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  یو  شبه علم یعلم یدگاههایتفاوت د

ا یو  یروان شناخت یده هاینه پدیج در زمیتصورات را ین برخیا واقعا بیده بودند که آیپرس یزیدوست عز

وجود    ی، ارتباط یک  کوانتومیزیات  فینظر یخبربا روزمره  یب  زندگیب و غریحوادث عج یبرخ

ما (  به همان  یمغز یت سلولهایحاصل از فعال یکیالکتر یافکار ما ) انرژ یا انرژیا نه . از جمله آیدارد 

تواند یباشد  ارتباط داشته و بازگشت آنها میو کوانتوم  مطرح م یهان شناسیک و کیزیکه در ف ییها یانرژ

ا برآورده شدن آرزوها و ..  گردد ؟  اگر چه یر خوابها و یب  از جمله تعبیب و غریعج ن اتفاقاتیموجب هم

د شده اشاره یتول یعلم یدئوهایو در اغلب و یادیز ینگونه پرسش ها در نوشته هایبه ا یادیدر موارد ز

ده یخواهم خالصه و چکدین نوشته میاما در اا نادرست  باشد یتواند درست باشد یدگاه خودم  که میاز د -کرده ام  

ن آن نوشته ها از یار عالقمندان قرار دهم . ) و بنابرایداده و در اخت ید   جاین نوشته جدیهمه آنها را در ا

 ت حذف خواهند شد ( یسا یبخش نوشته ها

  یدگاه علمید

ده ها ، یپد یخدگاه  ، ابتدا با مشاهده برین دین است که بر اساس ای،ا یدگاه علمید   یژه گین ویبارز تر

ه ینظر یا به عبارتین پرسش ها  ، حدس و گمانها و یپاسخ به ا یشود .  برایجاد میدر ذهن ا ییپرسش ها

شود و آنگاه بر اساس آنچه یه ها  دست  زده مین نظریش ایق و آزمایرد . سپس به تحقیگیشکل م  ییها

ش فرض مورد نظر و مطلوب یجه  چه با پیت ،  نتیشود  و در نهایم ییها یریجه گیش نشان دهد  نتیآزما

چون  یشود .   نمونه اش  مسئله  انبساط جهان بود که نابغه ایرفته میپرسشگر موافق باشد و چه نباشد ، پذ

ش فرض خود  آن را یپ یافته بود  ،  بر اساس باورهایتش بدان دست یه نسبیکه خود بر اساس  نظر  نیانشت

ب جهان کوانتوم است که  با عقل یا  عجایرفت .  و ید   ، پذیا عمال اثبات شده دآن ر  یباور نداشت  . اما وقت

کند یش آن را اثبات میرند  چون  تجربه و آزمایپذید  اما دانشمندان آن را میآ یجور در نم یانسان(5) م ! یسل
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چيزي كه ميخواهم در باره اش با شما صحبت كنم  چيزي است كه به  دانشجويان سال سه يا چهار 

دوره دكتراي فيزيك مي آموزم   . شايد خيال كنيد ميخواهم آن را طوري برايتان توضيح دهم كه شما 

فيزيك من هم به اين سادگي ها  بفهميد  ؟  اما نه  . چون شما نميتوانيد آن را بفهميد  ....  دانشجويان

 نميتوانند بفهمند . ....

ميخواهم كمي در مورد فهميدن صحبت كنم .  داليلي مختلفي باعث ميشود شما  مقصود يك سخنران 

را نفهميد  ...   يكي اينكه زبانش را بلد نباشيد .... يكي ديگر اينكه بخصوص در مورد ما فيزيك پيشه 

يزيكدان بكار برده شده كه  دقيق تر و منطقي   است (   اين است كه گاه كلمه ها  ) اين واژه به جاي ف

هاي معمولي را به نحو ديگري بكار ميبريم  مثال وقتي ميگوييم "  كار " مقصودمان آن كاري كه مردم 

معموال در ذهن دارند نيست  ) كار در فيزيك يعني جابجايي نقطه اثر نيرو (    .... دليل ديگري كه 

ممكن است فكر كنيد چيزي را نميفهميد  اين است كه در حاليكه من دارم به شما ميگويم كه طبيعت 

چگونه كار ميكند    ،  شما نميتوانيد بفهميد كه چرا طبيعت اينطوري كار ميكند   كه اين را من هم 

ه من ميگوييم  نميدانم  و هيچكس هم نميداند .   .... و سرانجام اينكه ممكن است  شما چيزي را ك

نتوانيد باور كنيد  و يا  دوست نداشته باشيد باور كنيد  .   من ميخواهم به شما بگويم كه كه طبيعت 

چطوري كار ميكند ، حال اگر آنچه را ميگويم دوست نداريد   اين امر جلوي درك شما را ميگيرد ....  

داريد يا نه   بلكه سوال اصلي اين است يادتان باشد  سوال اصلي اين نيست كه  كه يك نظريه را دوست 

كه  آيا اين نظريه كه شما هم آن را دوست نداريد ، پيش بيني هايش با آزمايش و واقعيت ميخواند يا 

.. نظريه الكترو مكانيك كوانتومي  طوري طبيعت را توصيف ميكند  كه از نظر شعور متعارف  نه .

ش وفق دارد     ....   من  براي اينكه شما  بتوانيد بدانيد كه نامعقول است . اما كامال با تجربه و آزماي

چند ميشود  نميخواهم به شما جمع و تفريق را ياد بدهم  بلكه ميخواهم  بگويم   200منهاي   500

كه پانصد  تا پرتقال را در ظرفي بگذاريد و دويست تاي  آن را برداريد  و بقيه را بشماريد . كه البته 

اما چون تفريق كردن را نميدانيد  چاره اي نيست .    من اگر بخواهم  با زبان فيزيك   كار سختي است

و رياضي  كوانتوم را برايتان شرح دهم بايد پس از تحصيالت متوسطه چهار سال براي كارشناسي 

فيزيك ، سه سال براي كارشناسي ارشد و چهار تا هفت سال هم براي دكتراي فيزيك  زحمت بكشيد  

آن وقت هم  مطمئن نيستم كه آن را بفهميد . اما   اميدوارم وقتي صحبتم تمام شد  شما  را هم  تازه

 مثل خودم  ذوق زده كرده باشم  . 

 نقل خالصه و به مضمون   از مقدمه كتاب 

 1965نوشته  رچارد فاينمن  برنده جايزه فيزيك نوبل  در سال 
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ر سوال  و قانون را باطل یه را زیان هزاران مورد   درست ، نظریک مورد نقض در می یدگاه علمیدر د

با یز  تقریه بعد از اعالم آن ننکیرد .ضمن ایگیصورت نم ین سادگیز به ایک کشف نیکند   .  و اعالم یم

ک یرا یابند   زیباطل کردن آن  ب یبرا یکنند تا راهیگربالفاصله  تالش خود  را آغاز میهمه دانشمندان د

ا باطل ساختن آن هر دو یک نظر و یخواهد شد و اثبات  ین امریک مورد خطا باعث چنیمورد و تنها 

 ( 1اهد داشت . )تا سطح نوبل به همراه خو یشان پاداش حتیبرا

 شبه علم 

 رد و سپس یپذیرا باور کرده و م یزین است که ابتدا چیا یاعتقاد یشبه علم و باورها یژه گین ویاما بارزتر

ند یبیبدان نم یازیگردد آنهم نه الزاما  ،  چون نیدرست بودن آن م یبرا یمدارک یحداکثر  به دنبال گردآور

