایشحدس بزنند که هیچ

وی شانس شد از ربینی میهایی که پیشحدس بزنند که هنوز انتخاب نشده بودند. تعداد حدس

 تحت آزماایش بود. بسیاری از افرادِپیش بینی می 25از  5د باید بیست درصد یا درست در بیاین

نس دخیال رسید کاه عااملی جاز شاامی امتیازاتی به مراتب بیش از این به دست آوردند. به نظر

 باشد.

هااا را بعضاای از چشاامگیر تاارین نتااایج در یااک رشااته آزمااایش بااه دساات آمااد کااه آن

یارسب دانشاجوی الهیااتب انجاام داد. هادف ی هاوبرت پایج.گ.پراتب دستیار رایانب بار رو

یارس را کاه در آزمایش پرات این بود که بفهمد آیا فاصله بر روشن بینی اثری دارد یاا ناه. پای
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های قبلی در آزمایشگاه امتیازات زیادی به دست آورده بود به ساختمانی که صد یاارد آزمایش

 هاا را بارالی کاه پارات در آزمایشاگاه کاارتفاصله داشات فرساتادند و از او خواساتند در حا

 300حدس درست از  119یرس در دسته اول های خود را ثبت کند. امتیاز پیگرداند حدسمی

امتیااز از او داشات. دساته دوم در  60شد انتظاار حدس بود؛ با استفاده از شانس محض تنها می

به مراتب باالتر از ساطت شاانس باود.  یرس کمتر شدب اما باز همیاردی انجام شد. امتیاز پی 250

حادس  558یارس در هار چهاار دساته یاردی انجام شدند. امتیاز کل پی 100دو دسته دیگر در 

 100000000000000000000000در  1حدس بود. احتمال شانسی بودن ایان نتیجاه  1850درست از 

 است.

روان  صاورت بگیارد راتوانایی تأثیر بر اشیاء فیزیکی یا حاوادث کاه تنهاا باه کماک فکار 
ر ه کارد کاه دهای پرتاب تاس استفادنامند. راین بر آزمودن ر.ج. از آزمایشجنبشی رر.ج.( می

ک وجاه یاکنند در آمدن تاس تأثیر بگذارند. به ایان ترتیاب کاه بخواهناد ها افراد سعی میآن
از همه  هامایشن آزخا  یا ترکیبی از چند وجه تاس باال بماند. آن چه به نظر راین در نتایج ای

ول ه بیشاتر طاتر آمد خود امتیازات نهایی نبودند بلکه الگوی امتیازگیری بود. هرچه جلساجالب
 شااد. بررساای صاافحات ثباات امتیاااز نشااان داد کااه میاازانکشااید میاازان موفقیاات کمتاار ماایمای

نی ایییماۀ پاامتیازگیری هم از ستون چپ به ستون راست و هم از نیمۀ باالیی هار دو ساتون باه ن
ابال باه شاکل ق»کند. افت از ربع باالیی سمت چپ به ربع پایینی سمت راسات صافحه افت می

 بود.« توجهی با معنی

هاای حادس کاارت ا.ف.ح. افات مشاابهی در میازان بررسی صفحات ثبت امتیاز آزماایش
ئام عال»نامیاد و آن را یکای از  اثةر افةتامتیازگیری نشان داد. راین این الگوی امتیازگیری را 

 ( خواند.2روان دریابی رپسی*های پدیده

رد های اول در دوک انجام شادند ماوهای حدسِ کارت و پرتاب تاس که در سالآزمایش
 شوند:انتقاد شدید قرار گرفتند. اعتراضات متداول به چهار دسته تقسیم می

در دساترس عماوم قارار  1930های ا.ف.ح در اواخار دهاۀ وقتی کارت -اشارات حسی -1
ت مشاهده کردند که در بعضی شرایز نوری نماد روی کارت از طارف دیگار آن گرف

قابل رؤیت است. این نکته حائز اهمیت است که افرادی که هنگاام نزدیاک نشساتن باه 
                                                             

 م-حرف یونانی پسی نماد پدیده های روان دریابی به شمار می رود.  - 2
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نشستند امتیازی بیش از ها میآوردند وقتی دور از آنها امتیاز زیادی به دست میکارت
 کردند.حد شانس کسب نمی

بعدی های شد. آزمایشهای نخستب ثبت تماماً با دست انجام میروز در –خطای ثبت  -2
نفع  ل دارند بهاند که کسانی که به ا.ف.ح. معتقدند تمایهای دیگر نشان دادهدر دانشگاه

 کنند.ا.ف.ح. در ثبت خطا کنندب یعنی موارد صحیت کاذب را ثبت می

ایش  باشاند فارد ماورد آزماها واقعااً تصاادفی ناگر هدف -انحراف در طراحی آزمایش -3

 وجیاه کارد.تاوان امتیااز بهتار از شاانس او را بادون اساتفاده از پسای تمزیتی دارد و می

ن آشاکار کردند که نارسایی این روش برای تصادفی بودها را با بر زدن دسته میکارت

یز هدف ها بررسی نشده بود و برای خنثی کردن اثر آن ناست. وجود ساییدگی در تاس

 نظم معینی تغییر داده نشده بود.با 

ت یاازی نیساناگر آزمایشگر یا فرد مورد آزمایش ریا هر دو( تقلب کرده باشند دیگر  -تقلب -4

د تردیاد که برای توجیه امتیازهای زیاد دست به دامن پسی شویم. صداقت رایان هرگاز ماور

باوده  ممتاازیشاوندگان گاران و آزمایشقرار نگرفته است؛ سوء ظن عمدتاً متوجه آزمایش

یلازب در واست که شهرت کمتری داشته اند. س.ا.م. هانسالب اساتاد روانشناسای در دانشاگاه 

یارس در دهاد کاه هاوبرت پایمی نشاان ا. ف. ح.: یک برآورد علمةی کتاب خود به نام

 ه به اتااقیتوانسته با برگشت سریع و نگاه از پنجرپرات چگونه می-یرسآزمایش معروف پی

او  رایان و همکاارانش باا فارض 11باود تقلاب کناد.ها نجا مشغول ثبت کارتکه پرات در آ

ان ها در قبال تقلب ایان اسات: کاافی نیسات نشامخالفت شدیدی کردند. موضع عمومی آن

 توانسته تقلب کند؛ باید نشان دهید که او تقلب کرده است.دهید که فردی می

. خشیده اندبای بهبود نحو قابل مالحظه های خود را بهها روشفراروانشناسان با گذشت سال

تصاادفی  ها را به جای بر زدن به کمک جادول ارقااماکنون هنگام استفاده از کارت ترتیب آن

 کنند.تعیین می

دهناد تاا هاا را منظمااً تغییار میشاود و هادفپرتاب تاس به جای دست با ماشین انجاام می

الش وردن شش ت فرد مورد آزمایش ابتدا برای آها را خنثی کنندب مثالًهرگونه انحرافی در تاس

 کندب بعد برای پنجب و به همین ترتیب.می
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کنناد. بعضی از آزمایشگران به جای کارت و تااس از تجهیازات پیچیاده تاری اساتفاده می

کارد از هماۀ آنهاا های تحقیقات علمی بوئینگ کار میهلموت اشمیت که سابقاً در آزمایشگاه

ی انجاام های تولید اعداد تصادفهای خود را به کمک دستگاهت. اشمیت آزمایشاستر برجسته

ن دو از هاای رادیاویی اسات و ایاها تجزیۀ رادیواکتیو و یاا پارازیاتدهد که اساس کار آنمی

اد چهاار آگااهی ترتیاب دروند. در آزمایشای کاه بارای پایشبهترین منابع تصادفی به شمار می

ها خواست شدند و از آنایش نشان داد که با ترتیب تصادفی روشن میچراغ به افراد مورد آزم

فی اعاداد شود و برای آزمودن ر.ج. ترتیب تصادکنند که بعداً کدام چراغ روشن می  بینیپیش

راست یاا  تقی در گوشها ارائه کرد که از لحاظ صوتی به شکل تق( را به آن1-و  1ر+ دوتایی

ش شاد. از افاراد ماورد آزمااییاک قلام ثبّاات نمایاان مای چپ و از لحاظ تصویری به کماک

نیکی خواست بکوشند کاری کنند که یکی از اعداد بیشتر ظااهر شاود. مزایاای ایان روش مکاا

 ین نگاهشدة آزمایشب عالوه بر اطمینان از تصاادفی باودنب یکای ایان اسات کاه امتیااز را ماشا

 وتااهنسابتاً ک رود و دیگر این که در زماندارد و به این ترتیب احتمال خطای ثبت از بین میمی

قیاق دهای بسیار زیاادی باه عمال آورد. افاراد ماورد آزماایش حتای در شارایز توان آزمونمی

زی بهتار امتیازی کسب کنند که از برآورد شاانس باه نحاو بااراند های اشمیت توانستهآزمایش

 است.

 و« علمای»ثلث برماوداب طاالع بینای توان همچنان ادامه داد: قدرت هرمب ممی این فهرست را

توانیاد مطمائن می قس علیهذا. در گذشته نظریات عجیب بسیار فراوانای وجاود داشاته اسات و

ود را ی تخیال خاباشید که در آینده هم تعداد بیشتری پدید خواهد آمد. تا وقتی که انسان توانای

 حفظ کند هیچ فهرستی هرگز کامل نخواهد شد.

نماایی درجاات متفااوتی دارناد. ایم از لحاظ موجهاینجا خالصه کردهای که در هفت نظریه

دانند. بیشتر مردمب به جز اقلیتای کوچاک کاه معنی میتخت را کامالً بیتقریباً همه فرضیۀ زمین

آهنگ و فضانوردان باستان در میان تاودة کنند. زیستگرایی را رد میخاموش نیستب آفرینش

که برای ناشران و دالالن بسیار پرمنفعت باشندب اما عدة زیاادی هام مردم آن قدر طرفدار دارند 

هاای پسای را شمارند. مدافعان ولیکوفسکی و پدیدههستند که یک یا هر دو موضوع را یاوه می
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توان یافت. بسیاری از مردم قبول کردگان نیز مینه تنها در میان مردم عادی بلکه در بین تحصیل

 گیرد.ن جِینز در این فهرست قرار میندارند که اصوالً جولیا

یاک  ارناد ازهمۀ این موارد علی رغم تفاوتی که در پذیرش اولیه و میزان پشتیبانی با هام د

 اند.علمها شبهنظر به هم شبیه هستند. همۀ آن
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 فصل دوم

 ؟سودازده یا انقالبی
 

گالیلاه و  عجیب و غریب غالباً خاود را باا بزرگماردان علام نظیار« علمی»های مؤلفان نظریه

رد زماانی ماو پردازند که ایان بزرگماردان نیازها داستان را چنین میکنند. آنپاستور مقایسه می

ظار ننماود اکناون بادیهی باه تحقیر و تمسخر جامعۀ علمای بودناد. آن چاه زماانی مساخره مای

 رسد. کفر دیروز معتقدات امروز شده است.می

گاان رهیختزمانی که گالیله هیئت کپرنیکای نجاوم را پاذیرفت باا مخالفات قابال مالحظاۀ ف

فیلساوف  رو شد. در آن هنگام تفکر ارسطویی بار دنیاا حااکم باود. ارساطوببهروزگار خود رو

ب مااه و خورشاید –داد که زمین مرکز جهان است و همۀ اجرام ساماوی یونانیب چنین تعلیم می

رام رد. ایان اجاتوان به وجود آورد یا از بین بمی چرخند. اجرام زمینی رادور آن می - ستارگان

 جرام ساماویاو شکل ناکاملی دارند. لیکن اند گیرند. بی نظمدر معرض تغییر و تالشی قرار می

هاا بار آن اپذیرناد.کراتی ایجاد نشدنیب از بین نرفتنیب فسادناپذیرب تغییرنیافتنیب کامل و خدشه ن

 اصولی حاکم است که با اصول ناظر بر حرکات زمینی فر  دارند.

با ارسطوئیان اعالم کرد که اجرام سماوی از هماان جانس اجارام زمینای گالیله در مخالفت 

هاای مااهب ها حاکم است. تلساکوپی سااخت کاه باا آن میشاد کاوههستند و همان قوانین بر آن

هاای خورشایدی و های خورشیدب چهاار قمار مشاتری و اهلاه زهاره را مشااهده کارد. لکاهلکه

هاای یری و کماال ساماوات. قمرهاای مشاتری مثاالهای ماه شواهدی بودند علیه تغییرناپاذکوه
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چرخید. چرخش یک جرم سماوی به دور جرمی دیگر بودند که خود نیز گِرد چیز دیگری می

اهله زهره مدرک محکمی به سود مرکزیات خورشاید بودناد. بعضای از همکااران دانشاگاهی 

اصرار داشتند کاه ایان  گالیله قبول نکردند که در تلسکوپ نگاه کنند. سایرین نگاه کردند ولی

هاب خطاهای باصرة ناشی از تلسکوپ است. سرانجام گالیله را به دادگاه تفتیش عقایاد رم پدیده

 احضار کردند و به او فشار آوردند تا از طرز تفکر کپرنیکی برگردد.

ۀ خود و نظریالویی پاستورب دانشمند بزرگ قرن نوزدهمب به دلیل کارش در مورد پیدایش خودبه

خود نظریاه ای کروبی امراض با خصومت همکاران دانشمندش روبرو شد. نظریاۀ پیادایش خودباهمی

 ود آورد. ازهای زناده را باه وجاتواند در شرایز خاصی ارگانیسمجان میگوید مادة بیاست که می

نناد تواهاا مایفاتهاا و ساایر آزمان یونانیان تا پایان رنسانس بسیاری عقیده داشتند که الروهااب کارم

ب یولوژیستخود در جسم رو به فساد و یا چوب در حال پوسیدن ایجاد شوند. ون هلمونت فیزخودبه

یاا  اناه گنادمتوان با قرار دادن یک کهنۀ کثیف و چناد دمی در قرن شانزدهم اعالم کرد که موش را

یادایش ه پای پنیر در یک محفظه به وجود آورد. از اوایال قارن هجادهم باه بعاد ماردم دیگار باتکه

 تری و کپاکهاایی نظیار بااکخود موش و الرو اعتقاد نداشتندب ولی در مورد میکروارگانیسامخودبه

خود باه ودباهختوانناد هاا مایکردند این ارگانیسامتردید همچنان باقی بود. کسانی بودند که فکر می

 کردند.وجود آیند و کسانی نیز بودند که این نظر را رد می

دان طبیعیا فلایکس آرشامید پوشاۀزدهم زمانی به اوج خود رسید کاه جدال در نیمۀ قرن نو

خاود ادعا کرد که در یک ظرف استریل و عاری از آلودگی توانسته است که پیادایش خودباه

دة آلای حال هایی حاوی مارا مشاهده کند. روش او از این قرار بود: فالسکها میکروارگانیسم

ن وجاود داد تاا هار میکروارگانیسامی کاه از پایش در آها گرماا شده تهیه کردب آن قدر به آن

ای هارگانیسامهاا را بااز کاردب اها را مهر و موم کرد. هنگامی کاه دَرِ آنداشت نابود شدب و آن

یارا ماایع ای یافت. از کجا آمده بودند؟ ممکن نبود کاه تماام مادت آن جاا باوده باشاند ززنده

یارا حتای زکردن از طریق هاوا وارد شاده باشاند استریل شده بود. امکان نداشت که هنگام باز 

. او هایی هم که در ارتفاع زیاد نزدیک یک یخچاال طبیعای بااز شادند وجاود داشاتندفالسک

 ها در مجاورت هوا از هیچ پدید آمدند.نتیجه گرفت که آن
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شاد کاه  هایی زد و متوجهپاستور با این نتیجه گیری مخالفت کرد و خود دست به آزمایش

 . پس وجاودها میکروارگانیسم به وجود نمی آیدکنند در تمام آنها را باز میر فالسکوقتی د

ها رگانیسامها کافی نیست. پاستور نتیجه گرفت کاه گرچاه میکرواهوا به تنهایی برای ایجاد آن

بااز  به هنگام وهای هوا به طور یکنواخت پراکنده نیستند اما در هوا وجود دارند در تمام قسمت

هاا لتارهای خمیده گاردن و فیهایی که با فالسکشوند. آزمایشدن در فالسک وارد آن میکر

 انجام شد این نظر را تأیید کردند.

ز ها اهبیعلمی فراتر رفت. مذهای پوشه و پیروانش تسلیم نشدند. اختالف از محدودة حلقه

ش الهای د مجادد آفارینخود تأییاپاستور طرفداری کردندب زیرا در حملۀ او به پیادایش خودباه

ه هاا مساخراماهگرفتناد. پاساتور را در روزنها جانب پوشه را میدیدند. ماتریالیستحیات را می

ه میسایون باکردند. آکادمی علوم فرانسه کمیسیونی را مأمور تعیین نتیجۀ ایان اخاتالف کارد. ک

 نفع پاستور رأی داد.

کی امعاۀ پزشاجرو شد. بهبا مخالفت رو وقتی پاستور نظریۀ میکروبی امراض را ارائه داد باز

سان یا کوپیب اناز ابتدا از پذیرش آن سر باز زد. چگونه ممکن بود ارگانیسمی با اندازة میکروس

ند باعث شبیه بود هایی که تا این حد به هماسبی را از پا بیاندازد؟ و چگونه ممکن بود ارگانیسم

 یه کنند؟ف یک بیماری با بیماری دیگر را توجباشند یا اختالها بروز انواع مختلف بیماری

 ها علیمکار قبلی پاستور در مورد تخمیر و گندیدگی نشان داده بود که میکروارگانیس

ود هام خاتوانناد تاأثیر عمیقای داشاته باشاند و در اعماال بیوشایمیایی شاان مایرغم اندازه

ول هاا را در طاکاروبتخصص زیادی دارند. پزشکان باز قانع نشدند. حتی هنگامی کاه می

 دانناد بلکاهها را علت بیمااری ندادند که این میکروببیماری موجود یافتند باز ترجیت می

ه س از آن کآورند و یا پها یا به بدن حمله میمعلول و مالزم آن به شمار آورند؛ میکروب

پزشاک  آیناد. کاار پاساتور وخود در بادن پدیاد مایها را تغییار داد خودباهبیماریب بافت

یل سایاه هاا را قاانع کارد. باساآلمانیب رابرت کخب در مورد بیماری سیاه زخم سرانجام آن

شان نشد به صورت خالص مجزا کردند و زخم که همیشه در خون جانوران بیمار یافت می

 دادند که این باسیل به تنهایی قادر به بازآفرینی بیماری است.
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ایی های ادعتوان گرفت؟ به نظر انقالبیه درسی میاز تجربۀ کسانی چون گالیله و پاستور چ

ردا هاای فاهاا و پاساتوراماروز ممکان اسات گالیلاههای ما درس مذکور این است که سودازده

جامعۀ  اشتند کهها درست همان رفتاری را ندباشند. آیا جامعۀ علمی زمان گالیله و پاستور با آن

ته هاا حاق داشارند؟ و آیا بعداً ثابت نشد کاه آنعلمی معاصر با ولیکوفسکیب راین و سایرین دا

ب گاذاریمیاند؟ شاید روزی حقانیت نظر بعضی از این افراد که به عنوان ساودازده کنارشاان ما

 انی کاه باهطور که ما امروز به ریاش کسامعلوم شود؛ و آن وقت اخالف ماب به ما بخندند همان

ان قادیم خندیم. بهتار باود کاه دانشامندیخودی معتقد بودند ممرکزیت زمین یا پیدایش خودبه

نشامندان دادند. حاال هم به صالح داکردند و تعصب کمتری به خرج میاین قدر کله شقی نمی

 معنی انعطاف بیشتری نشان دهند.است که در برابر عقاید دور از ذهن و حتی بی

ۀ ار جامعاکه رفتا کنند. یکی اینهای ادعایی ما در توسل خود به تاریخ دو فرض میانقالبی

یلاه چاون گال علمی با گالیله و پاستور کم و بیش غیرمنصفانه بوده است. و دیگر این که کسانی

تاوان ایاراد گرفات. می آمدند. به هار دو فارضمی و پاستور در روزگار خود سودازده به شمار

 باید هرکدام را جداگانه در نظر بگیریم.

ا اساتور رپصافانه باود؟ ایان کاه گالیلاه را کلیساا و کجای رفتاار باا گالیلاه و پاساتور غیرمن

جاا چاه در اینآیاد. آنزجر دادند به هیچ وجه اتهامی علیه جامعۀ علمی به شمار نمیها روزنامه

را  الفت علمیها داشتند؛ باید مخمطرح است رفتاری است که همکاران دانشمند این افراد با آن

ود کاساتی دانست. دانشمندان آن زماان از چاه نظار از خااز مخالفت مذهبی و یا مردمی متمایز 

 جوجاناه ولکارد تسالیم شاوندب نشان دادند؟ ظاهراً اتهام آنها این است که وقتی منطق حکم می

اساتور پالیله و سرسختانه سر باز زدند. البته سرانجام تسلیم شدندب در غیر این صورت هرگز از گ

سالیم تنکاه بایاد هراً کوتاهی آنها این بود که به محاض ایشد. ظابه نام پیشتازان علم تجلیل نمی

 شدندب نشدند. بیایید ببینیم آیا این اتهام رواست.می

خاودب آکاادمی علاوم در تصامیم گیاری باه نفاع پاساتور بهدر مورد پاستور و پیدایش خود

دید هایش را باز کردب توان گفت که عجله کرد. وقتی پوشه درِ فالسکدرنگ نکردب حتی می

دقتی او نسابت داد. در ها میکروارگانیسم وجود دارد. پاستور نتایج پوشه را به بیکه در همۀ آن
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واقع پوشاه باه ایان دلیال باه نتاایج خاود رساید کاه از محلاول متفااوتی اساتفاده کارد. پاساتور 

هایش را با عصاره مخمر انجام داد که استرلیزه کردن آن به کمک حرارت بسیار ساده آزمایش

است. پوشه از عصارة یونجه استفاده کرد که استرلیزه کردن آن خیلای دشاوارتر اسات. درجاه 

های پوشاه کاافی های فالسککرد برای کشتن میکروارگانیسمحرارتی را که پاستور اعمال می

گرفتند. مقاومت باسیل یونجاه در برابار ها در حضور اکسیژن باز جان مینبود و میکروارگانیسم

رغام شاواهد دین سال بعد کشف شد. بنابراین دانشمندان آکادمی فرانسه نه تنها باهجوشیدن چن

خردکننده تصمیمی علیه پاستور نگرفتندب بلکه در واقع بر مبنای شواهدی که معلوم شد ناکاافی 

 بوده به نفع او رأی دادند!

سااتیدی اع از اظاهراً مؤلفان ما در مورد گالیله و تلسکوپ وضع بهتری دارند. مطمئناً در دفا

شاود؟ تلساکوپ هام شاود گفات. مایکه از پذیرش مدرک تلسکوپ سر باز زدند چیزی نمی

کند که با چشام می مانند میکروسکوپ یک وسیلۀ نوری است که ما را قادر به دیدن چیزهایی

باه ماا  چیازی را کنیم معتقدیم دقیقاً همانمی غیرمسلت نمی توانیم ببینیم. وقتی با تلسکوپ نگاه

ر تلسکوپ ب دهد که واقعاً در مقابل عدسی است. پایۀ این اعتقاد چیست؟ این است کهنشان می

 ترا تشاری کند. این قوانین رابطۀ شیء و تصویر آن را در تلسکوپمی اساس قوانین اپتیک کار

یمب کناکناد مسالم فارض مایکنند. امروزه نظریۀ اپتیکی که تلسکوپ بر اساس آن کاار مایمی

م. ولای کند که در صحت تصاویر تلساکوپی تردیاد کنایگاه به ذهنمان خطور نمیهیچبنابراین 

هنگاامی کاه  1ای در اختیاار نداشات.وقتی گالیله تلسکوپش را ساخت نظریۀ اپتیکی جاا افتااده

ز راه اای دسات یافتاه اساتب ها به چنین وسایلهتراش هلندی با ترکیب عدسیشنید یک عدسی

 ساخت.آزمون و خطا تلسکوپش را 

ورتار گالیله بیشتر بر این اساس که تلساکوپ جزئیاات اشایای آشانایی را کاه در فواصال د

در ماورد  کارد.دادب از کااربرد آن در نجاوم دفااع مایمی زمینی قرار داشتندب به درستی نمایش

ا کاه رتوان گفت به اشایاء نزدیاک شاد و دیاد کاه آیاا واقعااً مشخصااتی اشیاء روی زمین می

الیلاه دهدب دارند یا نه و باه ایان ترتیاب صاحت کاار تلساکوپ را آزماود. گمی تلسکوپ نشان

 د در ماوردکرد که اگر تلسکوپ در مورد اشیاءِ زمینی درست کار کناد مسالماً بایااستدالل می

 اشیاءِ آسمانی نیز به همان خوبی عمل کند.
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باروز  از خاود هاای زیاادیهاا و اعوجااجنمااییاما مسئله این بود که تلسکوپ گالیلاه کاج

ساطت مااه  رساید کاهنظر می های دوگانه داشت. به عالوه بههای رنگی و تصویرداد. حاشیهمی

ی پوشیده از کوه ولی حاشیۀ آن صاف اساتب هرچناد کاه حاشایۀ مااه بار اثار حرکاات نوساان

کاه شادندب در حاالیکارد. مااه و سایارات در تلساکوپ بازرگ مایرلیبراسایون( آن تغییار مای

رنگای و های رسایدند. بعضای از ایان نتاایج رماثالً حاشایهتر به نظر مایثابت کوچک ستارگان

ارات نسابی سایهای تصویرهای دوگانه( ناشی از نقائص تلسکوپ گالیله بودند. بقیه رمثالً اندازه

پتیکای اشدند.گالیله بادون یاک نظریاۀ می مشاهده شده ناشیهای و ستارگان( از ماهیت پدیده

شااهدة مهاا را توضایت دهاد. چاون راهای بارای نماییها و کجست دلیل اعوجاجتوانجامع نمی

توانسات باه روش تجربای تعیاین کناد کاه چاه وقات اجرام ساماوی از نزدیاک نداشاتب نمای

ناوری  دهد و چاه موقاع موجاب توهمااتطور که واقعاً بودند نشان میتلسکوپش چیزها را آن

ت؟ گالیلاه ول کرد ولای صاافی حاشایۀ مااه را نپاذیرفهای سطت ماه را قبشود. چرا باید کوهمی

 پاسخ شایسته ای نداشت.

استور الیله و پگبینیم که مخالفت دانشمندان وقت با به این ترتیب با نگاه دقیقی به تاریخ می

ریاات و خواهند بااور کنایم احمقاناه و غیرمنطقای نباوده اسات. اگار نظها میقدر که بعضیآن

ر ه این خاطبدندگی یا تنبلی جامعۀ علمی نبودب بلکه واندند به دلیل یکهای قدیمی ریشه دروش

الیلی دای قدیمی هها استفاده کنند. برای پذیرش دیدگاهبود که توانسته بودند سالیان دراز از آن

شادند. در شدند با مخالفت مدللی روبارو میهای جدید مطرح میوجود داشت و وقتی دیدگاه

 ود.پذیرفت غیرمنطقی بی عقاید گالیله و پاستور را بدون جدل میواقع اگر جامعۀ علم

مندان دهاد کاه گالیلاه و پاساتور در زماان خاود دانشاموشکافی تاریخ این را هم نشاان مای

ساتند. نگریها را باه چشام یاک ساودازده نمایرفتند. بسیاری کسان آننامی به شمار میصاحب

را  ناه گالیلاه گیرناد. امااآیندب غالبااً نادیاده مایمیدانشمندان کسانی را که سودازده به حساب 

 د.ها توجه کرنادیده گرفتند و نه پاستور را. همه موافق بودند که باید به کار آن

هاا را نادیاده گرفتناد. یکای از مسلماً علم پیشتازان دیگری داشت که در روزگاار خاود آن

در یاک مجلاۀ گمناام خااک هاا ها گرگور مندل اسات کاه کاارش در ماورد وراثات ساالآن
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توان گفت هرکسی که در آن زمان تصادفاً کار مندل را خواناده باشاد خورد. با این حال میمی

اهمیت تلقی کرده باشدب ولی آن را کار یک سودازده به شمار را نادرست یا بیممکن است آن

 نیاورده است.

ناوز نیسات کاه ه سودازده یک انقالبیای نیست که از او پشتیبانی کرده باشند. انقالبیب سودازده

رگز موفاق هد و تاریخ ها دو گروه متمایز از اهل تفکرانها و انقالبیزمانش فرا نرسیده باشد. سودازده

اه ودازده نگاساهای قدیم به چشم نشده است که یکی را به دیگری تبدیل کند. امروز هم به سودازده

ف گاال ن ناوزدهمی زماین توخاالیب فرانسایس جاوزکنند. کاپیتان جان کلیوز ساایمز مادافع قارمی

ب و نی او بودنادها طرفدار نظریۀ یاخ کیهااخوانیب هانس هوربیگر که نازیعلم جمجمهگزار شبهبنیان

 2اند.از آن جمله گرای قرن بیستمجرج مک کریدی پرایس بزرگترین آفرینش

 هاایدیشاهد بااز شناساند. انهمیشه برای دانشمندان آسان نیست که یاک انقالبای را در باین خاو

 –دان رای دانشامنباشود که غیرعملی هستند. نمایندب ولی بعداً ثابت میبسیاری در ابتدا نویدبخش می

تاا تااریخ  تر است. ممکن است مجبور باشیم صابر کنایمپیدا کردن یک سودازده خیلی آسان –و ما 

 کنیم. ها صبردهستیم برای تعیین سودازها چه کسانی هستندب ولی ناچار نیتصمیم بگیرد که انقالبی

ح  باه اصاطالها از نظریاتی که دانشمندانِکنند که نظریات آنها گاهی استدالل میسودازده

ن نیسات. دانشامندان از نوترینوهاایی ساخن باه میااتر کنناد عجیاب و غریابرسمی مطرح مای

تار ر ساریعزنناد کاه از ناومای هایی حرفآورند که جرم و بار الکتریکی ندارندب از تاکیونمی

ه چیز از کنند که همهایی صحبت میروندب از سیاهچالهکنند و در زمان به عقب میحرکت می

یگر پیشای های خاود از یکادکوشند در غرابت اندیشهبلعند. گویی میجمله امواج نوری را می

باول داریام قهماۀ ماا » :دان دیگری گفتدان برجستهب زمانی به فیزیکبگیرند. نیلز بورب فیزیک

یاب و قادر عجکه نظریۀ تو عجیب و غریب است. مسئله مورد اختالف ما این است کاه آیاا آن

کناد مایبنابراین علم از نظریات عجیب و غریب پرهیاز ن« غریب هست که بتواند درست باشد.

 ولی باید از در درست غرابت وارد شد.

اند یاا بارعکس کنند که سابقاً در علم ظاهر شدهه میها از عقایدی استفادبینیم سودازدهگاهی می

هاایی کنند که سابقاً در کار یک سودازده ظاهر شده است. استداللدانشمندان از عقایدی استفاده می

هاایی اسات کاه منجماان بازرگ اعصاار کند بازماندة استداللکه وولیوا علیه حرکت زمین اقامه می
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ر قارن دوم مایالدی و تیکوبراهاه در قارن شاانزدهم باه کاار گذشته از جمله کلودیوس بطلمیاوس د

اناداختیم کرد وقتی شیئی را به طور عمودی بااال مایبردند. به قول این منجمان اگر زمین حرکت می

اناداختیم در مسایر عماود بار کرد و شیئی که از یک بارج پاایین میدر امتداد همان خز سقوط نمی

ای که روی زمین و زیر آن شیء بوده در حین سقوطِ شایء ورد نقطهافتادب زیرا در هر دو مزمین نمی

کاردب یعنای در جهتای کاه حرکت کرده است. از آن گذشته اگر زمین از غرب به شر  حرکت می

شاد گلولاه اش گاه توپی کاه باه سامت غارب شالیک مایبرای توجیه ظاهر آسمان الزم استب آن

توانستند خاود در حال پرواز نمیهای د. ابرها و پرندهخوردورتر از شلیکی به سمت شر  به زمین می

ماندناد. ماردم زماین هماواره وزش یاک بااد را به زمین برسانند و همیشه در سمت غرب عقاب مای

کند بادی بار صاورت خاود سوار وقتی حرکت میکردندب همانطور که یک اسبشرقی را حس می

صااخره هاااب  –چیزهااای روی آن  کاارد همااۀکنااد. ساارانجام اگاار زمااین حرکاات ماایاحساااس ماای

 شدند.کنده و پرتاب می –هاب حیوانات و گیاهان ساختمان

عنای وقتای ی 1930ها وقتی بار اول ارائه شادند پاذیرفتنی بودنادب ولای در ساال این استدالل

ود. ود دیاده باخاها را مطرح کرد دیگر چنین نبود. تا آن موقع علم تغییرات زیادی به وولیوا آن

گفتگاو ام اش باه ناها را سیصد سال پیش در رساالهین نکته که گالیله این استداللبه خصو  ا
ال حاگانِ در هاا و پرنادرد کرده بود. اشیاءِ در حاال ساقوطب پرتاباه دربارة دو نظام اصلی عالم

حرکاات  پرواز به سیستم متحرک زمین تعلق دارند و چون اجزای این سیستم هستند عاالوه بار

هااا و کننااد. گالیلااه در مااورد افتااادن صااخرهحرکاات نیااز شاارکت ماایمحسااوس خااود در کاال 

 زها کافیها از زمین چنین استدالل کرد که نیروی گرانش برای محکم نگاه داشتن چیساختمان

گرفات.  های قادیمی در موضاع بسایار بهتاری قاراراست. پس از نیوتونب علم برای رد استدالل

ه ساودازده با شاود او یاکگیرد. این امر باعث مینمی کدام از این مسائل را در نظروولیوا هیچ

 شمار آید.

