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مطالب اين نشريه برگرفته از سايت گمانه دات کام می باشند.
بسياری از اين مطالب به کمک اعضا و همراهان »پيج ستاد مبارزه با چرنديات« در فيس بوک آماده شده اند. با سپاس از همه اين 
دوستان که دلشان برای روشنگری حقايق می تپد. و نيز تشکر ويژه از بزرگمهر حسين پور که زحمت طرح جلد اين شماره را بر عهده گرفتند.
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اجتماعی  فعال  و  مترجم  نویسنده،  فرجامی  محمود 
مقیم مالزی است. او چندی پیش کتاب »بیشعوری«  
صورت  به  و  نیافت  انتشار  اجازه  که  کرد  ترجمه  را 

اینترنتی به خوانندگان عرضه شد:
www.debsh.com/assholism

محمود فرجامی مدتی ست در وبسایت تهران رویوو 
که  می نویسد  »بیشعوری«  بنام  مقاالتی  مجموعه 

نوشته زیر با نام »بیشعوری مجازی« را برای این نشریه مناسب دانسته است:
بیشعور آدمیست خودخواه و سواستفاده چی که به حق دیگران کمترین اعتنایی 
ندارد. این امر از ایران تا سومالی و از آرژانتین تا ژاپن صادق است هرچند که 
جلوه های بروز آن در همه جا یکسان نیست. مثال در جایی که همگی به طور 
منظم و ماشین وار در صف می ایستند، کسی که همیشه جا می زند قطعا بیشعور 
زدن  جا  به جای حرکت زشت  بیشعور  دیگر،  جغرافیایی  در  که  حالی  در  است 
در صف )البته اگر در همچو مدینه ی فاضله ای اصال چیزی به معنای در صف 
تی ان تی،  با  انتحاری  حمله ی  یا  چماق  با  باشد(  داشته  خارجی  وجود  ایستادن 

دیگران را می تاراند تا هم به مقصود نایل آید و هم ثوابی هم برده باشد.
بیشعوری در فضای وب هم در بسیاری از موارد و خصوصیات در اساس مشابه با 

بیشعوری در فضای واقعی است اما جلوه های آن بعضا منحصربفرد است.
در فضای وب، که آزادی بی  سابقه ای در اختیار هر فرد گذاشته می شود، بیشعور 
فرصت می یابد تا با امکان پنهان کردن هویت خودش هرچقدر و به هر صورت 
که دوست دارد به مردم آزاری بپردازد. او می تواند با هویت مستعار اینجا و آنجا 
کامنت بگذارد و به نویسنده ی مطلبی که با هویت خودش مطلبی را منتشر کرده 
و مسئولیت آن را پذیرفته فحاشی کند و بهتان بزند. در چنین مواردی حتی نیازی 
نیست که مطلب خوانده شود، چون اصوال دغدغه ی یک بیشعور فهمیدن و نقد 
و حتی ناسزاگویی مبتنی بر یک مخالفت معقوالنه نیست. یک بیشعور موقعیتی 
یافته تا فارغ از هر مسئولیتی، هر چه دل تنگ )یا گشادش( می خواهد را بگوید و 
از آنجا که بیشعور است حتما باید از این موقعیت به احمقانه و مردم آزارانه ترین 

وجه استفاده کند.
همین بیشعور، با اندکی اعتماد به نفس بیشتر ـ واحیانا سوادی در حد نوشتن 
تولید  به  وب  فضای  روی  بر  و  یافته  ارتقا  ـ  فهم  قابل  پاراگراف  و  جمله   چند 
محتوا می پردازد. یعنی وبالگ می زند یا صفحه ای در یک شبکه اجتماعی درست 
می دهد.  انجام  بیشتری  مخاطبان  برای  را  پراکنی اش  لجن  بار  این  و  می کند 
از  درصد(   20 تقریب  )با  درصد   59.97 دقیق  طور  به  که  اینجاست  خوشمزه 