 یدانند و شهود دل را بر درستین مین موارد چوبیاستدالل را در ا یپا . و به  گفته معروف  موالنا  اساسا

مشابه اهل علم  یخواهند وارد استداللیانا میز که احینش نین نوع بیروان ایدانند . آن گروه از پیم یکاف یامر

به اثبات   در استدالل  ،  یاستدالل ،  به استشهاد توجه دارند  و در صورت ناتوان یبشوند ،   اغلب  به جا

رند .  یپذیرا نم یزیه شان چیدر هر حال خالف باور اول یعنیکنند . ید مینده  تاکیا  باورشان  در آیه ینظر

 د :یگویدارد  که م ی( جمله معروف یمز رندی) جییک شعبده باز کانادای

 ل قانع کرد "یتوان با دلیل باور کرده اند  را نمیکه بدون دل ی"  کسان

ده ها یپد یل) مستندات ( واقعیبه دنبال دال یدگاه علمیداشته باشند .  د یل متعددیتوانند دالیحوادث جهان م

بر اساس  مدارک     یدگاه علمیپرسشگر متناقض باشد . د یش فرض ، عالقه و آرزویاگر با پ یگردد  حتیم

ت باشند  .  احساسات یواقعم  ممکن است کامال خالف یکنیا حس میم و ینیبیدهد  آنچه ما میکه نشان م  یادیز

(  2و   1کند  ) یز اعتماد نمیگر خود  نیگذارد و به چشم و گوش و حواس دیخود را به کنار م یو آرزوها 

بتواند  یرند  و هر فردین عوامل قرار نگیر ایاست که تحت تاث ییشهایتنها  آزما یدگاه علمی.  اما مالک در د

ت دارد  یعلم اهم یز برسد . پس  آنچه برایجه نیام داده و به همان نتاز جهان  انج یآنها را در هر نقطه ا



ا آرزو  و احساس  یبا توجه به  استشهاد و  یز استناد به  مدرک است  و نه برداشتینه ها  و نیتوجه به همه گز

 یچ رویه به هک ییارهایاز  مع یا اعتقادی یدگاه شبه علمینش شده  . اما دیده گزیپد یان تعدادیو آن هم  از م

  یت اجتماعیکند ، از جمله  شهادت  افراد ،   که  بر حسب موقعیندارند   استفاده م یدرجهان  علم اعتبار

ندارد .  یدگاه علمیدر د  یچ ارزشیکند .   حال انکه   شاهد  هیدا میز پین یشتریت  بیشهادت دهنده  اهم

شبه علم و  ین  . اما باورهایشهادت آلبرت انشت ین انسانها  .  حتین و معتبر تریشهادت معقول تر یحت

دن شهادتشان یشن یز برایبه آنها ن یچ دسترسیدارند که ممکن است ه یبر شهادت افراد یمید عظیتاک یاعتقاد

 وجود نداشته باشد . 

سنده ینون یان است .  ایسنده کتاب ارابه خدای( نو 4کن  ) یک فون دانیبارز شبه علم ،  ار یاز چهره ها یکی 

کند . یذکر م یل متعددین مسافرت کرده اند  دالیبه زم ینیزم یماورا ینکه در گذشته افرادیاثبات ا یبرا

که  ییا جاده هایزنند و یکه زنگ نم یفلز یم گرفته تا ستونهایعظ یساخت اهرام مصر و بناها یاز چگونگ

 یاستدالل او  شهادت افراد ی. ستون اساسنگونه یموارد ا یاریرسند و بسیاز هوا مانند فرودگاه به نظر م

نداشت  یاعتبار یدگاه علمیستند  که اگر هم بودند   شهادتشان در دیدر دسترس هم  ن  یک حتیچیاست که ه

دانش ستاره  یده اند   برایرا در آسمان د یزی. هزار ستاره شناس زنده و معتبر  هم که شهادت بدهند که چ

 شود .  یمدرک حساب نم یشناس

ن آنها نسبت دادن ین و آسان ترید اولیداد و شا  یکنیفون دان یتوان به  ادعاهایکه م ییاز پاسخ ها یکیمسلما 

که ما  یم بدون کمک ابزاریعظ ین بناهاینکه ایاست . شبه علم  فورا در پاسخ ا ییآنها به موجودات فضا

از  یکیتواند یشک م یکند   که بیم را انتخاب ییم چگونه ساخته شده اند    موجودات فضایامروزه دار

شرفته در جهان یپ یش از شبه علم به امکان وجود  تمدنهایکه خود ب ینه ها باشد   اما  علم ، ان هم علمیگز

مردمان  یدر حد توان فن یین پرسش ها پاسخ هایهمه ا ید ( براینیرا بب یجهان هست یهایباور دارد  ) شگفت

م یعظ یا انتقال سنگهایساخته شدن اهرام و  یعلم سالهاست که چگونگ یو براار دارد  یهمان دوران در اخت

دارد در مورد آنها یکه شبه علم دوست نم یزیشوند . چیل ساختن معابد گوناگون   راز  محسوب نمیا دلیو 

رسند فته راز هست ،  اما از گشوده شدن آن خیبداند  چرا که همانطور که بارها گفته ام   شبه علم ش یزیچ

 یار داشته باشند و با تصورات خود از آنها زندگیاز رازها در اخت ینه بزرگیشود . انها دوست دارند گنجینم

 کنند  .  

که پزشکان از معالجه آنها   یمارانیافتن بیا  شفا یآورند و  یاز انسانها بدست م یاریکه بس ییت هایاما موفق

 یاهایروئ یدن برخیت رسیا به واقعیشود و یکه گاه مشاهده م یب و باور نکردنیوس بوده اند ، حوادث عجیما

انکار  یاتیم  ،  همه  واقعینامیاز   حس ششم  خود م یاز ما که آنها را ناش یا درست بودن احساساتیما و 

هر م  . اما    در پس  یاز آنها را تجربه کرده ا یش برخیما انسانها هستند  که همه ما کم و ب یر در زندگیناپذ

 قرار دارد ؟ یو علت یده ها  چه داستانین پدیک از ای

ن آنها  یاز بارزتر یکیوجود دارد  که  یل روشن و مشخصیموارد  دال یاریتها ،  در بسیدر مورد موفق

که سرگرم اختراع المپ برق بود با مشکل سوختن  یسون زمانیند ادیگویتالش و پشتکارافراد  است  . م

کرد اما همه به سرعت یاستفاده م یالمان ( روبرو بود و ناچار از مواد مختلفی) فع رشته داخل المپ یسر



سون پاسخ داده بود که یآزموده بود که  به او گفتند دست بردار  اما اد یسون آنقدر مواد مختلفیسوختند .  ادیم

ز بود و سرانجام  ین نیو چنک شده باشم . یار نزدید به پاسخ بسیگر بایرا آزموده ام که د یمن آنقدر مواد مختلف

را که ما امروز با آن برخورد   یآنکه مشخص شود که حادثه ا یافت ..   در مورد  خوابها    اوال  برایآن را 

بازکو و خالصه ثبت  یکس یا برایادداشت کرده ید قبال  آن را به دقت یم  بایده ایم  قبال در خواب دیکرده ا

ده یم  که  حادثه امروز را قبال در خواب دیکنیم که   قضاوت میتنها  خود هستکه  ما  یم  . در حالیکرده باش

ن باشد .   مغز ما یم که واقعا هم چنیم . اما فرض کنیار نداریگران در اختیاثبات آن به د یبرا یم و راهیا

پردازش ک سوم مدت عمر ما ، بدن ما را فلج کرده  ) خواب (  و به یدر طول  یدر طول شب و به عبارت