 یاک بعاداً و شادند ظااهر رسامی علمی متون در عقاید نخست آوردیم اکنون که مثالی در

 ساودازده یاک کاه ایعقیاده :افتدمی اتفا  مسئله عکس گاهی. کرد استفاده هاآن از سودازده

 هاایویژگی تعیاین علمِشابه یعنی خوانیجمجمه. آمیزدمی رسمی دانش با بعدها کندمی مطرح

 در مختلاف عملکردهای که شد بنا اصل این اساس بر جمجمهب هایبرجستگی روی از نفر یک
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 مغاز ناوین پاژوهش در بنیاادی اصال موضوع این اکنون. اندگرفته جا مغز مشخص هایقسمت

 .است

 دنیاا به اشعقیده قبوالندن در که کسی گفت انیزم گراآفرینش پرایسِ کریدی مک جرج

. خواننادیم پیغمبار را او شادب موفق وقتی ولی گیردبمی نام «سودازده» است روروبه دشواری با

 ایان اگر و نیستند کنندبمی بینیپیش که اموری وقوع سبب پیغمبران. نه پیشتاز ولی آری پیغمبر

 را ایدهعقیا اول باار کاه ایساودازده. باود نخواهناد( سرزنش یار تمجید سزاوار دهند رخ امور

 درساتی کااربرد عقیاده آن بارای علام این کاه ولو ماندب خواهد سودازده همچنان کرد پیشنهاد

 مخادوش ار الهفاتهَشَال کاار و رسمی علمی کار میان مرز گاه که دالیلی از یکی. باشد یافته

 است یموقع این و شوندمی سودازده به بدل دانشمندان خود تاوقا گاهی که است این کندمی

 کاه دارد حکایات مواردی از تاریخ. نهندمی فراتر خود تخصص و رشته گلیمِ از را پا هاآن که

 لولاۀ سار. اسات کارده رفتاار غیرعلمای دیگار رشاتۀ در و علمای تحقیاق رشاتۀ یاک در فردی

کارهاااایش درباااارة تاااابش  دلیااال باااه الج الیاااور سااار. اسااات اسپینتاریساااکوپ و کاااروکس

فریاب  سیم داشت معروف است. هر دو نفرالکترومغناطیسی و سهمی که در توسعۀ تلگراف بی

های یادههایی کرد و نتیجاه گرفات کاه پدها را خوردند. کروکس با د. د. هوم آزمایشواسطه

ه را س کاوک واساطواسطهب فو  عادی هستند. زمانی که سایر ناظران آمااده بودناد کاه فلاورن

ه باشیّادی قلمداد کردهب کنار بگذارندب کاروکس از صاداقت او و حقیقات تجسام بخشایدنش 

گرفت و باه  گری یوزاپیا پاالدینو قرارکرد. الج تحت تأثیر واسطهدفاع می« کیتی کینگ»روح 

« اوراءاز ما»شدت اعتقاد یافت که پسارش ریموناد از طریاق گالدیاس اوسابورن لئوناارد باا او 

 کند.صحبت می

و باه گار اتریشای قارن ناوزدهم باود. ادان و صانعتبارول کارل فون رایشن باخ یک شیمی

 خاطر کشف پارافین و کرئوزوت در قطران چوب اَلش معروف است.
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را  تواند آنبر این ااد کشف کرد که یک نیروی غیب است که هیچ وسیله ای نمی عالوه

را ببینند و حس کنند. او بر مبنای  توانند آنمی« حساس»های یابی کند و فقز انسانرد

رکه بیشتر زنان جوان با تمایالت هیستریک بودند( جدولی از « هاحساس»هایش با آزمایش

موادی که از نظر اادی منفیب مثبت و خنثی هستند تنظیم کرد. مواد منفی اادی سردند و یک 

آید؛ مواد مثبت اادی گرم و ناخوشایندند. ااد منفیب نور آبی و ااد خوشش می هااز آن« حساس»

 بود ناسا دلبان مسیح

. است شده ارائه زیادی توجیهات عتیق عهد در نبی حزقیال معروف خیاالت برای

 ولی د؛کر پیشنهاد را هواشناسی-اپتیکی توجیه یک مِنزل.ه دونالد متوفی منجم

( یرهغ و خری بلوم دنیکنب فونر «باستان فضانوردان» نوع از اخیر توجیهات رگبار

 آیا نام هب کتابش شخصی انتشار با حسابدار پوکاتیلوف. ا رانلد اکنون. اند بوده

 یجدید صورت قدیمی مسئله به بود؟ آمریکایی آتی فضایی سفینۀ یک خدایان

 یک واقع در مسیت که کندمی مطرح را فرض این پوکاتلیوف. است بخشیده

 رانآ هنوز که ناساب ساخت زمان ماشین یک کمک به که بود آمریکایی فضانورد

 شودمی معلوم کهر خدا ملکوت برای و کرد سفر عقب به زمان در اندب نساخته

 عبریان: است چنین او استدالل. کرد موعظه( نیست آمریکا متحدة ایاالت جز چیزی

 شکیپز دانش. داشتند صحیحی ظاهر به اصول بهداشتب و رژیم مورد در باستان

 در ناسا نوردانفضا ترتیب این به. گرفت فرا را هاآن یوهدیانب ابتطب مطالعۀ با نوین

 که بدهند استانب عبریان به را دانش این تا( بروند روزی شاید یار اند رفته عقب زمان

 مثل من نظریۀ»:گویدمی پوکاتیلوف کردب خواهند منتقل بعدی اعصار به را آن خود

 نظر و اشتد فر  دیگران با عمیقاً خود مانز در او نظر. است داروین چارلز نظریۀ

 «.است چنین نیز من

The Skeptical Inquirer, Summer 1979, pp. 14-15 
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کند. نیروی اادی تمام جهان را فراگرفته و خود را هم از نزدیک و هم مثبتب نور قرمز منتشر می

دهد. ااد هم با مغناطیس و هم با بر  فر  دارد. هرچند تمام مواد مغناطیسی بار از دور نشان می

ارندب ااد در مواد غیرمغناطیسی هم وجود دارد. فلزات بر  را بهتر از غیرفلزات هدایت اادی د

 کنندب ولی تقریباً همۀ اجسام برای ااد هادیان خوبی هستند.می

رد. وجیه کا ااد تبتوان آور بسیاری را میحیرتهای بنا به گفتۀ بارون فون رایشن باخ پدیده

فر ا متنهفلزهای به خصو  را دوست ندارد یا از آن وقتی کسی چیزهای خاصی مثل پر یا

 ور اادینر واقع ددهد. ظهور ارواح در گورستان های اادی نشان میاست حساسیت خود را به بار

حساس شود. اگر بعضی از مردم در کلیسا ااست که از جسدهای در حال فساد صادر می

مت ساب در کلیساهای کاتولیک محر کنند به دلیل جهت ساختمان است. در تمامناراحتی می

طلوبی ت ناممشر  است و به این ترتیب تمام جماعت مؤمنین رو به شر  که از نظر اادی جه

( به رمثبت نشینند و پهلوی راستشان رمنفی( به طرف جنوب رمنفی( و پهلوی چپشاناست می

 ناراحتی باعث رانند ونام یکدیگر را میهای همگیرد. قطبطرف شمال رمثبت( قرار می

ترین خوابی معلول جهت نامطلوب اادی باشد. بهشوند. به همین شکل ممکن است بیمی

 دترینوضعیت برای خواب این است که سر به طرف شمال و پاها به طرف جنوب باشند؛ ب

 وضعیت این است که سر به طرف غرب و پاها به طرف شر  قرار گیرند.

یشه ردی ما نشانیم در طبیعت اار سمت راست خود میاین رسم که یک میهمان محترم را د

 کندبدارد. کسی که در طرف راست است از نفر سمت چپ خود ااد منفی دریافت می

فی گیرد. ااد منکه کسیکه در طرف چپ است از نفر سمت راست ااد مثبت میدرحالی

 ود قرارست خمت راخوشایندتر از ااد مثبت است. به این ترتیب وقتی آقاییب خانمی را در س

بارون  3ود.شکند باعث احساس راحتی او میقدر که خود را دچار ناراحتی میدهد همانمی

 علی رغم تمام تحصیالت علمی و کماالتش یک سودازده بود.

که چه کسانی را سودازده به حساب آوریم بندی ما در اینجا ممکن است با دستهتا این

دهد که خود را در مقام قاضی ز همه چه چیزی به ما حق میموافق یا مخالف باشید. اول ا

بنشانیم؟ تا جایی که قضاوتمان بر پایۀ منطق باشد حق داریم. داوری ما دربارة مؤلفان برمبنای 
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خوانیم تنها تا جایی انواع استدالل در کارهای ایشان است. بنابراین وقتی کسی را سودازده می

وجه دهیم. این امر به هیچنادرست شود به او چنین لقبی می که مرتکب استدالل علمی ناقص و

 حاکی از داوری دربارة شخصیت یا مقاصد مؤلف نیست.

رزش آیا ا شود برای آن که تصمیم بگریم کهوقتی فرضیه ای برای بررسی جدی ارائه می

هایی تقضاو ینره چنپیگیری بیشتر دارد یا نه باید آن را ارزیابی کنیم. همۀ ما در زندگی روزم

ود ت وقت ختر اسشود تعقیب کنیم و منطقیکنیم. وقت نداریم هر فکری را که مطرح میمی

ی هانهادر پیشسکه آن را بر را به پیشنهادهایی اختصا  دهیم که مبنای محکمی دارند نه این

 ازی بهیا است نمجا مورد نظر علمی که در اینبه منظور ارزیابی ادعاهای شبه سست تلف کنیم.

لم نای عتعلیمات وسیع علمی نیست. تنها چیزی که الزم است داشتن یک تصور کلی از مع

رهایی ا درکاخوانیم حتی حداقل استاندارد استدالل علمی راست. کسانی که ما سودازده می

 کنند.کنیم رعایت نمیکه نقد می

 ها:یادداشت
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کی مشتر کار یک سودازده با کار یک دانشمند تفاوت بنیادینی دارد. ممکن است وجوه

رگز در هشود و پیدا میها هایی هست که تنها در کار سودازدهمیان آن دو باشدب ولی ویژگی

را فرا ها دازدهها نحوة تشخیص سوخورد. با شناسایی این ویژگیکارِ علمی رسمی به چشم نمی

وة وانیم نحکه بتعلم را خواهید یافت. پیش از آنگیریم. در این فصل فهرستی از عالئم شبهمی

 مب بایدیت دهیتوان انجامشان را از آن انتظار داشت توضکار با فهرست و مواردی را که می

 ست.مثال ا ه از یکرا تعریف کنیم. بهترین راه انجام این کار استفاد کافی والزم عبارات شرط 

های متتوانید بدون بررسی قسکند. میفرض کنید کسی بگوید که اتومبیلش کار نمی

ماشین  داختنمختلف ماشین چندین حالت را مجسم کنید که هر یک به تنهایی برای از کار ان

اشد. د شده بور مسدوکنند یا کافی هستند؛ مثال اگر بنزینی در باک نباشد یا کاربوراتمیکفایت 

ود که شم نمیکند هر قدر هم که فکر کنید بر شما معلواگر فقز بدانید که ماشین کار نمی

ین فتادن ماشهای بسیاری سبب از کار اهاب نقصاتوموبیل« منطق»اشکال از کجا است. طبق 

 هیچ نقصی به تنهایی شرط ضروری یا الزم برای وقوع خرابی نیست. شودب ولیمی

کند. جاال یافتن شرایز الزم برای موقعیت را معکوس کنید و تصور کنید که ماشین کار می

ساده است. باک باید بنزین  -ها ماشین کار نخواهد کردشرایطی که بدون آن –کار کردن 

به همین ترتیب اگر قرار باشد ماشین کار کند شرایز  ها باید جرقه بزنند وداشته باشدب شمع
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کار انداختن ماشین کافی یک از آنان به تنهایی برای بهزیادی باید برقرار باشندب ولی هیچ

 نیست.

د. هر کار برهبعلم توان به شکل زیر در مورد فهرست عالئم شبهرا می کافیو  الزمعبارت 

ودازده سمی بودن است. نباید انتظار داشت که یک علبرای شبه کافیموردِ فهرستب شرط 

ین ایک از سی هیچها را خواهد داشت. اگر کهمۀ شرایز را داشته باشدب بلکه تنها بعضی از آن

یرا ما زخیرب هیست؟ نتوانید نتیجه بگیرید که او سودازده نشرایز را نداشته باشد چطور؟ آیا می

ام کامل تم توان انتظار فهرستطور که نمیهمان کنیم که فهرست کاملی داریم؛ادعا نمی

د عملکر هایهای جدید راههای ممکن برای خراب شدن ماشین را داشت. گاهی سودازدهراه

 بدقلقی که طر  تری استهای جدید و پیچیدهیابند. این امر مشابه تولید اتوموبیلجدیدی می

 تازه ای دارند.

ی بارا شةر  ززممند کردن شاخص کاافی نیسات. اماا علم برای دانشعدم بروز عالئم شبه

ی داشاته تواند مشاکلکندب نمیطور که هر ماشینی که کار میدانشمند بودن است. درست همان

دهاد یباشد که برای از کار انداختن آن کافی باشدب هر کس که کاار علمای حقیقای انجاام ما

 ت.کافی باشد نخواهد داشعلمی کردن کار او هایی را که برای شبهیک از ویژگیهیچ

کاه خاود بارای آن شودب ولی به خودیها دیده میهایی هستند که غالباً در سودازدهویژگی

هاا نداشاتن مادارک کسی را به اسم سودازده کنار بگذاریم کافی نیستند. یکی از ایان ویژگای

انشامندِ شاود کاه کمتار دو تحصیلی اسات. ماهیات پیچیاده و رمازی علامِ اماروز سابب مایعلمی 

فاقااد تحصاایالت رساامی یااا ماادرک در رشااتۀ خااود باشااد. از طاارف دیگاارب  اندرکاریدساات

اناد. اند و یا در بهترین حالت در رشتۀ ناامربوطی تحصایل کاردهآموخته ها اغلب خودسودازده

فون دنیکن خودآموخته است. رشتۀ رسمی ولیکوفسکی روانکاوی بود. هر دو فاقد مادرک در 

حالب فقادان مادرک باه تنهاایی اند. با این« نظرصاحب»کنند در آن ادعا می ای هستند کهرشته

طاور کاه وجاود مادرکب ساودازده کند که شخصی سودازده باشدب درست هماانتضمین نمی

کند. بعضی از دانشمندان بزرگ فاقد تحصیالت رسامی در رشاتۀ نبودن شخص را تضمین نمی

هاا هساتند. مادرک معماوالً گاواهی بهتارین مثاال خود بودند. چارلز داروین و مایکال فاارادی

کناد کاه تماام کند که شخص کار علمی قابل قباولی انجاام داده اساتب ولای تضامین نمایمی
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شاناس فاارغ کارهای او درسات باشاد. جولیاان جینازب مؤلاف نظریاۀ ذهان دوجایگااهیب روان

برخاورد »رد و عباارت هاا را قباول داپرندهالتحصیل پرینستن است و ج.آلن هاینک که بشاقاب

رغام مادارک هاای ایشاان را علایرا اباداع کاردهب مانجم اسات. نوشاته« نزدیک از ناوع ساوم

 اند.پرمنزلتشانب در بهترین حالتب با انتقاد پذیرفته

تنهاا هناهاا ها انزوای ایشان از جامعۀ علمای اسات. آنیکی دیگر از وجوه مشترک سودازده

. انادتاادهرو و دور افقیمی هم با جامعۀ علمی ندارناد. تاکمدرک ندارندب بلکه هیچ تماس مست

وش باه آنهاا گا زنند. گِلِه دارند که دانشامندانبینند که در وحش فریاد میخود را آواهایی می

ه طاور کاه هماکناد ساودازده نیساتب درسات همااندهند. باز هم هرکس که تنها کار ماینمی

وا از تاً در انازکار عظیم خود را دربارة وراثت عمد کنند. گرگور مندلها تنها کار نمیسودازده

ارد ایان چه در تعیین سودازده بودن یک شخص اهمیات ددانشمندان معاصر خود انجام داد. آن

ندان گاوش اسات کاه آیاا او باه دانشام دهندب بلکه ایننیست که آیا دانشمندان به او گوش می

 کند.وة عملکردش مشخص میدهد. سودازده را نه جایش در جامعهب بلکه نحمی

مرسوم  کند. مفهومکنند که از روش علمی پیروی میدانشمند را غالباً کسی تعریف می

 آوری اطالعاتب تنظایم فرضایه ای بارای توضایت آنروش علمی این است که شامل جمع

ة کاار اطالعات و آزمودن فرضیه به کمک آزمایش باشد. اما این تاازه آغااز داساتان نحاو

ون فاعلام کاافی نیسات. باارون کاارل ست. این تعریف برای تمایز بین علام و شابهعلمی ا

باا  آوری کاردب فرضایۀ نیاروی اادی خاود را تنظایم کاردب ورایشن باخ اطالعاات را جماع

 در حیطاۀ آزمایش این فرضیه را آزمود. لیکن امروزه تقریباً هماه قباول دارناد کاه کاار او

رضایه و آوری اطالعااتب تنظایم فچیزی فراتر از جمع علم قرار دارد. روش علمی بایدشبه

ودن انجام آزمایش باشد. مفهوم مرسوم روش علمی به وضوح نااقص اسات. و تنهاا باا افاز

ان آن تود( نمیها قابل تکرار باشنیک یا دو شرط ر مثالً اینکه فرضیه ساده باشد یا آزمایش

ش لی قالاب گرفات. عملکارد روتوان در چند عبارت کرا کامل کرد. روش علمی را نمی

در  علمی با موضوعات علمی واقعی ممزوج است؛ برای درک روش باید استدالل علمی را

 متن یک زمینۀ علمی خا  بررسی کرد.
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ا . تنهاش مطرح کنیمغرض ما در اینجا این نیست که روش علمی را با تمام پیچیدگی

م پیدا ا در علها ری وجود دارد که آنهای عملخواهیم بگوییم این است که شیوهچیزی که می

ضیۀ ه یک فریل ارائشوند به دالها مربوط مییابیم. این شیوهمی علمکنیمب بلکه فقز در شبهنمی

به  قِ محکمکه چه چیزی مدرکِ موافی پذیرفته شده و به اینهاواقعیتجانشینب به توضیت 

 شود نظریه شمرد.آید و چه چیزی را میحساب می

اند تومیرست عالئم ما این است. هرکس که یکی از این شرایز را داشته باشد نپس فه

 ب فرضیۀته باشدکه هرکدام از این شرایز را داش ادعا کند که گالیله یا انیشتین است. کسی

ن شخصی ی چنیای برای به مبارزه خواندن علم حاضر ارائه نکرده است. کاالجدید و جسورانه

 علم است.شبه

 موقع فکر بی

که ینایرند مگر گنمی راگردند و دنبال آنای رد شد دیگر دانشمندان باز نمیوقتی نظریه

افتاده  اتفاقی ت. بایدکرد به کار انداختوان آن را در جایی که قبالً کار نمیدریابند چگونه می

یر نان تغیچعلمی  اند یا چهارچوبباشد تا نظریه کارآمد شده باشد. یا شواهد جدیدی پیدا شده

 اند.های قدیمی معنای جدید یافتهکرده است که اندیشه

 –کپرنیک در قرن شانزدهم اصول کهان فیثااغورثی را مبنای بار حرکات زماین احیاا کارد 

اصولی که صدها سال از نظرهاا افتااده بودناد. ولای زماین متحارک در طارح کپرنیاک مقاامی 

ند احراز کرد. در جهان فیثاغورثی زماینب مااهب دادچه فیثاغورثیان به آن نسبت میمتفاوت با آن

خورشیدب پنج سیارة مرئی و ستارگان ثابت در دوایر متحادالمرکز باه دور یاک آتاش مرکازی 

چرخیدند. بین زمین و آتش مرکزی سیارة دیگری بود که ضدزمین نام داشت. مردیم زمینب می

چرخیاد کاه گوناه ای مایا زماین باهتوانستند ببینند و نه آتش مرکزی راب زیارنه ضدزمین را می

طور کاه طارف دیگار مااه طباق دو داشت؛ درست همانطرف مسکون آن همواره پشت به این

مرکز رد -نجوم امروز همیشه پشت به زمین است. ارسطوئیان این طرح را به نفع یک طرح زمین

رشیدب سایارات کردند که در آن اجرام غیرقابل مشاهده وجود نداشت. معتقد بودند که ماهب خو

گردند. وقتی کپرنیک با طرح ارسطویی به نبرد برخاسات باه ساراغ و ستارگان به دور زمین می
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دانستب ولی زمینش را دور یک مرکاز متفااوت تفکر فیثاغورثی رفت که زمین را متحرک می

اینکاه در آن اجارام  –یعنی خورشید به گردش درآورد. اعتراض قادیمی باه طارح فیثااغورثی 

 دیگر مورد نداشت. -بل مشاهده مفروض استغیرقا

ماانیب تارِ نسابیت فضاا و زماان اسات. فیلساوف آلمثال دیگر بازگشت علم به عقیدة قدیمی

ی کاه عنای زماانگوتفرید ویلهم فون الیبنیتزب این عقیده را در ابتدای قرن هجدهم اباراز کاردب ی

زماانب  ه نظار نیوتاون فضاا وشاد. بامکانیک سماوی نیوتن اصل فضا و زمان مطلق را شامل می

زماان  وداشاتب فضاا مستقل از اشیاء وجود دارند. به این معنی که اگر هایچ شایئی وجاود نمای

شایاء باز باین اهمچنان موجود بودند. از طرف دیگر الیبنیتز معتقد بود که فضا و زمان تنهاا روا

نداشاات.  بااود فضاا و زمااانی هاام وجااودهساتندب بااه نحااوی کااه اگاار هایچ شاایئی موجااود نماای

ود کاه باه باهاا از مالحظااتی اساتخراج شاده های او عمدتاً فلسفی بودند. این اساتداللاستدالل

م گار بگاوییاشادند؛ ماثال معنادار بودن مفهوم فضا و زمانِ مستقل از اشیاء و حوادث مربوط می

یک انیک مک خدا جهان را زودتر یا در مکان متفاوتی خلق کرد هیچ مفهومی ندارد. اما نیوتون

رکات بنیتاز باه ریاضی موفق در اختیار داشت و برنده شد. تنها در قرن بیستم بود که عقیادة الیب

م شاده باود و علاتر نظریۀ نسبیت عمومی انیشتین بازگشت. تا آن زمان ریاضیات بسایار پیچیاده

ز بنیتای الیبنادی اصالتوانست نسبیت فضا و زمان را با دقت و تفصیلی بسیار فراتر از صاورتمی

از  مطرح کند. نظریۀ عمومی انیشتین کاه جاای اصاول فضااب زماان و گارانش نیاوتن را گرفات

 دار بود.های نظری و شواهد تجربی که در دوران قبل ناشناخته بودند برخورحمایت استدالل

اناد. ولای بسایاری از تازهب بادیع و بای ساابقه« نوابیغی»های شود که نظریهمعموالً تصور می

اناد. وقتای ساودازده باا ر حقیقت بازگشت به یاک شایوة از مادافتادة نگارش باه جهاانها دآن

تر باشد گردد که فهمشان سادهشود به دنبال توضیحاتی میرو میبههای علم امروز روپیچیدگی

یابد که علم قبالً کنار کذاشته اسات. بهتارین مثاال زماین ها را در میان چیزهایی میو اغلب آن

طور ممکن است که زمین کاروی باشاد و بااز مردمای کاه در طارف دیگار آن تخت است. چ

هستند نیفتند؟ چطور ممکن است که زمین با چنین سرعت مهیبی بچرخد و حارکتش بارای ماا 

توانیم حتی کمترین حرکات ماشاینی را کاه در کامالً غیرقابل مشاهده باشدب در صورتی که می
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نگرتاری بااز فهمندب پس به دیدگاه عصر سادهتخت نمیایم دریابیم؟ طرفداران زمین آن نشسته

ها بارخالف کنند مدت مدیدی است که رد شده است. آنگردند. هر استداللی که ارائه میمی

پوشاانند. دانشامندان ای نمایکنند به آن لباس تازهدانشمندانی که یک عقیدة قدیمی را احیا می

ها چیزی ندارند بگویند که دیگاران قابالً اند. آنشنیدهدهند زیرا همه را قبالً ها گوش نمیبه آن

 بهتر نگفته باشند و غیرعملی از کار در نیامده باشد.

فرگشات  گرایاان باههای آفارینشتوان در میان اعتراضموقع را میهای بیمثال دیگر بحث

باه  گرایایگرایای و آفارینششاکلآوردند که فرگشات باه هامگرایان دلیل مییافت. آفرینش

ول. ایان شناسای موافاق ماورد دوم هساتند و ناه ماورد اگرایی وابسته است و شواهد زمینفاجعه

حثی کاه بگرایی را به صورت فاجعه -گراییشکلموقع است زیرا دوگانگی همبحث کامالً بی

 نمایاند.هنوز زنده است می

ح وزدهم مطارگرایی را جیمز هاتون در قرن هجدهم و سر چاارلز الیال در قارن ناشکلهم

هاا( در وهکاشناسی رمثل تشاکیل های زمینکردند تا پادزهر تمایلی باشد که برای توجیه پدیده

هاای شادیدب وجاود داشات. هاای بازرگ یاا زلزلاهچارچوب تحوالت ناگهاانیب از قبیال سایل

ظیار نشناسی را به کماک فراینادهای تادریجی کوشیدند تمام تغییرات زمینگرایان میشکلهم

د. کار نشینیب گسیختگی و برخاستگی توجیه کنند. الیل دوست نزدیک داروین بوشب تهفرسای

دارد  قدر عمرنآشناسی مؤید نظریۀ داروین بودب زیرا حاکی از آن بود که زمین او در زمینۀ زمین

ه کتوجه شدند گرایان به تدریج مشکلکه فرایند فرگشت بتواند تحقق یافته باشد. به هر حال هم

-دگرگاونی ی از تغییرات باید با شدت و ناگهانی انجام شده باشند. در این ضمن طرفدارانبعض

ه ند واقع شدمفرعی باید به صورت آرام و قانون« فاجعۀ»های ناگهانی معتقدند که تعداد زیادی 

 کنندفتار میگرایان طوری رگرایی از هم پاشید. آفرینشگرایی و فاجعهشکلباشد. دوگانگی هم

گرایی نوع شکلگویی این منازعه هنوز جریان دارد و چهارچوب فعلی فرگشت هنوز به هم که

 دن است.گرایی در این مرحله آب در هاون کوبیشکلقدیمی وابسته است. مبارزه با صورت هم

تواناد کااری را کاه کاه جهاش نمایگرایاان مبنای بار آنبه همین ترتیب استدالل آفارینش

انجاام دهادب بار یاک مفهاوم منساوخ جهاش و نقاش آن در فرآیناد  خواهدفرگشت از آن می
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بااز  1930دهاۀ « سانتز فرگشاتی»شناسای فرگشاتی ناوین باه فرگشت متکی است. سابقۀ زیست

گردد. در فاصلۀ بین داروین و دیدگاه جدیادب وراثات منادل تاا آن حاد توساعه یافات کاه می

غام شاود. سانتز فرگشاتی بادون مخالفات تونست با عقاید داروین و به ویژه با انتخاب طبیعی اد

ای از این نظریات دیگار باری جهاشب نقاش فرعای یاا گرایان دیگر ظهور نکرد و پارهفرگشت

1حتی تخریبی در فرگشت قائل شدند.
 

ام ناتئودوسیوس دبژانسکی کاه یکای از بنیاانگزاران سانتز فرگشاتی اسات در اثار خاود باه 

عی اسات دیگر انتقادات وارده بر نظریۀ جهاش ماد نوع»نویسد: چنین می وراثت و منشأ انواع

وجاب ماناد های دیگر مشاهده کردههایی که در دروزوفیال رمگس میوه( و ارگانیسمکه جهش

تواناد یشاود و بناابراین نمازوال قابلیت زیستب تغییرات آسیب شناختی و ناقص الخلقگای مای

ر رار اعتبااکه دیگر فقز به زور تکآجر ساختمانی فرگشت باشد. این ادعا به قدری تکرار شده 

 طیفای»ه جهش دهد کپردازد. او توضیت میدبژانسکی به مقابله با این اعتراض می«  یافته است.

امل مفیدند شا اثر یا حتیدهد که از موارد مهلک تا تغییراتی را که برای زیست بیرا تشکیل می

ر جمعیات دهای جدیاد است تا ویژگی ریاضیات وراثت تنها نیازمند چند تغییر مفید 2«شود.می

 جا بیافتند.

اسی شنهر شکی هم که مردم دربارة سودمندی جهش در فرگشت داشتند با ظهور زیست

ها نآردند. کشناسان مولکولی ساختار شیمیایی ژن را کشف مولکولی کامالً زایل شد. زیست

ان انشمندردند. اینک دای و آر ان ای دوباره تعریف کانجهش را بر حسب شیمی جدید دی

ایی بیوشیمی هایونتوانند انواع بسیار مختلف تغییرات را در مواد وراثتی بررسی کنند. آزممی

که بی آن توانندها میدهند و این جهشهای کوچک زیادی روی میدهند که جهشمی نشان

 طی ممکنمحی اتخود را در سطت رفتار یا ظاهر ارگانیسم نشان دهند تجمع یابند. سپس تغییر

ر دتواند هش نمیهای نهان ارگانیسم را آشکار کنند. شاید این استدالل که جاست این قابلیت

 لی برایشدب وفرایند فرگشت سهیم باشد در یکی از مراحل تاریخ به نظر پذیرفتنی رسیده با

الف آن به اس کند. نظریۀ امروز با اعتراضزیست شناسی فرگشتی دیگر مانع مهمی ایجاد نمی

 شود.رد نمی
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 وجوی معماهادر جست

فتاه پردازند این کار را در یک چهاارچوب نظاری پذیروقتی دانشمندان به پژوهش می

ا فاراهم ها رشناسی حل آنکندب اسلوبدهند.چهارچوبب مسائل را اقامه میشده انجام می

ه بباره ن یکژوهشگراانگیزاند. هرچندگاه پها برمیآوردب و انتظاراتی را نسبت به جوابمی

ود روی خورند: همه چیز مطابق انتظاراتی کاه نظریاه ایجااد کارده باهایی برمیقاعدگیبی

ر چیاز هاکه انسان درستی تشخیص ندهند. اینقاعدگی را بهدهند. ممکن است ابتدا بینمی

ق گی طباقاعادرا چگونه ببیناد و بایبیند متأثر از این است که انتظار دارد آنرا چگونه می

ن ایان قاعدگی تأیید شدب اولین واکانش دانشامنداتعریف مخالف انتظارات است. وقتی بی

ه ظریه را برا با نظریۀ پذیرفته شده وفق دهند. سرانجام ممکن است ناست که سعی کنند آن

راحتای  قاعادة قبلای را باهتاوان حادثاۀ باینفع نظریۀ دیگری رها کنند که برحسب آن می

 توجیه کرد.

کایی به دان آمریدو فیزیک 1881مورلی مثال خوبی است. در سال  - زمایش مایکلسونآ

ازه اند« اتر»به  های ا. ا. مایکلسون و ا. و. مورلی تصمیم گرفتند که حرکت زمین را نسبتنام

ن آنکه در ود زمیبپنداشتند. اگر اتر ساکن میبگیرند. اتر را محیز واسز حمل امواج نوری می

 نوری که در وزید. عالمتشد که بر آن میاتری مواجه می« باد»کرد باید با یک می حرکت

د شال میشد باید از عالمتی که در خالف جهت جریان ارسجهت جریان این باد ارسال می

یافتند ند و درکرد. مایکلسون و مورلی این حرف را به بوتۀ امتحان گذاشتتر حرکت میسریع

ظره یرمنتغ. زمان حرکت هر دو شعاع نور یکسان بود. این نتیجۀ که اختالفی وجود ندارد

کشاند ود میخموجب یک دسته توضیت ناموفق شد. یکی این بود که زمین قسمتی از اتر را با 

خواهد شکار نشود هیچ حرکتی را در محیز آو به این ترتیب آزمایشی که در زمین انجام می

با یک تغییر فاحش  ای ارائه کرد که مسئله رانظریه 1905کرد. سرانجام آلبرت انیشتین در سال 

بت فرض را ثا های فیزیکی مربوط به انتشار نور حل کرد. نظریۀ نسبیت او سرعت نوردر فرض

به صورت  کرد. آنچه قبالً یک ناهنجاری در فیزیک بودب یعنی جابجایی صفر در اتربمی

 3د.ای طبیعی ظاهر شد که مؤید نظریۀ جدید بونتیجه
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ا به کار ر شمندانکه دانهای علم باید به دو مسئله توجه داشت. یکی ایندر مورد نابهنجاری

قتی ورند. وآر برمیها را در مقابلشان سکنند. بلکه نابهنجاریقصد یافتن نابهنجاری آغاز نمی

که تند صد داشگشتند. تنها قمایکلسون و مورلی آزمایش خود را طراحی کردند پی دردسر نمی

م زعگاهی اوقات  را از بین ببرند.که آنهای نظریۀ اتر را روشن کنندب نه آنبعضی از جنبه

ی واژگون ه قصدبدانشمندان از بین بردن نظریات است. پاستور آزمایش استریلیزاسیون خود را 

 ۀ دیگریه نظریخود انجام داد. ولی تنها به این دلیل این کار را شروع کرد کنظریۀ خودبه

او  شد فکر کند آزمایشش موفق خواهد شد. نتیجۀ پاستور در نظراشت که باعث مید

ف ه برخالکیابد شود چیزی را مینابهنجاری نبود. پژوهشگری که با نابهنجاری مواجه می

 چه را انتظار داشت یافت.انتظارات اوست؛ پاستور دقیقاً آن

 توجیه حسنش نظریۀ دیگر که تنها نکتۀ دوم این است که دانشمندان یک نظریه را به نفع

زمایش یجۀ آجز توجیه نت کنند. اگر نظریۀ نسبیت انیشتینیک مورد نابهنجاری است رد نمی

مورد  ایظریهنکه کرد واقعاً مزیت چندانی نداشت. برای آنمورلی کار دیگری نمی مایکلسون

یه درت توجاید قبکندب بلکه قبول دانشمندان واقع شودب نه فقز باید یک نابهنجاری را بهنجار 

 کلی بیشتری داشته باشد.

 اگندهبپ. ح. ب های پرندهب ا. فعلم با معماها و اسرار دارد: بشقابیک نوع متداول شبه

هی و اران مابدیمب های قمثلث برموداب فعالیت روح مزاحمب قرائن کافی از علم پیشرفته در زمان

اس طوری لب ها راهای کامالً معمولی هستند ولی آنهقورباغه. بعضی از این اسرار کذایی پدید

وجیهات ترایشان وقات بارسند. گاهی اند که راز به نظر آید؛ بقیه واقعاً مرموز به نظر میپوشانده

یت ارد توضدب از موها را تنها به عنوان یکی از موارکنند و گاهی پدیدهواری مطرح میافسانه

 کنند.داده شده ارائه می

هاای علمای هاا باه نابهنجااریعلمی معماهاا از شاباهت ساطحی آنبزرگ جاذبۀ شبهبخش 

معرکۀ این اسارار ممکان اسات حتای کااالی خاود را باه عناوان های بیارگیرد. آتشنشأت می

« واقعیاات»انجامناد. حقانیات ای عرضه کنند که به یک انقالب علمی مایهای عمدهنابهنجاری

بینیم سودازده چقدر جا است که میز برخورد مطرح است و در اینارائه شده به کنارب مسئلۀ طر
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وجاوی معماهاا افتد. اول از همه سودازده بارخالف دانشامند باه جساتاز روش علمی دور می

ریزناد. آید. رازهایش تصورات قبلای او درهام نماییابد به وجد میها را میرود و وقتی آنمی

هوراشیوب در زمین و آسامان بساا چیزهاا هسات کاه »که هیچ تصور قبلی جز این عقیده ندارند 

یاک بتوان شناسی او این است که هرچه را اصل اسلوب«. فلسفۀ شما به خواب هم ندیده است

کاه رفتاار ساودازده باا رفتاار دانشامند در را یک راز شمرد. دوم این راز به شمار آورد باید آن

پاذیرد سودازده مشاتاقانه بعیادترین توجیاه را مایها از این نظر تفاوت دارد که مورد نابهنجاری

که هرگز دربارة بهایی که برایش باید بپردازد بیاندیشاد. چاه غام کاه معیاار منطاق کاامالً آنبی

فراموش شود و همه چیاز باه ورطاۀ آشافتگی بیافتاد: راز را بایاد توجیاه کارد و هرچاه توجیاه 

 تر باشد بهتر است!العادهخار 

قتی ودب ولی بره میها را مطابق اندازسازد. تخته  مطالعهب کتابخانه مینجاری برای یک اطا

وارها یرد و الگدازه میمتر بلندترند. دوباره انبیند که ده سانتیها را نصب کند میخواهد آنمی

ا از و کار ر کندیه میهای نو تهترند. تختهمتر کوتاهها پنج سانتیتراشدب ولی حاال قفسهرا می

 شود.کند. همان اتفا  از اول تا آخر تکرار میشروع می صفر

وی شده رنخوشبختانه این حوادث هنگام ساختن مرکز انجمن تحقیق حادثات توضیت داده 

صلی دیر امداد و ایوان ت. ساندرسون که در زمینۀ تاریخ طبیعی نویسندة معروفی است و 

خود  ر کتابسون که این حوادث را دهعا حاضر بود. ساندرانجمن نیز هست برای مشاهدة آن

 آورتکند که کل ماجرا را بسیار حیرذکر میتوضیت داده نشده  تحقیق دربارة حادثات

اب حتی رکه آن صادقانه بگویم در این مرحله تصور گنگی هم ندارم» کند:یابد. اعتراف میمی

این  ند. شایدکد میرنجار را بالفاصله احتمال ناوارد بودن « به عنوان توضیت محتملب ارائه کنم.

تاد. ن هم افی دیگراکردب ولی این اتفا  براای را در مورد یک نجار توجیه میامرب چنین حادثه

 یمت هیچبود و وقتی یکی را یافت به ق« حادثات نوضیت داده نشده»ساندرسون در کمین 

 توجیه معقولی حاضر نبود از آن دست بردارد.