محتوای هتاکانه ی این قبیل بیشعوران، وارد کردن اتهام ترسویی و بی مسئولیتی 
به دیگرانی است که با هویت واقعی خود مشغول فعالیت در فضای مجازی و 
واقعی هستند. بهانه هم البته در کشوری مثل ایران یا ایرانیان خارج از آن معموال 

مهیاست: به خاطر مسائل امنیتی مجبور هستند!
البته بیشعورانی هم داریم که با نام و مشخصات واقعی خود در فضای وب مشغول 
مردم آزاری و گنده گویی هستند اما این امر فرق چندانی در اصل بیشعوری آنها 
ایجاد نمی کند: بیشعور به اعمال رذیالنه، خودخواهی فجیع، رفتار اهانت آمیز، 
شناخته  بیشعوری  به  هوایی اش  دو  و  بام  یک  معیارهای  و  مهوع  خرمردرندی 
نوع  که  )هرچند  مجازی.  یا  است  واقعی  عکسش  و  اسم  اینکه  نه  و  می شود 
واقعی اش به خاطر هرز نرفتن و مرجع ضمیر داشتن ناسزاها ترجیح داده می شود!( 
آنهایی که دفاع از عقاید دینی و هویت قومی خودشان را با هتاکی به سایرین 

انجام می دهند از همین دسته اند.
این شایع ترین نوع بیشعوری در فضای وب است اما تنها نوع آن نیست. فرستادن 
اسپم هم نوعی بیشعوری محسوب می شود. خود من تا به حال به اندازه کافی 
و  باکس  الرجر  فروش  پیغام های  پیتون،  مار  یا  فیلم  خرطوم  یک  رشد  برای 
بازکن،  منو  فریباجون،  از مهشید،  بزرگ کننده ی طبیعی و قرص معجزه کننده 
دیگه  تو  آخه المصب  )د  محسن  آناهیتا،  جووووون،  ستاره2013،  خبر،  آخرین 
چرا؟!(، عسل خانومی و موش موشک گرفته ام. هزاران پیام سیاسی و مقاومتی 
فرستاده  ما  میل باکس های  به  روزانه  و والیی که  و سلطنت طلبانه  راهبردی  و 
می شود را هم می توان در همین دسته قرار داد. چند بیشعور برای منافع اقتصادی، 
اجازه  خود  به  دارد!(،  دوست  را  شما  )خدا  معنوی شان  حتی  و  قومی  سیاسی، 
می دهند هر روز چیزهایی را برای هزاران هزار آدمی بفرستند که هیچ عالقه ای 
به آنها ندارند و اگر هم داشته باشند با یک جستجوی چند ثانیه ای در فضای وب، 

به محتوای مورد نظرشان می رسند.
در  را  بیشعوری  توام می شود  با حقه بازی  که  وقتی  بازدید هم  و  گدایی الیک 
فضای وب نمایش می دهد. از سایتهای زرد گرفته که با تیترهای “عکس لخت 
جنیفر لوپز” و “دوربین مخفی از استخر شنای زنانه” و “مهمانی خصوصی هدیه 
تهرانی” )همه ش هم دروغ المصبا!( سعی می کنند در مسابقه ی باال بردن هیت 
عقب نمانند تا صفحه های فیس بوکی با اسم های عجق وجق که برای گرفتن 
الیک بیشتر، هر روز عکس بچه مریض و بیچاره ای را دکان خود می کنند و از 
مردم می خواهند فالن قدر الیک بزنند تا بهمان موسسه خیریه به اینها کمک 