را که تا کنون ثبت  یین گر صحنه هایک تدویم . مغز ما مانند یندار یپردازد که هنوز از آنها آگاهیم ییها

ا (   یسازد ) روئیم ییلمهاین کرده   و فیگوناگون را با هم تدو یده و بو و احساسهایکه شن ییکرده و صداها

نها ین تدویا یو  برایاند هزاران طرح و  داستان و سنارتویم . اما به هر حال  مغز  میدانیکند  نمین میچرا چن

ما رخ دهد . مغز ما احساسات ما  یتواند برایهم م یواقع یایاز آنها در دن یرد . که مسلما برخیدر نظر بگ

شناسد و بر اساس آنها یما را م یها ، اضطرابها و آرزوها یاز حوادث گوناگون را در خود دارد . نگران

ن حوادث واقعا ممکن است یاز ا یسازد . برخیما م یدر طول خواب برا یمختلف یداستانهاو ها و یسنار

 یم . حادثه ایم  ازدواج کنیکه دوست دار یبا کس یفتند مثال ممکن است واقعا روزیما اتفاق ب یبرا یروز

ست  اما یروشن ن یلیع هم   خیوقا یل برخیم .  اما   به هر حال دلیده باشیکه ممکن است قبال در خواب د

و  ین جهانیهم  یلیآنها وجود دارد  آن هم دال یبرا یلیهستند  و قطعا دال یق و بررسیهمچنان قابل تحق

ل  وجود یر انسان بوده و هست  دالیباگیکه گر ییها یماریهمه ب ی.  همانطور که در پ  یکیزیو ف یانسان

 یل ماورایز   دالیک از موارد کشف شده تا کنون نیچیا خواهند شد .  هیا کشف شده اند و یداشته و دارد که 

در هنگام  یکه برخ یین باشند ؟!  در مشاهده نورهاید چنینداشته اند ،  پس چرا  کشف نشده ها نبا یکیزیف

ا ید ( و یرا بخوان در آغوش نورد   و نوشته ینیمطلب را بب یاشاره  شده در انتها  یدئوینند  ) ویبیمرگ م

با  ییا  کابوسهایبه نام بختک  و  یده ایشود  از جمله پدیا خواب  تجربه میکه در هنگام مرگ و  یاحساسات

ژه و امثال آن ، که معموال یو یتمهایاز چرخش با ر یا خلصه ناشیز از خطر ، یحرکت و  گر ییعدم توانا

کشف شده است . از جمله  یکامال  مشخص یکیولوژیزیل فیشوند  دالیعت نسبت داده میطب یه ماوراب

را در یم  زیکند تا توان حرکت نداشته باشیان شد  مغز در هنگام خواب عضالت ما را فلج میهمانطور که ب

ما را  یدند که زندگکریمان حرکت میما در خواب  متناسب با خوابها ین صورت  دست و پا و اندام حرکتیا

م  و یریگیقرار م یدارین خواب و بیب یانداختند ) مثال راه رفتن در خواب (  . گاه ما در حالت یبه خطر م

 یم .اغلب در طیافت یم  به وحشت مینیبیکه در خواب م یخود به حرکت و فرار از خطر ییاز عدم توانا

 یت را  که خطریکامل برگردانده و واقع یاریرا به هشتواند بر اوضاع مسلط شده و ما یه مغز ما میچند ثان

ن لحظه یاست در ا یم .   کافیمانین حالت میتر ما در ا یطوالن یم اما گاه زمانیکند را درک کنیدمان نمیتهد

 م  .   دانشمندانیدار هستیمه بیمه خواب و نیرا  در واقع ما نیم   زیدار کنیخود را ب  یقیم  خود  به طریقادر باش

 یبخش ها  یر و دستکارییانسان  را  با تغ یتیو شخص یرفتار یها یژه گیاز و یاریتوانند  بسیم یحت

نگونه یر فعال   کنند  . اما تفاوت برخورد علم و شبه علم در ایا  غید و یر داده ،  تشدییاز مغز تغ یژه ایو

ند و در واقع بالفاصله پاسخ را اعالم دایرا عامل م ییماورا یروهایموارد آن است که شبه علم  بالفاصله ن

 یروهایکه کامال به ن ییهایماریاز ب یکیند . یبیدر خود نم یق و بررسیز به تحقین یازین یعنین یکند و ایم

موسوم بوده و  یاست  که به جن زدگ یستم عصبیس یهایماریب یشد  صرع  و برخینسبت داده م یماورائ
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ار گذشته ین عوارض اکنون کامال مشخص شده اند . در روزگاران بسیا لیکه  دلیز هستند . در حالیهنوز ن

د تر یز شدیجان نیرا در هنگام هیکردند  قلب  مرکز  افکار و احساسات و تعقل است   زیانسانها تصور م

ز یل است که در متون کهن نین دلیشد .  به همیکند .  و نقش مغز  خنک کردن بدن  دانسته میت میفعال

شود  و نه مغز .  اما  علم  کم کم  یا همان دل  به عنوان مرکز احساس و  تعقل اشاره میه قلب  همواره ب

 یک بلندیاز  یک کارگر ساختمانی ین قرن حاضر  روزین اندام شد .  در همیک از ایمتوجه نقش هر 

شود که یمشخص مماند . اما  یرود . خوشبختانه  او  زنده میبه مغزش فرو م یآهن یله ایسقوط کرده و م

 یدا کرده است .  وقتیپ یمیت مالیان رفته و شخصین حادثه از میاو پس از ا یها یاخالق تند و بد خلق

ب شده است ین حادثه  تخریاز مغز او در اثر ا یق کردند متوجه شدند که بخشین مورد تحقیدانشمندان در ا

ننوع یا یافراد  بد خلق دارا یبر رو یل جراحک عمیجانوران  در  یبر رو ییشهای.  دانشمندان پس از آزما

شود ) البته یب کردند و متوجه شدند   آن عارضه برطرف میماران را تخرین بخش از مغز بیهم   یماریب

مختلف  یق  و کشف  کارکرد بخش هایداشت و کنار گذاشته شد (  . تا سالها  روش تحق ین کار عوارضیا

 ید از جمله نوارهایشد ،  تا آنکه ابزار  جدیانجام م ین حوادثیبر اساس چنبود که  یقاتیمغز وابسته به  تحق

و کشف کنند   یمختلف مغز را بررس یباعث شد  دانشمندان بتوانند کارکرد  بخش ها   یو  ام آر آ یمغز

 گر بدنید یاز رخداد ها یاریل بسیز موجب شد دانشمندان بتوانند دلیک نیدانش ژنت یشرفتهایو همزمان پ

ط یک و محیر ژنتیاز تاث یادیار زیبس یمشابه   رازها یدوقلوها یق بر رویز کشف کنند . تحقیانسان را ن

که همه و  ییدانشمندان مشخص کرده است . پرسش ها یانسان برا یو رفتار یجسم  یها یزه گیرا برو

و    یهانیمرموز ک  یها یداشتد   .  انرژیقاطع م یپاسخ   یاعتقاد یدگاه شبه علم و باورهایهمه  از د

 یها ین جهان و انرژین حاکم بر همیدگاه علم   پاسخ همه  آنها در قوانیعه  ! حال آنکه از دیماوراءالطب

 باشد . یشناخته شده آن بوده  و م

 مصادره واژه ها  

هان علم  کامال  دلخواه !    در ج یاست  در مفهوم یعلم یشبه علم   استفاده از واژه ها یاز کارها یکی