 توسل به اسطوره

دهد. وقتی کار فون دنیکنب ها را لو میها از اسطوره غالباً آنفادة سودازدهطرز است

یابیم. حضور کنیم الگوی استدالل همانندی میگرایان را بررسی میولیکوفسکی و آفرینش
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این اثر را  منشأ دودآگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهیهمین الگو در اثر جولیان جینز 

 دهد.ار میعلم قرکامالً در ردة شبه

 قیاال نبایبهاای دوران باساتان آغااز کنیاد: شاهود حزها و افساانهالگو این است. از اسطوره

آشایل  شمافتن دریای سرخ به فرمان موسیب روایات سافر پیادایشب خادایانی کاه در ایلیااد باه

 کاهپا کنید  و ای دستهای وقایع راستین تلقی کنید. فرضیهها را گزارشگفتند چه کند. اینمی

ه یساتند توجانای که در آن زمان مجری بودند ولی حاال دیگر این وقایع را با فرض شرایز ویژه

ذهان »هااب برخاورد تقریبای سایاراتب آفارینش اختصاصای اناواعب کنید: مالقاات باا غیرزمینای

 نیاد فرضایۀاسطوره را برای فرضیۀ خود قرینۀ مستدل به شمار آورید. اساتدالل ک«. دوجایگاهی

 اسطوره. کنند و همشناسی تأیید میشناسی یا باستانشناسیب دیرینهم قرائن زمینشما را 

ه کاین الگوی استدالل به طرز قابل توجهی از صحنۀ علم غایب است. ممکن است 

م رگز کالهایی به دست دانشمند بدهند. ولی او ههای قدیمی در بعضی مواقع سرنخنوشته

بالً چه قا آنبگویند چه آنها میپذیردب مگر آنست نمیگونه که هشاهدان باستان را همان

 تطبیق کند.اند دانستهمی

های رهخورشیدیب ستاهای هاب لکهدر سوابق نجومی باستانیِ مشر  زمین گزارش کسوف

ند لی ندارمروزی دلیارنواختر و ابرنواخترها( آمده است. منجمان « جدیدهای ستاره»دار و دنباله

کوپ هور تلسظو قبل از اند ها شک کنندب زیرا خود چنین چیزهایی را دیدهگزارشکه به این 

های هو ستار ها را دید. احتمال زیادی وجود دارد که کسوفشد این پدیدهنیز به خوبی می

با  ستب ولیهای خورشیدی تا حدی عجیب ادار واقعاً رصد شده باشند؛ مشاهدة لکهدنباله

ستان ان بااست. ولی اگر تنها مدرک وقوع چنین وقایعی کالم چینی حال کامالً محتملاین

اوقات  جمان درشدند. ممکن بود منها هرگز جزئی از علم نجوم معاصر نمیبودب این پدیدهمی

 الشی درشند یا چها حقایق نجومی که نیازمند توضیت باها بیاندیشندب ولی آنکاری به آنبی

 آورند.باشندب به شمار نمیهای مورد قبول برابر نظریه

سرای باستانی گزارش کرده باشد که دو لشکر جنگیدند و شهری سقوط اگر یک داستان

کند. دانیم که دربارة چه چیزهایی صحبت میکرد یا آفت ملخ آمدب همه خیلی خوب می
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کند که فکر دهد هم هجوم ملخب و هر حکم منطقی حکم میدانیم که هم جنگ روی میمی

سرا غلو کند یا اند. البته ممکن است داستاندر دوران باستان نیز چنین چیزهایی واقع شده کنیم

ای که شرح جا است که نوع تجربهمطلبی از خود بسازد ولی این مسئله دیگری است. نکته این

 کند.دانیم تطبیق میچه میدهد با آنمی

ضا ز در فندن خورشید یا پرواحرکت ماسرای باستانی از بی-اما فرض کنید که داستان

ن رکت ماندحد بیها باید چه برخوردی کنیم؟ بیایید ابتدا به مورحکایت کند. با این داستان

د که گوییخورشید بپردازیم. پیش از انقالب کپرنیکی فرض بر این بود که وقتی انجیل م

ین ور زمبه د حرکت ماند منظورش دقیقاً همین است: در حرکت روزانۀ خورشیدخورشید بی

ه کای حاصل شد. دانشمندی که پیرو سنت ارسطویی است در این قسمت داستان وقفه

 رشید مطرححرکت ماندن خوکه بیبیندب ولی زمانیکند هیچ ایرادی نمیخورشید حرکت می

د ره وضوح گوید حرکت اجرام آسمانی التغییر و جاودانی استب آن را بشود نجومش میمی

ه نی است کحرکت ماندن خورشید به این معما که پیرو علم جدید هستیم بیکند. برای می

ت ر یک مدنظر رسیده که خورشید د زمین از چرخش باز ایستاده است و به این ترتیب به

د و ایی دارا معنزمانی در یک نقطه از آسمان مانده است. ولی این واقعه نه در چارچوب علم م

 نه در روایت ارسطویی علم.

دنیکن و های پرواز در فضا موجود استب ولی به رغم فونمورد دومب در زمانۀ ما مثال در

که ما در گویند. اینمی کند که بفهمیم باستانیان چهاین امر اصالً به ما کمک نمی –سایرین 

ها را به دهندب داستان آنانبان تجربۀ خود چیزی داریم که شبیه وقایعی است که ایشان شرح می

که دلیلی داشته باشیم که فکر کنیم حوادثی که ما کندب مگر آننمیتر وجه پذیرفتنی هیچ

توانید برای تأیید این مدعا که این شناسیم ممکن است در آن زمان هم روی داده باشد. نمیمی

دست به دامن قصه و روایت شویدب زیرا موضوع مورد بحث ما اند قبیل حوادث وقوع یافته

گوید که یک ارابۀ آتشین الیجا را با گردبادی مان تعبیر قصه و روایت است. انجیل میدقیقاً ه

که تفسیر گوید: یک سفینه بود و برای آنچه بود؟ فون دنیکن می« ارابه آتشین»به آسمان برد. 

کند که در آن روزگار هم وجود سفینه ممکن خود از انجیل را تأیید کند به ناچار فرض می
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ولی این فرضب درست همان چیزی است که امیدوار است با داستان خود ثابت  بوده است.

 برد.کند. توسل به انجیل او را قدمی جلوتر نمی

 برخورد هر چه پیش آمد خوش آمد با شواهد

یید رجۀ تادای شواهد بیشتری داشته باشد درجۀ تأییدش بیشتر است و هرچه هرچه فرضیه

وافق واهد مشای است که قبول است. فرضیۀ تأیید شده فرضیهبیشتر باشد فرضیه بیشتر مورد 

فرضیۀ  دارد. ای است که شواهد فراوانی علیه آن وجودفراوانی دارد. فرضیۀ رد شده فرضیه

 ای است که شواهد موافق آن حداقل باشند.تأیید نشده فرضیه

 ه شماره بتر برای یک فرضیسنجند؟ چه چیزی قرینۀ محکمشواهد موافق را چگونه می

ه کستند آید؟ پاسخ این سؤال به چند طریق ممکن است: موارد زیر بعضی از ضوابطی همی

 روند.عموماً برای تعیین میزان تأیید یک فرضیه به کار می

ر است. بهت . به طور کلی هرچه تعداد موارد مشاهده زیاد باشدتعداد موارد تأییدکننده -1

کمتر و  کندیدی که هر یک مورد اضافه فراهم میاما هرچه تعداد موارد بیشتر شود تأی

ردب یت داشود. وقتی در آغاز فقز یک مورد دارید پنج مورد دیگر خیلی اهمکمتر می

 شت.ولی اگر هزار مورد داشته باشید دیگر پنج مورد چندان اهمیتی نخواهد دا

ه دسات . اگر تعداد زیادی موارد تأییدکننده همگی تحت یاکتنوع موارد تأییدکننده -2

لتی است کنند کمتر از حاشده باشند تأییدی که از یک فرضیه می شرایز واحد مشاهده

یاوتن باا نکه موارد تأییدکننده در شرایز گوناگونی مشاهده شده باشند. قوانین حرکت 

. باه خااطر گیرنادهاب بیشتر ماورد تأییاد قارار نمایشمار برخورد گلولهمشاهدة موارد بی

ز اک بیشاتری یادی که از زمان نیوتن تا به حال انجام شده استب مدرهای بیلیارد زبازی

سابب  او برای این قوانین در دسات ناداریم. افازایش شاواهد برلاه مکانیاک نیاوتنی باه

تارة بینای ظهاور ساکارهایی نظیار اساتفاده ادموناد هاالی از اصاول نیوتاونی بارای پایش

 داری است که نام او را بر خود دارد.دنباله

اگر مدرک موافق یک فرضیۀ خا  در عین حال علیه یک یا  .ضیات رقیبرد فر -3

آید. بعضی از فیلسوفان چند فرضیۀ رقیب آن نیز باشدب میزان تأیید بیشتری به حساب می
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توان از گویند بدون مقایسه با فرضیات جایگزین حتی نمیروند که میجا پیش میتا آن

های ماه های خورشیدی و کوهمشاهدة لکهدرجۀ تأیید یک فرضیه صحبت کرد. مثالً 

که گالیله با تلسکوپش انجام داد اگر مدرکی علیه اصول ارسطویی مبنی بر طبیعت 

گرایی آمد قرینۀ مثبتی برای کپرنیکخدشه اجرام سماوی نیز به شمار نمیکامل و بی

 آورد.فراهم نمی

 ه قبالً کردی دب بیش از مواای که بعد از ارائۀ فرضیه مشاهده شونموارد تأیید کننده -4

ه  مشاهده قبالً کنند. برای هر دستۀ اطالعاتی کاند از فرضیه پشتیبانی میمشاهده شده

زش یک و پا کرد که دلیل آن به شمار آید. ار ای دستتوان فرضیهشده است می

 موفقیت قدر فرضیه به این بستگی دارد که برای موارد آتی تا چه حد کارآمد است. هر

 بینی بیشتر باشد درجۀ تأییدش هم بیشتر است.در پیش آن

هیم. دنسبت  گویند که به یک دستۀ کامل یا مجوعۀ موارد چه ارزشیاین ضوابز به ما می

ورد به مکه هر  دارد استفاده از اصطالح مورد تأییدکننده برای ذکر اقالم این دسته این معنی را

های مجموعه بزرگ باشد ممکن است داده خدشه است. البته وقتیتنهایی یک مدرک بی

رضیه را لی از فکتأیید  قدر زیاد باشد کهها نباید آنمخدوشی نیز به آن راه یابندب ولی تعداد آن

وجین ها ادهطالح دهای غیرقابل اعتماد گرفته نشود و به اصتضعیف کنند. اگر دائماً جلو داده

 .رفته شود که واقعاً وجود ندارندنشوند ممکن است فرضیه بر اساس قرائتی پذی

پردازناد و از ایان راه طرز برخورد دانشمندان قالبی آن است که تنها به کمیت شاواهد مای

تااک شااواهد وجااود دارد جبااران کننااد. مقااادیر کوشااند نقایصاای را کااه در کیفیاات تااکماای

د. کنناآماوز خاود انباار مایهای مشاکوک را در حمایات از نظریاات دساتآوری دادهحیرت

کنناد. پرندهب موارد مشاهدة اشیاء مرموز را پشات سار هام نقال مایهای مربوط به بشقابکتاب

کنناد ها و هوپیماهایی را ذکر مایچارلز برلیتز و طرفداران مثلثِ برمودایِ او موارد متعدد کشتی

در  جا بگذارند ناپدید شدند. فون دنیکن در حمایت از نظریۀ خودکه ردی از خود بهکه بی آن

کناد. در تماام هاا را ردیاف مایمورد دیدار موجودات غیرزمینیب پشت سرهم آثار سااخته آن

هاای پرناده تقریبااً تماام شاواهدب ها ایردهای فراوانی به شواهد وارد است. در مورد بشقابمثال
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هایی هستند که معموالً ناظران آموزش ندیاده در ماورد نقل و روایت اند: شواهد شامل گزارش

پذیر نیست. در ماورد مثلاث برماودا ها امکاندهند که دیگر مشاهدة کنترل شدة آندثی میحوا

شود تا حالات مرماوز اند یا جعلی. تاریخ حادثه و شرایز وقوع تغییر داده میشواهد یا مخدوش

شاود اصاالً مؤیاد در مورد فضانوردان باستان شواهدی که برای فرضیه ذکر می 5آن بیشتر شود.

 توهمِ تأیید قضیهب صرفاً ناشی از جهل و تخیل نویسنده است. آن نیست؛

ای ر تراشهبیند هکند درخت جادو را قطع کند میشکن داستان پریان سعی میوقتی هیزم

بار ستند. هرهطور علمی هم همینگیرند. شواهد شبهمی راپراند دو تای دیگر جای آنکه می

 وکه بتی  آیند. قبول نداریددیگر سراغتان میکنید با دو مدرک که یک مدرک را رد می

چه پس آن پرنده شدند؟ خوبسوار یک بشقاب 1961بارنی هیل در شب نوزدهم سپتامبر سال 

و در سال و مشاهدة لونی زامورا در سوکوروی نیومکزیک 1952در واشنگتن دی سی در سال 

ست؟ ارودگاه و بقایای یک فگویید؟ قبول ندارید که خطوط دشت نازکا در پررا چه می 1961

ن ازه آخوبب اما هنوز آن پیکر کوچک زرین هست که به یک هواپیمای جت شبیه است و ت

م به هستون آهنی ضدزنگ در دهلی و نقشۀ پیری ریس هم هستند. ممکن است این موارد 

ا را با شمت که نجا اسها مشکل داشته باشندب ولی اصالً مهم نیست. نکتۀ کار ایهمان اندازة قبلی

 یک»که  کنید تعداد شواهد چنان خسته کنند تا دست از ایرادهای چرندتان بردارید و تصدیق

 «چیزی باید باشد.

شود ای به وجین کردن شواهد خود ندارند. حتی وقتی معلوم میدانشمندان هیچ عالقهشبه

بگیرند.  آید آن را از فهرستشان قلمکه یک مورد خا  مشکوک است باز هم دلشان نمی

هاست که پژوهشگران این رشته شواهد آزمایشی را فراروانشناسی را در نظر بگیرید. مدت

ها به تبع انتقادهایی ها است. آناند و این امر به حساب اعتبار آنجایگزین شواهد روایتی کرده

ی به اند. این هم اعتبار دیگری است. ولهای آزمایشی خود را تعدیل کردهکه شده استب روش

های قدیم انجام شده است دقت کنید. های قبلی که با روشها از نتایج آزمایشطرز تلقی آن

های پسی ندارندب زیرا ای به اثبات وجود پدیدهگویند که دیگر عالقهفراروانشناسان اغلب می

عیین کوشند ماهیت پسی را تها اینک میاند و آنها را صدها آزمایش قبالً ثابت کردهوجود آن
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های کنند آزمایشهایی که بیشتر اوقات برای اثبات وجود پسی نقل میکنند. یکی از آزمایش

است. شاید از فصل اول به یادتان باشد که این آزمایش در دهۀ  1930پرات در دهۀ -یرسپی

یرس رفرد مورد انتقاد شدید واقع شدب یعنی وقتی س. ا. م. هنسل نشان داد که هربرت پی 1960

های فراوانی برای تقلب داشته است. فراروانشناسان به سرعت از صحت رد آزمایش( فرصتمو

های آزمایشی دهۀ دهند. هرچند روشآزمایش دفاع کردند و باز هم به دفاع از آن ادامه می

اند. مولّدهای هایی که در مقابل انتقاد مصونیت بیشتری دارند رها کردهرا به نفع طرح 1930

فی و ثبت امتیاز به روش مکانیکی را برتر از از بر زدن کارت و ثبت امتیاز توسز اعداد تصاد

های مکانیزة های قدیمی همان ارزش آزمایشآورندب ولی باز به آزمایشانسان به شمار می

های آزمایشی بیایند و بروندب ولی شاید روش»ها چنین است. دهند. ظاهراً دید آنجدید را می

 «ند!نتایج ابدی هست

 فرضیات ابطال ناپذیر
نیست  ان معنیپذیر باشد. این حرف بدای که ادعای علمی بودن کند باید ابطالهر فرضیه

د. مکن باشاید مبکه فرضیه واقعاً باطل شده یا زمانی ابطال خواهد شدب بلکه تنها ابطال آن 

ار ون برقرچد که باش این است که باید شرایز یا اوضاعی وجود داشته امکان ابطالمنظور ما از 

 شودب به عنوان خالف فرضیه به حساب آید.

جسام سقوط ا آوریم. ارسطوئیان معتقد بودند که سرعتجا مثالی از مقصود خود میدر این

ز طرف اافتد. یمتر تر باشد سریعها متناسب است: هر چه جسمی سنگینمستقیماً با سنگینی آن

 کند وییین متاب ثابت باشد سرعت سقوط را فقز فاصله تعدیگرب گالیله باور داشت که اگر ش

ه انداز کنند. حال فرض کنید که دو توپِ یکحداقل در خالء همۀ اجسام یکسان سقوط می

 است ولی ترینیکی چوبی و یکی سربی را از یک ارتفاع پایین بیاندازیم. ریکی از دیگری سنگ

گاه لیه دیدرسند شاهدی عا هم به زمین میها بمقاومت هوا یکی است.( این واقعیت که آن

 شود. رد میا واقعاً هپذیرندب هرچند فقز یکی از آنآمد. هر دو نظریه ابطالارسطویی به شمار می

ر چنین اگ« ود؟چه چیز مدرکی علیه آن خواهد ب»ای همیشه جا دارد بپرسیم برای هر نظریه

 علمی بودن کند.تواند ادعای چیزی وجود نداشته باشدب فرضیه نمی
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اگر هیچ  اضت است.وآیند. دلیل این امر ناپذیر به وجود میدانشمندان از فرضیات ابطالشبه

ت زم نیسالگویند به حساب آیدب دیگر ها میوضعیت ممکنیب مجاز نباشد مخالف آن چه آن

و  اشتباه ر مقابلها بر خطا هستند. ولی تضمین دثابت کنند که آن هاواقعیتبترسند که زمانی 

ه چیزی براجع  خرند که هیچ چیزی دربارة جهان نگویند. اگر نتوانیمخطا را به این بها می

 اشتباه کنیم صحبت از صحت آن معنی ندارد.

ی بر را مبن ناپذیر است. ادعای فیلیپ گاسگرایی بهترین مثال یک فرضیۀ ابطالآفرینش

 وان چنینته میشدهب در نظر بگیرید. چگوناینکه عالم همراه با آثار یک تاریخ طوالنی خلق 

مرسنجی شناسیب چه عهای زمینهاب چه الیهچه فسیل –ادعایی را رد کرد؟ هیچ مدرکی 

ی را نجی کربنتواند خالف آن به شمار آید. مثالً عمرسهرگز نمی –کربنیب چه هرچیز دیگر 

 یش کاریدب براهم در آن نهاها را در نظر بگیرید. اگر خدا وقتی که زمین را خلق کرد فسیل

ان انشمنددها خصوصیاتی بخشد تا هنگام آزمایش با هر روند آزمونی که نداشت که به آن

 ها سال سن داشته باشند.کنندب به ظاهر میلیونتعبیه می

همۀ  وده است توان گفت خدا دنیا را یک دقیقه قبل آفریجا رسدب حتی میکار که به این

ت توانسیمت. خدا اند در آن گذاشته اسای که واقعاً هرگز روی ندادهشتهما را با خاطرات گذ

ا مد و به رده باشکهای ما در صفحۀ عناوین خلق خوانید با نامبه راحتی کتابی را که اینک می

مه هباز  رتر آن صودرا برای مطالعه داده باشد. را و به شما خاطرة انتخاب آنخاطرة نوشتن آن

د ه ثابت کنکتوانست بگوید کس هم نمیآمد و هیچکه اینک هست به نظر می گونهچیز همان

حق با  ت؟ خوبگویید همۀ این چیزها یاوه اساین امر به این شکل اتفا  نیافتاده است. می

 اند.چون و چرا یاوهها بیشماست. این حرف

یر نیست و به ذپکنند که فرضیۀ آفرینش ابطالگرایان اینک تصدیق میبعضی از آفرینش

همین خاطر علمی هم نیستب ولی اصرار دارند که همین حرف مورد فرگشت هم صاد  است. 

متن زیر را از نامۀ رابرت ا. کوفال هماهنگ کنندة علمی مرکز پژوهش علم آفرینش واقع در 

مجلۀ ساینتیفیک آمریکن چاپ شده:  1976دیگوی کالیفرنیا است که در شمارة ژوئیه سان

کنند زیرا آزمون تجربی گرایان آفرینش خا  را به عنوان یک نظریۀ علمی ارائه نمیآفرینش»
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گرایی منشأ موجودات ممکن نیست. توجیه فرگشتی منشأ و ابطال بالقوه مدل آفرینش

گیردب چرا که آن موجودات نیز طبق همین اصل خارج از محدودة تعریف دقیق علمی قرار می

گرایی وضع مشابهی کنند که فرگشت و آفرینشگرایان فکر میینشآفر« ناپذیر است.هم ابطال

وضع مشابهی دارندب زیرا ورود به گذشته و مشاهدة دست اول منشأ انواع ممکن نیست. اگر 

ای را تنها از طریق مشاهدة مستقیم حوادثی بتوان رد کرد که پیش از وجود افرادی که فرضیه

گرایان ناپذیر خواهد بود. آفرینشب این فرضیه واقعاً ابطالها را مشاهده کند روی داده باشندآن

گرایی کنند که فرگشت درست به اندازة آفرینشاز این نظر حق دارندب ولی وقتی ادعا می

 پذیر است.کنند. فرگشت ابطالناپذیر است اشتباه میابطال

ز این جچیزی  معلومپذیر است که اگر بعضی از حقایق اول از همه فرگشت از این نظر ابطال

شناسی زمین هایداشت. مثالً اگر فرض کنید که در الیهبودند فرگشت صحت نمیکه هستند می

م هاهتی به های مختلف هیچ شبداشت یا کالبدشناسی گونهها مطلقاً وجود نمیترتیب گونه

 .دبه شمار آیها نداشت. این موارد مخالف آن بودند که فرگشتب توجیه منشأ گونه

ن را انشمندادتوانند پذیر است که کشفیات جدید میکه فرگشت از این نظر ابطالدوم این

ات ی اطالعهای ابتدایی حاوشد که ارگانیسممتقاعد به نفی آن کنند. فرض کنید کشف می

انواع  بعدی ی برای همۀ انواع برتر موجودات زنده هستندب به نحوی که تمام تحوالتتوراث

نظریۀ  رت بایدهایی بود که در بدو پیدایش حیات وجود داشتند. در آن صونقشهصرفاً اجرای 

 شد.ته میفعلی مکانیسم فرگشت همراه با تأکید بر جهش و باز ترکیب وراثتی کنار گذاش

پذیر است که نظریۀ غالب در فرگشت یعنی سنتز که فرگشت از این نظر ابطالسوم این

که  –رقیب مواجه است. نظریۀ خنثای فرگشت مولکولی فرگشتی عمالً با یک نظریۀ علمی 

برای کشفیات جدیدی که در زمینۀ وراثت  -انددانشمند ژاپنی موتوکیمورا و دیگران مدافع آن

6کند.مولکولی به عمل آمده توجیهاتی ارائه می
مثالً زنجیرة آلفای  –یک پروتئین مفروض  

شودب هم در یک ی بسیار متفاوت ظاهر میهابه صورت -های قرمز خونهموگلوبین در گلبول

های مختلفب متفاوت است. خود پروتئین یک جمعیت حیواتی مفروض و هم در جمعیت

کنند که متوالیًا تاریخچۀ فرگشتی دارد: دانشمندان برای مطالعۀ آن انواع مختلفی را بررسی می
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دک در پروتئین را اند. آهنگ تجمع تغییرات شیمیایی اناز یک نیای مشترک منشعب شده

یابند که این آهنگ تقریباً ثابت است. نظریۀ خنثای فرگشت مولکولی گیرند و در میاندازه می

کند که مطابق قوانین مولکولی را به شکل یک پدیدة تصادفی توجیه می« ساعت»عملکرد این 

 کند.می آماری عمل

الش چمف یک رای نظریۀ مرسوها مشکل است؛ این پدیده بتوجیه این پدیده برای داروینی

حیزب مامنظم نکند. طبق اصول داروینی و با توجه به فشارهای انتخاب تجربی معین عرضه می

 نظمی انجام شود.فرگشت پروتئین باید با بی

می ت معلوگرایان هیچ مدرک ردکنندة ممکنی وجود ندارد. هیچ واقعیاما برای آفرینش

مکنی رفت و هیچ کشف منظریۀ آنان به شمار مینیست که اگر طور دیگری بود مخالف 

هاِی  گونهها دست از نظریۀ خود بردارند. هرچند عدد فسیلِوجود ندارد که باعث شود آن

ر در آغاز دبقیه  ها را همراهتوانند پاسخ دهند که آن ارگانیسممیانی هم که کشف شود باز می

ای نااهت دیه از شبفرگشتی را با استفادهای نامهآنجا گذاشته اند. هر قدر که دانشمندان شجره

ا ها رهتا آن شباتوانند جواب دهند که خدگرایان میهای وابسته رسم کنندب باز آفرینشگونه

 ای خلق کرده است.اندر دی

جاود ستند که وناپذیر است. فراروانشناسان مدعی هفراروانشناسی مثال دیگر از یک فرضیه ابطال

ش ورد آزماایها فرد مدهند که طی آنن است. یک دسته آزمون یا امتحان انجام میپسی قابل آزمود

پایش رهاای آیناده را حادس بزناد های ندیده را حدس بزند رروشن بینی( یا هادفکوشد هدفمی

ه آزماایش با جنبشی( تاأثیر بگاذارد. اگار نتاایجشود رروان-آگاهی( یا بر این که کدام هدف رو می

د سات. اگار فارادهد که پسی در کار بوده ی از سطت شانس باالتر باشند نشان میانحو قابل مالحظه

ا جاود پسای روای زیر سطت شانس باشد باز هم مورد آزمایش امتیازی بگرد که به نحو قابل مالحظه

ایی پسای کااربرد توانا»شود:است که به این نحو تعریف می دطای پسیدهد. اصطالح آن نشان می

 «کوشد به آن دست یابد پرهیز شود.هدفی که فرد مورد آزمایش میبه طریقی که از 

تر از سطت اگر فرد مورد آزمایش امتیازی به دست آورد که نه خیلی باالتر و نه خیلی پایین

های صورت فراروانشناسان به امتیازات هر یک از آزمایش شود؟ در آنشانس باشد چه می
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امتیازات آزمایش خیلی نزدیک به امتیاز متوسطی که از  اندازند. اگرتری میدسته نگاه دقیق

رود تجمع یافته باشند یا اگر واریانس یا نوسان امتیازات باالتر از سطت سطت شانس انتظار می

یعنی اگر فرد مورد آزمایش یا همیشه امتیازی بیاورد که دقیقاً مشابه امتیازی  –شانس باشد 

ها امتیاز خیلی باال و در بعضی دیگر ا در بعضی از آزمایشرود و یباشد که از شانس انتظار می

دهنده عملکرد پسی است. اگر واریانس امتیاز گاه این امر نشانآن -امتیاز خیلی پایین بیاورد 

صورت شود؟ در آنتر از سطت شانس باشد چه میآزمایش نه خیلی باالتر و نه خیلی پایین

کنند. ها نگاه میرست و نادرست در هر یک از آزمایشهای دفراروانشناسان به توضیت پاسخ

های نادرست در بخش دیگر جمع شده باشند های درست در یک بخش و پاسخاگر پاسخ

دهندة عملکرد پسی خواهد بودب هرچند صحت پسی و خطای پسی یکدیگر را در امتیاز نشان

 نهایی خنثی کرده باشند.

 در غیر ها کهاند بسیاری از آزمایشجه کردهطور که ج. ب. راین و سایرین توهمان

 اند.ها نجات یافتهصورت مایه شرمساری بودند با استفاده از این روشاین

 ه شاکل مادرکهاا را باتاوان آناند که میهایی دلبستهفراروانشناسان تنها به نتایج آزمایش

کارد  ن صاورت تفسایررا باه ایامثبت برای پسی تفسیر کرد. هار نتیجاۀ آزمایشای کاه نتاوان آن

ایاان اساات کااه  جورنةةال آو پاراسةةایکا وجیاساات. سیاساات رساامی مجلااۀ « اهمیااتبی»

ناد توضایت گر نتواهستند. اگر آزمایش« شکست»آورندب هایی که نتایج منفی به بار میآزمایش

 7د.اسات کاه چااپش را تضامین کنا« از آنتر بی فایده»دهد که چرا پسی ظاهر نشد گزارشش 

ان داد توان نشازمایش منفی مجاز نیست که مدرکی خالف وجود پسی به شمار آید. مینتایج آ

 دهند.توان نشان داد که روی نمیدهندب ولی نمیهای پسی روی میکه پدیده

دمان م به خوناپذیری ما آن را مستقیشک فراروانشناسان برای پاسخ به اتهام ابطالبی

های یشبه آزما ناپذیر است که. ح. به این دلیل ابطالگویید فرضیۀ ا. فمی»گردانند. برمی

ما هم شز سوی دهند خالف آن به شمار آیند؟ خوبب انکار فرضیۀ ا. ف. ح. امنفی اجازه نمی

ار شمن بهآد خالف دهیهای مثبت اجازه نمیناپذیر استب زیرا به آزمایشبه همان اندازه ابطال

جود وه عدم انجام دهید باز دست از اعتقاد خود بآیند. هرچند فقره آزمایش موفق هم که 

 «های پسی بر نخواهید داشت.پدیده
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 حق سان کامالًکردند فراروانشنااگر انکار ا. ف. ح. را به مثابۀ فرضیۀ علمی رقیب مطرح می

ن هااای پسای درساات باه اناادازة ادعاای وجااود داشتنشاااداشاتند: ادعااای وجاود نداشااتن پدیاده

نایم. کرائاه نمایکنیم تصویر دیگری از جهان اما وقتی ا. ف. ح. را انکار میناپذیر است. اابطال

 م فرضایۀگاوییهای پسی وجود ندارناد. تنهاا مایدهند که پدیدهگوییم که شواهد نشان مینمی

ای رضایهفکاه ناپاذیر باودن غیرعلمای اسات. گفاتن ایانا. ف. ح. فراروانشناسان به دلیل ابطاال

م کاار صادور حکارائۀ فرضیۀ علمی دیگری باه جاای آن نیسات. ایانغیرعلمی است به معنی ا

 شود.دربارة دنیا نیست بلکه حکمی است که دربارة حکمی دربارة دنیا داده می

 استدالل مبنی بر شباهت بدلی

نند کستدالل اعلم این است که های متداول برای محترم جلوه دادن شبهیکی از استراتژی

نند کل میگانی که به این نحو استدالعلم رسمی است. سودازدهاصول بنیادی آن بخشی از 

تر لکه بیشلبندب بآورند که علم موجود را به مبارزه طقدرها انقالبی به حساب نمیخود را آن

قیه سر ند با بزه ندارپندارند: جزئی از خانواده هستندب اما اجافقیر علم میهای خود را عموزاده

طالح ن به اصانشمندادکنیم واقعاً چندان فرقی با کار ند کاری که ما میگوییک میز بنشینند. می

 رسمی ندارد. پس علت این اکراه در دادن حق ما چیست؟

نند کا مین کار رها که ایکنندب ولی آنبینی طلب شأن علمی نمیهمۀ طالع بینان برای طالع

زمین  چه درنآوی بر که اجرام سماینبینیب یعنی اغالباً استداللشان این است که اصل پایۀ طالع

پیوند  وز و مد گذارندب بخشی از دیدگاه جهان علم است. به تأثیر ماه بر جگذرد اثر میمی

ورند آثال میکنند. همچنین پژوهشی را مهای خورشیدی با شفق شمالی اشاره میفعالیت لکه

ر . به نظان ارتباطی هستهای درختهای خورشیدی و رشد حلقهکه بنابرآن بین چرخۀ لکه

دان دانشمن ذشته کههای سماوی است. در گبینی تنها تفصیل بیشتر تأثیرها و ارتباطایشان طالع

ه ک. اینک رک بوددبینی قابل دانستند دشمنی با طالعاحتمال تأثیر از فاصلۀ دور را منتفی می

 ودب راشیس ناشی میهای الکترومغناطچه از میدانعلم نیروهای غیرمکانیکیب نظیر آن

 بینی هست.جایی برای دیدگاه طالعشناسد در آنمی
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سازگار  کوشد خود را با معلومات علمی کنونیعلم دیگری است که میآهنگ شبهزیست

علمی  ا پژوهششود بگیرد که ادعا میهایی سرچشمه میجلوه دهد. باز هم استدالل از شباهت

طت سهاب دفشناسان در الگوی تغذیۀ صنین است: زیستچرسمی وجود دارد. دلیل ایشان این

هایی یب ریتمهای فراوان دیگری از زندگی گیاهی و جانورها در خون انسان و جنبههورمون

که این با علم به»  دهند.روزه دقیقاً با این الگو وفق می33و  28ب 23های اند. چرخهکشف کرده

ی ظم دقیقجود نار داریم که کوچکترند ولی با این وما در معرض تعداد زیادی ریتم حیاتی قر

 «8بیایند. تر نیز به صحنهتر و طوالنیهای بزرگرسد که ریتمدارند به نظر منطقی می
قابل  ل کامالً آهنگیان خز استدالبینان و زیسترسد که طالعدر ظاهر این طور به نظر می

ل ه استدالکز اینید پژوهش چه راهی بهتر اکنند. برای دفاع از یک شاخۀ جدقبولی را دنبال می

اهی رد چه کنند با معلومات علمی حاضر سازگار است؟ و برای اثبات سازگاری با علم موجو

 اند؟تهرار گرفقهای دیگری است که قبالً مورد بررسی که نشان دهند شبیه زمینهبهتر از این

 د سؤالانشمنداست یا خیر برای  این سؤال که آیا یک فرضیه با اصول علمی مستقر سازگار

ز اتر ممهمی است. یک پیشنهاد جدید در صورتی که با علم موجود سازگار باشد خیلی ک

مجموع  علی درفهای دقیق و پیچیده است. علم وقتی که واقعاً انقالبی باشد محتاج استدالل

 ن تبعیتآادی بنی بسیار موفق است؛ بنابراین طبیعی است که معتقد باشیم وقتی کسی از اصول

 دارد.کند در راه صحیت گام برمیمی

کاار  هایی بر اسااس شاباهت یاا هماننادی را باهاز آن گذشته خود دانشمندان استدالل

می تاو مفااهیبرند. کامالً صحیت و غالباً بسیار پر ثمر است که به یک دسته پدیده در پرمی

مادار  های جریاان بار  در یاکساناند. نونگاه کنیم که برای دستۀ دیگری به دست آمده

دان یزیاکای است که از یک فنر آویازان اسات. ایان تنااظر باه فدقیقاً شبیه نوسانات وزنه

انشمندان کند که با توجه به مکانیکب مسائل الکتریسیته را حل کند و بالعکس. دکمک می

یقااً را دقهاا هاا و اخاتالفمتوجه هساتندکه بایاد جزئیاات ایان تشاابه را روشان و شاباهت

نند به توااند نمیصورت روابطی را که در یک زمینه کشف کردهکنند؛ در غیر اینمشخص

 شکل معتبری در زمینۀ دیگری به کار برند.
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نند و کمی بلهب دانشمندان در سازگاری یک پیشنهاد جدید با معلومات علمی موجود بحث

د به ه پیشنهاککنند مینبرند. ولی استدالل اند به کار میهایی را هم که بر مبنای شباهتاستدالل

ن شکل ا به ایه. آنانداین دلیل با علم زمانه سازگار است که شبیه چیزی است که قبالً پذیرفته

 ا عقایدی شما بکه شباهتی بین ادعاکنند. زیرا این استدالل معتبر نیست. ایناستدالل نمی

 دانشمندان سازگار باشد.

حو قابل علم از بعضی جوانب به نآهنگ برگردیم. این دو شبهتبینی و زیسبه طالع

فراز و  شود وم میاند که به هنگام تولد تنظیقائل« ساعتی»اند. هر دو به ای مثل هممالحظه

 ر هر دودیافتد. ای از کار بکه هرگز لحظهکندب بی آننشیب فرد را در طول زندگیش اداره می

ی که هایرخههای معلوم و مرسوم دانشمندان در مورد چا روشها بموردب روش محاسبۀ چرخه

 ه گرفتهتی ندیدها به راحهای قطعی دارد. این تفاوتکنند از بسیاری جهات تفاوتمطالعه می

وش ظاهر های خهتها بیاورند. شبابینند که دلیلی برای آندانشمندان نیازی نمیشود. شبهمی

ها ین شباهتکردن کارهای خود تنها به ا« علمی»د برای کننبرای ایشان کافی است. حس می

 نیاز دارند.