کند)!( از همین قماشند.
از  غریبی  تلفیق  اغلب  که  هستند  سیاسی  خبری  مثال  سایتهای  بدتر  اینها  از 
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بیشعوری و بی سوادی اند. در نسخه انقالبی والیی شان، چند بچه جایی نشسته اند 
و حرفهای درگوشی چند حاجی بازاری یا سردار سپاهی )اخیرا چندان فرقی با هم 
ندارند( که تازه اصلش هم چیزی جز مشتی خاله زنکی یا عمومردکی سیاسی 
نیست را به طور ناقص و با ادبیات غلط بر روی وب سایت هایشان که از طرف 
محافل امنیتی حمایت می شود منتشر می کنند. بچه هایی که فکر می کنند اگر 
هر  می توانند  بچسبانند  خودشان  اسم  به  را   ”… خبرنگار  گزارش  “به  عبارت 
خزعبالتی را ـ که غالبا هم کپی پیستی هستند ـ منتشر کنند و البد اسم کارشان 
هم خبرنگاری است. بیشتر این ها هم البته مثال سایر بیشعوران در فضای وب، 
“مجهول  البته  )و  می کنند  رشد  نامعلوم  هویتهای  و  مستعار  نامهای  سایه  در 
الهویه” را به عنوان فحش و بهتان برای دیگران به کار می برند!(. ورسیون های 
سلطنت طلب و مجاهد و چپی شان هم فرق چندانی با نسخه  ی انقالبی والیی 

ندارند جز اینکه سلطنت طلب و مجاهد و چپی  هستند!
و  بیشعوران  برای  نعمت  بزرگترین  انتشار جفنگ در فضای وب،  بودن  رایگان 
صادرکنندگان حرف مفت است و مشکل آنجا بیشتر می شود که با یک بیشعور در 
خارج از فضای وب هم سالم و علیکی داشته باشید )واقعا چرا؟(. در این صورت 

http://tehranreview.net/articles/13023

ابراز احساسات لوس  ملزم می شوید که عکس های خنک، شوخی های بی مزه، 
و سایر نوشته های بی ربط و بعضا توضیح آمیز او را ببینید و الیک بزنید و نظر 

مثبت خود را اعالم کنید.
بیشعوری تنها چیزی ست که در فضای مجازی بیش از فضای واقعی، واقعیت 

دارد. آلوده نشوید!
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راهنمای نظریه پردازان توطئه

مریم نظری نویسنده و استاد دانشگاه و فعال اجتماعی فضای پالس است، از او خواستیم درباره تئوری توطئه پرسیدیم و او یکی از مقاالت 
ترجمه شده اش را در اختیار ما گذاشت. آنچه می خوانید ترجمه مقاله ای از دکتر جان گارتنر است که در وبسایت »سایکولوژی تودی« 

منتشر شده است:

الکس جونز سعی می کند به ما هشدار دهد که یک سندیکای شیطانی از بانک داران کنترل 
اداره دنیا را به دست گرفته و او ایستاده تا همه را برای مقابله با حکمرانی توتالیترین آنها - 
نظم نوین جهانی- متحد کند.  فیلم اخیرش " فریب اوباما" که در آن مطرح شده اوباما دست 
نشانده بانکداران جنایت کار است، میلیون ها بازدید در یوتیوب داشته است. وقتی با او صحبت 
کردیم حدود دو ساعت درباره بازداشتگاه های سیاسی FEMA ، کودک ربایی در هالیبرتن 
، برنامه های اصالح نژادی دولت و موضعات بسیار دیگری یاوه سرایی کرد. وقتی از او درباره 
شواهدش برای سیسات های اصالح نژادی دولتی پرسیدم به یک یادداشت دولتی اشاره کرد 
وقتی آن را یافتم دیدم که یک گزارش سیاست گذاری طوالنی و خسته کننده معمولی است. 
وقتی من یافته هایم را با او درمیان گذاشتم تبدیل به یک ستیزه جو شد که با طعن و کنایه 

روانشناسان را عوامل کنترل اجتماعی نامید.

 تفکر توطئه در بین مردم بسیار رایج است. 69 درصد امریکایی ها باور دارند که جان اف 
کندی به خاطر یک دسیسه کشته شده، 42 درصد باور دارند باور دارند که دولت شواهد پرواز 
اجسام پرنده ناشناس را پنهان می کند و 36 درصد باور دارند که دولت امریکا در حوادث 11 

سپتامبر نقش داشته. 