ا مفهوم کوانتوم  .  یو  یانرژ  یباشند از جمله   واژه یف شده میق و تعریکامال دق یمیمفاه یواژه ها دارا

ل شبه علم  به ین دلیافته است  ! به همیغ  مقاصد خود  نیبهتر از آنها تبل یزیچ  چیکه  شبه علم  تا کنون   ه

هم ندارد که بداند  فقط   یداند  و عالقه اینم یزیونشان  چن  واژهها ست   . از مفهوم و  دریفته  ایشدت ش

هان شناسان در جهان به یده است که کیدارد ، شن یده و در ذهن از آنها تصوراتیشن یدر باره انرژ ییزهایچ

است   ییبایاست . چه اسم ز یش کافین برایگردند  و همیک میا ماده تاریک و یتار یبه نام انرژ یزیدنبال چ

سازد و یلم راز را مین فیفته آن است .    بنابرایهمانکه شبه علم ش یعنیسرشار از راز   ی.  واژه ا  کیتار

متصل  یهانیک یفکرتان به انرژ ید  تا انرژید  . اراده کنیابید  تا بیشود . بخواهیکشف قانون جذب م  یمدع

مانتان بوده است ! یاشکال در ضعف ا تان  را محقق سازد   . اگر هم  نشد  یاهایشده    و بازگشت آن روئ

شما پر از  یگردد ، حساب بانکیباشد   دوچرخه سرقت شده شما به شما باز م یمانتان کافیاگر  قدرت ا

د شد !  اما  در جهان علم ،  دانشمندان  یلتان هم دچار مشکل نخواهیپارک اتوموب یبرا یشود  حتیم یموجود

 یا بازگشت  دوچرخه سرقت شده  کسیاز و ینک مورد نین وجود پارکی،  تضم یوعده پر کردن  حساب بانک

تواند محل دوچرخه سرقت یخلق کرده اند  که م  ین جهانیو هم یکیزیف یکنند ،    اما امکاناتین نمیرا تضم

 یکند  ، و حت یرا از راه دور  جراح یماریمتر مشخص کند ، بیسانت یشده شما را با اختالف چند  متر و حت



ن یبماند ! و علم به هم یباق یاش  کنترل  کند  و اگربشر یده را با امواج مغزیب دیک آسیچرخدار  یلصند

ک دستگاه کنترل یاستفاده از  ید که  انسانها  به جایفرا خواهد رس یشرفت ادامه دهد ،  روزیسرعت  به پ

ل مورد نظر خود  در یکنترل  وسا خود و تنها با فکر کردن ، قادر به  یقتا با  امواج مغزیاز راه دور، حق

!    بلکه با کمک  یتوهمات شبه علم  یگردند   اما نه با کمک جادو یتیگ یا آن سویجهان و  یآن سو

ک  .  درست همانگونه که امروز گوشه یالکترون  یک  و فناوریزیژه دانش  فیبو  یعلم و  فناور  یجادو

تواند یم .  دانش امروز نشان داده است که میکنیهمان تجربه متلفن همرا یها یآنها  را درگوش یاز جادو یا

مادون قرمز  ینهایرا دوربیمادون قرمز انجام دهد  ز یمطلق از موجودات زنده عکس بردار یکیدر تار

 یرند که تشعشعات حرارتیبگ ییتوانند از شما عکسهایکنند . دانشمندان میبدن را ثبت م یحرارت یانرژ

در اطراف   یگریف دیتواند هاله حساس  به  هر  طین هاله میک هاله نشان دهد . ایر اطراف بدنتان را د

اطراف آن از جمله مواد  ترشح شده از بدن  ییایمینشان دهنده  مواد ش یو حت یجان یا بیهر موجود جاندار 

 ییجرم شناسا مانده از بدنشان در صحنه یبر جا ییایمیآثار ش یتکاران از رویجنا  یباشد  .  بزود یفرد

 یابیه چشم مقتول را بازیر ثبت شده بر شبکین تصویتواند آخریدر دست انجام است که م یقاتیشوند و تحقیم

 یفهایحساس به ط ینهایکند  ...   اما  شبه علم  هاله را در اطراف بدن  اگر همچون دانشمندان  با دورب

 ند . یآفر یجذاب و پرفروش خود را  م یآن  راز هاه کرده و از یه کند  با فتو شاپ تهیگوناگون نتواند ته

ح یر وتصحییدهد  که دانشمندان  همواره در حال تغیشده  نشان م یط یار طوالنیر بسیخ علم و مسیتار

رود  یق  بوده اند . علم  پله  به پله جلو میک تر شدن به حقایک و نزدیجه نزدیخود ، و در نت یقبل یدگاههاید

گران  به  یخ خود و در هنگام انتقال تجارب خود به دیکند و درهنگام نوشتن  تاریح میحر خود را تصیو مس

کند  و اعالم یان مینو آموزان  ب  یل رد شدن آنها ، برایان دالیگذشته  خود معترف و آنها را با  ب یخطاها

ک مورد ی یاگر حتاست که تا کنون نقض نشده اند  اما  یل و شواهدیامروز حاصل دال یکند که باورهایم

چ یخ علم  هیح خواهند شد .  تاریکنار گذاشته  و تصح یدیچ گونه تردیه ینده مشاهده شود ، بینقض آن در آ

ا تخته یکاغذ  و   یبر رو  یعلم یسراغ ندارد  مگر  نبرد یعلم یه هایروان نظرین پیب  یزیجنگ و خونر

ستادن یدهد که آنها  بر ایروانشان نشان میا ورفتار  پخ شبه علم و باورهیدرس   .  اما تار یاه  کالس هایس

و  یزیز جز جنگ و خونریخود ن یخ وجودین در طول تارید دارند . و بنابرایبر پله نخست  باور خود تاک

جز از دست دادن  یزیر در  آن چهار چوب  چییار بشر قرار نداده اند  .  چرا که  تغیدر اخت  یزیچ یرانیو

ن  یان کند زمیب  یانسان یل ماورایکه  به دال یشود . فلسفه و باورینم یشه و باور تلقیاندات آن یت و حیهو

ست ؟!  ین نیرد که چنیت   خود بپذیحقان یتواند بدون نفیچرخد  چگونه مین میتخت است و جهان بر گرد زم

باور داشتند  ید زمانخو یکه بر اساس مشاهدات انسان یانسان یل ماورایکه  دانششمندان نه به دالیدر حال

کامال درست   یختند ) استداللیریرون مین صورت مردم و آبها از آن بیتواند گرد باشد  چون در این نمیزم

 یحاک  یدانست . استداللیاز آن نم  یزیکه بشر هنوز جهان اطراف خود  را کشف نکرده بود و چیدر زمان

ج یو  به تدر یش  آگاهیداند ( اما بعد با افزایز ها را نمیچ یلیکه هنوز خ یاما  انسان   یاز هوش و خرد انسان

زند  کم کم توانستند  یریرون نمیآبها و آدمها از آن به ب ین  گرد است و چرا با وجود گردیافتند که زمیدر

ق نبود اما کم کم   با یآوردند درست و دق یکه بدست م یز محاسبه کند . ابتدا اعدادین را نیشعاع کره زم

ر موضع  دانشمندان یین  تغیز باال رفت و بنابرایها ن یریق   دقت اندازه گیساخت ابزار دق یرفت در فناورشیپ

شرفت آن شد   . پس  یر سوال نبرد که موجب پین باز نه تنها دانش را به زیدر باره  شکل و اندازه شعاع زم



ات  مشاهده شده روز  یمطابق واقع  گذشته  خود  یح باورهاین تصحیهم  یات علم   در  گرو یت  و حیهو

