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  علم با ضديت هاي ريشه
  *كاليراد عطااهللا

  زيستي علوم پژوهشكده ،)IPM( بنيادي هاي دانش پژوهشگاه تهران،

  چكيده
 .زنند مي سرباز علمي هاي گزاره پذيرش از همچنان بسياري ظاهر به علم، مختلف هاي شاخه در بشر روزافزون پيشرفت وجود با

 به كه علمي هاي فرض پيش و مباني ناآشنايي به را ها ديدگاه و ها گزاره برابر در مقاومت اين از بخشي علت بتوان شايد گرچه
 قالهم اين چارچوب در .باشند دخيل پديده اين در تر ژرف علل كه رسد مي نظر به اما داد، نسب انجاميدند هاي گزاره اين توليد
 و ورزان علم كار به شايد كه تصويري .شود ترسيم علمي هاي گزاره و علم با ضديت هاي ريشه از كلي تصويري تا شود مي تالش

 .بيايد علم مروجان
 ريشه ضديت، علم، :كليدواژگان

  akalirad@ipm.ir :الكترونيكي پست مسئول، نويسنده *

  مقدمه
 هايي پرسش از يكي 1عاميانه علم هاي ويژگي و چيستي
 و درك و علم ساختار فهم در را ما آن به پاسخ كه است

 علمي هاي گزاره پذيرش نهايت در و علم از عموم دريافت
 اينترنت گسترش با اخير،  دهه در ويژه به .كرد خواهد ياري

 سپهر در زندگي هاي جنبه تمام گرفتن قرار تأثير تحت و
 گسترش مرجعيت ،است گسترش به رو همواره كه مجازي

 ورزان علم دست از عمالً علم، حوزه در منجمله اطالعات،
 2بديل حقايق يا حقايق توليد و شده خارج علمي مراكز و
 .نيست ورزي علم شرط پيش كه شده بدل رايج امري به

 كار محافظه حزب دولتمردان از ،)1967-( 3گُو مايكل
 چنين 6201 در اسكاي شبكه با مصاحبه در بريتانيايي،

 متخصصان به كافي اندازه به كشور اين مردمان« كه گفت
 اي جمله به سرعت به كه اي جمله ؛»اند داده فرا گوش
 بدبيني چنين .شد بدل بريتانيا سياسي مجادالت در مشهور

 اينترنت و سپهر برخي دارد؟ عللي چه تخصص و علم به
 4موندديا جرِد نمونه، عنوان به .اند انگاشته اصلي علت را
 ها ملت چگونه طغيان، عنوان تحت اخيرش اثر در ،)1937-(
  توسعه .)1( دشون مي دگرگون و كرده مقابله بحران با
 پيوند 5اجتماعي سرمايه كاهش به را نوين هاي آوري فن
 با برهمكنش و اجتماعي هاي ميانكنش كاهش و دهد مي

 براي اطالعاتي كُنامي ايجام به منجر ها داده اي زيرمجموعه

                                                            
1 Folk science 
2 Alternative facts 
3 Michael Andrew Gove 
4 Jared Mason Diamond  
5 Social capital 

 كنامي چنين درون در فرد عقايد و باورها شود؛ مي فرد هر
 فرد باورهاي صرفاً آن به ورودي اطالعات گزينش دليل به
 اي نقادانه هاي ديدگاه گونه هر نبود در .كنند مي تقويت را
 داشته باور بخواهد هرچه به تواند مي فرد كنامي، چنين در
 اشكال ترين ضدعلمي زمين،كره بودن تخت مانند -  دباش
 مثبت بازخورد سبب به روز، هر و - امثالهم و سنتي طب

 استحكام باورش كنند، مي دخول كنام اين به كه اطالعاتي
   .يابد بيشتري
 نو هاي آوري فن بر مبتني هايي تبيين چنين نظر به گرچه
 شايد اما اند، صحيح حدي تا احتماالً و نيستند بيراه
 داشته وجود علمي هاي گزاره رد براي ديگر هاي علت
 خوانيم مي )science( علم آنچه كه داشت نظر در بايد .باشد