همه ما درجاتی از تئوری توطئه را داریم ، مغز همه ما به گونه ای سیم کشی شده الگو ها را 
در محیط اطرافمان پیدا کنیم به خصوص آنهایی که می توانند تهدیدی برایمان باشند. و وقتی 
مسائل اشتباه می شود، به دنبال پیدا کردن مقصر هستیم و می خواهیم بدانیم که چه کسی 

یا چه چیزی پشت آن هست. 
در نمونه کالسیک ، استایل پارانویید در سیاست امریکا، ریچارد هافتستر مطرح می کند که 
تفکر توطئه  با احساس بیگانگی و درماندگی تغذیه می شود. تحقیقات از این تنوری حمایت 
می کنند. مارینا پاپ از دانشگاه نیومکزیکو یافته است که مردمی که تئوری توطئه را تایید می 
کنند معموال نسبت به جامعه بسیار حس بدبینی ، خشم و بیگانگی دارند و در برابر نیروهای 

بزرگ که زندگیشان را کنترل می کند حس درماندگی دارند. 

جونز ادعا می کرد کودکی خوب و ساده ای داشته اما من نمی توانم این چنین گذشته ای را 
برایش تایید کنم. وقتی از او خواستم اجازه مصاحبه با خانواده یا دوستان کودکیش را بدهد 
گفت که خانواده اش بسیار شخصی هستند ومایل نیست در دید عموم باشند و با هیچ یک از 
دوستان کودکیش در ارتباط نیست. و وقتی گفتم خودم می توانم دنبال آنها بگردم و پیدایشان 
کنم بسیار عصبانی شد و گفت حتی مطمئن نیست که بتواند اسم آنها را درست به یاد آورد 
و در عین حال من تا همین االن هم وقت زیادی از او گرفته ام و او این هفته 50-60 قرار 

مصاحبه دیگر ا هم رد کرده. 

توطئه  پردازان  نظریه  شده.  نمایی  بزرگ  بسیار  تعداد  این  طبعا 
معموال درباره خودشان تصویر بسیار بزرگ نمایی شده ای دارند.
 )Messiah Complex ( جونز هم عقده نجات دهنده بودن
را دارد این بزرگ نمایی معموال به عنوان دفاع در برابر حس بی 

قدرت بودنشان به کار گرفته می شود.  

حتی آدم های منطقی شکاک هم در این خطر هستند که وقتی 
حس عدم قدرت دارند نقاط جدی اشتباهی را به هم وصل کنند. 
در یک مطالعه، جنیفر ویتسن بیان می کند که مردمی که احساس 
می کنند که امور را در کنترل خودشان ندارند بیشتر در معرض این 
هستند که الگو های مشخص را در محرک های تصادفی ببینند. 

معتقدند  آنها  همه  توطئه هست.  پردازان  نظریه  اطالعات سالح 
. حقایق به روشنی توطئه ای  اند  باقی مردم مغزشویی شده  که 
که آنها باور دارند را نشان می دهند . در حالیکه همه ما عادت 
داریم اطالعات را به شکلی تغییر دهیم که با تصویر ادراکی پیش 
فرضمان هم خوان شود، نظریه پردازان توطئه در این مورد بسیار 
افراطی  تر هستند. آنها در برابر شواهد ایمن شده اند و اطالعات 
متناقط با فرض شان را یک بی ارزش می شمارند و یا آنها را نشانه 
این می دانند که دشمن بسیار باهوش است و می خواهد خواسته 

اش را با این اطالعات متناقض مخفی کند. 