وابسته  یات   شبه علم  و باورهایت و حیکه  هویباشد ،  در حالیوباالرفتن  دقت ابزار مورد استفاده  آن  م

 روز نخست آنان    دارد .      یه باورها یروان آن در توجیپ یا مغلطه سازیر و یبه  توان تفس ی، بستگ

 م مشخص یزبان واحد و مفاه

دارند  یف شده ایق و تعریم کامال دقیمفاه یعلم یدارند و واژه ها ینش و دانشمندان  زبان واحد و مشخصدا

 یمیرا  در مفاه یعلم یگوناگون . آنها معموال واژه ها یبا معان یی. اما  زبان شبه علم   پر است از واژه ها

ن واژه ی"  است . ا ین واژه ها " انرژیاز ا یکیرند    . یگیاهداف خود بکار م یو در راستا یقه ایکامال سل

رد که یگیبه خود م یو مفهوم یدارد اما در جهان باورها   معن یقیف کامال مشخص و دقیدر جهان علم  تعر

ن است .  یز چنی" کوانتوم "  ن یو خود واژه  یم کوانتومیست .  مفاهیگر قابل درک نیدانش د یاهال یبرا

  یکیزیف یبه نقطه ا یادیاست که ز یدارد و آن وقت ینان ،  کوانتوم حوزه مشخصکدایزیاهل دانش  و ف یبرا

ک الکترون یبه اندازه  یو ادراک یو حس ین سامانه هوشیکه خودت را با هم یمثال وقت   یک شوینزد

و  یب شویغ یتوانی! م یدر زمان به عقب سفر کن  یتوانیآنجا  م.   یاتمها بشو یایو وارد دن یکوچک کن

!   یگر و به با  دو شکل متفاوت ظاهر شوید یو در دو جا یب شویغ  یتوانی! م یظاهر شو یگرید یجا

نجا یب را فقط ایب و غریعج ین کارها ید و ....   اما  ایب شوید  و هر دو غیکنفر  دست بدهیبا  یتوانیم

کند  یز مرتبط میما ن یزندگ یندازه بزرگ ا یایرد و به دنیگینها را می.   اما   شبه علم ا یانجام ده یتوانیم

ق و مشخص یم  دقین مفاهی،   ا یوودیهال ینمایس  یایو دن یپاتر یهر یقصه ها  یایشبه علم ، دن یای.  دن

 یو در راستا یلیتخ ییر داده و در محتواییتغ یگرفته ، از داخل بکل یک را با همان اسامیزیعلم و ف یایدن

گرفته  تا  یکوانتوم ینیل است که از  فال بین دلی. به هم رندیگیبکار م خود  یاهداف و آمال و ارزوها

نهان  یبه انرژ  یمغز یسلولها  یتوانند پا بر عرصه ظهور بگذارند .  و انرژیز مین  یعرفان کوانتوم

 مسخ کردن  چند واژه   یشود تا آرزو ها را برآورده سازد .  و همه و همه تنها به جادویمتصل م  یهانیک

" و  "  کوانتوم    یچون " انرژ یی، واژه ها یلیتخ یاست در کاربرد  یکیزیف شده فیکامال مشخص و تعر

 سد :ینوین میبودن افکار موالنا  چن ییه کوانتایدر توج یسنده ایک کتاب نوی"  .     در 

وجود آمده بپردازد  "  اگر فيزيك  ميخواهد به مسائل بزرگ فلسفي و متافيزيكي مانند اينكه عالم از چه ب

) يعني همان قسمتي  نبايد فقط به دنبال رياضي و طرح نظرات محدود كراندار و مادي گرايانه علم بپردازد

(    فيزيك بايد با عرفان يعني شناخت مسائل تجريدي  كه احتماال نويسنده محترم از آن سر در نمي آورد

 ل در شناخت منطق انسان و باورهاي او بپذيرد "هستي آشتي كند و نيروي مكاشفه را به عنوان يك اص

حال آنكه هيچ يك از اين درخواست هاي نويسنده محترم جزو حيطه دانش فيزيك نميباشد و فيزيكدان را 

خواهد به مسائل  يبوده است که م یمدع  یکدانيزيو کدام دانشمند و ف یبا آن كاري نيست .  از چه زمان

و  یاضيد به دنبال ريسنده محترم نباي! (  بپردازد ؟ !  که به نظر نو یکيزير في) غ یکيزيو متاف یفلسف

کدانان  قرار باشد به دنبال عرفان يزيانه علم بپردازد ؟!  و اگر فيگرا یطرح نظرات محدود کراندار و ماد

چه  د به سراغيسنده محترم ، عارفان  و فالسفه بايبرود ، به نظر نو  یهست یديشناخت مسائل تجر یعني

ا شتاب دهنده ذرات  يروسنج ، تلسکوپ و يترازو و ن یکدانان به جايزيشد  که  فيبروند ؟!  و اگر م یکار



سنده ين مسائل را کشف نکرده اند . اگر چه نويمکاشفه  به اکتشاف بپردازند  چرا عارفان قبال ا یرويبا  ن

 دهد .   يا خبر مدر  اشعار موالن  یادين کتاب ، از  کشف   چند ذره بنيمحترم ا

 آن يكي ذره همي پرد به چپ       وآن دگر سوي يمين اندر طلب     

  یدل هر ذره را که بشکاف    یعنيرا  یهاتف اصفهان یبايا ست که شعر ز یدگاهيکه دنباله  همان د

ل آنکه  قدمت  داند  اويکه نم یدگاهيداند ! د یاز    کشف اتم توسط او  م ینشان      ینيان بيش در ميآفتاب

ش بر يش از دو هزار سال پير هر جسم  به بيه ناپذيفلسفه  باور به وجود اتم  به عنوان  جز ء  تجز

در نزد شاعر دارد    یتيز تنها داللت بر عظمت جهان موجود در هر ذره  گيبا نين شعر زيگردد و  دوم ايم

 ینجا خاليکن در ايک فون دانيار یتنها جا  ونه خبر از کشف  ساختار  اتم  ، آنهم  از نظر مدل بوهر ! 

  یار شاعر گذاشته اند و چون جامعه علمين اطالعات را در اختيا يیشود موجودات  فضا یاست که مدع

 ید هم شاعر در غاريا شايان کرده است ! و يه آنها را بين مطالب را نداشته  شاعر به کنايدرک  ا یآمادگ

سندگان متاسفانه ينگونه نوي!    ادر مورد اتم  برخورد کرده بوده است  یاتر و اطالعيدور افتاده به تصاو

ست  چرا که  يانها ن یبه  ساختار علم یا حافظ و سعديکنند که عظمت آثار موالنا ين نکته توجه نميبه ا

بر  به جهان علم نداشته اند  اگرچه قطعا در حد اطالعات زمانه خود  یاساسا کار یموالنا و حافظ و سعد

د ذره  يگويم یم  که وقتيست که از آنها استنباط کنين نيآنها آگاه بوده اند . عظمت اشعار موالنا در ا

  ترون !يا ضد آن پوزيمقصودش  الکترون است  

  ین با کافريذره  با ذره   چو د               ین جهان جنگ است کل چون بنگريا

 وآن دگر سوي يمين اندر طلب                آن يكي ذره همي پرد به چپ               

 ن اندر رکون يشان ببيگر نگون                       جنگ  فعليباال و آن د یذره ا

 م  از ضر  و سود ييخلق بر اضداد بود                      الجرم ما جنگ یپس بنا

 ا هم مخالف در اثر ب یکيهست احوالم خالف همدگر                              هر 

 چون کنم  یزنم                      با دگر کس سازگاريچونکه هر دم راه خود را م

 ن يدر جنگ و ک یگريبا د یکين                      هر ياحوالم بب یموج لشکرها

 گران يبه جنگ د ین جنگ گران                  پس چه مشغولينگر در خود چنيم

 صول رنگها                           صلحها باشد  اصول  جنگهاا یرنگ یهست ب

 