 معرفت معناي در بيشتر ميالدي هفدهم قرن از پيش تا
(knowledge) شده ضبط كاربر نخستين و رفت مي كار به 

 ميالدي 1834 به انگليسي زبان در )scientist( ورز علم واژه
 و فرهنگي ميراث انبوه قياس در رو، اين از .گردد مي باز

 اين از و بوده متأخر بسيار جديد علم انسان، گونه تاريخي
 در كه هايي مدل و علمي هاي رويه اساساً شايد رو

 و شهود با ضديت در چنان شوند مي ارائه آن چارچوب
 پذيرش كه باشند ورزان، علم منجمله مردمان، سليم عقل
 پي در آنچه اساس اين بر نباشد؛ ميسر آساني اين به آنان

 ناشي آنكه از بيش بينيم مي مجازي سپهر ظهور و گسترش
 به رابطه در دشواري از پرده صرفاً باشد، ها آوري فن اين از

 عصر در تر، پيش كه دارد برمي ورزي علم و علم گسترش
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 بسيار مقياسي در نوين، ارتباطي هاي فناوري از پيش
   .كرد مي بروز محدودتر
  علم معناي
 تمايز دارد؟ پيشامدرن معرفت با تمايزي چه جديد علم
 هاي دلمشغولي از يكي غيرعلمي و علمي هاي گزاره ميان
 طب آيا :ماست دوران در علم مروجان و ورزان علم اصلي
 آيا است؟ علمي هاي گزاره توليد براي چارچوبي سنتي
 و دانشگاهيان،  شبه دانشگاهيان، ميان درازناك هاي بحث
 دستكاري ژنتيكي منظر از كه محصوالتي باب در مردم توده
 مواقع، از بسيار در ؟)1 تصوير( است علمي بحثي اند شده

 و علم از سپيد و سياه تصويري ترسيم به علم ترويج
 شبه و علم ميان مرز گويي انجامد، مي )علم ضد و( غيرعلم

 آغازين مراحل در كه كساني اما .است آشكار بسيار علم
 علم از تصوري چه پرداختند مي تدقيق به علم تفكر

   داشتند؟
 در كه بريتانيايي منورالفكر ،)1871-1792( 1هرشل جان
 در فلسفيدن به بسيار عالقه و بود متبحر خود زمانه علوم
 به كه پرشمار ]هاي پديده[ دانش« را علم داشت، علم باب
 يك تا اند شده تنظيم و تحليل روشمند و مند نظام اي شيوه
 آنان پيامدهاي و ها علت دانش :كند درك را آنان بتواند فرد
 قوانين و ها، معلول و ها علت يعني انتزاعي، ]تصوير[ كه

 ،1880 هرشل،( »شود مي شامل را طبيعي، علم يعني طبيعي،
 عمومي اندازه از بيش را تعريفي چنين شايد .)2( )18 ص

 از مهمي بخش طبيعت، قوانين يافتن بر تأكيد اما بيابيد،
 را علم از نوزدهمي و هجدهمي قرن دريافت و درك

   .داد مي تشكيل
 با ،)1859( داروين اثر ،ها گونه منشأ كتاب نمونه، عنوان به
 ويليام از قول نقل نخستين شود؛ مي آغاز قول نقل دو

 و شناس، يزدان فيلسوف، ،)1866-1794( 2هيوئل
 پژوهشي برنامه هدف وضوح به كه است علم نگار تاريخ

 با رابطه در« :كند مي آشكار شناسي زيست در را داروين
 نه را وقايع كه رفت پيش آنجا تا توان مي مادي، دنياي
 مورد هر در يزداني نيروي منزوي مداخله از ناشي

 عمومي قوانين برقراري سبب به بلكه بخصوص،
 به نوزدهم قرن در كه آناني از بسياري براي . )3(»پنداشت