شکاکیت  با  افرادی  از  ای  گسترده  طیف  توطئه  پردازان  نظریه 
مغزمان  شیمی  البته  و  گیرد  می  بر  در  را  ها  پارانویید  تا  جزئئ  
در این زمینه نقش دارد. وقتی بتوانیم الگو یابی کنیم و یا معانی 
افراد  گیریم.  می  را  تالش  این  پاداش  دوپامین  با  دریبابیم،  را 
معموال  افراد  این  دارند.  زیادی  بسیار  دوپامین  تولید  شیزوفرنیک 
بینند.  اتفاق های تصادفی نظم بسیار دقیق و معنا داری می  در 
بعضی ها حس می کنند توطئه های پیچیده را می بینند و برخی 
اما  هستند  مسخره  ها  داستان  این  هستند.  مسیح  که  دارند  باور 
دهند.  می  نشان  را  درونی  های  پیام  تعبیر  برای  را  مغز  تالش 
گیریم  می  پاداش  دوپامین  بیابیم  معنی  ها  پیام  این  برای  وقتی 
.برعکس سیستم دوپامین بی حس شده در معتاد ها که باعث می 
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شود چیزی برایشان مهم نباشد، افراد شیزوفرنیک  به خاطر باال بودن سطح نوروترنزمیتر ها 
باور دارند که همه چیز مهم و معنی دار است. یعنی چون به دوپامین اعتیاد دارند مغزشان به 
شدت دنیال این هست که همه چیز را مهم و معنا دار بیاید. سابقه فرگشتیمان، ما را بسیار 
حساس نسبت به خطرها کرده. اگر ما الگو های خطر در طبیعت را تشخیص نمی دادیم و از 
آنها اجتناب نمی کردیم شانسی برای بقا نداشتیم. این تشخیص الگو می توانست اشتباه باشد 
اما بهای عدم تشخیص بسیار سنگین تر بود. بنابراین ذهن ما عادت کرده که نسبت به دریافت 
و شناسایی الگو ها حساس باشد و بهای ریسک سبک تشخیص اشتباه را هم بپذیرد. .دوپامین 
نسبت سیگنال به نویز را در دریافت ما ازالگوها تغییر می دهد. وقتی دوپامین زیاد شود میزان 
الگویابی بیشتر می شود و با کم شدن دوپامین الگو یابی ضعیف تری خواهیم داشت. از طرفی 
این الگو ها همه منطبق با تصاویر از پیش ساخته در ذهن ما هستند بنابراین نحوه الگویابی در 
هر فرهنگی متفاوت است. آنچه نظریه پردازان توطئه در امریکا می بینند با آنچه دوستانشان 

منبع:
http://www.psychologytoday.com/articles/200909/field-guide-the-conspiracy-theorist-dark-minds

مریم نظری:
https://plus.google.com/u/105757695377945580698/0/posts

در آفریقا می بینند متفاوت هست زیرا فرهنگ و شرایط اجتماعی 
متفاوت تصاویر پیش ساخته متفاوتی در ذهنشان ساخته است و 

الگو ها با این تصاویر تطابق می یابند. 
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پایه گذاری پروژه هارپ به زمان جنگ سرد و استفاده ی نیروهای آمریکایی و 
شوروی از زیردریایی ها بازمیگردد. زیردریایی هایی که هرچه پایینتر میرفتند.از 
دید دشمن مخفی تر میشدند و از طرفی ارتباط با محیط خارج به علت عمق 
زیاد.برای خود زیردریایی هم سخت تر میشد. طبق پیشنهاد فیزیکدانی به نام 
)امواج  پایین  بسیار  فرکانس  با  امواجی  از  استفاده  کیریستوفیلوس.با  نیکوالس 
رادیویی( میشد با اشیای اعماق اقیانوسها بسیار راحتتر ارتباط برقرار کرد.همچنین 
عنوان  به  الکترونی  های  از جت  میتوان  شد  ثابت  میالدی  هشتاد  دهه ی  در 
آنتن مجازی برای ارتباط استفاده کرد. این دو ایده و تالش برای دستیابی به 

آنها.آغازکننده ی طراحی و ساخت پروژه ی هارپ بودند. 
با اتمام جنگ سرد.دیگر نیازی به ارتباط زیردریایی ها احساس نمیشد و از هارپ 
برای  عالی  آزمایشگاهی  عنوان  به  یونوسفر  ی  الیه  در  تحقیقات  انجام  برای 