شود   یمدع ید ؟      اگر کسيدانيترون ميا پوزين شعر  الکترون  يا اکنون  باز " ذره"    را  در ايآ

اصول رنگها   (    یرنگ یر رنگهاست )  هست بيد مخلوط سايبوده که کشف کرده است  نور سف یمولو

 خواهد بود ؟!پاسخ شما چه 



روان شبه علم  بهتر است  شاخه جديدي باز كرده و در آن به فعاليت بپردازند و اجازه بدهند ين  پيبنابرا

تا فيزيكدانان در همان قلمرو تعريف شده  خود به بررسي و مشاهده و نتيجه گيري از پديده هاي ملموس  

، رايانه ،  یل ،  هواپيما ، کشتيو اتوموببپردازند . و نتايج تالش آنها به صورت برق   یجهان ماد

نترنت ، تلفن همراه و خالصه هزاران وسيله ديگر در اختيار همگان  حتي مخالفان  علم فيزيك و يا

و  ینيز همان رنگ و بوي انسان طرفداران شبه علم  قرار بگيرد .  و بگذارند تا مولوي  و اشعارش 

باشند يعکس م یز  کامال در جهتين ین بزرگ که معدوديعار اخود را حفظ كند  .  ) نه همه اش  یعاطف

) 

ز  يگر نيدچار است  . حضور  شبه   علم را در همه   علوم د ین گرفتاريست که به ايک نيزيالبته تنها ف

ر ياز نحوه جذب مواد در بدن و نحوه تاث یچ اطالعيکه ه ی. افراد    یژه علوم پزشکيافت . بويتوان   يم

ده يچند . شنيپيها را ميمارينسخه همه دردها  و ب یبدن ندارند ، چه به آسان يیايميش یتهايعالآنها بر ف

دانند که يند  اما  نميگويون فلزات در بدن مين رشته ها از اثرات نامطلوب  کمبود ياند که دانشمندان ا

شود  که ين نمينها تاماز بدن (  نه تين مس مورد نيتام ی) براین آنها با خوردن غذا در ظروف مسيتام

ز در گذشته به صورت يل نين دليباشد  . به هيز ميترش با فلز مس خطرناک  ن یژه غذاهايتماس غذا بو

(   اما   یاز قلع بپوشانند ) قلع اندود ظروف مس یه ايرا با ال ید ظروف مسيافته بودند که بايدر یتجرب

لم و دانش  مدتهاست كه از مرحله كوبيدن و  جهان ع  رد که يتواند بپذيدانشمند شبه علم  که نم

 یز نسخه بر مبنايه  و تجويو ابداع نظرمخلوط كردن  مواد و  كيمياگري در زير زمين خانه 

ن موارد در يت همه اي) با وجود هوشمندانه بودن و اهم عبور كرده است.   یاالت ذهنيخ

ند  البد خوردن غذا در ظروف کيدر ذهنش تصور م   ( یدن بشر به دانش و  تمدن امروزيرس

و انگشتر فالن سنگ و ...    یا بستن دستبند مسين فلزات !  و يخوردن براده ا یا حتيو    یو آهن یمس

ا يکه در آب يو  در حال  یژه ايو ید از راه هاياز بدن بايکه  مواد مورد نيکند . در حاليمشکل را حل م

روها و ير  نيا مس !    توهم تاثيبه صورت  براده آهن محلول شده اند  جذب بدن شوند  و نه  یچرب

نزد   ین  باورهايتريميآنها  ، از قد یسنگها و فلزات  بخصوص انواع رنگ یبرخ  ینامرع یاشعه ها

ه بدست آمده است که نشان دهنده ياول یاز انسانها یارياعتقاد به  مانا  ( . مدارک بس (باشند يانسانها م

ا يشفا بخش و  يیرو هايباشد .  نياء ميسنگها و اش  یمرموز در برخ يیروهايد نباورها آنها به وجو

وم اشاره يو اورانيو اکتيبودن خطر راد ید  به واقعينگونه باورها هستيدوارم اگر طرفدار ايمرگبار .  ام

ما  یراو بيو اکتيوم بخواهد از نظر تشعشع امواج راديک قطعه سنگ اورانيآنکه  ید  چرا که   براينکن

عت وجود يدر طب ین غلظتيباشد  که چن يیار بااليا درجه خلوص بسيغلظت   ید دارايخطر ناک باشد با

د يينده نظرات آنها را تايدهد که اکتشافات آيد مينگونه موارد  نويندارد  .  البته  شبه علم همواره در ا

 خواهد کرد ! 

 

شبه علم را بخوانند  یحاضر نیستند برخي نوشته ها  زیچرا دانشمندان و یا مراكز علمي رسمي و معتبر ن

 ا سخنانشان را بشنوند  ؟یو 



به دستتان برسد که مدعي شود  امسال چهارشنبه سوري نداریم   زیرا  امسال    ید که نامه ایفرض کن

اه كنید روزسه شنبه  به جمعه افتاده است ! و از شما خواسته باشد  كه اگر باور ندارید تقویم  خود را نگ

! 

د به  بخش یدانینم یزین مورد چیشود !! )  اگر در ایده میخ  به اندازه ماه دیاره مریع شود امشب سیا شای

د  ین آسمانخراش شهر برویبلند تر یظهر بر باال 12ا  اگر فردا ساعت ید ( و یت مراجعه کنینجوم سا

 د !!! یا ماه بزنید ید دستتان را به خورشیتوانیم

 یضر هستید  براي اثبات نادرستي این مسائل به  تقویم مراجعه كنید ؟!  فردا ظهر کار و زندگآیا شما حا

خ به اندازه یا مرید آینید تا ببیا شب به آسمان نگاه کنید و یآسمانخراش شهر برو یتان را رها کرده باال

ساختمان  ید کرد و نه باالیخواهمتان را نگاه ین مهمالت ،  نه تقویرد  ا یا نه  ؟  قطعا   برایماه شده است 

د  ععقل و خرد خود را به ید کرد  چرا که هر کدام را که انجام دهیرفته و نه به آسمان نگاه خواه یبلند

د .  دانشمندان و یا مراكز علمي رسمي و معتبر نیز به همین دلیل حتي برخي نوشته ها  یتمسخر گرفته ا

خبر هستند  یط  از اکتشافات چند هزار سال گذشته بین شرایدر بهتر سندگان  آنهایرا  نویرا نمیخوانند . ز

 ید تنها  معدودیتوانیکند . شما میتلف نم ین  اعمالیچن  ین جهان  وقتش  را برایدر ا یچ فرد عاقلی!  ه

د ینیرا بب یزینکه چه چید  و انتخاب ایدن و خواندن  مطالب بکنیدن و شنیساعت را در شبانه روز  صرف د

گ یندگان طال  خروارها سنگ و ریان و جویست . معدن چیجز شرط عقل ن یزید   چید و بخوانیبشنو ای

را  یکنند و باقیبا رنگ طال  معطوف م یکنند  و توجه خود را فقط به سنگهایکف رودخانه را غربال م

زند یریش میآدمهارا اگر نباشد  آبها و ین صاف است زین سخن که زمیز به ایزند . دانشمندان نیریدور م