 توجیه به کمک سناریو
نب آبدون  های هر نظریۀ علمی عمومیت است. این جنبه ضروری استب زیرایکی از ویژگی

د این ن دهنیک نظریۀ علمی فاقد قدرت توجیه است. توجیه علمی یک پدیده این است که نشا

ی و ثۀ ماضشود. از دیدگاه منطقیب توجیه یک حادانین عمومی ناشی میپدیده چطور از قو

ی شروع عی خاصبینی یک واقعۀ آتی هیچ فرقی با هم ندارند. در هر مورد با قوانین طبیپیش

ارة کمی دربحنیک(ب کنید رمثالً قوانین انعکاس و انکسار در اپتیک یا قوانین نیوتن در مکامی

رکت حندازة کندب جرم و ارجنس محیطی که نور از آن عبور می شرایز قبل از واقعه دارید

 .9گیریدها نتیجه میاجرام متصادم( و شرح واقعه را از آن

فرض کنید بخواهید یک حادثۀ ماضی را توجیه کنید که شرایز قبل از آن کامالً بر شما 

و سپس قوانین  کنیدای در مورد شرایز قبلی مطرح میمعلوم نباشد. در چنین حالتی فرضیه

برید تا واقعه را توجیه کنید. این طریق توجیه صرفاً فرضی است: اگر کار میعمومی را به
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-گاه قوانین عمومی واقعه را توجیه میایدب آنبودند که شما فرض کردهشرایز قبلی همان می

اند ان بودهکنند. مسلماً بعدها ممکن است شواهدی بیابید که نشان دهند شرایز قبلی واقعاً هم

جا مهم است این است که حتی وقتی در مورد ای که در اینکه شما فرض کرده بودید. نکته

پردازید باز هم وقایع باید با قوانین کلی علم وفق دهند؛ در غیر سازی میترتیب وقایع به فرضیه

ماند. می صورت هیچ توجیه علمی ندارید. بدون قوانینب تنها یک داستان یا طرح برایتاناین

 نامیم.را سناریو میآن

د کند نحوة وقوع یک جنایت را بازسازی کنمیفرض کنید یک کارآگاه که سعی 

با  . سناریوریزدیدار در قهوة صبحانۀ قربانی استریکنین مسناریویی مطرح کند که در آن خانه

ه ر شدی پچند واقعیت معلوم در مورد مرگ سازگار است. جای خالی جزئیات به طور فرض

أثیرات تردمب است. معلوماتی که از پیش فرض شده است از اطالعات معمولی در مورد رفتار م

 م متوسلومی علرود. کارآگاه به قوانین عماستریکنین بر روی بدن انسان و غیره فراتر نمی

گونه چه قتل شودب زیرا قصد او توجیه علمی وقایع نیست. تنها مایل است تعیین کند کنمی

وانین  با قکامالً نجام شده تا بتوان قاتل را دستگیر و محکوم کند. با این وجود سناریوی اوا

یاطین خالت شدهای ماوراءالطبیعه نظیر علمی سازگار است. هر تالشی برای استناد به قدرت

 برای توجیه این مرگ در دادگاه رد خواهد شد.

ها از آن لویحاًتقوانین چه علناً و چه سناریوها تا جایی کاربرد توجیهی درستی دارند که 

 مان یکبریم منظورعلم به کار میحمایت کنند. وقتی اصطالح سناریو را در مورد شبه

 که از پشتیبانی قوانین برخوردار باشد.سناریوی صرف است بی آن

 اند که اعتقادات رایج دربارة جهانشوند نظریاتی طرح کردهدانشمندان مدعی میوقتی شبه

کنند اصال نظریه نیست بلکه سناریو است. این امر به چه ارائه میخوانندب غالباً آنرا به مبارزه می

-های دور است. شبههایشان دربارة وقایع گذشته«نظریه»ویژه در مورد کسانی صحت دارد که 

قوانین دانشمند برخالف کارآگاه مثال ما و نیز برخالف مورخ رسمیب به این که سناریوی او با 

دهد. به هر حال او علم موجود را به چالش علمی پذیرفته شده سازگار است یا نه اهمیتی نمی

گوید که یک امر الف امر کند. میخواند و قوانین جدیدی به جای قوانین قدیمی ارائه نمیمی
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دهد که به ما بگوید الف چطور قرار دهدب ولی به خود زحمت نمیدیگری را توضیت می هب

گوید برخوردی که زهره نزدیک بود با زمین داشته ست ب را توضیت دهد. ولیکوفسکی میا

باشد باعث شد زمین وارونه شود. قطب شمالب قطب جنوب شد و بالعکس. این تنها معکوس 

گیری زمین نسبت به ستارگان معکوس شد. امروزه های مغناطیسی نبودب بلکه سمتشدن قطب

که طبق گفتۀ ولیکوفسکی کندب یعنی در جاییاز مشر  طلوع می رسد که خورشیدبه نظر می

کرد. این عکس شدن با چه مکانیسمی انجام گرفت؟ تنها پاسخ ولیکوفسکی سابقاً غروب می

ربا بخورد. ویژگی اساسی توجیه علمی یعنی ای که به یک آهناین است که مثل صاعقه

 های او غایب است.استنتاج پدیده از قانون عمومی کامالً در نوشته

فاوتی شکل مت قاً بهکند که مغز مردم سابجولیان جینز هم استاد سناریوها است. جینز اظهار می

ادن در نسبت گیرد تا از عقیدة خود مبنی بکرد. پژوهش مغزی امروزی را به کار میکار می

ذهنیت  ی بهاهخدایان به قسمت راست مغز پشتیبانی کندب ولی برای انتقال از ذهنیت دوجایگ

هانه ا این ببکند. خود را از دادن چنین توضیحی شناختی ارائه نمیهوشیار هیچ توجیه عصب

شودب یممتوسل  جا مسئله خاصی برای توضیت نیست. به پالستیسیته مغزکند که در اینخال  می

 ه نواحیب ظایفوهای مادرزادی از طریق انتقال یعنی قدرت آن برای جبران صدمات یا ناهنجاری

د ض کردنهای کهنِ جینزب ذهن دوجایگاهی خود را با هوشیاری عودیگر. ولی وقتی انسان

محیطی  وماعی آسیب مغزی ندیده بودند. فرض بر این است که تغییر تنها در اثر فشارهای اجت

ونی دگرگ حاصل شد. چرا عملکردهای مغز باید در پاسخ به این گونه فشارها دستخوش چنین

ه چنین کگوید دهد. جینز میشناسی به هیچ وجه جواب این سوال را نمیشوند؟ عصبعمیقی 

زوفرنی لب اسکیر هر حاطور باشد و شاید نباشد. دافتد. شاید ایناتفاقی در بیماری اسکیزوفرنی می

وشیار هنیت هذشناسی ندارد. داستان خروج نوع بشر از ذهنیت دوجایگاهی به هنوز توجیه عصب

 اند.است که آن را بر اساس قوانین معلوم نساخته سناریویی

 پژوهش به کمک تفسیر کتب
هاای علمای کاه نتاایج پاژوهش در یاک زمیناۀ خاا  را گازارش اغلب به مجموعۀ نوشته

شناسیب متون مکانیک کوانتوم و متون روانشناسی تجربی گوییم. متون زمینمی« متون»کنند می



 / علم و نابخردی 66

 

 نامهب شعر و امثالهم خیلی فر  دارند. با متاون مقادس یاکایشداریم. متون علمی با داستانب نم

ها در این است که مسئله تفسیر ادبی یا شرح آثار هایچ نقشای در مذهب نیز فر  دارند. فر  آن

 علم ندارد.

ظیر نادبی  های هنری منحصر به فردی دارند. یک قطعه هنریآثار شکسپیر و کیتس ویژگی

آن  باشناسیتوان بدون تغییر فاحش ماهیت زیرا حتی نمی« یغزلی در وصف یک مجمر یونان»

ایی که هادهدبه زبان دیگری ترجمه کرد. در مقابلب یک کار علمی تنها به اعتبار محتوای 

خصی شکند. سبک کشد در حیطۀ علم عمل میهایی که پیش میکند و استداللگزارش می

 کار ابداً اهمیت علمی ندارد.این

کسپیر ی از شاهای موجود است. هر قطعههنر ادبی یا مذهبب تمامی نوشته حوزة بررسی در

حو ه این نخود ب توان تفسیر کرد. دانشمند با متون رشتۀیا هر بخشی از یک کتاب مقدس را می

های گزارش کند. تنها مورخ علم با کل متون علمی سروکار دارد. تنها فایدةبرخورد نمی

ظریات نهای جمع شدهب ندر کار رساندن نتایج پژوهش دادهمکتوب برای دانشمند دست ا

ور را اند منظها است. هرجا که یک قطعۀ مکتوب علمی نتوها و ضداستداللمطروحهب استدالل

ا در نظام اثری ر  چنینکننده ای استدالل کندب بی اثر است. اکثراًبه خوبی برساند یا به نحو قانع

 گیرند.علمی نادیده می

ا از هور آنند. تصدهمندان غالباً با نحوة برخورد خود با متون علمی خود را لو میدانششبه

است  کلمات ها برها است. تمرکز آنانجام پژوهش علمی فقز خواندن نشریات علمی و رساله

 ست. علمندان اکنند علم فقز اظهارات دانشمنه بر حقایق و دالیل مستتر در کلمات. فکر می

ی نقل تۀ دیگرتوان بر ضد گفشود. هر گفتۀ یک دانشمند را میتون مقدس میجانشین دنیوی م

 توان تفسیر کرد.ای را میآید و هر گفتهای به حساب میکرد. هر گفته

لۀ اشر مجنبیر و ها سردکنیم که سالبرای اولین مثال برخوردِ تفسیریب به ری پالمر رو می

که از یندب بلآهای پرنده از فضای خارجی نمیاببود. به گفتۀ پالمر بشق های پرندهبشقاب

د چند ص هایی به قطرخیزند. زمین توخالی است و در هر دوقطب گشودگیداخل زمین برمی

 مایل دارد.
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ور اس مشهشنها قبل از پالمر مطرح بود. در قرن هفدهم ستارهفکرِ زمین توخالی مدت

هالی فرضیۀ  01«دیگری درون آن بگذارد. جرأت کرد زمین را توخالی کند وکرة»ادموند هالی 

قربۀ واندن عان در خها و تغییراتی را که دریانوردنظمیخود را به این منظور ارائه کرد که بی

انست تومی وکردند توجیه کند. کرة درونی هم دو قطب مغناطیسی داشت مغناطیسی تجربه می

مین از گالی زچنیوتون نشان داد که به آهستگی نسبت به کرة بیرونی بچرخد. محاسبات ایزاک 

د که شمتوجه  توانست این امر را توضیت دهد. هالیتر است؛ پیشنهاد هالی میماه خیلی کم

ی نشان ی براممکن است اطالعات آتی دریانوردان بیش از یک کرة درونی را ایجاب کند. هال

ونی تۀ درآن دو پوس ای که در ذهن داشت یک طرح نمونه کشید که دردادن نوع کلی فرضیه

ی شت. هالهای صلب قرار داخورد و یک واسطۀ اتری بین الیهو یک هستۀ صلب به چشم می

د ن خداوننابرایبای ندارند و در پاسخ به این اعتراضِ کالمی که کرات درون زمین هیچ فایده

 مسکونی ونیت دردهند کراآفریدهب اظهار کرد تا جایی که معلومات ما اجازه میها را نمیآن

 ها زندگی کنند.هستند و شاید موجوداتی بسیار متفاوت با نوع بشر در آن

وز ان کلیجها شده بود. سروان در قرن نوزدهم دیگر زمینِ توخالی ملک مطلق سودازده

رکز و مرة هم کرد که زمین پنج کسیمز که یک افسر بازنشستۀ ارتش آمریکا بود پیشنهاد می

ای یک سفر از کنگره تقاضا کرد که بر 1820ها دارد. در دهۀ قطب های عظیمی درگشودگی

ن خل زمیای اختصا  دهند تا صحت فرضیۀ او آشکار شودو اراضی دااکتشافی قطبی بودجه

رکز را هم م را مالک شوند. مارشال ب. گاردنرب یکی از حامیان بعدی زمینِ توخالیب کرات

گاه نها را های قطبی روشن کرد. سوراخحذف و هستۀ توخالی را با یک خورشید درون

جرت داشت و گفت که اسکیموها از طریق گشودگی شمالی از داخل زمین به بیرون مها

 اند.کرده

کند. ولی به این دلیل نیست که های پرنده مربوط میری پالمر زمین توخالی را به بشقاب

استدالل او در مورد زمین چه برای ما جالب است روش آوریم. آنجا اسمش را میدر این

چه سیمز و گاردنر کم داشتندب مدرک بود! مدرک او توخالی است. پالمر مدعی است که آن

های شمال و شامل چند جمله از فرمانده ریچارد ا. بیرد خلبان پروازهای تاریخی بر فراز قطب
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کنند ر میجنوب است. در زیر سه جمله از اظهارات بیرد که به نظر پالمر مطب را آشکا

دوست دارم آن زمینِ فراسوی قطب را ببینم. آن ناحیۀ فراسوی قطبب مرکز » آوریم:می

 ب پیش از آغاز یک پرواز بر فراز قطب جنوب(. 1947«. رناشناختۀ بزرگ است

قصد سفر  ب پیش از عزیمت به1955« رترین سفر اکتشافی در تاریخ جهان استاین مهم»

 11اکتشافی به قطب جنوب(.

« فراسوی قطب زمینِ(. »1957« رزده در آسمانب آن زمین رازهای جاودانیآن قارة افسون»

ن چیز ر مورد آدطرف قطب باشدب زیرا تواند فقز ناحیۀ آنکند نمیکه بیرد به آن اشاره می

 ک پروازیه است. وجود ندارد. حتماً منظور بیرد ناحیۀ داخل گشودگی قطبی بود« ایناشناخته»

 وصیف کردبت« ترین سفر اکتشافی در تاریخ جهانمهم»توان ه قطب جنوب را نمیمعمولی ب

سطت « ر آسماندقارة افسون زده »که عمالً کاشفان را به گشودگی قطبی برده باشد. مگر این

 شود.طور که از داخل سوراخ دیده میزمین است آن

هاا در قطاب شامال مطالاب بیشاتری بارای تفسایر در اختیاار پااالمر گازارش پاژوهش روس

. ا. گوردینکو پمجلۀ ساینتیفیک آمریکن اثر  1961ای در شمارة ماه مه گذارد. پالمر از مقالهمی

-می نایب رئیس مؤسسۀ پژوهش علمی قطب شمال و جنوب در لنینگرادب تحلیل مفصلی به دست

ریازی رناماهمؤسسۀ قطب شامال باا ب»نویسد : گوردینکو می آوریم.ای میجا نمونهدهد. در این

 و به تبع ها نشان داده که قسمت عظیمی از سطت زمینوسیع اکتشاف و پژوهش و اجرای دقیق آن

پالمر ایان « توان در عرض چند سال به حیطۀ فهم بشر آورد.های وسیع ناشناخته را می-آن اقلیم

های وسیع آن اقلیم»های عظیمی از سطت زمین -بر قسمت کند: عالوهعبارات را چنین تفسیر می

فهام  های بازرگ زماین ورایهم وجود دارند که روی سطت زمین نیستند. این بخش« ناشناخته

 مال.یعنی قطب ش پندارندرا یک نقطه میاند که اکنون آنای واقع شدهفعلی هستندب زیرا در ناحیه

ار را کاین دینکوکه گورف پالمر را نقض کند یا اینفرض کنید فرمانده بیرد زنده بود تا حر

کرده  ء تعبیرا را سوهپرسد که پالمر در مقابل این اتهام که سخنان آنکرد. انسان از خود میمی

ر وء تعبیسکه به  بودگرایان میداد. به احتمال زیاد پاسخ او مثل آفرینشچه واکنشی نشان می

 د.های فسیلی متهم شدنگزارش یافته
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رینش فکتس خبرنامۀ مؤسسۀ پژوهش آفاند اکتس 1975متن زیر را از شمارة دسامبر 

انب یمز گاوجگرایان مؤسسه و پرفسر گیشب یکی از آفرینشآوریم. این متن مباحثۀ دوانمی

 شناسی دانشگاه میسوری در کلمبیا است.رئیس دانشکدة انسان

گیش  کرد. دکتر دانیل آکسلرد اعتراض مثل موارد دیگر گاوان به ارجاع گیش به مقالۀ

ای امهنگفت  آورد. گاوانبرای وجود گیاهان چوبی در دورة کامبرین این مقاله را مدرک می

 ای ازهیش نسخدهد گیش مقاله را اشتباه نقل کرده است. اما گاز آکسلرد دارد که نشان می

رده زارش ککه آکسلرد گاینرسالۀ آکسلرد ارائه کرد که مدرک انکارناپذیری بود دال بر 

 د.انردهشناسی پیدا کاست قعطاتی از گیاهان چوبی را واقعاً در دورة کامبرین زمین

فت و ه چه گچه اهمیت دارد این است کظاهراً مهم نیست که آکسلرد عمالً چه یافت. آن

 را هرطور بخواهیم تفسیر کنیم!توانیم آنما می

حثاه باا ری ل. باار مبااند. اینحادثۀ مشابهی را ثبت کرده همان مجله 1975در شمارة ماه مه 

 هریس از دانشاگاه فنای تگازاس اسات و موضاوع بحاث ایان اسات کاه آیاا فسایل دامپاا را در

بااز هام  اند یا خیر. باز هم گیش به نقل قول غلاز ماتهم شاده اسات وهای کامبرین یافتهسنگ

 ست. این پاسخ گیش است:عبارتی از مؤلف مقالۀ اصلی پشتیبان این اتهام ا

ه ویید کل من بگتوانید از قوبله می»کند:هریس در اعتراضش از دکتر دورهام چنین نقل می

م در و دورها درست است که فیربی« ایم.های کامبرین فسیل دامپا یافتهننوشتم ما در سنگ

واد مقدار محدود ماند. با آن های کامبرین دامپا یافته( ننوشتند که در سنگ1974شان رمقاله

منتشر  لمی چهعدادند که در یک ژورنال فسیلی که پیدا کردند احتیاط قابل ستایشی نشان می

ه اسم بکرراً کردند م... وقتی با خبرنگاران دربارة کشف خود صحبت می کنند. از طرف دیگر

گوید دند که بداازه دلیل است که در گفتگو با هریسب تنها به او اجدمپا اشاره کردند. به همین

دادگاه  اند. درههای کامبرین پیدا کردکه ماهی دمپا را در سنگ« ننوشتند»شان که در مقاله

 علم هرچه بگویید ممکن است علیه شما به کار رود.شبه

 خودداری از تجدیدنظر بعد از انتقاد
ن ناداده بالند که هرگز کسی تااکنون غلاز باودن کارشاان را نشاادانشمندان به خود میشبه

ضمن یک سخنرانی در دانشگاه هاروارد خاطر نشان کرد که  1972است. ولیکوفسکی در سال 
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-های او به همان اندازة بیست سال پیش که منتشر شدندب اعتبار دارند در حالی که کتاابکتاب

کااه نظریااات علماای کاارد ایاانظاااهراً فکاار ماای 12انااد.شااده« عتیقااه» 1950هااای علماای دهااۀ 

چاه ولیکوفساکی دهد.آننیاز به تجدیدنظر دارد وضعیت اسفبار علم را نشان میهرازچندگاهی 

هاای عظایم آن اسات. علامب ماهیتااً آورد در حقیقت یکای از تواناایینقیصۀ علم به حساب می

کند. هارکس بارای تصاحیت اشاتباهات خاود بایاد اول تالشی است که خودش را تصحیت می

کشف خطاها گوش کردن به انتقااد و باه جاان پاذیرفتن آن  ها را بشناسد و بهترین راه برایآن

کاه است. در علم مصونیت در برابر انتقاد ابداً معیار موفقیت نیست. برای حصول اطمینان از ایان

هرگز الزم نشود حرف خود را پس بگیرید یا اصالح کنید چند راه وجود دارد. یکی این است 

رگز الزم نیست یک ادعای توخالی را پس گرفاتب معنی است. هکه مطمئن شوید سخنانتان بی

اماوری کاه در اثار عوامال عاادی روی »آوریم: زیرا از اول متضمن چیزی نیست. یک مثال می

پسی چیست؟ یک واقعۀ فو  عادی است. پس تنها چیازی کاه « دهند ناشی از پسی هستند.نمی

توانیاد آساوده ی اسات. مایاید اینست که هرچه در اثر عوامل عادی روی ندهد فو  عاادگفته

 کنید.خاطر باشید که هرگز کسی در این مورد ثابت نخواهد کرد که شما اشتباه می

است  در گنگقن آنراه دیگر احتراز از انتقاد این است که اطمینان پیدا کنید که اظهاراتتا

هره زغ بودن ای بر دبینی ولیکوفسکی مبنتواند جای پایی پیدا کند. یک مثال پیشکه انتقاد نمی

 است. داغب یعنی چقدر داغ است؟

دانشامندان راه سوم احتراز از انتقاد این است که خیلی ساده از قبول آن سار بااز زنیاد. شابه

دهندب ولی هرگز بر اثر آن در کار راه منحصر به فردی دارند. همیشه به انتقاد پاسخ میبرای این

داننادب ی را مکانیسمی برای پیشارفت علمای نمایکنند. مباحثۀ علمنظرهای خود تجدیدنظر نمی

گراییب به وضوح پندارند. این وضعیت در هیچ جا به اندازة آفرینشرا مسابقۀ لفاظی میبلکه آن

کنند و به تأیید پیشانهاد شود. نمایندگان مؤسسه پژوهش آفرینش در کشور سفر میآشکار نمی

لماای منشااأ و تاااریخ حیااات از فرگشاات نتیجااه: آفاارینش باارای توجیااه ع»پردازنااد: خااود ماای

گاراب در اثار ایان حاال یاک آفارینشای وجود ندارد که تاباههیچ قرینه« است.تر بخشرضایت

ای تغییر داده باشد. مباحثات لفظی با برنده و بازنده به پایان مباحثات عقیدة خود را در باب نکته
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گارا را شود تنها ساؤالی کاه آفارینشمام میرسند نه با تصحیت یا تجدید نظر. وقتی مباحثه تمی

وقت باه ایان مسائله رپاسخ همواره مثبت است( هیچ« آیا من بردم؟»کند این است که نگران می

 کند که انتقاد چه اثری بر نظریۀ او دارد رپاسخ همواره این است هیچ(.فکر نمی
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 فصل چهارم

 ها دکترهای قالبی و شیادهاسودازده

 

م. ایدهممکن است متوجه شده باشید که دربارة حاشیۀ پزشکی به طرز عجیبی سکوت کر

بورب ردة زنای هم به معجون ضدسرطانب طب سوزنیب دستبند مسیب ریشۀ جنسانب گحتی اشاره

ت ما م. سکوایهها در معده و دوازده نمک بافتی نکردخطر امتزاج پروتئین و کربوهیدرات

 شکی فقزد. پزدلیلی دارد. دلیلش این است که بین سودازده و دکتر قالبی تفاوتی وجود دار

 علم نیست.یک علم نیست و پزشکی قالبی هم فقز شبه

می صول علهای پزشکی دانشجویان خود را با تشریتب فیزیولوژیب بیوشیمی و ادانشکده

 لب تکیهقو نوار  های اشعۀ ایکسای نظیر دستگاهچیدهکنند. اطبا به وسایل پیدیگر اشباع می

ر روی ای بدهایی پیچیهای بیوشیمیفرستند تا آزمایشها را به آزمایشگاه میکنند. نمونۀ بافتمی

 یک علم ابت خودشوند. اما طبها انجام شود. مسلماً علومی هستند که به طبابت مربوط میآن

 شارستیدر تند گر. وقتی بیماری با مشکلی کهنه آزمایش پرداز است ونیست. طبیب نه نظریه

. مان استاش تشخیص بیماری و انتخاب روش درکندب وظیفهپیش آمده به پزشک مراجعه می

نجام ان کاری خواهد در مورد آشود؛ میبیمار تنها با شنیدن توضیت بیماری خود راضی نمی

 گیرد.

آید نتیجه چه به حساب میون عملی آنپزشکی مثل صنعتب یک فن عملی است. در فن

کاری را که برای آن طراحی  –کند است. فرض کنید کسی ماشینی ساخته است که کار می
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کند. این علم نیستب تواند توضیت دهد که چرا کار میهرچند کسی نمی –دهد شده انجام می

. به همین ترتیب شودصنعت است. ولی فایدة ماشین به دلیل فقدان توضیت علمی کمتر نمی

داند که یک روش درمانی خا  عموماً مؤثر است ولی دلیلش را فرض کنید که پزشکی می

برد. حتی در موارد مرگ و زندگی اگر چارة داند. در هر صورت این روش را به کار مینمی

گیرد که درجۀ موفقیت آن کم یا نامعلوم است. چنین دیگری نباشد درمانی را در نظر می

 کار نکردن بهتر است.نی از هیچدرما

ه ینند کند ببتوانپزشکی پایۀ علمی دارد. مستلزم مهارت عملی هم هست. بیماران پزشک می

ی اساس رد. ولبهای آنب مهارت بالینی خود را به کار میاو در هر موردی با تمام پیچیدگی

نند این وانند بکته میکها کاری ماند. معموالً تنها پنهان میعلمی کار در بیشتر مواقع از نظر آن

ندرت  نه. به ست یااست که مدارک او را بررسی کنند تا ببینند آیا تحصیالت مناسبی را داشته ا

 آید که پزشکی دالئل و قرائن علمی را به یک بیمار نشان دهد.پیش می

قالبی  دکتر کننده.دکتر قالبی برای پزشکی مثل سودازده برای علم است: متظاهر و تحریف

شک یک پز تواند پشت نقاب یک طبیب استدالل خود را مخفی کند. چرا وقتیاگر بخواهد می

ی نین کارنتظار چکند باید از دکتر قالبی اهای اوست ارائه نمیدالئل قرائنی که اساس توصیه

ئم این عال دارند.نعلم در مورد او مصدا  برود؟ تا وقتی استدالل خود را علنی نکند عالئم شبه

ها و د نظریههای پرداخت و تأییهای معیوب است. با روشمتضمن نحوة گوناگونی از استدالل

ربارة ست و داش بر چه اساسی اارائه شواهد سروکار دارد. واضت است اگر کسی نگوید نظریه

 .اهد کردز نخوشواهدش صحبتی نکند حتی اگر به علم هم مشغول باشد باز این عالئم مچش را با

 نند. تاکا میکار رکنند و دکترهای قالبی هم اینی اطبا دربارة منطق درمان بحث میگاه

 البی بادکتر ق علم مناسب و مفید هستند. اگر یکها مطرح است عالئم شبهموقعی که این بحث

و ر پرتدشواهد به روش هرچه پیش آمد خوش آمد برخورد کند یا از تصحیت و تجدید نظر 

 وقت او هم سودازده است.ند آنانتقاد خودداری ک

که در سن هفتاد و دو سالگی مارد یک شرکت غذای سالمب  1972جان ه. توب تا سال 

کرد. دربارة باغبانی و کاترین واقع در انتاریوی کانادا اداره میباغبانی و انتشاراتی را در سن
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چاپ کردب و در  ها را شرکت خود اوتندرستی بیش از بیست کتاب نوشت که بسیاری از آن

های زیادی کرد. توب را در یک سال قبل از مرگش به جرم ایاالت متحده و کانادا سخنرانی

تبلیغات کاذب در یک بروشور محکوم کردند. او این بروشور را برای ترویج کتابش به اسم 

تحان های طبیعی امپیشگیری و درمان از راه -های چشمسیاهب و سایر ناراحتیمرواریدب آبآب
دالری بپردازد یا یک سال به 7500منتشر کرده بود. به توب دستور دادند که یک جریمه  شده

 زندان برود.

شیر  وآید یمروارید در اثر تغذیۀ نادرست پیش متوب در کتابش اعالم کرده بود که آب

ا رید رروامآب داد کهپاستوریزه یکی از عوامل عمدة آن است. او به خوانندگانش اطمینان می

دیر حتوی مقادرمان کرد. رژیم غذاهای خام م« بدون داروب جراحیب یا تابش اشعه»توان می

رد توضیت ای که توب را محکوم ککرد. قاضیرا توصیه می  2C, D, B هایفراوان ویتامین

چنین  ب ولیداد که قانونی علیه انتشار یک کتاب پزشکی به دست یک فرد عادی وجود ندارد

حکوم توب به دلیل جمالت کتاب م 1م است دقت کند که تبلیغ آن صحیت باشد.فردی ملز

سیاه ید و آبهای آب مروارکه کتاب علتاش در آگهی مبنی بر ایننشدب بلکه به خاطر جمله

 کند محکوم شد.ها را بیان میدهد و چگونگی درمان آنرا ارائه می

ورزد یاش مکرراً اصرار ماسر نوشتهبودن نداشت. در سر« شفابخش»توب ادعای پزشک یا 

 انناد خاوددهاد تاا بتو-ها مطالعه را در اختیاار خواننادگانش قارار مایکه تنها دارد حاصل سال

طالعاات روش من برای آشکارسازی یا استخراج ا»گوید: تصمیم بگیرند. در مقدمۀ کتابش می

تجربایب  بارم... علمایبیشود. مان تقریبااً هار منبعای را باه کاار مابه طر  مختلف محدود نمی

. « عامهب شخصی و حتای دوساتی دارم کاه دوساتی دارد کاه باه فالنای گفاتب و ..های داستان

ا تاشود از مقاالت مجله چشم پزشاکی آمریکاا گرفتاه فهرست مآخذ کتاب شامل هرچیزی می

 اثر لیندا کالرک. به طور طبیعی بهبود یابیدکتاب 

علم هایش منعکس استب تحقیق عالئم شبهر نوشتهجا که روش توب به این وضوح داز آن

های قدیمی به اندازة تمام در مورد آن ساده است. اشاره به استفاده از هر منبعی از جمله قصه

مواردی که در فصل قبل مطرح کردیم برخورد هرچه پیش آمد خوش آمد با شواهد را نشان 



 / علم و نابخردی 76

 

ت یک دوست پایۀ سستی برای یک دهد. الزم نیست پزشک باشید تا بفهمید که تجربیامی

 نظریه است.

 قضاوت رسدهای توب در مورد جلوگیری و درمان بیماری میوقتی نوبت به خود توصیه

 کنده میهایی که توب در کتابش ارائشود. بعضی از توصیهتر میبرای فرد عادی مشکل

دب بخوری کنند: کمتر نمکهایی است که مؤسسات پزشکی تجویز میدرست شبیه توصیه

صرف مراوان فجات و سبزیجات تازة سیگار نکشیدب وزنتان را تحت کنترل نگاه داریدب میوه

ا هم اب او بهای خوب و بد همه در کتجا است که پاسخکنیدب بیشتر ورزش کنید. مشکل این

 اند.مخلوط شده

ب پزشکانی که در محاکمۀ توب شهادت دادند تصدیق کردند که حرفۀ پزشکی علل آ

و  کندمی ا ارائهرها به این ادعای توب بود که کتاب وی علت شناسد. ایراد آنمروارید را نمی

 والی کهاع و احها را معالجه کنند. درست در اوضگوید چگونه از این امراض پیشگیری و آنمی

 هردمی کابد. میتواند نشو و نمو پزشکان فاقد معلومات قطعی هستندب است که پزشکی تقلبی می

ه کمتونی  د او ازکنند هیچ راهی ندارند که بداننمروارید دارند و به کتاب توب مراجعه میآب

 گوید دلیلش میهایی که دربارة روشمطالعه کرده نتایج درست گرفته یا نه.  با توجه به حرف

ر مورد . دها بیایدآن تواند به کارعلم تا این اندازه میخوبی دارند که مشکوک باشند. عالئم شبه

-گر اینمدارند که آیا یک جو حقیقت در میان این همه کاه هست یا نهب هیچ راه تشخیصی ناین

 ست.ستگیر اجا دها تا اینکه مهارت و تحصیالت دارند مشورت کنند. حکمت آنکه با کسانی

های علمی است. روش کشف یک ایم کلکحیطۀ دیگری که دربارة آن حرفی نزده

حریف تستدالل کنندب زیرا جرم اعلم تفاوت دارد. عالئم کمکی نمییابی شبهکلک با روش رد

 برداری است.شده نیست بلکه کاله

ن داوسو ه چارلزای و آماتور از جملهای اول این قرن یک گروه از دانشمندان حرفهدر سال

ه نظر ب  ند کهشناس در بریتانیا چندین استخوان جمجمه و فک پایینی کشف کردوکیل و عتیقه

ر دن کشف را بین میمون و آدم باشد. منچستر گاردین ای« مفقودهحلقۀ»رسید متعلق به می

 به اطالع عموم رساند. 1912نوامبر سال 
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وجب داون کمون واقع در ساسکس بود ممحل اکتشاف که یک گودال شنی نزدیک پیلت

 ه قطعاتتند کخصصان شک داشداون را بر این یافته بگذارند. بعضی متشد که نام انسان پیلت

داون یلتاعالم شد که یک انسان پ 1917فک و جمجمه متعلق به هم باشند. وقتی در سال 

نسان های بعد اها ساکت شدند. در دههدیگرب دو سال قبل کشف شده بود بیشتر شکاک

ت خمنام دررا به یک ترکۀ گمفقوده را از دست داد. دانشمندان آن داون مقام حلقۀپیلت

کسفورد به یک متخصص عام تشریت از دانشگاه آ 1953فرگشت تنزل دادند. سرانجام در سال 

 . سوءظنجر شدنام ج. س. واینر تحقیقاتی را شروع کرد که به اثبات شیادی در این قضیه من

از سر  است. داون نامعلومواینر زمانی برانگیخته شد که شنید محل کشف دومین انسان پیلت

کمک  قاضایتس کالرک از دانشگاه آکسفورد و کنت پ. آکلی از موزة بریتانیا ویلفرد لگرا

گر شد. دی منتشر ها مدتی بعد در همان سال در گزارش موزة بریتانیاکرد. نتایج کارآگاهی آن

ها آزمون آید. جای شک نبود. دندان استخوان فک را اصالح کرده بودند تا شبه انسان به نظر

ومین ند که دهای مختلف اند. ثابت کردهای فک و جمجمه از دورانواننشان دادند که استخ

محل  ی که درهای حیواناتاند. استخوانداون را با جفت و جور کردن جعل کردهانسان پیلت

له را این حی یست کههای مختلف بودند. هنوز به طور قطع معلوم نپیدا شده بودند عمالً از قاره

 چه کسی سوار کرده بود.

چقدر  قیقاًدر علم هم مثل هر زمینۀ دیگر تالش بشریب تقلب همیشه ممکن است. این که د

مکن مگیرد مشخص نیست. فرار از ردیابی بیش از همیشه وقتی تقلب در عمل صورت می

ه وشبختانمهم خ هایهای سایر دانشمندان تطبیق کنند. کلکاست که نتایج گزارش شده با یافته

ن داویلتنسان پشوند. واینر وقتی به ا-به احتمال زیاد سرانجام کشف میهایی هستند که همان

داشت:  وجود سوءظن پیدا کرد که متوجه شد اطالعات اساسی موجود نیست. جَو تردید از قبل

ند کشف که فرای انسان نبود. نکتۀ قابل توجه این است های فک اصالً شبیه استخواناستخوان

قز با کار فنبود. ایکننده ای در بین نبود. اعتراف یا مدارک متهم داون کامالً علمیکلک پیلت

لم عخود  بررسی دقیق و امتحان قرائن موجود تحقق یافت. در علم جای تقلب هم هست ولی

 کند. این جزئی از فرایند خودتصحیحی است.را فراهم میوسیلۀ کشف آن
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 ابداً  ار کردداون را سولک پیلتعلم با الگوهای استدالل خاصی توأم است. کسی که کشبه

رم او جدب زیرا کردنیدانشمند نبود. عالئمی که در فصل قبل ارائه دادیم هرگز او را افشا نمشبه

 ارتباطی به نحوة استداللش نداشت.