آزمایش بر روی پالسما استفاده شد.
هارپ شامل یک رصدخانه و 180 آنتن هرکدام به ارتفاع 22 متر میباشد. نکته 
ی اول قابل توجه این است که هیچ چیز مخفیانه و دورافتاده ای به نام "هارپ" 
قابل  برای عموم  برای مدت محدودی  تابستان هرسال  در  ندارد. هارپ  وجود 
بازدید است و در سایر مواقع پذیرای دانشمندانی از سراسر دنیا میباشد. همچنین 
این  با  استنفورد.هاروارد.آالسکا.پنسیلوانیا.کورنل...  مانند  بسیاری  دانشگاههای 
پروژه همکاری دارند و اساتیدو دانشجویان معدودی به این پروژه کمک میکنند.
دارند.مانند  وجود  دنیا  سراسر  در  مشابهی  تحقیقاتی  های  همچنین.ایستگاه 
پورتو  در  "آرسیبو"  نروژ. رصدخانه  در  "ایسکات"  در روسیه.  "سورا"  تشکیالت 
ریکو و "هیپاس" در فیربنکس که توسط دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس اداره 
میشود. تنها برتری هارپ نسبت به سایر این مراکز گستره ی امواج قابل استفاده 
در آن است که از بین 2.8 تا 10 مگاهرتز قابلیت تغییر دارد. این مقدار برای مثال 

ایسکات 3.9 تا 8 مگاهرتز است. 
متاسفانه )!( هارپ قادر به ایجاد تغییر در آب و هوای زمین نمیباشد. فرکانس 
امواجی که هارپ تولید میکند.قابل جذب توسط تروپوسفر و استراتوسفر نیستند 
از آخرین الیه  باالتر  ارتفاعی بسیار  قابل جذب توسط یونوسفر. که در  و فقط 
ی مربوط به تغییرات آب وهوا  قرار دارد.هستند. امران عنان.پروفسور دانشگاه 
استنفورد که گروه تحقیقاتی اش با هارپ همکاری میکنند در این باره میگوید 
: " مطلقا هیچ راهی وجود ندارد که ما بتوانیم سیستم آب و هوایی زمین را به 
هم بزنیم. با وجود اینکه انرژی ای که هارپ تولید میکند بسیار زیاد است.این 
انرژی حتی قابل قیاس با انرژی رعد و برقها نیس. و در هرثانیه 50-100رعدو 

برق اتفاق می افتد."
که  شب  در  آید.  می  وجود  به  خورشید  تابش  توسط  روزانه  طور  به  یونوسفر 
ارتفاعاتی در حدود 350  تنها در  و  آید  پایین می  به شدت  یونیزه شدن  سطح 
کیلومتر یونها هنوز وجود دارند. در طول شب که یونوسفر در حداقل فعالیت خود 
است.هارپ قادر به ایجاد شفق های قطبی بسیار ضعیف است که به سختی با 
چشم غیرمسلح قابل رویت میباشند.و این نهایت قدرت هارپ است! آنتن های 
هارپ قادر به تولید امواج رادیویی با توان 3.6 میلیون وات میباشند.ولی شار این 
امواج در یونوسفر به 0.03 وات بر متر تقلیل می یابد که این مقدار صدها بار 
کمتر از انرژی ای است که یونوسفر از امواج خورشید دریافت میکند. به همین 
دلیل تاثیرات مصنوعی ایجاد شده توسط هارپ.در عرض تنها چند ثانیه توسط 

خورشید از بین میروند.
هدف فعلی هارپ چیست؟ سیگنالهای ارتباطی و مکانیابی برای طیف گسترده 
اتمسفر فرستاده میشوند. موشکها وابسته  از اهداف نظامی و غیرنظامی به  ای 
به مخابره ی پیامهای دیجیتالی هستند که میتوانند توسط علل مختلف طبیعی 
و مصنوعی تحت تاثیر قرار بگیرند یا حتی مختل شوند. سیستم جی.پی.اس و 
مخابرات رمزنگاری شده الزم است که در هر زمانی و تحت هر شرایط اتمسفری 
و الکترومغناطیسی کارایی خود را از دست ندهند. تحقیق بر روی این شرایط و 
چگونگی بهبود انتقال پیامها. دلیل اصلی سرمایه گذاری سازمانهایی مانند دارپا. 