و  یز به آسانین اشکال قرنهاست که داده شده است و منابع آن نیرا  جواب ایکنند  زیرون  گوش نمیب

ن مشکل اوست که اطالعاتش را یداند ،  این را نمیهنوز ا ی. پس  اگر کس ینده ایار هر جویوفور در اخت

عمر نخواهد بود .  ) کتاب  علم و  یبهاجز اتالف لحظات گران   ین فردیبه روز کند . و چالش با  چن

را  یا نبودن مطلبیبودن  ید  علمیتوانید چگونه مید  تا بدانیت بخوانیرا  در بخش کتابخانه سا ینابخرد

 د ( یص دهیتشخ

 

پرسد،  یند ،بعد میبیاول  م یکیافت  چرا که یان نخواهد یز احتماال هرگز پایدگاه نین دو دین ایو البته چالش ب

کند ،  یز نه تنها توجه که اعتماد هم  نمیش به چشم و گوش و احساسات خود نین آزماید و در ایآزما یه مآنگا

ه یبندد  و تنها به احساساتش تکیکند ، آنگاه چشمانش را میاول  باور م   یگریکند  .  اما دیو سپس باور م

ش را خدشه دار کند یاست باورها را که ممکن یزیگردد و هرگز چیهمفکر م ییکرده ، به دنبال شاهد ها

دگاه   علم  و شبه علم و استناد و استشهاد .  و  همانطور که از قول ین است تفاوت  دو دید .  و ایآزما ینم

 ان کردم :ی(ب 3)   ییآن شعبده باز کاناد

 ل قانع کرد "یتوان با دلیل باور کرده اند  را نمیکه بدون دل ی"  کسان

 



 

  یعتیمظفر شر

 1396بهشت یارد
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در نظر گرفته  یده و زمان بریچیار پیبس یندهایافر  یچون  دارو ساز یعلم یشاخه ها یدر برخ - 1

د  و یل  تولین دلیآن اشتباه نکرد ،   به هم یر واقعیک دارو  را  با تاثی یر روانیشوند  تا بتوان  تاثیم

ل ین شاخه به دلیبرد . که تازه  در ایزمان م  یاریبس یک دارو پس از کشف  آن  باز هم   سالهایع یتوز

ز وجود ین یتیچ قطعیباشد  هیشناخته شده نم  یانسان یولوژیزیمطالب در ارتباط با ف یاریانکه هنوز  بس

شود  یاستفاده م  یک عمل جراحیا در  ی یحس کننده  که در دندان پزشکیا بی  یهوشیب یک دارویندارد . 

 یحت –دانند ین را میز این یتواند موجب مرگ شود . پزشک و سامانه پزشکیک در هزار میب  یبا ضر

کند ،  استفاده از آن یدرصد موارد  درست عمل م 99ن دارو  در ی. اما  چون ا -ز بر آن آگاه است یمار نیب

و  ییایمیت شیل وضعیگر هم  به دلیون دیلیک در هزار و میا یک درصد یرسد . آن یمعقول به نظر م

ص آن در یحاضر  امکان تشخندارد   که   در حال  ین دارو هماهنگیمار است که با ایژه بیو یکیژنت

ن خواهد شد و  داروها   یک و نه چندان دور   چنینده  نه چندان نزدیز دارو وجود ندارد . ) در آیهنگام تجو

بشر باشد !  یش  رویدر پ ینده ایز خواهند شد البته  اگر آیفرد تجو یکیژنت یها  یها یژه گیو یبر مبنا

اط عمل یم  در جهان علم  تا چه اندازه دست به عصا و با احتیدانن مثال آن است که بی(    . منظور از ا

ک  ادعا  ی یبه آمار موارد نقض کننده  یچ توجهیه یا اعتقادیو  یدگاه شبه علمیشود .    اما در دیم

 یشوند  توجهیر نمیکه تعب یشود  ، اما  به هزاران خوابیشود   استناد میر میک خواب که تعبیشود .  به ینم

شود  اما ید میتاک  یاتخاذ روش یبر مبنا  ییصدها  مورد  برآورده شدن آرزو یا حتیک یود . به شینم

ه یدر توج  یک معجزه  و نجات جانیشود .  به یوه در نظر گرفته نمیهزاران مورد  کارساز نبودن آن ش

 شود .ینم یشود ، اما به هزاران مرگ  در کنار آن توجهیاستناد  م یباور

 د .ینیصفحه  را حتما بب یاشاره شده در انتها یچشم و ذهن آدم یدر ارتباط با خطا یهادئو یو -2

کنند  درست مانند یخلق م ییبایز یبصر یجلوه ها یکیزیو ف ین علمیشعبده بازان بر اساس قوان     -3

کنند  یجرا من جلوه ها را  به صورت زنده این تفاوت که شعبده بازان ایبا ا یوودیهال یینمایس یجلوه ها

عه یماوراء الطب یروهایات را با اتکا به نین عملیتا کنون ادعا نکرده است که ا یچ شعبده بازیاما ه

قتا قادر بود واقعا  یك جسم را از زمین بلند كند و یا  یا اگر یكي از این افراد  حقیانجام داده است .  آ

امي  دانشگاهها و مراكز علمي و ناسا و ...  به چیزي را غیب كند و از این جور كارها . بر فرض که   تم

ستند  یا   صاحبات قدرت   که مسلما احمق نیخاطر جمع نشدن  كاسه و كوزه شان  با انها مخالفت کنند   آ

https://www.youtube.com/watch?v=RKVWsqOIOyk
https://www.youtube.com/watch?v=w9f9ZtG_GjU
https://www.youtube.com/watch?v=_VKKmNuS0fE
https://www.youtube.com/watch?v=yIhXooNxtsU


خود و درمان  یاجرا و انجام شدن خواستها یوانه بودند  که برایکه اگر بودند قدرت نداشتند  ، د

نه و پر دردسر  ، سراغ  مرتاضان و رماالن یپر هز ینهمه مراکز علمیغ ارفتن سرا یشان  به جایدردها

 یکارها یشروع به  افشاگر یین شعبده باز کانادایا ید که  وقتیران نروند ؟!  . جالب است بدانیو فالگ

بودند  که  او  ید !  آنها مدعیگویبه شدت به او حمله کردند  که او دروغ م یشعبده بازان کرد  گروه

را  ین را انکار کند ! از جمله او اغلب قاشقیخواهد ایعه ارتباط دارد  اما  میماوراءالطب یروهایقعا با نوا

ن کار یگفتند که او واقعا ایکرد و  به او میذهن و نگاه کردن خم م یرویچشمان تماشاگران با ن یدر جلو

 !! د نهیگویدهد اما به دروغ میعه انجام میماوراء الطب یروهایرا با ن

 

. حال آنكه همه مرتاض ها و شعبده بازهاي جهان  همگي با هم حتي قادر به  نقض یكي از قوانین ساده 

فیزیك نیز  نبوده ،نیستند و نخواهند بود  . و دوست نازنین من  همین  جادوي اینترنت و تلفن همراه تو  

ي هم اكنون برایمان دشوار است   و ماهواره و هواپیما و هزاران وسیله دیگر كه بدون آنها تصور زندگ

حاصل كار كساني است كه به فیزیك معتقد هستند و علم و دانش . حال آنكه از میلیونها ساعت  كار 

مرتاض ها و   رمالها و جن گیر ها  ... جز بدبختي و گرفتاري  چیزي نصیب انسانها نشده است  . شعبده 

ز ادعاي معجزه ندارند  و نباید كار  آنها را با مرتاض ها و بازان  هنرمندان اهل دانشي هستند كه  خود نی

جن گیر ها و رمال ها مقایسه كرد  من هم كارشان را دوست دارم  و دوست نیز دارم  تا شگرد كار 

      .هایشان را هم ندانم   چرا كه در این صورت  لطف آن از بین میرود 

است كه اگر چیزي دیدي و یا شنیدي  آن را به چیزي  در هر صورت دوست نازنینم . آسان ترین كار این

خارج از  علم و خارج از قدرت دانش انسان و یا خارج از زمین  نسبت دهیم و خودمان را راحت كنیم . 