ند. یاد باششایم ها زدهدانشمندی به آنممکن است بعضی از کسانی هم که ما برچسب شبه

اشند. بداشته  وار خود قصد فریب ما رااز ذهن و توجیهات دیوانهممکن است با نظریات دور 

د معتقد زنه میتخت واقعاً به حرفی کتواند باور کند که یک نفر در انجمن زمینچه کسی می

ه اور داشتدهد بهای مخفی پر از طال می-هایی را که از تونلباشد؟ یا فون دنیکن خود گزارش

 باشد؟

ازده ای شود باز سودکه یک سودازده اگر هم مرتکب حیلهدرک این نکته مهم است 

ت یا اد  اسصکه او علم مشغول است ارتباطی به ایناست. این سؤال که آیا کسی که به شبه

وجود مبا علم  بینیغیرصاد  ندارد. چیزی به اسم استدالل نمایشی نداریم. این استدالل که طالع

است.  آمیزطهد سفساوی را بر فرایندهای زمینی قبول دارسازگار استب زیرا علم تأثیر احرام سم

 را« یزچهمه »حتی اگر فون دنیکن کتاب بعدیش را به سبک کلیفورد ایرونیگ بنویسد و 

دش با ه برخورماند ک فضانوردان باستان اعتراف کند از این اتهام در امان نخواهد« حیلۀ»دربارة 

ل یک دلی بدی که به شوخی مطرح شود همچنان علمی است. دلیلهایش شبهشواهد در نوشته

 بد است.

 ا: هیادداشت
1. St. Catearines Standard, April 4, 1978. 



 

 

 فصل پنجم

 مخاطرات گردآوری حقایق
 

جیهات ازها وتورترین پاسخ این است که بشر به شوند؟ معمولعلم میچرا مردم فریفتۀ شبه

که  سافرانیرموداب مبکند. چقدر زندگی بدون مثلث میعلم هر دو را ارائه ساده نیاز دارد و شبه

 سیارات د تقریبیجنبشیب فعالیت ارواح شریر و گهگاه برخورپاتیب رواناز فضای خارجیب تله

عه د مراجآهنگ خوشد. روز بدی دارید؟ به جدول طالع و نقشۀ زیستمالل آور و خاکی می

ستانی است. با 102ید مدل یک جنگندة اف.کنید. چیزی در یک موزه متحریتان کرده؟ فکر کن

ین ازید. اا بیاندکند؟ تقصیر را به گردن دِروهتوانید بفهمید که چرا ماشینتان کار نمینمی

ب ای برای تخریهای اشعهکنند و از تفنگموجودات شرور در عمق زمین زندگی می

 اشید.ابغه بزم نیست نعلم الکنند. برای درک اصول بنیادی شبهآالت ما استفاده میماشین

دهد برای توضیت تسلطی که امروز بر علم به یک نیاز روانی پاسخ میکه شبهگفتن این

تختب بینیب مثلث برموداب زمینذهن افراد دارد کافی نیست. بسیاری از مردم هستند که طالع

دب مطلقًا انهای فضایی نشستههای پرنده و خداهایی را که در سفینهزمین توخالیب بشقاب

ایم کنار بگذارند. علم خواندهپذیرند ولی بازهم حاضر نیستند همۀ آن چیزهایی را که شبهنمی

بعضی از خوانندگان این کتاب ممکن است به خاطر روشی که ما در بذل و بخشش القاب 

میل  ها نه ازایم احساس ناراحتی کنند. شاید ناراحتی آنپیش گرفته« سودازده»و « دانشمندشبه»

ها برای رها نکردن به عجایب و رازها سرچشمه گرفته باشد و نه از عالقه به توجیهات ساده. آن
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علم دالیل دیگری دارند. این دالیل روانی نیستندب بلکه اگر بشود گفتب فلسفی هستند. شبه

که چه چیزی منطقی استب چه چیزهایی ممکن استب و چه چیزی از لحاظ علمی مربوط به این

علم را شود مردم شبهخواهیم عقایدی را بکاویم که سبب میزش پیگیری دارد. حال میار

 را نشان خواهیم داد.جدی بگیرند؛ سپس خطای آن

 ی فورتیهاواقعیت

مًا هی مانند منظیک مرد قدبلند و تنومند با عینک و سبیل شیرما 1920تا  1905های در سال

 ن مجالتبنشست و غر  خوانددر اتا  مطالعه میآمد و به کتابخانۀ عمومی نیویورک می

ز . بیش ادامه داداشد. بعدها پژوهشش را در موزة بریتانیا در لندن ها میها و روزنامهکتاب

ن ست کشیدبه د بیست و پنج سال خواند و یادداشت برداشت تا اینکه ضعف بینایی او را وادار

 کرد.

 تاب لعندانست و نویسندة کتمگس علم میآن مرد چارلز هوی فورت بود که خود را خر

( بود. 1932ش ر(ب و استعدادهای سرک1931(ب ببینید! ر1923های نو ر(ب سرزمین1919ها رشده

یور رو و النس داکار او تحسین معاصرانش تئودور درایزب بوث تارکینگتونب تیفانی ثایرب کالر

تانش به ل از مرگ فورتب دوسب یعنی یک سال قب1931وندل هولمز را برانگیخت. در سال 

 افتخار او انجمن فورتی را تأسیس کردند.

ها نآانشمندان ها حقایقی هستند که دکرد. اینشده را جمع می« حقایق لعنت»چارلز فورت 

ن نده کردرای شرمدهند. فورت باند زیرا با نظریات علمی مورد قبول وفق نمیرا کنار گذاشته

ر شت. دقت جزمیت علمی اطالعاتش را در اختیار عموم گذادانشمندان و نشان دادن حما

ین ااند. دههای بسیار گوناگونی به نمایش گذاشته شی فورت پدیده«هاشدهکاروان لعنت»

 گیرد:فهرست موارد زیر را در بر می

 باران سیاه و سرخ؛ برف صورتیب تگرگ آبی. -1

واد هیب مگوگردب پنبۀ کوباران اشیاء از آسمان: نزول ماهیب وزغب کرمب خاکسترب  -2

 ها.های خشک ردر اردیبهشت(ب مائده آسمانی و نظایر آنقیریب برگ

 ره.شوند و غیفعالیت ارواح شریر: صدای تپ تپب اشیائی که به اطراف پرت می -3
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 یچ دلیلبدون ه وها: قربانی که معموالً زن مستی است ناگهان خود انسانبهاشتعال خود -4

تخوان بلعد و چیزی جز چند اس. آتش بدن را کامالً میشودور میآشکاری شعله

 ربانیگذارد. محیز اطراف از جمله صندلی که قجزغاله و خاکستر چوب باقی نمی

ده ز خورهایی که به تن داشت ندرتاً ممکن است کروش آن نشسته بود یا حتی لباس

 باشند.

هرست بت مان بنجامینبرگ آلدر شهر پرل 1809های اسرارآمیز: در سال ناپدید شدن -5

هایش رفت و غیب شد. یک مثال خدمت و منشی خود پشب اسبدر حضور پیش

 است. 1919تر ناپدید شدن خدمۀ ماری سلست در سال معروف

ر نورمبرگ د 1828های اسرارآمیز: کاسپار هاورزب پسر مرموزی که در سال ظاهر شدن -6

ز وارتهایی که در کدند؛ میخظاهر شد؛ مهرهای یشمی چینی که در ایرلند پیدا ش

 فرورفته بودند.

ی ایسندهآن نو شود. تقریباً شش سال پیش ازها: مردی به اسم آمبروز ناپدید میتصادف -7

بروز اشت آمدآیا کسی »پرسد: به نام آمبروز بیرس ناپدید شده بود. فورت از خود می

 «کرد؟جمع می

ۀ ود. همعلم مشغول ببه نوعی شبه پنداشتب ولی در واقعفورت خود را خرمگس علم می

یه کار توج کنند ویها را مطرح مکنند. بعضی فقز دادهدانشمندان با دانشمندان رقابت نمیشبه

 یم.رائه کنبندی اجا بد نباشد که یک دستهگذارند. شاید در اینرا به دانشمندان وامی

عی ارائه ها که مدآن (1توان به دو دستۀ عمده تقسیم کرد: ردانشمندان را میشبه

دستۀ اول  اند.ها مشغولها که در درجۀ اول به گردآوری داده( آن2نظریات هستند و ر

کند یشود. هر یک سعی مگرایانب ولیکوفسکی و جینز میهاب آفرینشتختشامل زمین

ی ب نجومتخت ها برای معتقدان به زمینیک سری پدیدة خا  را توضیت دهد. این پدیده

ها و سطورهاها و مصنوعات هستند. برای ولیکوفسکی تیکی هستند. برای جینز اسطورهو اپ

سی شنایرینشناسی و دهای زیستگرایان دادهشناسی هستند. برای آفرینشهای زمینداده

 هستند.
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ها دهن پدیکند ایدستۀ دوم با اثبات وجود یک دسته پدیدة خا  سروکار دارد و فکر می

کرد:  ان تقسیمتوی میهای فرعاند. این دسته را باز این دستهنیازمند توجیه علمیسزاوار توجه و 

ه ها توجه قاعدهبدانشمندانی که دانشمندانی که به روایات توجه دارند و رب( شبهرالف( شبه

پدید رنده و ناهای پی فورت متعلق به گروه اول است. بشقاب«هاشده کاروان لعنت»دارند و 

ه کجا ا آنآهنگ استب البته تطور. گروه دوم شامل زیستثلث برمودا هم همینهای مشدن

ه عالوه کند. بشناسی توجیه نمیها را به زبان زیستاست ولی آنها مدعی گزارش چرخه

قبولی  ی قابلدریابی تظاهر به داشتن توجیه نظرشامل فراروانشناسی است. پژوهشگران روان

وانتوم کانیک ککنندب هرچند چندین نفر در این زمینه با مفاهیم مهای پسی نمیبرای پدیده

آن مثل  هایهاند. رمکانیک کوانتوم را از این رو دوست دارند که بعضی از پدیدبازی کرده

ا هفۀ آنن وظیپسی به طور کاهش ناپذیری آماری هستند.( به چشم بیشتر فراروانشناسان اولی

ه ما بر کند. های پسی را آشکاز قانونمند حاکم بر پدیدههایی است که روابانجام آزمایش

 1ند.ر شناختتا روشنها رکه این قاعدهدهند که نظریه بعداً خواهد آمدب بعد از ایناطمینان می

 بهشادر پشت برنامۀ پژوهشی فراروانشناسی تعبیاری از روش علمای نهفتاه اسات کاه ساایر 

ن تعبیار می از ماردم هام باه آن معتقدناد. طباق ایادانشمندانِ واقعیت جمع کن و نیز بخش عظی

ها یمها تعمادهها را جمع کنید. سپس بر مبنای درود: ابتدا دادهروش علمی به این شکل پیش می

 کناد و باا هاا را توجیاهای طارح کنیاد کاه قاعادهیا احکام قانونمندی بسازید. نظریه یاا فرضایه

ظریاهب ز ارائاه نب این روند مستلزم آن است که قبل اهای بعدی نظریه را بیازمایید. ترتیآزمایش

یارا بینند زمیبندی کنند. طرفداران این روش در این امر هیچ مشکلی نها را مشخص و طبقهداده

ت بارای اند و به هیچ چهارچوب نظری بستگی ندارند. ممکان اسامستقل هاواقعیتمعتقدند که 

ییاد نیسات. بیا ای الزمنظریاه هااواقعیتلی برای بیان به یک نظریه نیاز باشدب و هاواقعیتتوجیه 

 برای روشن شدن خطای این اعتقاد به تاریخچۀ انجمن سلطنتی رجوع کنیم.

هاای علمای پیشارو در یکای از انجمان 1660انجمن سلطنتی لندن از آغاز کاارش در ساال 

ثروتمنادی بودناد  های اولیۀ کار انجمنب بسیاری از اعضاا آماتورهاایجهان بوده است. در سال

هاای جالاب حیاات گیااهی و جاانوری را جماع که خبرگان نام داشتند و اشیاء عجیب و نموناه
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شادند. مای گرفتناد و گازارشهای آنان در جلسات انجمن مورد بحث قرار مایکردند. یافتهمی

د دوک باکینگهام قول دا»برگزار شد:  1661ای آمد که پنجم ژوئن مورد زیر در گزارش جلسه

ای شابیه اساب باا شااخی در جانوری افساانه unicorn)  شاخ رای از شاخ یک اسب تکقطعه

 24دوک باید سر قولش ایستاده باشدب زیرا در گزارش جلسۀ  2«را برای انجمن بیاورد. 2پیشانی(

ای شااخ دایارهاز گارد شااخ اساب تاک»اناد. آزمایش بسیار جالبی را ثبات کارده 1661ژوئیه 

و عنکبوتی را وسز آن گذاشاتندب ولای عنکباوت فاوراً بیارون دویاد. آزماایش درست کردند 

 3«بار تا جدی روی گرد ماند.چندین بار تکرار شد و عنکبوت یک

ه بباشید  که راهنمایی داشتهتوان گرفت. اگر بدون ایناز این داستان درس مهمی می

نجمن اافتید. یمتید به باتال  که بفهمید کجا هسآنبپردازید عاقبت بی  هاواقعیتگردآوری 

 ند.ارفتهدانشمند خبرگان آن را یاد نگسلطنتی این درس را خوب فرا گرفت. اخالف شبه

 اهمیت یک الگو

 ورزدیمتأکید  های علمیساختار انقالبمورخ و فیلسوف علم توماس س.کوهن در کتاب 

بهام و ان متوجه سایر فیلسوفا میخواند بستگی دارد.الگو به آن چه وی  هاواقعیتکه گردآوری 

ما  4عطل کند.مجا یناند. ولی الزم نیست چنین مسائلی ما را در اایهام تصور کوهن از الگو شده

ری وب نظفقز به یک توصیف اجمالی نیاز داریم. اگر به اجمال بگوییمب الگو یک چهارچ

ته بخشد؛ دیککند و به آن وحدت میاست که پژوهش را در یک زمینۀ خا  رهبری می

هومی و م از مفاع –ها را چگونه باید گردآوری و طبقه بندی کردب مسائل را کند که پدیدهمی

 آورد.یراهم مفها را کند تا بر آن کار کند و فنون حل آنبرای دانشمند مطرح می -آزمایشی

وقتی کند رالبته تا به گفتۀ کوهن یکی از چیزهایی که جامعۀ علمی از یک الگو کسب می

شوند. حل که الگو مسلم فرض شود( معیار انتخاب مسائلی است که دارای جواب شمرده می

کردن مسئله در چارچوب الگوب معما حل کردن است. معما چیست؟ مسئله ای است که وجود 

تواند جواب باشد و جوابی برای آن تضمین شده باشد. قواعدی برای این که چه چیزی می

به دست آورد وجود دارند رجدول کلمات متقاطع را در نظر بگیرید(. چطور باید جواب را 

قواعد مربوط به معماهای علمی در الگو نهفته است. مثالً چگونگی توجیه شکل زمین و به 



 / علم و نابخردی 84

 

ها بر اساس مکانیک کالسیکب معمایی است که از یک خصو  مسطت شدن آن در قطب

که توضیحی وجود داشته باشد و نیز  کندالگو ناشی شده است. مکانیک کالسیک ایجاب می

آورد. منظور کوهن از شود فراهم میای را که توضیت در قالب آن ارائه میاصول ریاضی

اند. برای حل معماهای علمی تالش و پا افتادهخواندن این قبیل مسائل این نیست که پیش« معما»

 نبوغ زیادی الزم است.

هاای شاست تا مدتی دانشمندان باه ناچاار پاژوه پیش از آنکه الگویی به وجود آید ممکن

رف هاای متعااخود را بدون یک مجموعۀ عقاید مورد قبول همه یا یک مجموعاۀ دساتورالعمل

 در»کناد. الگاو تأکیاد مایانجام دهند. کوهن بر ماهیت اتفاقی و پر از لفزش ایان مرحلاۀ پایش

یی کاه ممکان هااواقعیتهماۀ رود کاه غیاب یک الگو یا نامزدی برای یک الگوب احتمال مای

تیجاه ناست به پیشرفت یک علم ربطی داشاته باشاند باه یاک انادازه مرباوط باه نظار آیناد. در 

 یزی که دردر ابتدای کار به یک فعالیت تصادفی بیشتر شبیه است تا آن چ هاواقعیتگردآوری 

ال  باه بااتافتد. گردآوری واقعیات در ایان مرحلاه ممکان اسات می های علمی جااثر پیشرفت

گرفتاه  هاای مهام نادیادهکه تفاوتهای سطحی مهم شوندب در حالیها منجر شود؛ شباهتداده

شاود از یها با جزئیات زیاد توصیف شوندب ولی درست عواملی کاه بعاداً معلاوم ماشود. پدیده

 ققین بعادیها توسز محهایی گزارش شوند که تکرار آنهمه روشنگرترند از قلم بیفتند. پدیده

 میسر نباشد.

الگو در مرحلۀ پیش هاواقعیتشناسی مثال خوبی برای گردآوری تاریخچۀ اولیۀ دیرین

هایی هستند که شدة ارگانیسمهای سنگها بازماندهاست. امروزه برای ما مسلم است که فسیل

در اصل « فسیل»ها قبل ازی این موضوع برای محققین اولیه اصالً آشکار نبود. اصطالح مدت

رفت. اشیاء فسیلی شامل شدب به کار میبرای اشاره به هرچه از دل خاک بیرون آورده می

ها رمرمر(ب مایعات سخت شده سنگهای قیمتی رمثل لعل(ب فلزات رمسبطال(ب تختهسنگ

شد. فسیل به معنای امروزی را به اسم سنگ می ربا(ها رسنگ گچب آهنرکهربا( و سنگ

ها ها را کشف کردند ابداً مشخص نبود که بقایای ارگانیسمی ابتدا آنکردند. وقتبندی میطبقه

اند نداشتندب حال یا به این هایی که اکنون زندهها هیچ شباهتی به ارگانیسمهستند. بعضی از آن
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های منسوخی نظیر بلمینت و کرینوئید بودند و یا به این علت که نحوة دلیل که نمایندة گروه

ها را تغییر داده بود؛ مثالً پوستۀ ارگانیسم حل شده و مابقی به صورت آنشدگی قیافۀ فسیل

 سنگ درآمده بود.

 بود کهعلوم نهای زنده شباهت داشتندب ولی با توجه به محل کشفشان مبقیه به ارگانیسم

 ر باالیی را دهای دریایهای زنده باشند. فسیل ارگانیسمچگونه ممکن است بقایای ارگانیسم

جا نور به آبودند چط ها بقایای حیوانات دریایییافتند. اگر آنو بسیار دور از دریا میها تپه

ن از طوفا قاعدگیکردند برای توجیه این بیدانان اولیه سعی میرسیده بودند؟ بعضی از طبیعی

ا یوالنی طقدر طور که در انجیل توصیف شده آننوح استفاده کنند؛ ولی طوفان حداقل آن

قبول  یۀ قابلها برده باشد. بدون داشتن یک نظرها را به محل فعلی آنود که صدفشدید نب

 ها تالعیت فسیها دشوار بود. موقشناسیب دفاع از تفسیر ارگانیکی فسیلبرای تحوالت زمین

 زمان وقوع یک الگو آشفته ماند.

یی فسیرهاشد در هر جهتی پیش رفت و تچون الگویی نبود که پژوهش را رهبری کندب می

زر شوخت« نان طوفاانس»ها نبود. یکی از موارد بسیار مشهور ارائه داد که هیچ مدرکی مؤید آن

یه بود که دان سوییسیب طرفدار این نظر( طبیب و طبیعی1733-1672بود. یوهان شوختزر ر

را با ه آنیک اسکلت فسیلی پیدا کرد ک 1715اند. وی در سال ها یادگار طوفان نوحفسیل

عد ک قرن بیشناسایی کرد. « انسانب شاهد طوفان»طمینان نمونۀ انسان دیلووی تستیس یا ا

شوختزر « نانسان طوفا»( ثابت کرد که 1832-1769دان بزرگ فرانسویب ژرژ کوویه رطبیعی

 چیزی جز یک سمندر عظیم نبوده است.

 فراروانشناسی: علم پیش الگو؟

ن را قانع کنند که در یک مرحلۀ مشروع پیشرفت که خود و دیگرافراروانشناسان برای این

پژوهش ا. ف. ح. »ای با عنوان آورند. ر. ا. مک کانل در مقالهعلمی هستند از کوهن شاهد می

در ژورنال او پاراسایکالجی منتشر شد  1966که در سپتامبر « در سه مرحله از لحاظ روش

خواند دقیقاً مطابق وی علم میچه وی دوره پیش الگتوصیف کوهن از آن» نویسد که می

آیا چنین است؟ نویسنده در ادامه متذکر « یابیم.وضعیتی است که امروزه در فراروانشناسی می
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با « شوند و نتیجه یک سردرگمی است.چین نمیدست هاواقعیتدر غیاب نظریهب »شود: می

نظری مناسبب پیشرفت رغم نداشتن یک شالودة ورزد که فراروانشناسی علیمی حال اصراراین

شناسیب مفاهیم رخطای پسیب اثر که الگویی نداردب از لحاظ اسلوبکرده است. حتی با آن

آید اتفا  نظر موجود است. اما مطابق تحلیل کوهن چه نتایج قابل قبول به شمار میافت(ب و آن

ورت شود یا در جوی از سردرگمی و آشفتگی صپژوهش یا به وسیلۀ یک الگو هدایت می

ها را هدایت کوشند از هر دو شق طفره روند. الگویی ندارند که آنپذیرد. فراروانشناسان میمی

ها ندارند. وقتی رابرت ه. کندب اما اختالفی هم در مورد نحوة نگرشب توصیف و تفسیر پدیده

هنی دریابی را نوعی حل معما به معنی کوکند که پژوهش روانتاولس فراروانشناس پیشنهاد می

حل معماب کار در چارچوب الگو است. فراروانشناسان  5دهد.آن در نظر بگیریمب خود را لو می

 پردازند که گویی دارند.کنند که الگو ندارندب ولی چنان به کار خود میتصدیق می

میان  ایی درجگاه به یک الگو دست خواهد یافت تا به آن ترتیب آیا فراروانشناسان هیچ

گو ه یک البرسیدن  ها در راهخواهند که باور کنیم که آنفراروانشناسان از ما میعلوم بیابد؟ 

افت. اهند یکند که هرگز به الگویی دست نخوهستندب ولی در واقع سرشت کارشان تضمین می

 شود.تمام می هاواقعیتفراروانشناسی در مرحلۀ گردآوری 

ه باری واقعیت ها گردآوکنیم که در آنمیهایی مقایسه وقتی فراروانشناسان را با سایر رشته

سای شنابینایم. باه تاریخچاۀ دیارینپژوهش مبتنای بار الگاو منجار شاده اخاتالف مهمای را مای

هاا باه هاا مطارح شاد. جاوابهایی در مورد طبیعت و منشاأ فسایلگردیم. اوایل کار سؤالبرمی

ها و میان فسیل هتر شدند؛ مرزها به تدریج ببندیتدریج از میان کشف و مباحثه پدیدار شد. رده

یکی بار تار شاد. نظریاۀ ارگاانشد واضت و واضتسایر اشیائی که از دل خاک بیرون کشیده می

و « تیکنیاروی پالسا»هاا را باا اساتفاده از کوشایدند منشاأ فسایلنظریاتی تفاو  یافات کاه مای

ب کردنادری مایه قالبگیهای زندها را شبیه به ارگانیسمکه بنا به فرض سنگ« ایهای نطفهفسیل»

د معارف یاک شناسی ارتباط دادناد کاه باه نوباۀ خاوهای زمینها را به الیهتوضیت دهند. فسیل

حال کشاف متاری در ماورد توالی زمانی بودند. نظریۀ طوفان جای خود را به توضیت قابل قبول

 د.ندر هم باشسم توانستنبود؛ می« انسان طوفان»فسیلی داد. بدون نظریۀ طوفان دیگر نیازی به 
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های دن دادههاب برای بیرون کشیرو به افزایش خود دربارة فسیل شناسان از درکدیرین

 جستجوی ها همراه با گردآوری واقعیت درهای بد استفاده کردند. آننادرست و گزارش

 ها معنی بخشد.ای بودند که بتواند به دادهنظریه

ابی دریااست. درست است کاه پژوهشاگران روانموقعیت در فراروانشناسی کامالً متفاوت 

اناادر را واسابی بااه ناام لیادی  1928کننااد. ج. ب. رایان در ساال هاا را رد مایدر ماواردی داده

ترتیاب باه  کرد و به اینهای عدددار و حرفدار را مرتب میاش مکعبآزمایش کرد که با پوزه

یک جادوگر  پاتی دارد. بعدهاتله داد. راین نتیجه گرفت که این اسب قدرتها جواب میسؤال

اعتناایی  داده است. امروزه هیچ فراروانشناس درخوردریافت که صاحب لیدی به او عالمت می

لتار ج. لاوی آشکار شد کاه وا 1974دریابی لیدی واندر را باور ندارد. در سال های روانقدرت

جنبشای انی که در ماورد روهایکه در آن هنگام رئیس دانشکدة فراروانشناسی بود در آزمایش

های به همۀ کار کند. لوی را فوراً از دانشکده اخراج کردند وداد تقلب میها انجام میدر موش

یزی فزای چها به خاطر توجه کنید که در هر دو مورد داده 6منتشر شدة قبلی او مشکوک شدند.

عماالً  د. در هار ماورددرک فزایندة پژوهشگران در مورد موضوع تحقیقشان کنار گذاشته شدن

نیست  این دلیل کنند بهها را رد میکسی را در حال تقلب دیده بودند. وقتی فراروانشناسان داده

ر سی را بهتاپهای ردیابی فهمند. حتی به این دلیل هم نیست که روشکه پسی را بهتر از قبل می

 هاای قادیمی وفاادارمایشاندب زیرا همانطور که در فصل سوم دیدیم همچنان به نتاایج آزکرده

کاه بای آن هااها انتقادهای شدیدی را برانگیختاه اسات. آناندب هرچند طرح این آزمایشمانده

-یماری حقاایق هایشان مستفاد شودب به کاار گاردآوخود را ملزم بدانند که باید معنایی از داده

 پردازند.

وشیدند همچنان که شواهد خود کاحتماالً پاسخ فراروانشناسان این خواهد بود که واقعاً می

ها اند. آنآورند معنی پسی را هم آشکار کنند و در واقع حدی هم پیشرفت کردهرا گرد می

کند. قانونمندی در آثار افت و آثار مکان اند که فرآیند پسی به شکلی قانونمند عمل میدریافته

های درست( متیاز رتعداد پاسخافت معدل ا -1یابد. آثار افت شامل این موارد هستند: می تجلی

افت واریانس رپراکندگی( امتیاز در یک دسته  -2در یک آزمایش یا یک دسته آزمایش و 
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آزمایش. برای روشن شدن نوع دوم افتب فرض کنید از فردی در یک دستهب شش آزمایش 

آزمون است و میانگین احتمال مورد نظر یک به پنج یا پنج  25شود که هر یک شامل می

ب در 1حدس صحیت در هر آزمایش است. باز هم فرض کنید که امتیاز فرد در آزمایش اول 

باشد. امتیازهای سه آزمایش اول نسبت  5ب6ب4ها ب و در مابقی آزمایش12ب در سومی 0دومی 

به میانگین نظریب افت و خیز بیشتری دارند تا امتیازهای سه آزمایش آخر. هرچند امتیازها در 

اما  -آیندو در واقع کمترین امتیازها در ابتدا به دست می –کنند فت نمیطی آزمایش ا

 کند.واریانس امتیاز افت می

ا شامل رهای درست در صفحۀ ثبت هستند و این موارد آثار مکان همان الگوی توزیع پاسخ

ب اسات ۀ پاایینیهای درست در نیمۀ باالیی بیشتر از نیمافت افقی یعنی تعداد پاسخ -1شوند: می

 هااای درساات در نیمااۀ چااپ باایش از نیمااۀ راساات اسااتبافاات افقاای یعناای تعااداد پاسااخ -2

ن تعداد های درست در ربع باالیی سمت چپ و کمتریافق مورب یعنی بیشترین تعداد پاسخ -3

 منحنی ای که سرش بلندتر از دمش است. -4در ربع پایینی سمت راست استب و 

دلیلی وجود ندارد که هیچ یک از این الگوهای حال بدون یک نظریۀ معقول با این

استب ارتباط « تبادل فو  حسی با محیز»امتیازگیری به پسیب که طبق تعریف فراروانشناسان 

علمیب مشخص های شبهیابند. فرض کنید تحلیل نتایج آزمایش مؤسسه رادنر برای پژوهش

ای درست خود را در پایان یک هکرد که افراد مورد آزمایش غالباً امتیاز بیشتر پاسخمی

های درست بیشتر در کردند پاسخآزمایش به دست آورند و وقتی صفحات ثبت را بررسی می

صفحهب نیمۀ راست و ربع پایینی سمت راست نسبت به ربع باالیی سمت چپ بودند. نیمۀ پایینی 

 این بود که بگویند:گفتند؟ یک راه محتمل پاسخ هایی چه میدربارة چنین یافته فراروانشناسان

جا که این گونه امتیازگیری دقیقاً برعکس منحنی افقی است که مشخصۀ فعالیت پسی از آن»

ها ولی آن« است پس باید در آزمایش شما امر دیگری روی داده باشد که این نتایج باشد.

استدالل است یک « عالمت پسی»ها که اثر افتب توانند چنین پاسخ دهند زیرا استدالل آننمی

ها از آماری است: باید پسی باشد زیرا تصادف نیست. یا استدالل آماری عالوه بر اثر افت آن

یا  -ها فراتر از تصادف استاثر ما هم به اندازة اثر آن –کند ما هم پشتیبانی می« اثر شیب»
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را هم نشانۀ  «اثر شیب»ماند این است که کدام نیست. تنها راهی که برایشان میکه مؤید هیچاین

 شوند. پسی این طوری است.دیگری برای پسی بدانند. گاهی امتیازها زیاد و گاهی کم می

 وهادی  کردند. مس گاهیتصور کنید که پیشگامان رشتۀ بر  رفتار مشابهی اتخاذ می

پژوهش  دهد.دهد و گاهی نمیگاهی عایق است. گاهی یک مادة مقاوم جریان را کاهش می

 شد.به سرنوشت کیمیاگری دچار میدر رشتۀ بر  

لیت گی فعاه آشفتاند بدریابی با همۀ آثار افت و آثار مکان خود نتوانستهپژوهشگران روان

گی ز آشفتااند ایجاد سطت دیگری پسی نظمی ببخشند. تنها کاری که موفق به انجامش شده

را  ماریآعد فرضی است. حاال عالوه بر آش شله قلمکار پدیدة فرضی پسی شلم شوربای قوا

 کند.کدام به روشن کردن مفهوم دیگری کمکی نمیاند. هیچهم راه انداخته

ن شاودب فقاز بارای داخال کاردچه که به اصطالح عالئم پسی خواناده مایجالب است آن

مالً نشناساان کاارود. فرارواهاا باه کاار نمایگاه برای بیرون انداختن آنهاست و تقریباً هیچداده

دناد کاه ه آثار افت و آثار مکان را شرایز کافی بارای پسای باه شامار آورناد. معتقحاضرند ک

 تواننادیماهرگاه در میانگین امتیاز یا واریاانس افتای باود پسای در کاار اسات. باه ایان ترتیاب 

 هیچ مادرکی ها را در نظر بگیرندهای زیادی را نجات دهند که اگر فقز امتیاز کل آنآزمایش

 یز الزم بارایرا شارا« عالئام پسای»قدر مایل نیستند کاه آورند. ولی ایننمیدال بر پسی فراهم 

ی ار باشد افتاموضوع اکراه دارند که هرگاه پسی درک ها از تصدیق اینپسی به شمار آورند. آن

از نتاایج  ایپااره کند کهدر میانگین امتیاز یا واریانس رخ خواهد داد. این امر آنها را مجبور می

قااالت باودب را دور بریزناد. باا جسات و جاو در ما که در غیر اینصاورت مثبات مایآزمایشی ر

را « ئام پسایعال»را داشات کاه تنها یک مورد را یافتیم که قابلیت آن پارسایکالجیو  آژورنال 

ژوهشاگری هم مورد لوی بودب یعنی هماان پ هم به شکل شرط الزم و هم کافی به کار برد. آن

تار او یر شد. پیشنهاد شده بود که شاید جست و جو در کارهاای قادیمکه در حال تقلب گرفتا

ک شاده قبال مشاکو ها ازای از آنها معتبر هستند. به دادهبرای یافتن اثر افتب نشان دهد که پاره

هاا بارای ریختناد هایچ ترسای از بررسای آنها را دور میجا که در هر صورت آنبودند. از آن

 د.نداشتن« عالئم پسی»یافتن 
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 آهنگزیست« قوانین»

-یستزعلمی است از نوع گردآوری واقعیت. آهنگ شبهپیشتر اشاره کردیم که زیست

 سه»نین دب قواها سروکار دارد. در این مورآهنگ هم مثل فراروانشناسی با قوانین و قاعده

وشی روزهب و چرخۀ ه28روزهب چرخۀ عاطفی 23هستند: چرخۀ جسمی « آهنگ بزرگ زندگی

 ها است.. فرض بر این است که پژوهش تجربی اساس این آهنگروزه33

ر از هم کا های جسمی و عاطفی را دو مردی که مستقلگویند که چرخهآهنگیان میزیست

دو مرد  اند. آیا مشکوک نیست که هرخبر بودندب کشف کردهکردند و از یکدیگر بیمی

گام علمب هناند که یک مها گفتهآن شناختند و از یک ناشر استفاده کردند؟فروید را می

ست. اکرده  دنبال الگویی در عملکرد شاگردان خودب تصادفاً چرخۀ هوشی را کشفجستجو به

ایت که رورآهنگیان را متأسفانه اسنادی از کار او در دست نیست. پس مجبوریم حرف زیست

 ریم.های دست دوم است( بپذیها دربارة کار تلشر بر مبنای گزارشخود آن

توسز  1932تا  1928گویند که بررسی حاالت کارگران کارخانه که از آهنگیان میزیست

کرد و این  روزه را آشکار36تا  33رکسفورد هرسی از دانشگاه پنسلوانیا انجام شدب یک چرخۀ 

کاه  روزه تأییاد کارد. ایان واقعیات33هاای قبلای تلشار را مبنای بار یاک آهناگ بررسی یافتاه

هوشای  هاای تلشار در ماورد عملکاردی با احساسات سروکار داشتندب اما یافتههای هرسبررسی

ناگ: یاک آهکتاب زیساتکند. برنارد گیتلسون در نشریۀ آهنگیان را پریشان نمیبودند زیست
را ا آنماسهواً به رفتاری توجه کارد کاه »کند که هرسی زبانی اظهار میبا چربدانش شخصی 

 «دهیم.در حیطۀ چرخۀ هوشی جای می

روانشناس  روزه دست یافت؟ ترنس م.هاینز که یک36تا  33آیا هرسی واقعاً به یک چرخۀ 

ا های هرسی رشناسی دانشکدة پزشکی دانشگاه کرنل استب بررسیتجربی در بخش عصب

جلۀ ایرر رمل اینکواند در یک مقالۀ اسپکتیاآهنگ اقامه کردههمراه سایر مدارکی که برله زیست

سی ینزب هرتۀ هاقات علمی در مورد دعاوی مربوط به امور فو  طبیعی( سنجید. به گفکمیتۀ تحقی

 رد. درکهای وسیعی را در آهنگ افراد مختلف و نیز آهنگ یک فرد معین گزارش دگرگونی

 7ود.روز ب 36و  6کردند. مدت متوسز روز فر  می 65تا  21ها از یک بررسیب چرخه



  91فصل پنجم: مخاطرات گردآوری حقایق / 

 

 روز28طور که اخت است. منظور این نیست که همانهای یکنوآهنگ مدعی چرخهزیست

روز هم مدت متوسز چرخاۀ هوشای باشاد. بلکاه ادعاا 33مدت متوسز چرخۀ قاعدگی استب 

 تکناد. جاداول زیساکنند مدت چرخۀ هوشی همۀ افراد یکسان اسات و هرگاز تغییار نمایمی

لکاه بکنادب نمای آهناگ حمایاتکنند. بررسی هرسی نه تنها از زیستگونه کار میآهنگ این

هماۀ  وکند. اگر حق با هرسای باشاد هایچ چرخاۀ یکناواختی وجاود نادارد را نفی میعمالً آن

و هااا و روزهااای بحراناای از روی روز تولااد یااک جاااسااباب و آالت محاساابۀ فرازهااا و نشاایب

 ارزد!نمی

عامه  ای در فرهنگکن هیچ ریشههای واقعیت جمععلمآهنگ برخالف اغلب شبهزیست

راع اخت -هنذیاء با دریابیب انتقال اندیشهب آینده بینیب حرکت دادن اشهای روانرد. پدیدهندا

ب هو. کیانالد فراروانشناسان نبوده است. اشیاء مذمور پرنده را ج. آلن هانیک یا سرگرد د

شناسی پرندهباختراع نکردند. فراروانشناسی و بشقا 1950پرنده در دهۀ محقق معروف بشقاب

 گ کامالً آهنعقایدی را جذب کردند که قبالً بخشی از فرهنگ عامه بود. شروع زیستفقز 

مه کمت عاحاند که همه در زندگی فراز و نشیب داریم. ولی در فر  داشت. از قدیم گفته

رسد  تندب چههای دقیق و یکنواخت هسهای ما پیرو چرخهچیزی نیست که بگوید فراز و نشیب

ب هرمان روزه. این قسمت را فقز مدیون سه نفریم: ویلهم فلیس 33ب28ب23های به چرخه

ای یافته سطورهابرای فلیس و سوبودا تقریباً اهمیت  28و  23سوبوداب و آلفرد تلشر. اعداد 

ورشیدی خهای کهها گرفته تا لچیز از سلولبودند. فلیس ترکیب این دو عدد را در مورد همه

ده در ه جمع کرهایی کتوان گفت زیرا دادهچیز زیادی نمیبرد. دربارة روش تلشر به کار می

 دست نیستند و او هرگز گزارشی دربارة پژوهش خود ننوشت.