نیروی هوایی ایاالت متحده.نیروی دریایی و غیره در این پروژه  است. 
تئوری توطئه خنده دار دیگری در ارتباط با هارپ.نسبت دادن آن به زلزله است.
به  است  موجود  باره  این  در  معموال  زیبا وجذابی که  فیلمهایی  و  ها  نوشته  در 
برانگیختگی جو در هنگام زلزله اشاره میشود و آن را به هارپ نسبت میدهند! 
پدیده ی برانگیختگی جو پیش از وقوع زلزله یک پدیده ی علمی  اثبات شده 
است و دلیل آن آزاد شدن الکترونهای آزاد)یونها( موجود در سنگهای زمین بر 
اثر فشار زیاد و تخلیه ی آنها به فضای بیرون و برانگیخته کردن مولکولهای هوا 
میباشد. اشاره به این نکته نیز بد نیست که ماکزیمم دامنه ی اندازه گیری شده 
امواج هارپ انعکاس یافته از یونوسفر به زمین در حدود یک میلیونیوم انرژی پس 

زمینه ی طبیعی زمین است.
به  پروژه ی هارپ  تئوری های مختلف چیست؟  این همه شایعه و  پس دلیل 
صورت مستقیم زیر نظر نیروی دریایی به کار خود ادامه میدهد و هرچیزی که 
دارپا.نیروی دریایی.نیروی هوایی و به طور کلی هر سازمان نظامی ای در آن 
بی  شایعات  ی  دره  اعماق  به  سقوط  به  محکوم  باشند.پیشاپیش  داشته  دست 

مخوفی  سالح  و  تکنولوژی  است.  خورده  گوشتان  به  »هارپ«  کلمه  البد  شما  همه 
که گفته میشود در اختیار دولت امریکاست. برنامه ی تحقیقاتی شفق قطبی فرکانس 
باال.پروژه ای که قادر است مغز انسانهارا کنترل کند.در هر نقطه ای از زمین که آمریکا 
اراده کند زلزله و سونامی و طوفان ایجاد کند و بیرحمانه صدها دلفین را بکشد و البته 

بسیاری از امور دیگر.

نمونه ی این ادعاها:
 http://www.shia-news.com/fa/pages/?cid=12663

اما هارپ چیست؟ از جمعی از محققان ایرانی اخترفیزیک در دانشگاه بن/آلمان خواستیم تا در اینباره آگاهمان کنند، آنچه میخوانید مقاله این بزرگواران است:
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برای  ای  پروژه  هارپ  اینکه  گرفتن  نظر  در  بدون  بنابراین  است.  عوام  پایان 
تحقیق بر روی یونوسفر باشد یا تنها در کار تولید اردک های پالستیکی برای 

حمام.سرنوشت تلخی برای آن از قبل معلوم بود!
اما دلیل دومی نیز برای این همه شایعه وجود دارد : فیزیکدانی به نام دکتر برنارد 
ایستالند. این داستان به اوایل  زمانهای اولیه ی ساخت هارپ باز میگردد.زمانی 
دکتر  و  شد  آالسکا  در  هارپ  تشکیالت  ساخت  ی  برنده  "آرکو"  شرکت  که 
ایستالند یکی از کارکنان این شرکت بود. دکتر ایستالند در سال های دهه ی 
هشتاد.یک سری اختراع های  احمقانه  در رابطه با کاربردهای یونوسفر.که یکی 
از آنها "ابزار و شیوه ها برای ایجاد تغییرات در اتمسفر.یونوسفر و مگنتوسفر"  را 
به ثبت رساند و پس از ساخته شدن هارپ.مدعی شد که این پروژه با استفاده از 
ایده های او ایجاد شده است و افکار او را دزدیده اند.او مدعی بود که پروژه ی 
هارپ مانندی میتواند با تبدیل گازطبیعی موجود در آالسکا به امواج مایکروویو 
و متالشی کردن موشکهای شوروی.به عنوان سپری دفاعی مورد استفاده قرار 
بگیرد!! ایده های او توسط گروه مشاوره ی دفاعی مورد بررسی قرار گرفت و با 
عنوان "ابلهانه" .منتفی اعالم شدند. ایستالند به علت ایده ها و نظرات افراطی 