همانطور كه در طول تاریخ انسانها چنین كرده اند . روزي صداي رعد و برق آنها را وحشت زده و 

در آسمان دعوا میكنند  و اكنون شما به این تصور میخندید . و یا اگر  متعجب میكرد  و میگفتند خدایان

میگفتید  ما دور خورشید میچرخیم  به شما میخندیدند چرا كه  همه در آسمان میدیدند كه خورشید دور ما 

به میگردد . پس  مواظب باشیم سخنهاي امروزمان هم  اینگونه نباشند كه آیندگان به ما بخندند  كه البته  

 خیلي از افكار  ما  همین امروز  نیز بسیاري  میخندند  و ما نمیدانیم . 

 

ساله بودم كه كتابهاي اریك فون دانیكن  مانند " ارابه خدایان  "و یا" پرده از رازها بركنار  16من   -4

ز پرسش میشود" را خواندم و اتفاقا بسیار هم مجذوب آنها شدم  . و از اینكه سرانجام پاسخ بسیاري ا

هاي ذهنم را یافته بودم  در پوست خود  نیز نمیگنجیدم . در آن ایام نوجواني ، عشق به مسائل  شبه 

علمي ! و یا معما گونه اي چون مثلث برمودا و  اهرام مصر و ... اریك فون دانیكن و كتابهایش را  براي 

م كه  پاسخ همه چیز را میتوانم من به   مرجعي محبوب  بدل كرده بود  . بطوري كه گاه احساس میكرد

و از آن مهمتر دیدگاه او به دنیا و مسائلش  پیدا كنم . دیگر همه چیز آسان ( 1 ) در كتابهاي فون دانیكن 

شده بود . هر پرسشي كه در ذهن داشتم  پاسخش  با  موجودات فضایي و بشقابهاي پرنده داده میشد ! 

؟ موجودات فضایي !  چرا این  ینجوري هست ؟  موجودات این ستونهاي عظیم را چه كسي ساخته است 



فضایي !  آْن نور  یا صدا در آسمان چه بود ؟  بشقاب پرنده !    و  مصیبت بزرگ این بود كه احساس 

میكردم چون همه چیز را میدانم  نیاز به مطالعه كتابهاي دیگري هم ندارم  ! .و خالصه  تبدیل شده بودم 

پرسشي ،  پاسخ قاطعي داشت   و آن پاسخ نیز موجودات فضایي و بشقاب پرنده  به فردي كه براي هر

 بودند !

اما خوشبختانه   كنجكاوي و یا به قولي فضولي كودكي من   متوقف نشد و و من   ذهن خودم را بر  

اندم و روي سایر نوشته ها و كتاب ها  نیز  نبستم  و لذا   سالها بعد  وقتي مطالب بسیار بیشتري را خو

آموختم ، دانستم كه  براي همه پرسش هایي كه  اریك فون دانكن  مطرح ساخته است  پاسخ هاي قانع 

  كننده بسیاري  وجود دارد  كه نه به موجودات فضایي مربوط  میشود و نه به بشقاب هاي پرنده.  

ن یندارم  . در مورد ا ین مورد اطالعیاست و   شخصا در ا  یرینقل از دکتر ند ) یست بدانیضمنا بد ن 

پرنده و  ید (  که عنوان شدن موضوع بشقاب هایبدست آور ید اطالعاتیتوانیز مین  ین نشانیدر اپروژه 

تا  1947حدود سال   یکا و در زمان جنگ سرد با شورویآمر یبار از سون یاول ییموجودات فضا

ن بود یل آن ایما ، مطرح شد و دلیروشیکا در هیآمر یاتم یدو سال بعد از انفجار بمب ها یعنی   1949

ن بمب بود اما در آن زمان یبه ا یشورو یابیکا که صاحب بمب اتم شده بود  نگران دستیکه  دولت آمر

 یک اصل علمیبر اساس  ییکایامده بودند . لذا  دانشمندان آمریبوجود ن یجاسوس یاره هاهنوز ماهو

 یابیاز هوا رد  یرا در ارتفاع مشخص یک بمب اتمیاز انفجار  یناش یافته بودند تا بتوانند صدای یراه

 یار دوریط بسسفر جو در نقایونیه یل بازتاب در الیبه دل ییویامواج راد یکنند ) درست همانطور که برخ

ساخته و توسط  یمیعظ یبه شکل  بشقابها  یمیعظ یکروفونهاین منظور میشوند (  به ایافت میقابل در

کند  و  یکروفون ها سقوط مین میاز ا یکیفرستادند . ظاهرا   یم یژه ایبه ارتفاع و   یهواشناس یبالنها

ن بالونها  یم به ایعظ یفون هاکروینسبت به اتصال م یکا از ترس مشکوک شدن جاسوسان شورویآمر

نه یک سفین یاست منحرف شود  اعالن کردند که ا یله ایگر چه وسین دینکه ایآنکه اذهان از ا ی، برا

است و     یریکتر ننقل از دپرنده آغاز شد .  همانطور که گفتم  یگر است و داستان بشقابهایاز کرات د

بدست  ید اطالعاتیتوانیز مین  ین نشانیدر ان پروژه یندارم  . در مورد ا ین مورد اطالعیشخصا در ا

 دیآور

د یتوانیشده اند  م یکه معرف ییدئو هایز در ویپرنده   را ن یل توجه به بشقابهایاز دل یگریالبته موارد د

 د . ینیبب

انشتین با نسبیت خود نشان داد که همه عقایدی که همه بدان عادت کرده بودند و با توجه به عقل سلیم غیر  -5

اشتباه  و نادرست بودند !  زیرا فقط ناشی از حرکت کند ما انسانها و دنیای اطرافمان قابل انکار بودند ، همه 

بود که به آن عادت کرده بودیم .  انشتین نشان داد که دیدگاه ما نسبت به فضا و زمان اشتباه است  و زمان 

ناظر هم نسبت به واقعه بین دو اتفاق به فاصله آنها از هم نیز ارتباط دارد ! و عجیب تر آنکه به به سرعت 

ضربان منظم و یکسان بر جهان حاکم نیست  و بستگی دارد . انشتین نشان داد که یک ساعت جهانی با 

زمانی با عقل سلیم جور در و آنچه او گفت و حرکت ما میتواند آهنگ تغییر زمان را برایمان تغییر دهد !  

سامانه موقعیت یاب خطای  اساسی است  که اگر در نظر گرفته نشود   اصول قطعی و نمی آمد اکنون جزو 

https://www.youtube.com/watch?v=Cva2Lv2W57o
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Mogul
https://www.youtube.com/watch?v=Cva2Lv2W57o
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Mogul


 به چندین کیلومتر  ،از چند سانتیمتر در کارهای نظامی و چند متر در امور معمولی    GPSماهواره ای 

در صورت تمایل  ضمیمه نوشتاری بی خاصیت میشود . و وجودش افزایش یافته  حتی تا دهها  کیلومتر 

 مجموعه نجوم به زبان ساده را مطالعه کنید .