 شناس زمين چون اي برجسته افراد پرداختند، مي ورزي علم
                                                            
1 John Frederick William Herschel 
2 William Whewell 

 كه قوانين وجود فرض ،)1875-1797( 3اليل چارلز
 و بود علم ويژگي كنند مي توصيف را طبيعي هاي پديده

  .نداشت آنان 4برهاني خداباوري با تضادي

 داده ارائه علمي هاي گزاره از بيستم قرن در كه يفيتعار
 بر مبتني )1994-1902( 5پوپر كارلر تعريف مانند شدند،
 بر مبتني )1996-1922( 6وهنك تامس ايده پذيري، ابطال
 كتاب هر در آن امثال و علمي، هاي پارادايم 7ناپذيري قياس
 ها رويه از هايي جنبه يك هر شوند مي يافت علم فلسفه

 را علوم مختلف هاي شاخه تاريخي روندهاي و عليف
 قابل و كمال و تمام تصوير تنهايي به و كنند مي منعكس
 به .دهند نمي دست به علمي هاي شاخه همه در استفاده
 ترين برجسته از ،)2005-1904( مايِر ارنست مثال، عنوان
 در فلسفيدن و نگاري تاريخ در كه بيستم قرن دانان تكامل
 تامس ديدگاه بود، پيشگام تكاملي شناسي ستزي باب

 تكاملي شناسي زيست مناسب وجه هيچ به را كوهن
 تز تا كردند تالش كه نويسندگاني تمامي عمال« :ديد نمي
 بندند كار به شناسي زيست حوزه در را كوهن نظريه تغيير

 حتي .… نيست اجرا قابل حوزه اين در تز اين كه دريافتند
 اين است موجود انقالبي نسبتا تغيير كه مواردي در

 توسط شده توصيف الگوي همانند وجه هيچ به تغييرات
 تغييرات اين و كوهن الگوي ميان تفاوت و نداد رخ كوهن
 ]شناسي زيست در[ همه از اول .است مشهود كامال انقالبي
 وجود 8بهنجار علم و ها انقالب ميان واضحي تفاوت هيچ
 تغييرات بين كاملي طيف يابد، مي انسان كه چيزي .دندار

 خُرد هاي انقالب از شماري .است كلي و جزئي تئوري
 بهنجار علم عنوان به احتماالً هنكو كه اي دوره در حتي
 تصديق مورد مسئله اين .دهند مي رخ گرفت خواهد درنظر

 تمايزش او كه نشد موجب مسئله اين اما بود نيز هنكو
 يك معرفي .كند رها را ها انقالب و بهنجار علم ميان

 جايگزيني موجب همواره وجه هيچ به جديد پارادايم
 انقالبي نظريه نتيجه در .شود نمي قديمي پارادايم بالفاصله
 حيات به قديمي نظريات شانه به شانه است ممكن جديد
 چهار يا سه حد تا كه است محتمل واقع رد .دهد ادامه

   .دهند ادامه زندگي به هم با نيز مختلف پارادايم
  

                                                            
3 Charles Lyell 
4 Deism 
5 Karl Raimund Popper 
6 Thomas Samuel Kuhn 
7 Incommensurability 
8 Normal science 
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 مترو هاي ايستگاه از يكي در سطور اين راقم كه تابلويي -1 تصوير
 كه اند نوشته انگليسي به ذرت، تصوير زير .برخورد آن به تهران شهر

 اين آيا .»است مضر سالمتي براي شده ژنتيكي دستكاري كه ذرتي«
  كيست؟ جمله اين مخاطب است؟ علمي اي گزاره جمله

 عنوان به را طبيعي انتخاب داروين آنكه از بعد مثال براي
 تكامل، باوري جهش كرد پيشنهاد زيستي تكامل مكانيسم

 با رقابت به بعد سال هجده براي الماركيسم و پيشرونده،
 دهه تكاملي سنتز تا مسئله اين .دادند ادامه باوري انتخاب
 به دادند كف از را اعتبارشان رقيب هاي پارادايم كه 1940
 .)4( ».انجاميد طول