آهنگیان هر از گاهی از کنید زیستبا توجه به منابع خیالی و گنگ سه آهنگب فکر می

اید در این کنید شاند؟ فکر میهای درست را یافتهاند که آیا این سه مرد چرخهخود پرسیده

ها را بر روی گروهی از مردم های آنمیان به ذهن یک نفر رسیده باشد که بکوشد بررسی

های منظم هست و اگر ها تابع چرخهبیازماید تا ببیند آیا عملکرد جسمیب عاطفیب هوشی آن

ها از آهنگ الزم نیست جستجو کنند. آنها چقدر است. منتقدان زیستچنین است مدت آن
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ها وجود دارند و تنها کاری که باید بکنندب یافتن مدرک برای اند که چرخهقاعد شدهقبل مت

 کنند.کار را به هر قیمتی میها است و اینتأیید آن

کی و فیزی وقتی لی هاروی اسوالدب جان اف. کندیِ رئیس جمهور را کشت در پایین چرخۀ

ر نی و دهوشی در وضعیت بحراهوشی خود بود. وقتی سرهانب رابرت کندی را کشت از نظر 

 ستند بههها وقتی در نشیب جسمی های جسمی و عاطفی خود بود. چرا تروریستنشیب آهنگ

 زنند؟که خطا کنند به هدف میجای این

ثبات این اای است که برای های آماریآهنگی شامل بررسیتر زیستهای پیچیدهپژوهش

ز بیش ا واییب و صنعتی در روزهای بحرانیاند که سوانت ترافیکیب هموضوع طراحی شده

شد زم بابندی الدهند. اگر برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب کمی سرهمروزهای دیگر روی می

ر کنند توالنیهای اسلوبی محبوب آن است که دورة بحرانی را طعیبی ندارد. یکی از تردستی

وانت در که سیناحتمال موقع محاسبۀ اتا روز قبل و بعد از روز بحرانی را هم در برگیرد تا بعداً 

جام دهد که از آن گذشته اگر کسی یک بررسی ان 8دورة بحرانی بیافتند دچار دردسر نشوند.

 نادیده جش رادر آن هیچ تفاوتی بین عملکرد روز بحرانی و روز غیربحرانی نباشدب یا نتای

خ به در پاس ز مؤلفاناگذارند. یکی ها را به اسم نامربوط بودن کنار میکه آنگیرند و یا اینمی

آهنگی تسانحۀ هوایی انجام شده بود و در آن هیچ تأثیر زیس 4000ای که بروی بررسی

ند که کبت میاگر نتایج ولکات درست باشند ثا»شد فقز این را داشت که بگوید:مشاهده نمی

ا ایر کارهسکه در کند حال ثابت نمیای وجود ندارد. با ایندر سوانت هوایی هیچ رابطه

 9«ای نیست.رابطه

 هاواقعیتسوا کردن 

مثل پیش رفتن در چیدن گیالس  هاواقعیتکنند که پیش رفتن در گردآوری اغلب فکر می

چه از قبل دارید. ولی گردآوری واقعیت چیزی بیش از تجمع محض است: با افزودن به آن

ید و قارچ زیادی جمع کنیدب ولی تا توانید بیرون برواست. شبیه جمع کردن قارچ است. می

رود. تنها مجموعۀ قارچ های سمی را کنار بگذارید چیدنتان پیش نمیوقتی یاد نگیرید که قارچ

های خود را سوا به درد بخور مجموعۀ سوا شده است. به همین ترتیب تا وقتی مایل نباشید داده
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ای که از لحاظ علمی داده ز مجموعهخود را کنار بگذارید هرگ« یهاواقعیت»کنید و بعضی از 

 سودمند باشد ایجاد نخواهید کرد.

یم! گذاریرا کنار م هاواقعیتولی ما » زنند:شنویم که مخالفانمان فریاد میدر این نقطه می

ما  وکنیم. یمدهند حذف آهنگی نشان نمیهایی را که هیچ اثر زیستآهنگیان بررسیما زیست

یریم. گده میدهند نادیهایی را که هیچ شاهدی دال بر پسی نشان نمیفراروانشناسان بررسی

 «خواهید؟دیگر چه می

د بحاث چاه ماورکننادب ولای آنخود را دستچین مای« یهاواقعیت»دانشمندان واقعاً هم شبه

های چخواهد که قاررود. علم از اهل خود میمی است روشی است که برای سوا کردن به کار

ساند رز راه میدانشمندان اکنند. شبهدب چرا که برای علم غذای واقعی فراهم نمیسمی را نپذیرن

ماا  یتااً هام ازکنند و نهاها را به اسم غذای واقعی تعارف میچینند و آنهای سمی را میو قارچ

انااد یاادههااایی را کااه دانشاامندان چهااا را فاارو دهاایم. در عااین حاال قااارچانتظاار دارنااد کااه آن

هاا آن هاایشاود قاارچدانشمندان حاضر نیستند بگویند که چه چیز باعاث مای شبه پذیرند.نمی

نشاان  آهنگ راها زیستهای دانشمندان غیرقابل خوردن باشد. بعضی پژوهشخوراکی و قارچ

قباول  دهند. اگار از دانشامندان بپرساید کاه چارا باه جاای اولای دومای رادهندب بعضی نمیمی

شاان دهناد. نکنند هایی که رد میشناسی و غیره را در بررسیاسلوباند خطاهای کنند آمادهمی

-دیاده مایپذیرناد و دیگاری را ناآهنگیان بپرسید بپرسید چرا یک بررسی را مایاگر از زیست

 شان این است که در جست و جوی این نوع قارچ هستند.گیرند تنها پاسخ

ی را نادیاده بگیارد و در عاوض هاای خاوراکتواند تصامیم بگیارد کاه قاارچالبته انسان می

های سمی را جمع کند. باالخره سم هم استفادة خودش را دارد. ولی وقتای نوبات باه ایان قارچ

کند این مسئله به سلیقۀ رسد که چطور باید فر  این دو را تشخیص داد هر که فکر میسؤال می

بهتر اسات از کاار شود که به کدام برچسب غذا و به کدام برچسب سم بزند شخص مربوط می

قارچ بیرون رود. پیش از کنار گذاشتن موضوع گردآوری واقعیتب یک نکتۀ دیگر هام اضاافه 

هاا کنیم. ممکن است از خود بپرسید چارا باه غاول الخ ناسب پاگنادهب و خویشااوندان دور آن

 هاای بشاقابهایی که در مورد این موجودات هساتند باه کتااببیشتر کتاب. ایمای نکردهاشاره
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هاا هام هساتند: ساازند در آنهای ایان دساته را مایپرنده شبیه هستند. تمام ماده الزم که کتاب

 «.چیزی آن جا است»ها که های تارب این اعتراضهاب عکسهای متعدد از رؤیتگزارش

نبال ها دآن شوند. ولی حداقلهای زیادی پیدا میگیری سودازدهمطمئناً در زمینۀ غول

جود وجوداتی دانیم با آن چه کنیم. این عقیده که موکه اگر پیدا شود می گردندچیزی می

 ی که همهاونهگافتد که دارند که هنوز باید کشف شوند ذاتاً غرابتی ندارد. گاهی اتفا  می

هی عروف مامهای آید. یکی از مثالکردند منسوخ شدهب زنده و سرحال از آب در میفکر می

لیون سال قبل می 70کردند از لیون سال قبل فراوان بود و فکر میمی 220سیالکانت است که 

یقای فوتی را نزدیک ساحل آفر 5ماهیگیری یک نمونۀ  1938منسوخ شده است. در سال 

ه جود داشتونس در دریاچۀ الخ« نسی»ای صید کرد. اگر واقعاً یک جنوبی با یک تور کیسه

شغول شناسان مگاه زیستل بکشند. آنباشد شاید روزی یک الشه یا اسکلت را به ساح

نین چشوند. بیشتر دانشمندان معتقدند که جست و جوی بندی آن میشناسایی و طبقه

ی که از لحاظ هیچ مطلب -2شانس موفقیت بسیار ناچیز است.  -1موجوداتی ارزش نداردب زیرا: 

تی این ال وقاین حعلمی اهمیت زیادی داشته باشد به نتیجۀ این تحقیقات بستگی ندارد. با 

یی هااقعیتوموجودات پیدا شوند مطمئناً توجه دانشمندان را جلب خواهند کرد. ممکن است 

 یستند.نر علم ها هستند فرّار باشندب ولی لزوماً ورای حصاکه جویندگان غول به دنبال آن
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Century, ' Journal of Parapsychology 33 (1969): 238-299. Reprinted in 
J.B. Rhine, ed. Progress on Parapsychology (Durhal, N.C.: 

Parapsychology Press, 1971). 
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3.Ibid., p. 35. 

ق ن دقیمفهوم الگوی کوهن حاوی اجزای با ارزش زیادی است گرچه خود کوهن تببی -4

 ختار راظریۀ سادهد. ولفگانگ استگمولر برخی از پیامدهای نها را در کتابش به دست نمیآن
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 ششم فصل

 «است مکنم چیزی هر»

 

 شابه« .اسات ممکان چیازی هار»: شاودمی خالصاه کلماه چهاار در علام شبه اصلی دفاعیۀ

 ایان از افهبلف در یا آشکارا دهند جلوه گرفتن جدی سزاوار را خود کار که آن برای دانشمندان

 فتوصای آنهاا کاه هام عجیبای وقایع پس باشد ممکن چیزی هر اگر. جویندمی استمداد سخن

 از درسات واقعااً است ممکن کنندمی ارائه که نظریاتی و دهند روی واقعاً است ممکن کنندمی

 «اسات ممکن چیزی هر» استراتژی مورد در دنیکن فون اریک اندازة به کسی هیچ. درآیند آب

 از نموناه چناد اینهاا. شودمی ظاهر اوهای نوشته در بارها مسئله این. است نینداخته راه سروصدا

 رممکنغیا کلماۀ کااربرد. است کردنی باور چیزی هر وصف این با :هستند نخدایا ارابه کتاب

 ذیرد فاردانپ را موضوع این امروز که کسی هر باشدب شده غیرممکن باید امروزی دانشمند برای

 .شد خواهد خرد واقعیت بار زیر

 نقوانی به ندکنمی حس که کنندمی افرادی را هااعتراض ترین احمقانه مسخره؟ غیرممکن؟

 .مقیدند کامالً طبیعت

 در رانیسخن یک در مان توماس که است معنایی همان منظورم بدبینم که کنم قبول اگر

 را چیزی هر که است این بدبین یک مثبت جنبۀ»: است داده ارائه بدبینی واژة از بیست دهۀ

 «!شماردمی ممکن
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 طلاب علمای تقادس اساتب ممکان چیازی هار کاهب عقیاده ایان بارای مختلفی نویسندگان

 چناان یهاانبک از بزرگتاری مقیااس در :نویسادمای 2برمودا مثلث پایان در برلیتز چارلز. کنندمی

 زماین روی بار دهنادمای تارجیت کاه کساانی کاه است شده باز علمی حقایق گنبد در شکافی

 حناایان ضدمادهب وجود احتمال. کنندمی گمگشتگی و سرگیجه احساس بایستند آشنا و محکم

 خود ظومهمن در تاریک هایسیاره وجود احتمال مغناطیسب و گرانش نوین مانب مفاهیمز و فضا

 نادبترسانگین سایارة یاک کال از که ماده کوچک ذرات و نواخترها رمبندهبهای خورشید ماب

 کهکشاان اهامیلیاون ماا تلساکوپی دیاد وساعت با که پایانی بی عالم و هاسیاهچاله و اختروشها

 را ماا ظارانت که است پنهانی علم آن همه کشاندبمی شده شناخته جهان ۀحیط به را نشده کشف

 دلیال این به فقز «رازی» هیج دیگر که رویممی پیش شتابی چندزن با ما که حالی در کشدبمی

 .سازدنمی متحیر را ما. رسدنمی به نظر منطقی که

 به را مونمض این ندندار علمی تحصیالت که نویسندگانی فقز که نکنید فکر که آن برای

 عمومی ظریۀن سوی به: فیزیکدان و صوفیب واسطهب کتاب از ایقطعه جا این در برندمی کار

 هایسال که است تجربی روانشناس یک که آوریممی ِلشان الرنس اثر 3 عادی فو  امور

 است. کرده دریابیروان پژوهش وقف را زیادی

. هستند مکنغیرم خاصی امور که بگیرد تصمیم شپیشاپی که افتاده تله این در بارها علم

 در که است واضت زیرا استب قصۀمحال یک شهابسنگ که دانستمی الوازیه بزرگ شیمیدان

 به باور زهامرو که اندداده روی علم در قدر آن مسائل گونه این. نیست سنگی هیچ آسمان

 واقعی خشب یک هستند حیتص ابد تا و مطلقند ما کنونی مرجع چهارچوب و اعتقادات اینکه

 معلومات مۀه»: است این مثل چیزی کنونی دیدگاه. دهدمی تشکیل را امروزی علمی نگرش از

 به هم هر و آیندمی در جدید مجالت موقع آن در. معتبرند و صحیت کامالً بعد ماه اول تا علمی

 .داریم لمیع خوردکنیم بر قبول را آن مشابه حرف یا حرف این که وقتی تا «شود!می کی هر

 پذیریامکان به شوندمی رد سرعت این به نظریات که بینندمی وقتی مردم از بسیاری

 عقیدة مخالف و موافق استدالالت دقت به که آن از بعد کار محافظه خواننده. شوندمی متوسل

 و جا ینا شاید. بسیار خوب» در آخر کار خواهد گفت: محتمالً گذراندب نظر از را دانشمندشبه
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 چیز همه باشد چه هر. باشد ولی باز هم ممکن است راست گفته باشدب کرده اشتباهی جا آن

 «.است ممکن

م و اتهااد به خواههرچند خواننده قانع نشده است ولی از مخالفت اکراه داردب زیرا نمی 

 جزم اندیشی بزنند.

« ستاممکن  هرچیزی»که  رسد این استدالل جای بحث نداشته باشد. این اعتقادبه نظر می

 مهیرد. هگبینی امروزی شده است که به ندرت مورد تردید قرار میچنان قسمتی از جهان

 دهیم نشان مداری قصد فصل این در. شوند روبرو روشن فکری با جدید احتماالت با خواهندمی

 «ممکن» لغت زا منظور بفهمیم که است این ما وظیفۀ اولین. است کجا استدالل این اشکال که

 .چیست

 دو نوع امکان

 و ور شعله دخو به خود انسان یک است ممکن» بگیریدب نظر در را گفته این امکان نوع دو

 به فقز شیدهپو که هاییلباس و نشسته آن بر که صندلی ولی شود خاکستر ثانیه چند عرض در

 روشن هانداز این تا حداقل چیست؟ جا این در ممکن لغت از منظور« .بسوزند سطحی طور

 از ایحادثه که مکنی باور دارد انتظار ما از انسانب خودیخودبه اشتعال فکر طرفدار: که است

 .دهد روی واقعاً است ممکن دست این

 خاود منظاور کاردن روشان بارای. اناد دانساته ناوع چناد را امکاان دیرباز از علم فیلسوفان

 در حادثاه یاک. اسات فیزیکای امکان امکانب عنو اولین. کنیم ذکر را آنها از نوع دو توانیممی

 حااظل از ماثالً. بدارناد مجااز را آن طبیعات قاوانین کاه اسات ممکن فیزیکی لحاظ از صورتی

 انزما در یاک اینکاه اما باشد جا یک در مختلف زمان دو در نفر یک که است ممکن فیزیک

 یک. برد کار هب توانمی نیز نظریات مورد در را فیزیکی امکان. نیست باشد امکانپذیر جا دو در

 نظریۀ .باشد سازگار علم فعلی با چهارچوب که است ممکن فیزیکی لحاظ از صورتی در نظریه

 خصوصایات باردن ارث باه نظریاۀ کاه حاالی اساتب در ممکان فیزیکای لحااظ از هاسیاهچاله

 . نیست چنین اکتسابی
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 ما مثال اصلی مورد در لیو استب سودمند مقاصد بعضی برای «ممکن» معنی این هرچند که

 کنادمای اظهاار گارلز فاورت که مثل کسی وقتی. ندارد ایفایده باشد خودیخودبه اشتعال که

 باا پدیاده ایان کاه نیسات ایان منظاورش است معلوم استب ممکن بشر خود به خود اشتعال که

 ایان انادازه تاا او بارای را پدیاده ایان که در واقع چیزی. است سازگار فیزیکی و شیمی توانین

 قباول هام فاورت حتای. اسات موجاود علام باا آن نکاردن همین مطابقت کندمی توجه جالب

. اسات غیارممکن فیزیکی لحاظ از انسان خودخودبه اشتعال کنیم صحبت دقیق اگر که کندمی

 است «ممکن» از معنایی دارد ذهن در او چه آن. است محدود خیلی او برای امکان فیزیکی نوع

 یاک. اسات منطقای امکاان امکاانب دوم نوع. بگشاید تریوسیع پذیریامکان روی به را در که

 را خاود کنادمای توصیف را آن که عبارتی که است ممکن منطقی لحاظ از صورتی در حادثه

 لحااظ از صاورتی در نظریاه یاک. رودمای کاار باه نیاز نظریاات دربارة مفهوم این. نکند نقض

 امکاان از تاروسایع بسایار منطقای امکان. نکند نقض را ودخ جا هیچ در که است ممکن منطقی

 لحااظ از. پذیرنادامکاان منطقااً نیستند ممکن فیزیکی لحاظ از که چیزها بسیاری. است فیزیکی

 زیرا استب ممکن منطقی لحاظ از ولی اورد دنیا به گربه یک سگی که است غیرممکن فیزیکی

 هم این( فیزیکی لحاظ از طور همین ور منطقی اظلح از البته. کندنمی نقض را خود عبارت این

 اسات ایان است غیرممکن منطقی لحاظ از چه آن. نیاورند دنیا به گربه هاسگ که است ممکن

 یا باشد آورده دنیا به گربه سگ چه. نیاورد و آورد دنیا به ایگربه سگ همان و سگ یک که

 سگ این» که عبارت این نتواندب چه آورد یادن به گربه بتواند فیزیکی لحاظ از چه باشدب نیاورده

 وقتای. باشاد درسات توانادنمای ترتیبی هیچ به و است نادرست «نیاورد و آورد دنیا به ای گربه

 اسات؟ منطقای امکان منظورشان آیا کنندمی صحبت دربارةامکان خودخودبه اشتعال طرفداران

. اسات گشاد خیلی منطقی امکان بود گتن خیلی آنها مقاصد برای فیزیکی امکان اگر. نه مسلماً

 خطاور کسای ذهان باه هرگز ولی اندمنطقی امکان بیانگر که دارند وجود شماریبی هایحکم

 باه بتاۀکلم ازها بچاه »:افسانۀپریانند نوع همان از آنها از بعضی. بگیرد جدی را آنها که کندنمی

 در را دیگاار بعضای« .گذارنادمای متخا هاافیال» ب «شااده درسات پنیار از مااه» ب «آینادمای دنیاا

 المااس» ب«کنادنمای حرکات ناور ازتر آهساته چیاز هایچ»: کارد پیادا شاودنمی هم افسانۀپریان
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 چناین باا را آنهاا ادعاای کاه خواهناد نمای خودیخودبه اشتعال طرفداران« .است خوارچکش

. اسات خیاال و وهام فقاز ادعاا ایان کاه نیسات ایان منظورشان. بگذارند تراز یک در عباراتی

 جادی سزاوار را آن که است این استب ممکن انسان خود به خود اشتعال که این از منظورشان

 واقعاً راست باشد. شاید یعنی. دانندمی گرفتن

ین ارد. ادقرار  رسد که معنای امکان در مثال ما درست بین این دو تعریف فلسفیبه نظر می

 عایاد امکان با های خود را دربارةگفته دانشمندانهشب که واقعیت این چه نوع امکانی است؟

 به شبیه چیزی «ممکن»منظور آنها از  که دارد آن به اشاره کنندمی همراه علم تغییرپذیری

 از ما نونیک درک به فیزیکیب امکان برخالف امکان نوع این. است «آینده علم با همخوانی»

 مجاز ودندب مردود سابقاً که جدیدی چیزهای علم با تغییر. شودنمی محدود طبیعت قوانین

 علّی اثر دیگر عبارت به یا دور راه از کنش آوردب علم تاریخ از توانمی که مثالی. شوندمی

 فیزیک با هن و بود سازگار ارسطویی فیزیک با نه دور راه از کنش. است تهی فضای در آنی

 منوالب همین به 4.بود سازگار شد آنها جایگزین که نیوتنی فیزیک با ولی. هفدهم قرن دکارتی

 با ارندند همخوانی حاضر علمی نظریات با که چیزها بعضی که شودمی استدالل طور این

 که کنند رفک دانشمندان شبه که شودمی باعث چیزی چه. شد خواهند سازگار آینده نظریات

 خواهند قرار تتحوال این زمرة در قبیل این از دیگری چیز هر یا و انسان خود به خود اشتعال

 که دارد جودو اینظریه ایحادثه هر برای است! ممکن اینظریه که خاطر این به فقز گرفت؟

 شاید. است باز کامالً راه برسد آینده در نظریات انتخاب به نوبت وقتی و است سازگار آن با

 را نآ که نقض عدم قانون برخالف حتی باشند منطق قوانین خالف آینده علمی نظریات

 .دانیممی ناپذیرخدشه

 نیاریبپ هاایمااه روی باه را در اسات ممکان آیناده علم که نیست معنی بدان این آیا ولی 

 مثال یزهابچ این شاید که نیست این مسئله بگشاید؟ نیز گذارتخم هایفیل و کلمیب بته هایبچه

 گفات خواهاد ماا باه علم چون که است این روزی فیلب جدیدی نوع یا آزمایشی لوله هایبچه

ایم و آمده عمل به کلمهای بته از عمالً ما همۀ و است غلز کامالً بارداری  از ما فعلی درک که

 تخاام ماادت تمااام کنناادماای زناادگی مااا هااایوحااش باااغ در حاضاار حااال هااایی کااه درفیاال

 !کنیم عوض را خود فکر طرز شویممی اندب مجبورگذاشتهمی
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علم هرچیزی  تحول با که گویندمی ما به سودازدگان حال این اب معنی است؟گویید بیمی

ن از امکا خواستنداند. آنها میچه آورده« ممکن»ممکن است. دقت کنید که بر سر معنای 

یزی ممکن هرچ» :بگویند خواهنداین شد که می حاصل ولی کنند استفاده محدودتری منطقیِ

 و دیج هایامکان جایی برای تمایز یگرد اما «است اما هرچیزی را نباید جدی گرفت.

 اند.باقی نگذاشته غیرجدی

گاهی هتکی« هرچیزی ممکن است»رسد که اصل به خاطر خلز مبحثب ظاهراً به نظر می

. چیست قاًدقی مبحث خلز و آشفتگی این کنیم روشن که کنیممی سعی شودعلم میبرای شبه

 بزنیم. فلسفۀعلم سری به دیگر بار است الزم منظور این به اما

 خلق و رقابت

 رقابت دیگری و است جدید نظریات کشف یا خلق یکی. دارد جنبۀبنیادی دو علمی تفکر

 نامند.مضمون حقانیت می و کشف مضمون را آنها علم فیلسوفان. نظریات میان

 از ضمونم این .رسندمی خود نظریات به چگونه دانشمندان که است این به مربوط اولی

 داستان. نیست ایقاعده و قانون هیچ تابع ظاهراً و طلبدمی خالقیت و ابتکار نشمنددا فرد

 راهی که بود هخواست او از سیراکوز پادشاه هیرو. بگیرید نظر در را خزینۀحمام در ارشمیدس

 دید ارشمیدس وقتی .نه یا است رفته کار به نقره تقلب با طال تاج یک در که کند تعیین و بیاید

 حل چگونه ار مسئله که دریافت ناگهان آیدبمی باال آب سطت شودمی خزینه داخل یوقت که

 که بود این حل راه لماًمس «یافتم!» زدمی فریاد و دویدمی خانه به هاخیابان میان از برهنه. کند

 جاجابه تاج که بیآ اگر. بگیرد اندازه را شودمی جاجابه که آبی حجم و برد فرو آب در را تاج

 ناخالصی که شدمی معلوم بودب بیشتر کندمی جاجابه وزن هم تودةطالی یک که آبی از کردمی

 .دارد وجود تاج در

 در که تابستان روز دربارةساختار پژوهش مشغول 1854 سال در دانشیمی ککوله اگوست

 عجیبی اشکال به که دید را هاییاتم خواب و رفت به خواب بود اتوبوس سوار لندن

 در را کوچک موجودات این همواره. کردندمی وخیزجست چشمم ها جلویاتم». رقصیدندمی

بودم که  نشده موفق هرگز ولی بودمب دیده تشخیص حرکت را آنها حرکت ماهیت که حال
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به به هم  کوچکتر اتم دو چطور که دیدممی اینک اما. ها را تشخیص دهمماهیت حرکت آن

 آغوش در را کوچکتر اتم دو بزرگتر اتم یک چطور دهندب پیوندند تا یک جفت تشکیلمی

دارد و با همان حال همه با نگاه می را کوچکتر اتم چهار یا سه بزرگتر اتم یک چطور و شدمی

های بزرگتر یک زنجیره تشکیل دادند و چرخیدند. دیدم که چطور اتمرقصی گیج کننده می

دان از صدای بلیز فروش بیدار شد وقتی شیمی 5«کوچکترها فقز به سر زنجیره آویزان شدند.

ها به خانه رفت و بخض اعظم شب را به کشیدن طرح تصاویر رویایش گذراند. از این طرح

دهند. های خاصی را تشکیل میمولکول« ستون فقرات»های کربنی را پروراند که فکر زنجیره

 به آتش کنار وقتی بار این  .کرد پیدا رویا یک در را خود جواب ککوله باز بعد چند سال

 تا زدندمی چنبره و پیچیدندمی مار مثل که دید را کربن اتمهایهای بودب زنجیره رفته خواب

 و شد بیدار تکانی با ککوله. حلقه درآمد  شکل به و گرفت گاز را خود دم آنها از یکی که این

 ترکیب ترینساده که نبنز نظریۀساختمان به را تصویر. است معما کلید این که دریافت

بنزن را به صورت حلقه ای شش ضلعی نشان داد که از شش اتم . کرد بدل است اروماتیک

 .کربن تشکیل شده بود

 نشمندِ ست. داها این است که در حیطه کشف و اختراع همه چیز مجاز اهدف از این داستان

 فن این الح کندب تفادهاس خوردمی دردش به کندمی حس که فنی هر از تواندمی آفریننده

 دراز ساحل در ای کند استدالل قدم به قدم راه این در است ممکن. نه یا باشد منطقی خواهدمی

 و ینگچیی از بخواهد است ممکن حتی. آیند سراغش به هاایده خود که بگذارد و بکشد

 چطور که نیست همم کندمی ارائه دنیا به را اشنظریه وقتی ولی کند استفاده بینی فال ورقهای

 آن زا حمایت برای دالیلی آیا که است این دارد اهمیت چه آن. است کرده کشف را آن

 رساند.می یاتنظر رقابت یعنی علمی جنبۀتفکر دومین به را ما مسئله این. نه یا دارد وجود

 در کاه بحثای باا شاما. دهند نشان جدل و بحث میدان در را خود ارزش باید علمی نظریات

 دیگاری سار بار را لفظای مشااجرات هرکدام و گیرندمی جبهه مسئله یک مورد در نفر دو آنب

 مباحثاۀ خاوبب آشناید؟ کندبمی تعیین را برنده که است تماشاچیان تشویق هم نهایتاً و ریزدمی

 :از عبارتناد آن اصلی دستورهای از نیست. چگونه است؟ سه دستور صورت این به اصالً علمی
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 گاوییمباشاند. وقتای مای دساترس قابال امکاان یک باید رقیب نظریات از یک هر اول از همهب

 بایاد بارای جامعاۀ علمای  معلاوم باشاد و نظریه -1 که کنیم تأکید خواهیممی ب« دسترس قابل»

قدر توسعه یافته باشد که محاسن آن آشکار باشد. اگر به یک منازعۀ علمی قرن هفادهم آن -2

کاار « هاایی! چارا از نظریاۀ نسابیت عماومی اساتفاده نکردناد؟احماقچاه »نگاه کنیم و بگوییم 

قارن بیساتم را های توانیم برای ارزیابی یک مباحثۀ قرن هفادهمی پاساخایم. نمیای کردهابلهانه

 و ترقدیمی نظریات که کنیم وانمود توانیمنمی همچنین. بریم کار به نبود که آن موقع در دست

 از چیزهاایی کاه اسات رسام محافال بعضی در. ترندپیچیده و جدیدتر نظریات معادل ترابتدایی

 استعارةشاعرانه فقز این« .داشت اختیار در را مدرن فیزیک کلید هراکلیتوس:» بگویند قبیل این

 ایان. کجاا بیستم قرن کوانتومی مکانیک و کجا میالدی پنجم قرن فیلسوف یک بصیرت. است

 اختیاار در بحاث زمان در چه آن تنها. نیست شتگانگذ دستاوردهای شمردن کوچک معنای به

 یاک هراکلیتاوس روزگاار در کوانتومی مکانیک. آورد حساب به باید است بوده بحث طرفین

 قابال امکاان ماا روزگاار در خاود هراکلیتاوس کاه کنیم اضافه باید و نبود دسترس قابل امکان

 را نظریاه یاک عااملی چاه. دباش جدی مدعی یک خود زمان در باید نظریه هر. نیست دسترس

 نبایاد. باشاد نظار ماورد یهااواقعیت توضایت باه قاادر بایاد نظریاه میکناد؟ جادی مادعی یک

 خاود زماان علمی چهارچوب با باید یا(. کند نقض را خود مثالر باشد داشته بدیهی هایاشکال

 هاایضفار از بعضای کاردن نقاض رغام به که باشد موجود آن نفع به دلیلی یا و باشد سازگار

 بایاد پاردازنظریاه باشاد انقالبای موجاود علام نسابت باه نظریاه اگر. باشد توجه سزاوار اساسی

 اتفاقااً -. رزدامای دیادگاه بنیاادی تغییار باه کاه اسات زیااد چناان آن محاسن که کند استدالل

 را یکادیگر منطقای لحااظ از معماوالً مکتبای هایبحث هایجانبگیری برخالف رقیب نظریات

 مثال - باشاد دیگاری نفی یکی که هستند متناقض منطقاً صورتی در عبارت دو. کنندینم نقض

معرفای  جملاه یاک باا را گاروه دو مباحثاهب در. «نیستند گاوها پستاندار» و «گاوها پستاندار اند»

 بارای کااری تنهاا. کنادمای اساتدالل آن موافاق و گیردمی را مثبت یک گروه طرف کنند.می

تواند نمی علمی بحث. است دیگر گروه خطای دادن نشان است الزم گروه یک اثبات حقانیت

 نیسات علام صاحیت در. نیسات نظریۀدیگر ایرانی نظریۀعلمی یک زیرا کندب عمل شکلبه این 
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کنند حق باید با شما باشد. کامالً ممکن است که هر دو اشتباه  اشتباه شما رقیبان اگر که بگوئیم

 کنید.

یک . کپرنگردده خورشید در دور یک دایره کامل به دور زمین میکرد کارسطو تصور می

قعی قابت وارگردد. این دو یک کرد که زمین در یک دایرة کامل به دور خورشید میفکر می

ار ردند: مدکه میشد که هر دو حق داشته باشند. بعداً معلوم شد که هر دو اشتباداشتند: نمی

ن ور زمیتر بود و فقز گفته بود که خورشید به دطزمین بیضوی است. اگر کپرنیک محتا

ام رائه نظدون اچرخد چطور؟ در آن صورت هیچ رقابتی در کار نبود. او نظام ارسطویی را بنمی

 کرد.نجومی دیگری رد می

ظریه ه یک نها و شواهدی که برلدومین دستور اصلی یک مباحثۀ علمی این است که استدالل

-کر میفز مردم اسیاری ببق معیارهای جامعۀ علمی  مورد ارزیابی قرار گیرند. شوند باید مطاارائه می

قدر کنمب آن ام را به رضای خودم حمایتتوانم نظریهمی»کنند که دالیل امور شخصی هستند. 

د چیزی اضی نکنرکند دیگران را اگر دالیلی که شما را راضی می« مدرک دارم که مرا قانع کند.

 م چنینعقیده خصوصی و ذهنی استب ولی عل ستب بلکه عقیدة خود شماست.که دارید علم نی

 .دهدینیست. این نکته به قدری اساسی است که قسمتی از تعریف دانش علمی را تشکیل م

ستگی وضوع بی به مااند؟ پاسخ تا حد قانع کنندهچه نوع دالیلی برای دانشمندان قانع کننده

نتوم یک کوارای مبحث زمین شناسی مناسبند به درد مکانها و شواهدی که بدارد. استدالل

است. این تر ادهسها و شواهدی قابل قبول نیستند نخواهند خورد. گفتن اینکه چه نوع استدالل

 علم انجام دادیم.کار را در فصل مربوط به عالئم شبه

. تر استود بهسومین دستور اصلی این است که نظریۀ برنده باید نشان دهد که از رقبای خ

وبی خقرائن  وجود کنند. حتیکافی نیست دالئلی وجود داشته باشد که ظاهراً نظریه را تأیید می

ظریات نز سایر اشتری که ظاهراً آن را تأیید کنند کافی نیست. باید معلوم شود که نظریه بارد بی

لی را حل ند مسائبتوا ایدکند؟ نظریه برقیب دارد. چه عاملی این نظریه را بهتر از نظریه دیگر می

قدرت  کند؛می بهتر تطبیق پیدا هاواقعیتتر است؛ با تر و به صرفهتوانند؛ سادهکند که بقیه نمی

 بینی بیشتری دارد.پیش
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فکر  طور بهچکنند طبیعی است از او بپرسند که وقتی دانشمندان یک نظریۀ جدید خلق می

ا به راش هار جالب است. وقتی دانشمندی نظریآن افتاده است. گاهی جواب مثل ککوله بسی

ل باهم دو سؤا د. اینآورد حتماً باید از او بپرسید که چه مدرکی به نفع آن دارمیدان رقابت می

شد.  ۀ ختمفر  دارند. اولی یک سؤال روانشناسی دربارة زنجیرة افکاری است که به نظری

ا رد ذیرش یپت. جواب اولی اهمیتی در ها و شواهد اسدومی یک سؤال علمی دربارة استدالل

 نهایی نظریه از طرف جامعۀ علمی ندارد اما دومی دارد.