 علمي هاي گزاره هاي ويژگي تا باشد بهتر شايد منظر اين از
 مورد علمي حوزه با متناسب را تاريخ روند توصيف و

 كه نباشيم پرشماري اصول پي در و دهيم سامان بررسي
 توصيف آن عمومي معناي در را علم جزئي هاي ويژگي
 ساختار باب در غوصي و غور چنين نظرم به .كنند
 چرا كه پرسش اين به پاسخ در اساساً علمي هاي گزاره
 دارند رواج عوام ميان در ضدعلمي و علمي شبه هاي گزاره

 چنين ت،جزئيا اين جاي به .كرد نخواهد ياري را ما
 و هيوئل كه معنايي در علم، عمومي ويژگي دو كه نمايد مي

 عامه جانب از را آن پذيرش بستندند، مي كار به هرشل
 نيز ورزان علم از بسياري حتي كه اي گونه به كند، مي دشوار

 صحتي غيرحدي شرايط در كه علمي هاي گزاره پذيرش از
 .گريزانند دارند نيوتوني فيزيك همسنگ

  علمي هاي ايترو فقر
 دنياي از علم كه است داستاني علم عمومي ويژگي نخستين
 توصيف و ها تبيين هاي يافتن .دهد مي دست به ما پيرامون

 مختلف هاي فرهنگ در طبيعي هاي پديده براي پيشاعلمي
 سابقه به توجه با نيز، ما فرهنگ و نبوده دشوار چندان

 و ظهور چگونگي از پرشوري هاي داستان آن، درازناك
 ارائه را ما، خود منجمله طبيعي، هاي پديده همه بروز
 تاريخ طي در ها پديده توصيف براي كه هايي افسانه .كند مي
 گنجانده نمادگرايانه چارچوبي در اغلب اند، شده ارائه
 آداب و باورها بررسي در ،)-1942( 1اسپِربِر دن .اند شده

 اين بر مردمان اين هك يابد درمي اتيوپي، در 2دورزه مردمان
 به نيازي صيام ايام در و اند مسيحي نيز ها پلنگ كه باورند

 با .)5( ندارند ها پلنگ برابر در خود هاي دام از حراست
 به كه ايامي در دورزه مردمان باوري، چنين وجود
 ها پلنگ از حراست به همچنان دارد اختصاص داري روزه
 همانند باور، اين كه است اين اسپِربر تفسير .پردازند مي

 محيط كه اشيايي توصيف براي كه هايي ن داستا اغلب
 شناسي بوم در كه آنچه كنند، مي پر را جاندار اطراف
 بيشتر كه است نمادين داستاني شود، مي خوانده 3اوموِلت
 رو اين از و( پلنگ و دورزه زندگي اشتراك گر توصيف
 و همسايه قبايل با قياس در )دو هر كردن قلمداد مسيحي
  .است كفتارها

 و يافته توسعه جوامع در الاقل ما، عصر در ها انسان آنچه
 آن به وقت گذران و تفريح براي توسعه، حال در دراماتيك

 از اي ههانبو از :است پردازي داستان سراسر پردازند مي
 وحش حيات مستندهاي تا دراماتيك هاي سريال و ها فيلم
 و پلنگان و شيران ذهن در آنچه از مخاطب جلب براي كه

 را ساختگي روايتي بايد گذرد مي ديگر جانداران و گرازها
 روايي ساختارهاي چنين نبود در كه چرا كنند؛ القا بيننده به

 .دهند مي دست زا موضوع به را خود عالقه ها انسان اغلب
 وجود ها پديده بين معلولي و علت روابط كه شرايطي در

 به تا شود مي نمادگرايي دامان به دست انسان نيز ندارد
 از را علم آنچه .ببخشد معنا محورند بخت ذاتاً كه وقايعي
 .است نمادگرايي چنين نبود كند مي سوا هايي روايت چنين

                                                            
1 Dan Sperber  
2 Dorze 
3 Umwelt 
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 تفسير بررسي در ،)2004-1920( 1اسميث مينارد جان
 خود، اوموِلت باب در دورزه مردمان هايي روايت از اسپِربِر
 تكامل نظريه تا دارند انتظار مردم«:كه گيرد مي نتيجه چنين

 باشند؛ داشته نمادين معنايي ]ديگر علمي نظريات و[
 تمامي .است تهي آن از آشكارا داروينيسم كه معنايي
 اين .اند داشته يدايشپ باب در هايي افسانه پيشين جوامع
 اند، مسيحي پلنگان كه دورزه مردمان باور همانند ها، افسانه

 اين كه حقيقتي .كرد تفسير الفظي تحت بايست نمي را
 از انسان فهم به و بود نمادين دادند مي انتقال ها افسانه
 داروينيسم .كرد مي كمك آن در انسان نقش و كيهان غايت

 صورت به بايد را روايت اين ماا كند مي توصيف را پيدايش
 .)6( »پذيرفت نمادين، نه و الفظي، تحت

   علمي هاي روايت ضدشهودي سرشت
 نتيجه در و نمادين، منظر از علمي هاي روايت فقر سواي
 ما، همه مردم، اغلب توسط تر نمادين هاي روايت ترجيح

 چگونگي از ذهني مدلي نياموخته، چه و آموخته دانش چه
 در كه مدل، اين .داريم سر در ذهني هاي پديده چرايي و

 گريزناپذير ويژگي ،)7( شود مي خوانده عاميانه علم انسان
 فعاليت ديگر چيزهاي با برهمكنش در كه است چيزي هر
 شناسي هستي جان، بي چه و جاندار چه چيزي، هر .دارد

 ميانكنش كه شناسي هستي داشت؛ خواهد را خود خاص
 حتي .كند مي مشخص را ديگر چيزهايي با چيز اين

 آسانسور « :دارد را خود خاص شناسي هستي نيز آسانسور
 حال عين در و زنده موجودات با جالب هايي شباهت كارا

 هاي فعاليت اينكه نخست .»دارد آنان با ژرف هايي تفاوت
 كه ستنيكو آسانسوري .است طشراي مناسب بسيار آن

 را آن بتوان حتي شايد .دهد مي انجام درست اعمال تمامي
 ثانياً، ).گذشته آسانسورچيان بهترين همانند( خواند زيرك

 شناسي هستي اش طراحي كه روست اين از آن رجحان
 تمامي كه برد مي سود متغيرهايي از .داشت درستي

 مرتبط آسانسور وظيفه انجام به كه را دنيايي خصوصيات
 است ناآگاه ديگر چيزهاي تمامي از و گرفته نظر در را اند

 يا فقير مرده، يا زنده جوان، يا هستند پير مسافرين آيا(
 بداند تا ندارد نيازي آسانسور هيچ ثالثاً، ).غيره و ثروتمند
 طراحان براي تنها نامهبر منطق -چيست اش شناسي هستي
 فرآيند ماهيت واسطه به طراحان .است آشكار برنامه

 از شد نهايي محصول توليد به منجر كه توسعه و پژوهش
                                                            
1 John Maynard Smith 

 بايد مي . هوشمندانه )حقيقتاً( طراحي :اند آگاه منطق اين
 ساده، زنده موجودات شناسي هستي به كه زماني

 طراحي نه و طبيعي انتخاب واسطه به تكامل محصوالت
 »كنيم آشكار را ژرف تفاوت اين پردازيم مي هوشمندانه،

)8(. 