چه  هک یابدمند میاند. دانشاند در فرآیند پیدایش آن نهفتهگاهی دالیلی که پشتیبان نظریه

 تحال این در. مدانجامی نتایجی چه به و باشدب داشته باید شکلی استب چه الزم اینظریه نوع

 باید چطور» سؤال به پاسخ همانند احتماال «رسیدید؟ خود نظریه به چگونه» سؤال به پاسخ

 از وقتی. دارند  فر هم با سؤال دو این هم باز حال این با. بود خواهد «نظریۀشما را پذیرفت؟

 ستداللا شکل این به»دهد جواب می است رسیده اش نظریه به چطور پرسندمی دانشمندی

دالیل »: میدهد جواب پذیرفت را آن باید چرا پرسندمی او از وقتی «بب ج. بالف: کردم

 اول سؤال به را او پاسخ همکارانش که است کامالً ممکن(. همانهار« اند از الفبببجعبارت

 مدو سؤال به را او پاسخ حال همان در و( است نظریه به او راه رسیدن واقع در این بلهر بپذیرند

 (.نیستند قبول قابل دالیلر کنند رد

 که آیدیم شمار به هم دالیل مربوط پاسخ مواردی در تنها خلقب به مربوط سؤال پاسخ

 یا آزاد اعیتد مثل دیگری شکل ایجاد فرایند اگر. باشد استدالل فرایند یک ایجاد فرایند

 فون. کنندنمی فراهم نظریه پذیرش برای دلیلی دیگر ایجادب شرایز بگیرد خود به خیاالت

 مثل درست» ار آن کردمی پرواز پرو در نازکا دشت فراز بر وقتی که گویدمی ما به دنیکن

 این در ایتهناشناخ هوشمند موجودات که کنیم باور خواهدمی ما از. دید« فرودگاه نقشۀیک

 جواب تنها م؟کنی باور را موضوع این باید چرا. آوردند فرود را خود فضاییهای سفینه محلب

 وقتی که یکندن گفتۀفون پذیرش در. انداخت فرودگاه یاد به را او دشت این که است این او

 این که پذیرفت شودمی ولی. کنیمنمی شکی افتاد فرودگاه یاد به واقع در دید را نازکا دشت

 !بردارید دست است؟ جا آن در باستانی سفینۀفضایی فرود مدرک تصورب
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. شااده انااد منتشاار دریااابیروان شناساایباسااتان ارةدرباا کتاااب هااای اخیاار چناادیندر سااال

 فقز یا بیامیلۀآب یک با محل در زدن گام با که شودمی ذکر هادریاب روان از هاییگزارش

 ایان لمحا کاه هنگامی. اندکشف کرده را باستانی اماکن نقشهب روی آونگ یک داشتن نگه با

 او. دهاد خبار افتااده اتفاا  چاه آن از تاا خوانناددریاب را فرا مایشودب روانمی کشف اماکن

است و  اختهس را آنها کسی چه اندبمیامده کاری چه گوید که بهو می« خواندمی»را  مصنوعات

 در چه شرایطی این کار را کرده است.

 امرسون دریاب کانادایی است در موارد زیادی با ج.نورمنمولن که یک روانجرج مک

 کتانی بلکن باسمک مولن در یکی از اما ورنتوب کار کرده است.استاد انسان شناسی دانشگاه ت

 ساخته را آن کسی چه اند.چگونه ساخته را آن گفت و کرد شناسایی را چپق لولۀیک کریکب

 آرجیلیت سنگ قطعه یک او به وقتی. است چه منوال بوده به روستا این در زندگی و استب

 سیاهپوستی را آن حکاک بودندب یافته کلمبیا بریتیش در دادند که در نشان را شده حکاکی

بعد  مدتی. ندبود آورده کانادا به بردگی به را او که کرد پورتوپرنس هایئتی شناسایی اهل

و سپس به  یبکارائ به را او ابتدا داران برده و شده متولد غربی آفریقای در مرد که گفت

. دکر صلتو سرخپوست ز یک قبیلهبریتیش کلمبیا آوردند که از آن فرار کرد و با فردی ا

 باعث قدرتی ینچن این با مک مولن 6این داستان را کمابیش تأیید کردند. هادریابروان سایر

 آید! نظر به سویی دارمهمانخانه یک فقز دنیکن فون که میشود

 به حال هر به. یمندار باستانی اماکن کشف در هادریابروان از استفاده با مخالفتی اصل در

 ایحرفه زن یک حدس یک خدمات از شودمی که است کار در گمان و حدس قدری

 موافق هم ناسانشباستان اغلب کنیممی گمان و است مسخره ما نظر به کار روال. کرد استفاده

 قبول قابل شود ختم یافرخنده کشف به که راهی هر فلسفی دیدگاه یک از باز اما. باشند

 از دفاع. کندمی فر  کامالً دریاییروان هایخوانده اساس بر تاریخ بازسازی برای تالش. است

نوعی  ارائه یعنی دریابروان یک هایگوییپریشان بر اساس شناسیباستان هاییافته تفسیر

 .ندارند منزلتی هیچ عرصۀعلم در که «مدرک»



 / علم و نابخردی 108

 

 رقابتهای سفسطه

ذرای تجربی و گ صوصیاتخ به توسل با چگونه دانشمندانشبه که دیدیم فصل این در

 اآنه استدالل دکنند. بگذاریعالقۀخود دفاع می مورد هاینظریه بودن ممکن از علمی معلومات

 باید ار ما هایظریهن »گویند این است:برگردانیم. چیزی که آنها می هانظریه رقابت زبان به را

نیم که داوند. مید قبولی بشهای مورچرا که ممکن است در آینده بدیل داد راه مسابقه به حاال

غییر تاست  دانشمندان نظر خود را دربارة این که چه چیزی ممکن است و چه چیزی غیرممکن

 فیزیکب قیب دررهای اندب و باز هم ممکن است تغییر دهند. در قرن هفدهم که همۀ نظریهداده

ن ها امکاه تننمروزه مکانیکی و جبرگرا بودندب مکانیک کوانتومی امکان قابل وصولی نبودب ا

زهایی ست چیقابل وصولی استب بلکه بهترین امکان قابل وصول است. به همین ترتیب ممکن ا

 یانشا و ممکن زیرو نشمارندب  تأمل شایستۀ و بدانند ها را غیرممکنکه امروزه دانشمندان آن

 بود؟ خواهند هچ وصول فردا قابل هایامکان که بگوید تواندمی کسی چه. شوند انگاشته تأمل

 «.است ممکن چیزی هر گوییممی ما که همانطور

 که قعیتوا این. کندمی نقض آشکارا را مباحثۀعلمی اصلی دستور اولین استدالل این

 رقابت رد آن کردن وارد دلیل باشد وصول قابل امکان یک آینده در است ممکن اینظریه

 یک حاال ینهم باید کنونی رقیب هر. تاس موجود امکانات بین صرفاً رقابت. شودنمی حاضر

 ندیده ار حاضر علمی چهارچوب شودمی گویندمی دانشمندان شبه. باشد وصول قابل امکان

 ای کننده قانع نحو به توانمی حال. کنند عوض سرانجام را نآ باید حال هر به زیرا بگیریمب

 سال طمئناًم امسال جدید مد زیرا استب بیهوده مد آخرین هایلباس خرید که کرد استدالل

 ارزشی بداًا رود کار به علم مورد در وقتی استدالل گونه این. شودمی خارج دور از دیگر

 وارد خوب یلدال بدون است علم جزء چه آن. نیست مد تغییر شبیه اصالً علمی تغییر. ندارد

 .شود نمی خارج آن از هم خوب دالیل بدون و است نشده علم

 بر راگ. میزنند سرباز رقابت از واقع در علمب نامعلوم اما آتیب وضع به ارجاع اب دانشمندانشبه

 کفش اب کند سعی کسی که است این مثل. نداشت عیبی کردندنمی اصرار مسابقه به ورود

 است ممکن رازی دهند اجازه او به باید که بیاورد دلیل و شود ماراتن مسابقۀ وارد اسکیت

 !شود تبدیل سواری سکیتمسابقۀا به ماراتن روزی
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سابقه جا در م را خود دیگرب طرف دوش بر اثبات بار گذاشتن با کوشدمی دانشمندشبه

 مکنغیرم منبه عهده شماست که اثبات کنید نظریۀ» کنند:کنند. به جامعه علمی اعالم می

 اگر که است این رب آنها فرض «بپذیرید. را آن امکان باید بکنید را کار این نتوانید اگر. است

 رتیب شبهت این به. ایدکرده ثابت را آن بودن ممکن استب غیرممکن امری که نکند ثابت

عی استب بری اش یک مداین است که نظریه اثبات برای مسؤلیتی گونه هر از را خود دانشمند

 شانن که شود نشمخالفا منتظر و زند تکیه که کند. تنها کاری که باید انجام دهد این استمی

یچ تردیدی هگوید بی کنند که آن چه او می ثابت نشوند موفق وقتی دهند اینطور نیست. تا

 خواهد که گوش کنند.کند و از آنها میغیرممکن است موضع خود را حفظ می

زایای آب البته ممکن است که هرچیزی که غیارممکن نیساتب ممکان اسات. اگار سارطان

 یانا اماا. باشاد زاسارطان است که ممکان اسات پرتقال غیرممکن نباشد در این صورت واضت

. تاس اشتباه استب شده ثابت بودنش ممکن نشدهب ثابت بودنش غیرممکن که چیزی که فرض

 نتیجاه تاوان نمای اسات غیارممکن پرتقال آب زاییسرطاناند نداده نشان که خاطر این به فقز

 کاه ددها نشان باشد نشده موفق یا نکوشیده کسی هنوز نقز شاید. باشد است ممکن که گرفت

 ت مسااویسه قسام به زاویه یک تقسیم که اندکرده ثابت دانانریاضی. است غیرممکن امر این

 هکا آن پایش از کاه گفات توانمی درستی به. است غیرممکن پرگار و خز کش از استفاده با

 شاتهذدرگ کسای کنیاد فارض باود. نشاده ثابات امار ایان باودن غیارممکن بیابند را اثبات آنها

. است نغیرممک که بود نشده ثابت زیرا است ممکن کار این انجام که کند استدالل کوشیدمی

 دفعاه کی شدب اثبات آن بودن غیرممکن که این عمل وقتی ترکستان بود. به رفتمی که راهی

 گذاشاتن با کنندمی فکر دانشمندانشبه که این دلیل بود. غیرممکن بلکه همیشه نشدب غیرممکن

 قانونی به توانند خال  شوند این است که از آن چه یک ورودبردوش دانشمندان می اثبات بار

انش ایان کنند روش علمی باه پیارودهد. تصور غلطی دارند فکر میمباحثه علمی را تشکیل می

د ب یعنای خاوکند که حداقل همۀ عقاید پیشنهادی را که منطقاً ممکن هستندوظیفه را تحمیل می

ر ه گارفتن هاکنندب مورد توجه قرار دهند. بر اساس این تفسیر از روش علمیب ندیدرا نقض نمی

ب ه شق بودنای که با نیت خوب ارائه شدهب اگر حماقت نباشد به معنای تعصب داشتنب کلعقیده

 انجماد فکری استب زیرا ممکن است این عقیده درست از آب درآید.
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طقی حاظ منانجامد. تعداد عقایدی که از لاین مفهوم روش علمی به سرعت به یاوگی می

ر داند دهشیشنهاد ها را که عمالً پاند و شاید هم ارائه شوندب حدی ندارد. اگر فقز آنممکن

رخشان اید دشای از آنها نظر بگیرید خود نوعی تبعیض علیه عقاید گوناگونی است رکه پاره

ی وارانهدة دیوانشمندان حتی اگر عقیاند. پس دهم باشند( که هرگز به ذهن کسی خطور نکرده

بازتر  ین همرا که مطرح شود جدی بگیرند بازهم متعصب هستند. فرض کنید فکر خود را از ا

ند. ظر بگیرنشد در ای را که از لحاظ منطقی ممکن باکنند و این تعهد را بپذیرند که هر عقیده

ماًل عن هستند دی که منطقاً ممکشودب زیرا تعداد عقایانجام میصورت کار آنها بیدر این

نهایت در بی مانند. یا با وظیفۀ غیرممکن پیشروینامحدود است. آن وقت بر سر دوراهی می

را  وش علمیرکار  مواجه هستند و یا باید به دلخواه چندتایی را برای رقابت برگزینند. هر دو

 کنند.پوچ می

اعث بتند که ها هسلی آنها است. این استدالهاها توأم با استداللآحاد مباحثه علمیب نظریه

 جالبی هایشوند نظریات مدعیان جدی باشند. نظریات بدون استدالل حداکثر اندیشهمی

. ر دارندظریه قراها در حاشیۀ نکنند که گویی استداللدانشمندان طوری رفتار میهستند. شبه

ی به نحو ه بایدکنند که نظریکر میگردند. فاگر استداللی جواب ندهد تنها به دنبال یکی می

اید آن ب روی پای خود بایستد و تنها مالک ارزش آن برای ورود به رقابت درجۀ جذابیت

اه دهند و باحثه را به مکنند که دانشمندان فقز دو راه دارند: یا آن رباشد. به این ترتیب فکر می

ند ۀ دانشمن وظیفندان این است: ایدانشمیا غیرممکن بودن آن را ثابت کنند. پاسخ ما به شبه

د ن دهینیست که نشان بدهد عقیدة جذاب شما یک مدعی جدی نیست. وظیفۀ شماست که نشا

 اند.رسشما را به این هدف نمی« هرچیزی ممکن است.»عقیده شما یک مدعی جدی است. 

الش به چواند تکند میعلمی است که فکر میآورید؟ این شبهگرایی را به یاد میآفرینش

یی و گراینشورزند که تنها دو راه وجود دارد: آفرگرایان اصرار میما برخیزد. آفرینش

کرده  گرایی در دو قرن اخیرفرگشت که دومی شامل تمام اظهاراتی است که هر فرگشت

ن ما جوانا های ما تنها یکی از آنها را آموزش دهند بهاست. مدعی هستند که اگر مدرسه

 آموزش« گشتمدل فر»را بدون « مدل آفرینش»کنیم که اگر تنها ند. گمان میاخیانت کرده

 کند.ها را عصبانی میشدند. عکس این قضیه است که آندادند زیاد ناراحت نمیمی
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رینش کنناد اگار فرگشات غلاز باشاد آفاگرایان این است که فکر میاولین اشتباه آفرینش

قابال هام مهای مساتقیمب نقطاۀ ت رقیب مانند تناقصایم که نظریادرست است. قبال متذکر شده

رصاۀ علمای های ضدفرگشت خود به رقابت در عگرایان تنها به اتکای استداللنیستند. آفرینش

صارار اکنناد. شوند. در کمال انصااف دالیال مثبتای بارای فرضایۀ آفارینش ارائاه مایوارد نمی

ار ساال ه زمین سنی در حدود چناد هازاند که بای پیدا کردههای عمرسنجیورزند که روشمی

 ماین اشاتباههاا نیساتب زیارا دوهایی قادر به نجاات آندهد. با این حال چنین استداللمی نسبت

گاه به چناد بالً با نکنند نباید به معیارهای جامعۀ علمی وفادار بمانند. قآنان این است که فکر می

دان دانشامنتدالل علمای در دسات شابهگرایاان دیادیم کاه چگوناه اسانمونه از دالیل آفارینش

عادم  دانشامندانجویی از طرز استدالل مخصو  شبهگرایان با بهرهشود. آفرینشمخدوش می

را « علمای»ثاۀ دهناد. مباحتمایل خود را به مباحثه با دانشمندان بر اساس شرایز ایشان نشان مای

 ها باشد.خواهند ولی باید به میل آنمی

 فرصتی برای امکانات

ید ندان باهیچ جایی در مجاهدت علمی ندارد؟ آیا دانشم« هر چیزی ممکن است»آیا اصل 

ز جادة گاهشان انبند طی کنند و هرگز نگذارند که ها با چشمای خود را مثل اسبزندگی حرفه

به  شباهتی که هیچ انگیز بیافتدای و شگفتآشنا منحرف شود تا مبادا نگاهشان به چیزی افسانه

ز علم رماللی ادانشمندان چنین تصویر پآموزند نداشته باشد؟ شبهها میر دانشگاهآن چه د

ول . قبالً قدهندیمها پاسخ شنوند که دانشمندان چگونه به آنکنندب به ویژه وقتی میترسیم می

ت. توار اسباه اسنمایانه به امکانات به چه ترتیب بر یک اشتدادیم نشان دهیم که توسل عالم

 ن رسیده که به قول خود عمل کنیم.وقت آ

به هنگام خلق نظریات تازهب شعار سودمندی استب ولی هیچ جایی « هر چیزی ممکن است»

به مثابه یک « هر چیزی ممکن است»در عرصۀ رقابت نظریات ندارد. در زمینۀ خلق نظریهب 

رود. در زمینۀ یکند. یعنی برای تحریک و تشجیع فرآیند خلق به کار موسیلۀ اکتشافی عمل می

کوشند به نظریۀ به این معنی است: وقتی دانشمندان می« هر چیزی ممکن است»خلق نظریهب 

جدیدی دست یابند که بتواند در مواردی که نظریۀ قدیمی شکست خوردهب موفق شوند؛ باید 
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ها هچشم خود را باز نگهدارند؛ باید در جست و جوی خود به دنبال راه جدید و مواجهه با پدید

رسد و مسائل موجود جسور باشند. حتی وقتی یک خز فکری در ظاهر غیرمنطقی به نظر می

 نباید از تعقیب دست بکشند.

« مکن استهر چیزی م»رسد اصل اما وقتی نوبت به دفاع از نظریه در مباحثۀ علمی می

ا است. جی بیازی به این اصل کامالًمطلقاً هیچ نقشی ندارد. در این موقعیت هرگونه دست

 بلکه.« کن استباید صحت نظریۀ مرا بپذیرید زیرا هر چیزی مم»توانید دلیل بیاورید که نمی

 ظ منطقیبه لحا نه فقز –پذیر است باید ثابت کنید که در زمینه علم موجود نظریه شما امکان

 حق و جدی است. ممکن است بلکه در مباحثات علمی فعلی یک مدعی به

 همه»م:قل کردیدان به همکارانش گفته بود نای را که نیلز بورِ فیزیکدر فصل دوم جمله 

غریب  جیب وقدر عما قبول داریم که نظریۀ تو عجیب و غریب است. مسئله اینست که آیا آن

آن این  ها معنینآاند. به نظر قولدانشمندان عاشق این نقل شبه« است که بتواند درست باشد.

ها آن سی ازکن معیاری است که نظریات باید داشته باشند و وقتی است که عجیب و غریب بود

غریب  چون عجیب و:»پرسد چرا باید نظریۀ شما را قبول کرد خوب است جواب دهند می

گفت یکارش ماین با مقصود بور خیلی فر  دارد. متخصص فیزیک کوانتوم تنها به هم«. است!

ندة خود جلو ل آفرینر تخیبینند آیا او به اندازة کافی دکه باید استدالل را با هم بررسی کنند تا ب

ن را ریب بودغیب و رفته است تا آن جوابی را که الزم بود بیابد یا نه. به عبارت دیگر بور عج

 کند. را به عنوان معیار رقابت قبولکه آنکرد نه ایندر حیطۀ اکتشاف تأیید می

ی که که چیز کنندیطه را درک کنند فکر میتوانند فر  این دو حدانشمندانی که نمیشبه

ای هحبتدر یکی قابل قبول است در دیگری هم قابل قبول است. خوانندگان خود را با ص

ث فروش ها باعدهند. شاید این گونه صحبتهای ناممکن فریب میشیرین در مورد امکان

 .کنندکتاب بشوندب ولی در بازار علم برای نظریاتشانب مشتری جلب نمی

 هایادداشت
1.New York; Bantam, 1970. 

2.New York; Avon, 1975. 

3.New York; Viking Press 1974. 
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ی کنش ه گوی. محاسبات بسیار موفقیت آمیز مدار سیارات با این فرض انجام شده بود ک4

م مکانیس یز یااز راه دور در کار است. نیوتون خودب کنش گرانش از راه دور را بدون یک مح

د. ریاضیات رجوع کنی 93-1692دانست. به نامۀ سوم او به بنتلی می« غیرقابل تصور»اسز و

ورت یک ا به صاندرکاران قبوالند که کنش از راه دور رمکانیک نیوتونی بعدها به همۀ دست

 جزء طبیعی دستگاه مکانیک بپذیرند.
5. J. R. Partington, A History of Chemistry, vol. 4 (London: 

Macmillan, 1970-72), p. 537. 

 .. برای شرح کامل ولی غیرانتقادی کار مک مولن نگاه کنید6
Stephen A.schwartz, The Secret Vaults of Time (New York: Grosset 

& Dunlap, 1978). 



 

 



 

 

 

 فصل هفتم

 مسئله موارد مرزی

 

 دلب و قلب چیزی چه علمشبه در که دهیم توضیت ایمکوشیده کوچک کتاب این در

 غلزب تصورات ند؛کمی متمایز علم از را آن که ایمپرداخته استداللی الگوهای بررسی به. است

 هایمثال. ایمداده شرح کنندبمی کمک علمشبه داشتن نگه زنده به که را علمی روش به نسبت

 گرفتیم نظر رد ام که هاییمثال بر عالوه البته. ایمآورده اول فصل فهرست از عمدتاً را خود

 زیرا تباس عبثی کار علومهمۀ شبه از کامل فهرست یک تنظیم. هست هم دیگری هایمثال

 اختالف که یمابرگزیده را وظیفۀ مقدورتر این عوض در. آورندبرمی سر جدید موارد پیوسته

 که خوریدرمیب یاوه مورد یک به خواننده شمای وقتی تا شویم نشان خاطر را علمشبه و علم

 .دهید تشخیص را آن ماهیت بتوانید کرده تن بر علم لباس

. دارد وجود آشکاری تمایز علمشبه و علم بین که ایمکرده فرض کتاب این سراسر در

 ایمکرده اصرار عالوه به. اندعلمشبه مشخصاً دیگر چیزهای بعضی و علم مشخصاً چیزها بعضی

 دو این از یک کدام به خا  مورد یک که کند مشخص تا شویم تاریخ منتظر نیست الزم که

 از شودبمی ارائه استداللی آن برای و پیشنهاد بار اول نظریه یک که همین. دارد تعلق دسته

 بقای بر شاید بعدی تحوالت. است ممکن آن بودن علمیشبه یا علمی تشخیص اصولی لحاظ

 دهند.تغییر نمی را ولیۀ آنا بندیطبقه ولی بگذارندب اثر حیطۀ علم در اینظریه مدت دراز

 ثابت هرگز اما استب دفاع غیرقابل یا موفق نظریۀ علمی یک که شود معلوم است ممکن



 / علم و نابخردی 116

 

اصال علم  بلکه نیستب غلز علم علمب شبه. است بوده علمی یک تالش شبه علمیب که شودنمی

 .نیست

 علمیشبه ای علمی نتوانند دانشمندان که آیندنمی پیش مواردی آیا چطور؟ مرزی موارد

 را اینظریه جربهبات دانشمند دو که آیندنمی پیش مواردی آیا کنند؟ تعیین را ای نظریه بودن

 را نمهعتبر آ همانقدر قرائنی با نیز دیگری. بداند علمی را آن معتبر قرائن با یکی کنندب بازبینی

 قائل المع شبه و عالم بین دقت این به که تمایزی تکلیف صورتدر آن بشمارد؟ علمیشبه

 ؟شودمی چه شدیم

 و نیست لمعشبه علم. زندنمی برهم را ما تمایز وجه هیچ به مرزی موارد وجود واقعیت

 این عیینت که داریم هم مواردی داریم. علمشبه مشخص موارد مشخص علم و برعکس. موارد

 دلیل به بلکه بنیست بندیدسته ابهام دلیل به امر این. است دشوار دارند تعلق ایدسته چه به که

 .است موارد خود در ابهام

. بگیرید نظر رد را ماده و نر تمایز بکند کمک ما منظور کردن روشن به تواندمی تشبیه یک

 که داریم قبول ما همۀ. چیست ماده و نر فر  که دانیممی ما همۀ. است آشکار کامالً تمایز این

 هافرودیتهرما – داریم هم مرزی موارد. دارند وجود ماده مشخص موارد و نر مشخص موارد

 برهم را ادهم و نر تمایز وجه هیچ به افرادی چنین وجود. دارند را دو هر هایویژگی که -

 وضع هم علمبهش و علم مورد در. دهیم تشخیص دخترها از را پسرها 7توانیممی هنوز. زندنمی

 از است دشوار بدبر کار به باید که ایدسته تعیین موارد بعضی در که این. است قرار همین از

 بشمردندنمی مجاز را مرزی موارد هادسته این اگر حقیقت در. کندنمی کم بندیدسته فایدة

 گاهی. ندکن منعکس هست که طور آن را امور توانستندنمی صورت آن در زیرا بودند ناقص

 .است واقعاً دشوار تشخیص

 ایحرکت قاره

شود. ای او مربوط میموارد مرزی به آلفرد وگنر و نظریۀ قارههای ثالیکی از بهترین م

آلفرد وگنر یک دانشمند آلمانی بود که تحصیالت رسمیش در رشتۀ نجوم و هواشناسی بود. 

ها به صورت ها سال قبل همۀ قارهوگنر در اوایل قرن این دو فرضیه را پیشنهاد کرد که میلیون
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هم پیوسته بودند. این ابرقاره طی سلسله مراحلی که آ نامیدب بها پانگهیک ابرقارة واحد که آن ر

عمرسنجی فعلی از دویست میلیون سال قبل دورتر های از عصر مزوزوئیک آغاز شد ربا روش

هستند و  حرکت حال در هم هنوز هاقاره. شدند دور هم از آن قطعات و شد رود( پاره پارهنمی

 .شناورند انوساقی کف بر هایینظیر کرجی

 او از پیش ایرینس. نبود وگنر از رو هیچ به بودند پیوسته هم به زمانی هاقاره که فکر این

 قطعات مثل انیمبلغز هم طرف به و کنیم جدا کره سطت از را هاقاره اگر که بودند متوجه شده

 که کرد ادنهپیش نوزدهم قرن در اسناید آنتونیو اسم به شخصی. شوندمی جور یک پازل باهم

 جدا هم زا نوع طوفان جریان در و دادندمی تشکیل را یکپارچه خشکی یک اصلی درها قاره

 ترتیب آن فعن به شواهدی و هااستدالل و دادب توسعه را آن گرفتب را فکر این وگنر. شدند

 و جنوبی آمریکای در اطلس اقیانوس سواحل در که فسیلی هایگونه زیاد هایشباهت دادب

 از تعدادی. دندبو پیوسته هم به زمانی قاره دو این که بود آن بر دال بود شده پیدا فریقاآ

 از حاکی ئنقرا. دادندمی وفق هم با اطلس اقیانوس سوی دو هر در شناسیزمین هایویژگی

 حرکت مشاهدة. بودند قطب هایحرکت تاریخچۀ دهندهنشان و اقلیمی مناطق جاییجابه

 هنوز ییجاجابه فرایند که بود آن از حاکی مساحی کمک به غرب سمت هب گرینلند آهستۀ

 .دارد ادامه

 کاه انیزما. باود زمین تحول و ساختار مورد در حاکم نظریۀ مخالف وگنر جاییجابه نظریۀ

 ساردی باه رو ماذاب حالات یاک از زماین کاه باود این بر عموم عقیدة گذاشت پیش پا وگنر

 اهاکاوه. داد توضایت انقبااض کماک باا تاوانمای را زماین طتس بنیادی هایویژگی و رودمی

 وزةحا. بودناد شاده ایجااد زماین داخال شدن جمع اثر در که بودند زمین پوستۀ «هایچروک»

 بااال خشکی هایتوده. بودند شده ناشی از فشارهای قوسی که بودند هاییفرورفتگی هااقیانوس

 کردند.رفتند؛ حرکت نمیمی پایین و

 که ایهای خشکیپل وجود با فرض غالباً را هم از دور هایقاره در همانند هایهگون وجود

هاب لموریا است که فیلیپ این پل معروفترین از یکی. شدمی داده توضیت اندبرفته فرو آب در

دار رلمورها( را های پوزهالتلی اسکالتر جانورشناس انگلیسی آن را فرض کرد تا وجود میمون
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قارة بدبخت بعدها به دست مادام بالوانسکی و اداگاسکار توضیت دهد. این شبهدر هند و م

ولی  -پیروان علم خفیه افتاد که به آن رنگ و روغنی از نوع آتالنتیس گمشدة افالطون زدند

 این دانشمند دیگری است.

ه از وقتی که وگنر نظریۀ خود را مطرح کرد پژوهشگران چندین کشف کرده بودند ک

 بکتا در دبو بولقکلی نظریۀ انقباض کاسته بود. وگنر دالیلی را که خالف نظریۀ مورد اعتبار 

 آوری کرد. کشفمنتشر شد گرد 1915 سال در نخست که هااقیانوس و هاقاره منشأ نام به خود

 سرد سرعت لحداق یا زمین مسئله سرد شدن در تردیدهایی موجب زمین در اکتیو رادیو عناصر

 موازنه معمولی اثرات سرمایش با باید که کندگرمایی ایجاد می اکتیویته دیورا. شد آن شدن

 زمین طتس در که بود قوی افقی نیروهای گرنمایان آلپ در زدگیبیرون چندین کشف. شود

 اقعیو شکل. شودمی وارد عمودی نیروهای عمدتاً انقباض در که حالی در اند.فعال 

 هب. یندب نداردآدر اثر انقباض پدید می که یکنوایی هایکچرو به شباهتی های زمینبرآمدگی

 باشدب اوتمتف مختلف نواحی در ثقل کششی تأثیر که داریم انتظار انقباض اصل طبق عالوه

 را لثق کشش عوض خواهد بود. در مجاور نواحی از بیشتر برآمده هایچروک جرم زیرا

 لاص بنابر. کرد وجیهت ایزوستاسی اصل توسز وانتمی را امر این که یابیممی ثابت همیشه تقریباً

 روی بر و ترندبکس که اندبرآمده دلیل این به تنها هاکوه نظیر بلندی ساختارهای ایزوستاسی

 ها.سنگ رایب ارشمیدس اصلی دلیل به یعنی -اند «شناور» زمین در ترچگال فرعی ساختار یک

 بودند دهش متوسل به فسیلی هایداده هتوجی برای که خشکی عظیم هایپل مورد در وگنر

 رود؟یم کجا آب همه آن شوندبمی غر  خشکی عظیم هایپل وقتی: کندمی مخالفت چنین

 که گویدمی ام به ایزوستاسی گذشته آن از. رفتندمی آب زیر به هاقاره تمام صورت آن در

 داشتند بسترمی وجود هاپل اگر سرانجام. شد نخواهند غر  بودند شناور قبالً که هاییپل

 هاقاره فسیلهای اما. بودمی هاقاره هایفسیل همان حاوی کمابیش هاآن غر  محل در اقیانوس

 .متفاوتند بسیار یکدیگر با اقیانوس بستر و

 گفاتمای آورناد؟ وگناردرمای حرکت به اقیانوس بسترهای میان از را هاقاره نیروهایی چه

 هاایمکانیسام از شاودبمای« قطبهاا از فارار» باعاث که نیرویی و ینزم پوستۀ بر مد و جزر تأثیر
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گفات چیازی کاه کرد که پاسخ قااطعی نادارد. مایاند. البته او تصدیق میحرکت این احتمالی

است که جواب کامل مسئله رانشی را به دست « اینیوتون برای نظریۀ رانۀ قاره»الزم است یک 

 آورد.

 شکارآ دانشمندان از بعضی. بود گونه چند وگنر ریۀنظ قبال در علمی جامعه واکنش

یزیکدان کردند.هارولد جفریزب ژئوفمی سختی انتقادات سایرین. دادندمی نشان همدلی

ی آورد ی ریاضهاای حمله کرد و استداللمعروفب به توضیت وگنر دربارة مکانیسم رانۀ قاره

از  دیتعدا د.نیستن ثار مورد نظر ما کافیداد نیروهای پیشنهادی وگنر برای ایجاد آکه نشان می

 حمله بها هقار شناسی شیرین زمینشناسی هایویژگی منتقدان به تالش وگنر برای وفق دادن

 بود. دهکار بر به پازل قطعات کردن جور برای که کردند اشاره هاییتحریف به و کردند

 به را وگنر. است نروگ روش از دانتقا استب ترجالب همه از اما نظر نقطه چه در اینجا ازآن 

 مپوزیمس در که است ضد وگنری احساسات از اینمونه این. کردند متهم بودن علمی غیر

 فرضیۀ به نم اعتراض اصلی داده شد: نشان 1926 سال در نفت شناسان زمین امریکایی انجمن

 در را وفمأل طریق این بلکه نیستب روش علمی این من نظر به. است مؤلف روش به وگنر

 نادیده و یدمؤ شواهد یافتن برای متونب در انتخابی اولیهب جستجوی فکر یک: گیردمی پیش

ود خ از حال یک به رسیدن پایان در و استب آن مخالف که ییهاواقعیت بیشتر گرفتن

 1.شودمی بدل بیرونی واقعیست به درونی فکر آن در سرمستی که

 در ایمالحظه بلقا آزادی که لحاظ بدین داردب د و باربن بی حالتی وگنر فرضیۀ کار طور به

 گرفتار یا ها ومحدودیت پایبند خود رقیب نظریات غالب از کمتر و میکند اختیار ما کرة قبال

 حقیقت این رکه جذابیت این نظریه د رسدمی نظر به. است زشت و گیر پا و دست یهاواقعیت

 آداب از خبری نآ در و دارد کننده اندکی واعد محدودق که پردازدمی بازیی به که باشد نهفته

 2.نیست دقیق رفتاری

هاایی را داساتان قااره وگنار. داشات ولیکوفساکی باه زیاادی شاباهت جهات از بعضی وی

شادند. می اصالی خاود دور موقعیات از اولیاه ابرقاارة یاک هاایبخش صورت به که گفتمی

 حرکات مسایر کارد. وگنارای را نقال ماییارهس اجرام تقریبی برخوردهای داستان ولیکوفسکی
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. کشایدمای را های خاودسیاره ولیکوفسکی مسیر سرگردان. کشیدمی را خود سرگردان ایقاره

کردند که از منابع بسایار گونااگون اساتخراج شواهدی حمایت می با خود هایداستان از دو هر

 علاام را نیروهااایی رساایدندیاناادرکار مااکارده بودنااد. هاار دو وقتاای بااه مساائله مکانیسام دساات

 .بودند عاجز آنها ریاضیات ارائۀ از کردندب ولیمی

یزیکیب مسااحیب ژئاوفهاای های مهمی دارند. منابع وگنار شاامل دادهحال این دو فر با این

 لی نمی شدند.ها و احادیث انجیشناختی بودند. شامل اسطورهشناسی و اقلیمشناختیب زیستزمین

وگنر  کرد نظریۀ خودش بهتر است.ضی به نظریۀ حاکم نداشتب فقز فکر میولیکوفسکی اعترا

 رزطود که به های علمی علیه نظریۀ انقباض اقامه کرد. هرچند کار وگنر حاوی عناصری باستدالل

 م بود.عناصر فراوان دیگری هم داشت که کامالً شبیه عل مانستندبمی علم شبه به مشکوکی

م که داشتن گفتی علم است. وعالئم شبه از یکی سناریو کمک هب توجیه که گفتیم ترپیش

 ولیکوفسکی نظریۀ که واقعی این. است کافی شرط شدن قلمداد علمشبه برای عالمت یک تنها

 دیگر الئمع اگر حتی استب کافی آن بودن علم شبه برای است سناریو کمک به توجیه نوع از

. دادنمی بروز هم را انتقاد پرتو در بازنگری و صحیتت از خودداری یا هااسطوره به توسل نظیر

 مرزى واردم زمرة در را وگنر ولی. است سودازده یک قطع طور به ولیکوفسکی که ایمگفته

 نداشته نهاد نبر آ کلی اصول نام بتوان که چیزی چندان وگنر اگر چرا؟ کنیمبمی بندیطبقه

 یست؟نعلم شبه لقب سزاوار لیکوفسکیو نظریۀ مثل آن علمی عناصر رغم به باشدب آیا

 ارائاه اینظریاه حدسای علام در. کنادمای جادا علمشبه از را حدسی علم ظریف خز یک

 وعنا ایان چاه آن. باشاد موجاود آن برلاه کمای شاواهد شاید و نیست آماده کامالً که شودمی

 و دنباو سردساتی آن عاامالن کاه اسات ایان داردمای مصاون باودن علمی شبه از را مجاهدت

 لمایع پردازی نظر و حدس. دهندمی تشخیص را نظریه بودن مدرک بی عمدتاً و بودن سطحی

 محضب یسناریو یک که نیست آن بر فرض هرگز ولی. گیردمی خود به سناریو شکل غالباً نیز

 .کند توجیه را چیزی بتواند کلیب قوانین و اصول از تهی

. است او نظریۀ قسمت ترینضعیف سمبمکانی زمینۀ در توضیحاتش که فهمیدمی وگنر

 را مسئله گریزقطب و مدی و جزر نیروهای مورد در خود هایحرف با که کردنمی تظاهر
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 راه از «رانه نظریۀ نیوتن» باید هنوز که کردمی تصدیق. است کرده فصل و حل کمال و تمام

 کلی اصول مجموعه کی از ای رارانۀ قاره بتوان تا کشدمی طول مدتها احتماالً و برسد

. کنند متهم قاعدهبی بازی یک به را او معینی حق داشتند که حد تا او منتقدان. کرد استخراج

 هیچ ولیکوفسکی. داد قرار کفه یک در ولیکوفسکی با وگنر را شودنمی لحاظ این از ولی

و هرچیزی سناریوی ا که داشت راسخ اعتقاد. دیدنمی« نیوتون برخوردهای تقریبی» به نیازی

 به توانستمی که بود دلیل همین به. کند تأمین تواندمی بخواهد را که هر دانشمندی

 سال بیست را آنچه از کلمه یک نشده ناچار هرگز که بگوید پرینسین در خود شنوندگان

 .دهد تغییر نوشته پیش

 زیادی حد تا مرا این و بیندنمی را خود نظریۀ مخالف هایاستدالل که کردند متهم را وگنر

 جلب دلهم او این حرف را زد. شد نمی آمدند او از پیش که کسانی داشت. دربارة  صحت

 ویب یادعاها از اریترسیدند. بسیوگنر نمی وی با مخالفت از نظریۀ رانه پیرو. طرفداران نه کرد

ی وگنر ارانۀ نظریۀ در امروز تا ایتکنونیک صفحه ریشۀ. شد رد جمله تعبیر مکانیسم وی از

ر ب نظر وزامر که است این استب ولی با آن از بسیاری جهات مهم فر  دارد. یک فر  عمده

 در صفحات. هستند رسوا استنوفر نام به تغییرپذیرتر و ترالیه ای عمیق بر هاقاره که است این

 مه از دهدب لتشکی را جدیدی اقیانوسی پوستۀ تا کندمی فوران زمین رویۀ از ماده که جایی

 . شوندمی دور

 کاه کرد راتیاظها وگنر. کرد باز مخالفۀ هایاستدالل و انتقاد برای راه وگنر استدالل روش

 کااه داد امکااان او. کاارد رد را آنهااا و گرفاات ایااراد آنهااا بااه شاادماای بعاادی شااواهد ظهااور بااا

 دهدازساو تعیاین اسات ممکان کنیم توجه وگنر به فقز اگر. کند پیدا جانشین هایشنظرپردازی

 دو هار باه نرفات قابلیات واقعیب مرزی مورد هر نظیر او مجاهدت. باشد دشوار او نبودن یا بودن

 عمل دانشمندان لمث آنها. بود او دالنهم رفتار زد هم بر را هاکفه سرانجام چه آن. داشت را سو

 ماورد یک او ؛بگیرد تصمیم او دربارة تا شوند تاریخ نبودند منتظر ناچار وگنر معاصران. کردند

 رود؛مای متسا کدام به او نظریۀ ببینند تا شوند منتظر بودند ناچار. و هنوز هم هست بود مرزی

 .علم قلمرو به یا راندمی علم شبه قلمرو به را پیروانش آیا
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 اجتماعی شناسیزیست

 از آمادب بیارون زئاوس سار از پوشایده ساالح و کارده رشاد کاه آتناه مثل علمیب نظریات

 در. آیندمی دنیا به اندک موافق مدارک با غالباً و ناتمام آنها. جهندنمی بیرون ودخ آفرینندگان

طااف کجاا خواهاد رفاتب چقاد انع تاا که است مطرح مسئله این همواره جدید نظریۀ هر مورد

اران ن و طرفدنشان خواهد دادب و چقدر در پرتو انتقاد تغییر خواهد کرد. ممکن است آفرینندگا

ک یگر به عنوان اتواند ثمر دهد از آن تعریف کنند. این امر چه در حال میاز آن بیش اولیۀ آن

ک ناداختن یاافرض علمی باشد عیبی ندارد: ایمان به نوید یک نظریۀ جدید عموماً برای باه راه 

کماک  نظریۀ نوپا مفید است. اگر در آغاز معقتد باشاید کاه کااری شادنی اسات باه انجاام آن

 ه باار خواهادای سارانجام بافر  هست میان این نوع اعتقاد علمی کاه نظریاه حالکند. با اینمی

ی مان ساهولتههای نو به تواند در مورد زمینهنشست و این برخورد که نظریه در مقام فعلیش می

 شاودع مایبه کار رود که در موارد موافق اولیه. آن چه در توضیت یک دسته پدیادة ماؤثر واقا

است تاا  دستۀ دیگری هم مفید باشدب ولی معموالً  زحمت زیادی الزمممکن است برای توجیه 

 بفهمند نظریه را چگونه باید به کاربردهای نوینش تعمیم دهند.