 است مهندساني طراحي از حاصل آسانسور شناسي هستي
 به توجه با اند؛ كرده طراحي خاص هدفي براي را آن كه

 نيز چيز اين شناسي هستي آسانسور، هدف محدوديت
 ها ويروس از زنده، موجود يك خصوص در .است محدود

 و زنده چيزهاي پستانداران، تا گرفته ها باكتري و
 گنجانده موجودات اين شناسي هستي در بايد كه اي غيرزنده
 و طراح مهندسان نبود در حال، عين در .پرشمارند شوند
 دگرگوني دستخوش موجودات شناسي هستي ثابت، اهداف
 استنباط خود خودي به بايد نيز ضروري قواعد و بوده
 كه مركزي عصبي سامانه وجود كه نمايد مي چنين .شوند

 استنباط به داراست را روايت پذيرنده و روايت توانايي
 سليم عقل با ظاهر به كه انجامد مي طبيعت باب در قواعدي

 جهان از علمي تصوير چارچوب در اما آيند مي در جور
   ).2 تصوير( هستند نادرست آشكارا

  
  ).-1961( ديون مارك آمريكايي، هنرمند اثر هستي نردبان -2 تصوير
 اهميت و پيچيدگي اساس بر كه ما دنياي چيزهاي از ترتيبي تصوير

 ويژه به باستان، يونان فالسفه دوران به اند شده رديف خود متافيزيكي
 تكامل نظريه پذيرش و ارائه با تنها كه تفكري .گردد مي باز ارسطو،
  همچنين اما حيات از تصوري چنين .شد شيدهك چالش به داروين
  .است بسياري پسند عوام علم از ناپذير جدايي بخشي 
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 و علمي صرفاً تصويري افراد موارد، از بسياري در
 و عاميانه علم هاي تبيين بلكه ندارند، ها پديده از غيرعلمي

   .آميزند مي در باهم را طبيعي علوم
 آفريقاي در بومي جامعه دو بررسي در نمونه، عنوان به

 اند دسترس در مدرن طبي هاي روش هم آن در كه جنوبي،
 باب در كوتاهي داستان پژوهشگران سنتي، طب هم و

 پيش را بود شده مبتال ايدز بيماري به كه لراتو نام به فردي
 بيماري اين علت باب در آنان از و نهادند كنندگان شركت
 كنندگان شركت هك هايي پاسخ ميان در .شدند جويا
 -  طبيعي علوم بر مبتني هايي تبيين برگزينند، توانستند مي

 بريده ايدز به مبتال فرد خون به آلوده تيغ با را دستش لراتو«
 و -  »است شده مبتال بيماري اين به رو اين از و بود

 حسود همسايه« -  سنتي باورهاي از برخواسته هايي تبيين
 وجود »است گرفته ايدز او روينا از و كرده طلسم را لراتو

 و طبيعي هاي تبيين هم كنندگان شركت از بسياري .داشتند
 .)9( پذيرفتند مي را سنتي توضيحات هم

 رواج پيشامدرن جوامع در تنها غيرعلمي هاي تبيين چنين
 نظريه و پذيرش در اصلي هاي دشواري از يكي .ندارند
 و بشر مدرن مصنوعات ميان مقايسه زيستي، تكامل

 از ما از يك هر كه تصوري :است زنده موجودات
 مچي ساعت يك رايانه، يك خودرو، يك مصنوعات،
 از ما ذهني تصوير و داريم سر در غيره، و هوشمند،
 .گيرند مي شكل موازي مواقع بسياري در زنده، موجودات

 خود نوعاتمص با برهمكنش در كه را قواعدي و روابط
 بخشي دارند، جاي ما شناسي هستي در اكنون و ايم فراگرفته

 هايي استباط به منجر اوموِلت، باب در ما پسند عوام علم از
 شوند مي زنده موجودات پيدايش و پيچيدگي علت باب در

 نظر به .است متفاوت ما كنوني علمي تصوير با اساساً كه
 باب در نتيس فلسفي هاي ديدگاه از سترگي بخش حتي

 اند سليمي عقل از ناشي تصادف، و علّيت چون مفاهيمي
 دنياي كار- و- ساز از ما دروني مدل اين حاصل خود كه

   .است پيرامون
 گيري نتيجه

 پذيرش و گسترش كه است اين گريزناپذير مسأله
 مجازي سپهر گسترش دليل به صرفاً علمي، هاي گزاره
 دارند جاي ما تسرش در نيروهايي بلكه است نشده مختل

 .كنند مي متمايل غيرعلمي توضيحات به را ما فعاالنه كه
 توصيف كه قالبي در طبيعي، علوم جمله كه نيست عجيب

 جهان پيدايش باب در رايج باورهاي و ها افسانه جايگزين
 چندان تمدن تاريخ با قياس در دهد، ارائه ها پديده علت و

 علم، هاي بهجن ترين ضدشهودي و نيستند سال و پرسن
  .ندهست نوپا بسيار زيستي، تكامل مانند
 تصور چراكه آيد، نظر به آور يأس گيري نتيجه چنين شايد
 نشود يافت آن در پسند عوام علم از ردي كه شهري آرمان

 بن و بيخ از آرزويي چنين نظرم به اما كند، مي ناممكن را
 گونه دستĤورد آن، نوي معناي در ، علم است؛ انگارانه ساده
 از بيرون انتزاعي قسمي به توانند نمي و است انسان

 عين در .دهد ادامه خود حيات به ما ذهن هاي محدوديت
 هاي مدل به ميل چرايي توصيف از كه زماني تا حال،

 ناتوان ما جهان هاي پديده تبيين در ضدعلمي و غيرعلمي
 از دسته آن پذيرش و گسترش به اميدي توان نمي باشيم،
 روي بر را ما گونه سرنوشت كه داشت را علمي هاي گزاره
  .زد خواهند رقم خاكي كره اين
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The Roots of Resisting Science 
Kalirad A. 

Theoretical Physics Institute, Tehran, I.R. of Iran 

Abstract 

In spite of our ceaseless progress in different areas of science, it seems like many still refuse to 
accept scientific propositions. Although, some of this resistance might be attributed to 
unfamiliarity with the basis of scientific propositions, there seem to be deeper reasons for this 
opposition. Here, I attempt to present a rough outline of the causes of opposing science and 
scientific propositions. This outline that might prove useful for scientists and the advocates of 
science.  
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 ي علم و شبه علمها تفاوت

  شبه علمشبه علمعلمعلم

  شوندشوند  ييممهاي مورد عالقه گزينش هاي مورد عالقه گزينش تنها يافتهتنها يافتهآيندآيندييممها نيز به حسابها نيز به حسابين يافتهين يافتهترتركوچككوچك

  داندداند  ييمممنتقدان را دسيسه گر و توطئه گر منتقدان را دسيسه گر و توطئه گر پذيردپذيردييمممنتقدان را با آغوش بازمنتقدان را با آغوش باز

  ي عمومي درمي آوردي عمومي درمي آوردهاها  رسانهرسانههمان اول سر از همان اول سر از شوندشوندييممو مجامع تخصصي بحثو مجامع تخصصي بحثهاهاژورنالژورنالابتدا در ابتدا در 

  هيچ نتيجه تكرارشدني وجود نداردهيچ نتيجه تكرارشدني وجود نداردنتايج قابل رسيدگي و بازبيني چندباره هستندنتايج قابل رسيدگي و بازبيني چندباره هستند

  مدعي است كه همه جا سودمند استمدعي است كه همه جا سودمند استادعاي مفيدبودنش محدود استادعاي مفيدبودنش محدود است

  كندكند  ييممبا ادعاي اثبات، اعتبار گدايي با ادعاي اثبات، اعتبار گدايي چيزي به اسم اثبات نداردچيزي به اسم اثبات ندارد

  عقايد ثابت و بدون تغييرعقايد ثابت و بدون تغييرعالقمند به تغيير در صورت يافتن شواهدعالقمند به تغيير در صورت يافتن شواهد

  بدون هيچ بررسي دقيقبدون هيچ بررسي دقيقهاي دقيق و كامالً بي رحمانههاي دقيق و كامالً بي رحمانهييبررسبررس

  تقريبي استتقريبي است  هاها  اندازهاندازههمههمهها دقيق استها دقيق استيرييريگگاندازهاندازه

  بر پايه شهادت افرادبر پايه شهادت افرادهاي قابل تكرارهاي قابل تكراريشيشآزماآزمابر پايهبر پايه