یا  یش از حدقلمرو آن را با ساده سازی ب میکوشند جدید ۀهنگامی که طرفداران یک نظری

 آنچهد. کننظنین می اعضای جامعۀ علمی را سایر  احتماالً هندتوضیحات سطحی گسترش د

معاصر  ا در علمگیرد. آیعلم به خود میشبه رسیدب کم کم رنگاساساً علمی معقول به نظر می

 ست.تماعی اسی اجشنابه نظر ما آری. این مثال زیست ؟داریم امثالی از این نوع موارد مرزی ر

اسای و متصادی جانورشن شناسی اجتمااعی ادوارد باا ویلساونب اساتادبنیانگزار اصلی زیست

ای در دانشااگاه هاااروارد اساات. ویلسااون شناساای مااوزة جانورشناساای مقایسااهقساامت حشااره

شاناختی رفتاار علم مانظم شاالودة زیسات» کند:شناسی اجتماعی را این چنین تعریف میزیست

کنادب از های بسیار متفاوتی ترکیب میاجتماعی معلومات را از زمینهزیست شناسی  3«اجتماعی.

 و نظریاۀ باازی. بیصاباسی سالولیب فیزیولاوژى عنت شساسیب وراثت جمعیتیب زیژادشننجمله 

 در کاسات نظاام از -کند می بررسی حیوانات انواع کلیۀ در را اجتماعی رفتارهای کلیۀ اشکال

معنای ایان قبیال  باه هام نظاری و - مذهبی و ازدواج بشری هایعرف تا گرفته حشرات جوامع
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با محیز دارد. مقصود این است که اگر جزء بزرگای از رفتاار اجتمااعی رفتارها از لحاظ تطابق 

های خاصی باشند که قابلیت شوند که افراد مستعد رفتار به شیوهها موجب میموروثی باشدب ژن

ۀ در جمعیت ریشه خواهد دواند. یک مثاال واضات تغذیا اًها یا خویشاوندان نزدیکشان عمیقآن

 والادین زادگان از بیشتر والدینی چنین زادگان. است والدین دست هب آنها از مراقبت و فرزندان

 کاه حاالی در شودبمی زیاد جمعیت در پرورشی رفتار هایژن بنابراین مانند؛می زنده گراهمال

 .یافت خواهند کاهش کنندمی فرزند مورد در مستعد اهمال را فرد که هاییژن

هناده را استب یعنی رفتاری که فرد انجاام د دوستیه وضوح کمتری دارد نوعک دیگر مثال 

یات را خاوب اسات. ایان واقع او مفیادد وبرد ولی برای سایر افراد به جز فرزنادان خااز بین می

نایش  میرند. روشن است کاه رفتاارزدن به سرعت می نیشپس از  عسلدانیم که زنبورهای می

 عاۀ زنبورهاابا این حاال بارای جامدهد ندارد. را انجام می ی برای زنبوری که آنسنزدن هیچ ح

 کند و باازند نیشش در پوست گیر میمفید است. وقتی زنبوریب به زنبور مهاجم کندو نیش می

 ر است ولایباکند. این موقعیت برای زنبور مرگدور شدن زنبور قسمتی از احشائش را پاره می

شاود عد مایند و بویی متصااکشودب زیرا زهر مداوماً به داخل زخم تراوش میحمله مؤثرتر می

ه ب باه جامعاکند. فداکاری زنبورهای کارگرکه سایر زنبورها را به حمله به همان محل جلب می

د شاود؟کلیبخشد. اما چگونه چنین رفتاری به نسل بعدی کارگران منتقل مایمی توان بقا و رشد

ش امعاه افازایهاا در صاورتی در یاک جپاسخ در مفهوم انتخاب خویشااوندی نهفتاه اسات: ژن

اطر ارد باه خایابند که منجر به بقای بیشتر و موفقیت تناسلی خویشاوندانی شود که احتماال دمی

بلکاه  فقاز باه فرزنادان مشاترک نیساتندبهاا شریک باشند. ژنها نیای مشترک خود در این ژن

ناد. چاون مشاترک او غیاره هام هاا و خواهرزاده هااب عموزادهها برادرها و خواهرهاب برادرزاده

تار راوانفنوعدوستی از طریق تولید های جامعۀ زنبورها از بستگان کارگر تشکیل شده است ژن

 4شوند.در جمعیت زیاد میها و برادرزادهها خواهرزاده

جمع قابلیت فرد به اضافۀ جمع همۀ » کند:ویلسون قابلیت و تطابق جامع را چنین تعریف می

برای تعیین این امر  5«گذارد.های نظیر در تمام خویشاوندانش میت بخشاثرهایی که بر قابلی

دهد یاذ نه باید در نظر بگیرند که چه که آیا رفتار یک فرد تطابق قابلیت جامع را افزایش می
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برندب نسبتشان از لحاظ ژنی با آن فرد چقدر نزدیک استب و بقا و کسانی از این رفتار سود می

یابد. فرض کنید افراد خانواده باهم می ها در اثر این رفتار چقدر افزایشموفقیت تناسلی آن

خود با هر یک از والدینب در نیمی با های صورت هر فرد در نیمی از ژنجفت نشوند؛ در این

خصوصیات  %100فرزندانشب در نیمی با برادران و خواهرانش رجز دوقلوهای همانند که در 

ب در یک هشتم با عموزادگان مشترک است و به همین موروثی یکدیگر شریک هستند(

ترتیب. اگر جانوری ایثاری کند که خواهرش از آن نفع ببرد به نحوی که موفقیت تناسلی او 

بیش از دو برابر شود با این ترتیب از لحاظ ژنی سود خواهد بردب حتی اگر خود او فرزندی 

ن در گذرند و در عوض عمه یا عموی نداشته باشد. گاهی نفع در آن است که از بچه داشت

برند. به دلیل وجه دلسوز بیشتر هم نفع میهای هاب زنبورها و موریانه دلسوزی باشند. مورچه

نابارور و های هاب که هاپلودیپلوییدی نام دارد رنرها از تخممنحصر به فرد تعیین جنسیت آن

های خود با دخترانشانب ولی در نیمی از ژنها آیند( مادهبارور به وجود میهای از تخمها ماده

های ها با خواهرانشان شریک هستند. این امر به توجیه فرگشت کاستدر سه چهارم آن

های ژنی بررسی کنیم ماده لحاظاز کند. اگر کارگران عقیم در حشرات اجتماعی کمک می

این که دخترانی از خود  برند تامی نفعتر خود بیشتر کارگر با مراقبت از خواهران کوچک

اگر اصاًل « در حق او لطف کنند.»داشته باشند. چنین نیست که با بزرگ کردن فرزندان ملکه 

این ملکه است که با خواهر درست کردن برای آنها به ایشان لطف باشد چنین حرفی مطرح 

 کند.می

 بارای را وندیخویشاا انتخااب و جاامع قابلیات اصول کار ۀشناسان اجتماعی در ادامیستز

در این جا است که جنگ  و عمدتاً برندار میک به بشری هایعرف و بشر اجتماعی رفتار توجیه

شناسای اجتمااعی باا اجتمااع شود. بگذارید برای روشن کردن طارز برخاورد زیساتمغلوبه می

 شادب پولیتزر ةجایز هبشری دو مثال را بررسی کنیم که هر دو را ویلسون در کتاب خود که برند

 ۀمحاارم اسات. بررسای ساابق باا زناای تاابوی اول مثال. کندمی مطرح بشر طبیعت درباره نام به

 هام با آن افراد که کیبوتز گروه یک افراد بین یک هیچ که داد نشان اسرائیل در ازدواج 2769

 بیازاری کاه است آن نمایانگر هایافته این ویلسون نظر از. است نگرفته صورت شوندمی بزرگ
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پاسااخ  اسات کارده زنادگی آنهاا باا ساالگی شاش تاا تولاد از شخصای کاه کساانی از نسایج

هاای خاونی واقعای ارتبااطی نادارد. خودکاری است که به شرطی کاردن اجتمااعی یاا ارتبااط

ای اسات کاه باا  هشناسی اجتماعی در مورد این بیازاری ایان اسات کاه خصیصاتوضیت زیست

دهادب زیارا ازدواج خاانوادگی در میاان افازایش مایشاود و قابلیات جاامع را وراثت تعیین مای

 6کند.می های مهلک مغلوب را فعالهاب ژنانسان

 است. ممکن است فکار کنیاد کاه در ایان جاا سارانجام باه یاک گراییمثال دوم همجنس 

تااوان آن را بااه کمااک وراثاات توجیااه کاارد. وقتاای خااوریم کااه نماایتمایاال رفتاااری برماای

امال حهایی در جمعیت منتشر شود که کنند چگونه ممکن است ژنان تولید مثل نگرایهمجنس

هاا داشت آیا ایان ژن مادتژن میگرایی کند؟ اگر همجنسمی گراییخود را مستعد همجنس

ی گرایاگویناد ناه. همجانس مااعی مایاجتشناسای شاد؟ متخصصاان زیساتپیش منقرض نمی

ق جاامع را قابلیات و تطااب گراجنسهم نزدیکان دای به خویشاون تواند با رساندن نفع عمدهمی

رادران و باتواند باه که از بار مسئولیت والدی رها شده است می گراافزایش دهد. فرد همجنس 

 والدتدوسااتی بااه افاازایش رانش در پاارورش فرزندانشااان کمااک کنااد. اگاار ایاان نااوعهخااوا

و  اسات ریکشا بساتگانش نیرومند بیانجامد ژنهایی که در آنها باهای و برادرزادهها خواهرزاده

 معیاتدر ج اقلیتای هماواره کاه نحاوی باه. شوندمی زیاد ب هم ناگزیر«گراییهمجنسهای نژ»

فرضایه  ایان مادارک که دارد قبول ویلسون. گرایی داشته باشدخواهد بود که استعداد همجنس

باشاد سات اما اگر ایان موضاوع در« تر الزم است.های وسیع و دقیقپژوهش»هنوز قاطع نیست. 

تای اسات بلکاه ح« از نظار زیسات شناسای طبیعای»باازی ناه تنهاا بدان معنی است که همجنس

 دوستی در گوناهنوعهای بازانب حامالن وراثتی بعضی از انگیزهشاید همجنس ... سودمند است»

 7«بشر باشند.

 منتشر شد نظار 1975در سال  زیست شناسی اجتماعی:سنتز جدیدوقتی کتاب ویلسون به نام 

شناساای دانشااگاه منتقاادان دربااارة آن متفاااوت بااود. دونالااد اسااتون اساالید از دانشااکدة انسااان

وسترن کاه نقاد ایان کتااب را بارای نشاریۀ سااینس نوشات از چیاره دساتی ویلساون در نورث

معاین های ارزش اصلی کتاب از مدل»های مختلف اظهار تعجب کرد و در ادامه گفت:موضوع
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توان در ارائاه ماداوم و مصارانۀ ایان رود و آن را میفور دارد فراتر میو مالحظاتی که به این و

در  8«استدالل علمی دریافت که نظریه باید از همۀ جهاات ماورد آزماون و ابطاال قارار بگیارد.

مقابل یک گروه دانشمندان ناحیۀ بستن از جمله استفن ج.گولدبروث هاباردب و ریچارد لوونتین 

هاروارد هستند ویلسون را به سبب پنهاان کاردن مقاصاد سیاسای در شناسان دانشگاه که زیست

پشت برخوردی به ظاهر علمی و بیطرف و به خاطر توجیه نظم اجتماعی حاضر به اسم انطبااقی 

 9بودن محکوم کردند.« طبیعی»و 

دالل بک استبلندتر شد و بیشتر به س دربارة طبیعت بشرصدای مخالفان با انتشار کتاب 

یلب که یانشگاه دشناسی و ژئوفیزیک در شناسی و زمینیوید پیلبیمب استاد انسانمعطوف شد. د

ش ا پذیربه خصو  فهم ی»کرد اظهار داشت:کتاب را برای نشریۀ نچرال هیستوری نقد می

استیون رز  10«جهش از نورون و هورمون به مذهب و معاملۀ به مثل برای من دشوار بود.

رة نه درباات آمرااظهار»ساینتیست چنین نظر داد که کتاب پر از شناس و منتقد مجلۀ نیوزییست

م نبود سم علاوضاع جهان است که اگر مولف استاد دانشگاه هاروارد و مدعی سخن گفتن به ا

 د جهانبیش از خوای مردود شمرد که مولفشان را بها را به عنوان اظهارات مغرضانهشد آنمی

د ه ساسکس و منقشناسی تجربی دانشگااش از آزمایشگاه روانن.ج. مکینت 11«شناساند.به ما می

ولی  ته استبویلسون یک دانشمند برجس» کند:نشریۀ ساینس ارزیابی خود را چنین خالصه می

مطرح  ت علمیاین مورد چندان به حساب نمی آید. مرگاه که فرضیانه برجستگی و نه علم در 

اید به چگونه ب کند که ببیندغالباً تأمل نمی آورد ومدرکی برله آنها می درتاًب نکندمی

 12«گردآوری شواهد پرداخت.

 طبیعت بشر درباره»گوید که شاید بتوان استدالل کرد که وقتی ویلسون در آغاز کتاب می

مقاله مبتنی بر حدس و  اساسب یک در علم... ةیک اثر علمی نیستب بلکه اثری است دربار

 حدس ودقیق روش علمی انصاف نیست.و به دلیل عدم رعایت انتقاد از ا 13«نظرپردازی است

علم نظرپردازی قدرت آن را دارد که به علم معقول بدل شود. قدرت آن را هم دارد که به شبه

تبدیل شود. کلید این است که آیا کسانی که به آن مشغول هستند مایل هستند به آن امکان 

مون قرار گیرد و در پرتو شواهد نو و انتقاد اصالح دهند چنان از کار درآید که بتواند مورد آز
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 این به آن مؤلفان که است این علمشبه به حدسی ۀشود. یک راه خوب برای تنزل یک فرضی

 .باشند انتقاد برابر در مصونیت مدعی نیست علم به پرداختن نظرپردازیب که بهانه

ه کار قبلی خود بتقادات وارد ان از یک هیچ ویلسون که کندمی اشاره خود نقد در رز استیون

به  ست. حالکرده ا ای از ادعاهای قبلی خود را تعدیلشودب ولی با این وجود پارهرا متذکر نمی

 «تمایالت»یا  یا از این قبیل چیزهاب در مورد استعدادهاب« ورزیغرض»های جای صحبت از ژن

 حساس ۀلدهد. اما مسئش میبدیهی است که ویلسون به منتقدانش گو. گویدوراثتی سخن می

 تقویت نظرش زا دفاع در را خود میان قدرت تا دهدمی گوش قصد این به تنها آیا که است این

 را خود ضیۀفر علمی محتوای که کندمی سعی یا( کنندمی گرایانآفرینش که طور همانر کند

موی قرمز ژن  ای آبی چشم که گونه همان که است بوده معتقد واقعاً  وقت هیچ آیا. کند تقویت

رضیه فی است تا تالش «استعداد»فظ به لدوستی هم ژن دارد؟ آیا تغییر ورزی یا نوعداردب غرض

 گمراه ر عملبیشتر جوابگوی آزمون باشد یا این که ویلسون تنها یک روش تندنویسی را که د

ه تقادب ببه ان ا حالت دوم صاد  باشد این پاسخ خاگر  کند؟رها می بنده از آب درآمده استنک

 به ویلسون کایات خاطر به از. نیست علمی ۀخودی خود حاکی از تمایل به اصالح در پرتو مباحث

 درست اتهام ینا اگر 15.تازدمی او به است کرده منتفی را آنها بعدی هایپژوهش که بررسی چند

ر یست که هنین ا ما رمنظو. است شبیه ما هنگام نا به تفکر عالمت به ایکننده ناراحت نحو به باشد

کار ن ای گراوقت دانشمندی به یک بررسی منسوخ استناد کند مرتکب شبیه علم شده است؛ اما 

شناسی که زیسترسد جای شک وجود دارد. باز هم کار به این جا می شود مسلماً  عادت

 دهد. اجتماعی به انتقاد چگونه پاسخ می

 نیند که چانکرده ؟ بعضی از منتقدان استداللشناسی اجتماعی ابطال ناپذیر استزیست

 -ر کرد سازگا زبا محی «چنان چنین و»توان با یک داستان استب زیرا هر الگوی رفتاری را می

ست اطر همین ر... و به خارودیارد کیپلینگ های کودکان ی که با داستانفرگشتنوعی توجیه 

 دارد.که پلنگ خال خالی است( قرابت 

 در اقلیتهر رفتاریب همین قدر که  ببازیروش برخورد ویلسون با همجنسبه ا توجه ب 

با محیز است. پس چه  تطابقاساس سازگاری و  کوچکی از جامعه موجود باشدب قابل توجیه بر

ویلسون برای رفتار  پردازند؟به آن نمی کوچکنوع رفتاری است که مردم در مقیاس بزرگ یا 
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داریب اولی از این جهت غیرتطابقی است که و برده با محارمزنای آورد: تطابقی دو مثال میغیر

کند؛ دومی به این دلیل که تولیدمثل در های مغلوب مهلک را فعال میازدواج خانوادگی ژن

 سریعبازگشت »های جدید را باید وارد کرد. یابد و هر نسل از بردهمی کاهشبردگان میان 

 «اشد.پا به یکسان از هم میسرمایهب فرهنگ بردگان و اربابان ر

ا زیاد تطابق جامع ر الف و بگوید انواع خا  رفتار می اجتماعی شناسزیستقتی و

 حالت ندچ دهدمی کاهش جامعه را تطابق دال و جیم دیگرکندب در حالی که انواع خا  می

 دال یا جیم هک این -2 دهد کاهش را جامع تطابق یا ب الف که این -1: گیردنمی نظر در را

 ه کم کند.نها نه زیاد و یک از آن هیچ را جامع تطابق که این -3 و دهد افزایش را آن

نجام انظماً مشناسان به فرهنگی برخورند که در آن زنای با محارم ال فرض کنید انسانح

های یصهنب نقبه دنیا آمد هآید:یا حوادثی از قبیل مردشود. در این صورت دو حالت پیش می

 در که متوسز ۀعای با یک جامای فر  قابل مالحظهیا جسمیب و امثالهم در چنین جامعهذهنی 

 ادامه آثار این وجود رغم به مزبور رفتار کهاین ندارد یا شودنمی انجام محارم با زنای آن

 که این بر مبنی را اجتماعی شناسیزیست ادعای محارمی زنای جامعه وجود صرف. یابدمی

کند. حالت می نفی استب «بشری اجتماعی رفتار بالاستثنایی قانون یک» محارم اب زنای تابوی

ه زنای کند کیمنکار اول یعنی این که هیچ اثر مضری از زنای با محارم ناشی نشود این ادعا را ا

ه با مردم اشند امدهد. حالت دومب یعنی این که آثار مضری بمحارم تطابق جامع را کاهش می با

بر ثتی حاظ ورالایالت رفتاری از تم ا است که این عمل بپردازندب مخالف این ادع هر حال به

اریم فتاری درشوندب زیرا در این حالت یک تمایل می ها توجیهحسب اهمیت معنی تطابقی آن

 71ت.( که به رغم اثر منفی آن بر تطابق جامع از ادامه یافته اسزنای با محارمر

چرا توجه  جان باشد.تحلیل ما بی اندازه بیشناسی اجتماعی قدان زیستاید به نظر بسیاری از منتش

هاای منساوخ نظریاات مخاالف و اساتناد باه پاژوهشذکر نکاردن  نظیرخود را به چیزهای کوچکی 

 ثالاند. مهاای بسایار بزرگتاری شادهشناسان اجتماعی مرتکب جرمه زیستکالیحدر  معطوف کنیمب
یاسای ارتجااعی هاای ستاشاار هبل دوریب و سوءاستفاده از استعاردستانهب دالی اظهارات دروغ خام

تماعی را به عناوان یاک اجشناسی بد بودن زیست یاخوب ایم تا اما این مواد را انتخاب نکرده؟ ندبما

باد باشاد. توجاه ماا فقاز  خوب یا ایدئولوژیبرسد به این که به عنوان یک این چه م نشان دهیمب لع
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نه و به ویژه با توجه به فهرست عالئمی که در فصل سوم  یا است علمشبهمعطوف به این است که 
 ایان کاه صافاتی ۀشدن را دارد دساتعلم د شبهای استعدادارد. وقتی نظریه وضعیتیآوردیم چه 

 نکه برای تعیین پذیرفتنی بود است ایدسته آن از ترکوچک همواره دهندمی آن به استعداد را

شناسای اجتمااعی مسااوی ادعاهاای واقعیتای بررسی شاود. اگار زیساتآن از لحاظ علمی باید 

در جریان مباحثه به این امر اعتراض کنند. اما این موضوع به  ندتوانمی دانشمندانب غیردقیقی باشد
 .کندعلم یا حتی یک مورد مرزی بدل نمیشناسی اجتماعی را به شبهخودی خود زیست
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لم علفان شبهکند که در بین مخابینی احساسی را بیان میالرنس ا. جروم در کتاب نفی طالع

لوحاناۀ دهرساد کاه جاادوی سااآور میبه نظر اذهان منطقی امروزی حیرت»نسبتاً متداول است:

سات اطور ممکن چواقعاً « ستمی جذابیت راستینی داشته باشد.بینی بتواند برای انسان قرن بیطالع

جاذباۀ »ر دبینای گوید کشاش طاالعای در این روزگار و زمانه تاب بیاورد؟ جروم میچنین یاوه

لاام و عالماات نارضااایتی رو بااه افاازایش از ع»نهفتااه اساات و « منطااق انسااانآن باارای جنبااۀ باای

 ت. ولی ایناس« نداشتن نهادهای یکپارچه امروزیتکنولوژیب شورش علیه تولید انبوه و فردیت 

 ده باه دنباالکناد. کساانی کاه باا ایان عقیاعلام توجیاه نمایبینی را به عنوان شبهامر جذبۀ طالع

ب دضدعلم نیستن اندب«ترعلمی»ترب ها به نوعی از انوع قدیمیروند که آنهای کامپیوتری میطالع

 ارند.که علم چیست د فقز تصور مخدوشی از این

ی را بینالعبینی را باور دارند مدعی نیستند که چگونگی کار طهای عادی که طالعآدم

ین درک کنید ا باره فکرکند. اگر در ایندانند کار میفهمند. حداکثر خواهند گفت که میمی

ند دانردم نمییشتر مبینی واقعاً با درک یک آدم عادی از الکترونیک خیلی فر  ندارد. باز طالع

کنند یما روشن ردانند این است که وقتی آنکند؛ تنها چیزی که میتلوزیونشان چطور کار می

 کنند.تصویر و صدا دریافت می
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ها نآن و سال ستر وقتی به های امروزی از ما افراد مسنگویند بچهشنوید که میاغلب می

لم اشند عبتر ه آن باهوشترند. یکی از چیزهایی که قرار است نسبت ببودیم خیلی باهوش

جود ی ما وها در مورد تیرهای فضایی و لیزر و چیزهای دیگری که در ایام کودکاست. آن

ه کحالی همند درفدوند و همه چیز را میدانند. سراسر موزة علم را مینداشتندب همه چیز می

 رسند.ایستند و متحیر به نظر میمی جاها فقز آنوالدین آن

اً پاسخ ب مسلمیا نه استاد فیزیک بپرسید که آیا دانشجویان امروز از دیروز بهترنداگر از یک 

ای مه تماشهم آن خواهد داد که مسلماً بهتر نیستند و شاید حتی بدتر باشند. دانشجوها علیرغ

ر برای این کا رند وتلوزیون و نظایر آن باز باید از هیچ شروع کنند و اصول بنیادی را فرا بگی

 های گذشته دشوار است.به اندازة دانشجویان نسلها آن

 فهمندیمطور انها را همفهمند؟ آنهای امروز به چه معنی همۀ آن قضایای علمی را میبچه

ا مسلم رها که آنفهمد. یعنی اینکه یک آدم بزرگ معمولی تلگراف یا تلوزیون را می

د تواننیان شود. مگذارند راز آن مزاحمشکه نمیبینند. یا اینها رازی نمیشمارند. در آنمی

ر ددانند یآید مکار را انجام دهند که تقریباً به نظر میدربارة آن صحبت کنند و طوری این

 زنند.مورد چه حرف می

شود؟  و شکوفا علم بتواند ریشه بدواندعجیب است که شبه« فهمیدنی»با چنین حال و هوای 

. ذهن کنندتر جلوه میرار گیرد ثمرهای آن جادوییهرچه علم کمتری در دسترس فرد ق

 کرده امروزی به معجزات علمی و صنعتی مثل ذهن قرون وسطائی به معجزات مذهبیب خو

ل ردم مایمد. اگر علم راهی نباشرسد که از معجزات علم نوین تا جادوی شبهاست. و به نظر می

کن جیهو  نهای حرف بزانگی و بازیبه خرید تلوزیون رنگیب اجا  مایکروویوب کامپیوتر خ

 ن تصورید( کمتریهایی را باید فشار دهنکه چه دکمهکه از طرز کارشان رجز اینهستند بی آن

ود لکسیون خکآهنگی یا طاعی به های زیستحسابداشته باشندب چرا باید از افزودن ماشین

 طفره بروند؟

ای باا معجازات علام ناوین چنادان فاصاله علمشاید در ظاهر امر به نظر آید که جادوی شبه

نداردب ولی تفاوت بسیار بزرگی درکار است. وقتی اصول مربوط به ترانزیستورها را بفهمیاد راز 
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کنناد. دانشاجوهای فیزیاک و داناد چطاور کاار مایرود. کسی هسات کاه مایها از بین میآن

آورناد. یساتورها سار در مایمهندسی بر  باا اساتفاده از اصاول بنیاادی نظریاۀ کوانتاوم از ترانز

 «پاژوهش» در کاه هم قدر هر اما. داد توضیحش دارند را توان برای کسانی که زمینۀ فهمشمی

 هااآن راز برویاد پایش آهناگزیسات هاایچرخاه و دریابیبروان هایپدیده هابطالع مورد در

 .بفهمید که نیست بنیادینی اصل هیچ. رودنمی بین از هرگز

 ایان« .است ندیده هم خواب به فلسفۀ شما که هست چیزها بسا آسمان و نزمی در هوراشیو»

 نخاوت علیاه هشاداری کاه آن جاای باه. اسات شاده بدل علمشبه رجزخوانی به معروفب قول

 مقصاود. اسات شاده احتیااطیبای و القیدی برای توجیهی باشدب نادانسته مسائل در روشنفکرانه

 دانشامندشابه بااش. سااکت پاس فهماینمای تاو کاه هسات چیزهایی: بود این شکسپیر هملت

 مان و اسات ندیاده خاواب باه فلسفۀشاما کاه هسات چیزهاا بساا آسامان و زمین در: گویدمی

 علمی نظریات چون که کنندمی گمان افرادی چنین «بنویسم! کتاب یک دربارة آنها خواهممی

 در کاه اسات آنها یاراخت در حوزة وسیعی گذارندمی جواب بی دربارةعالم را سؤاالتی موجود

 هماه چاه کاه دارد حیارت جاای. دهناد جاوالن منطاق مهارهاای ممانعات بادون توانندمی آن

. بگیریاد نظار در را شریر پدیدة ارواح. است شده درو «ها نشده داده توضیت» زمین از اطالعات

 از پرناده؛ هاایبشاقاب یا. اندسرخورده جوانان در روانی هاینتیجۀ تخلیه آنها که دانندمی همه

 و بپلکنادب هاانیروگااه دور دارناد دوسات دارندبمی نگه را هاماشین که است عمومی معلومات

 اسات عماومی زمرة معلوماات در هم باز. بچرخند درجه نود نکردنی باور هایسرعت با قادرند

 تواننادنمای شاوندب نمای منعکس آینه در خوابندبمی خود بوم زاد در آشامخون هایخفاش که

 آنها توانمی قلبشان به زدن خنجر یا بریدنب سر سوزاندنب با تنها و کنندب تحمل را صلیب یا سیر

 توضیت» وها افسانه. هستند ایافسانه موجودات هاآشام خون که دانندمی همه باز ولی. کشت را

 یاک هار در راب ادعایی سقم و صحت بخواهید اگر. دارند زیادی اشتراک وجوه «ها نشده داده

 هاایبشاقاب هاایویژگی. کنید رجوع آنهاهای قصه به است کافی کنید معلوم زمینه دو این از

 شاودمای نقال شاندرباره که هاییقصه برکت به فقز هاآشامخون و شریرب پدیدة ارواح پرندهب

 باه فقز ولی - دارد را خود درونی «منطق» هم قصه - دارند معنایی هم هاقصه این. دارند وجود

 هاایبشاقاب قلمارو یا هاآشامخون دنیای وارد وقتی. باشند جدا اساس با ادعاهای از که شرطی
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 چیزی شما فهم ولی« فهمیدمی». کنیدمی رابطه قطع دانستیدمی قبل از چه آن با شنویدمی پرنده

 از بایش چیازی علمی فهم. نیست گشایدمی برابرتان در قصه که دنیایی در خیالی مشارکت جز

 دانساتهبمای قبل از شخص چه آن با ایرابطه. طلبدمی مدرک و دلیل .طلبدمی خیالی مشارکت

 فراوانای کننادگیسارگرم ارزش علمشبه. کندنمی ایجاد را فهمی چنین هرگز علمشبه. طلبدمی

 قادر آن کاردیمنمای حوصاله هرگاز باود طور این اگر باشد؛ جالب تواندمی آن خواندن. دارد

 شاهادت ناشاری هار کاه طاورهماان علم شبه. بنویسیم را کتاب این بتوانیم که بخوانیم لمعشبه

 حتای علامشابه. دارناد باازار همیشاه ناابخردی هایمیوه. دارد زیادی تجاری ارزش داد خواهد

 چاه بر ببینیم است خوب بگیریم یاد را علم روال که این برای. دارد نیز خاصی آموزشی ارزش

 شناسایباساتان ماورد در زیاادی مطالاب تاوانمای خدایان نکتۀ ارابه به نکته رد با. نیست روالی

 پارهاای زدودن بارای مفیادی تمارین فرگشات علیه گرایانآفرینش هایاستدالل نقد. آموخت

جنباۀ  دو» دام در کاه بود مراقب باید حال این با. است فرگشت مورد در متداول سوءتفاهمهای

 ولای باشدب علم نکات بعضی بر توجه تمرکز برای جالبی راه علمشبه است ممکن. نیفتاد «مسئله

 .دهدنمی دست به مطلبی مباحثۀ علمی برای

 هااپاساخ هماۀ دانشمندان. اندندیده خواب به موجود نظریات کندنمی انکار دانشمندی هیچ

 هادتامج یاک علام. کننادمای تصادیق را موضوع این که هستند کسانی اولین آنها. ندارند را

 را آنهاا ورنادبآمای استدالل آنها برای شوندبمی پیشنهاد نظریات. است پیراینده خود و پایانبی

 در. کننادمای آنهاا جایگزین دیگری نظریات و کنندبمی رد سرانجام دهندبمی بسز پذیرندبمی

. لبادطمای را چیازی چناین مجاهادت ایان ماهیت. هست جوابیبی سؤاالت راه این در نقطه هر

. شاود داده سخپا است قبول مورد فعالً که اینظریه ها بر اساسبعضی از سوال به سرانجام شاید

شاود کاه یوارد قلمروهاایی ما علم وقتی. باشد داشته نظریۀ جدید به یک نیاز است ممکن بقیه

م یاضای بارای ترسایو از ابزار ر شودمی وارد منطق دیدهب از راهها را به خواب هم نمیسابقاً آن

که  قعاً از آن چیزینظایر آنب وا و هاسیاهچاله و هاکوارک کند. عالم با اینراه خود استفاده می

 دلیال و مادرکب یعنای کاه عجیاب قادرآن ناه اماا تار اساتشادب عجیابتا به حال تصور مای

 های علمب نتوانند راهنماهای مطمئنی باشند.گاهتکیه
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