خود از شرکت آرکو کنار گذاشته شد.
یکی از پرشورترین معترضان هارپ.نیک بگیچ.پسرعضو سابق کنگره است. او با 
نام "دکتر نیک بگیچ" مطلب مینویسد در حالیکه مدرک دکترای او در پزشکی 
او رسیده است و  از هند به  از دانشگاهی غیرمعتبر  سنتی است و توسط پست 
شامل هیچ درس گذرانده ای نمیباشد! بگیچ مدعی تعدادی از روش های انرژی 
درمانی نوین که خود اختراع کرده.میباشد! کتابهای او سرآغاز بسیاری از شایعات 

مربوط به هارپ است و ایده ی کنترل ذهن اولین بار توسط او منتشر شد. 

:منابع
http://www.haarp.alaska.edu/
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_
Auroral_Research_Program#cite_note-PopSci3-
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionospheric_heater
http://www.popsci.com/military-aviation-space/
article/06-2008/militarys-mystery-machine?page=1
http://www.nature.com/news/080423/2008/
full/452930a.html
http://skeptoid.com/episodes/4122
http://www.google.com/patents?vid=4686605
http://www.google.com/patents?vid=5038664
http://www.princeton.edu/~ipek/Ipek20%-NASA20%-
Freund20%etal202009%.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program#cite_note-PopSci3-
http://www.popsci.com/military-aviation-space/article/2008-06/militarys-mystery-machine


www.facebook.com/Mona.Borzouee.Fans
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در  عقیلی  شادمهر  اجرای  با  "تقدیر"  ترانه  پخش  از  پس 
خودم  نام  با  یعنی  ام؛  شده  "ممنوع االسم"  کاماًل  ایران 
این  از  بخشی  گرفتم،  فاصله  نشریات  از  ندارم.  فعالیت  حق 
موضوع خودخواسته بود، چون متاسفانه نسبت به گرایش های 
جنجال طلبانه  ژورنالیستی بدبینم. به راحتی با تغییر و حذف یک 
چیزی  می کنند،  ایجاد  جنجال  و  سوتفاهم  قول  نقل  از  کلمه 
نشریاتی  نظر من  از  که  به خصوص  فراری ام.  آن  از  من  که 
که اخبار موسیقی پاپ را پوشش می دهند با درجات متفاوت 
جسارتًا زردند! همیشه سعی کردم در جایگاهی بایستم که برای 
خط زدنم انصاف خودشان را زیر سئوال ببرند )منم اونکه میون 
شب ِ تیره/ نتونست هیچکی نادیده ام بگیره...( اما به هر حال 
متاسفم که بگویم این نگاه مردساالرانه ناگزیر دامنگیر فرهنگ 

ماست. اینگونه مونا برزویی منزوی شد...
نمی کردم،  منتشر  اینترنت  فضای  در  عکسی  خودم  از  سالها 
در  نمی شدم.  حاضر  هنری  جمع های  یا  استدیوها  در  معموال 
سایه و گمنامی کار میکردم، تا اینکه شنیدم خانمی از غیبت 
معرفی  من  نام  با  را  خودش  و  کرده  سواستفاده  من  خبری 
می کند و چون به چهره شناخته شده نبودم، حداقل در ابتدای 
کار توانسته بود نقشه اش را عملی کند و تا جایی پیش رفت که 

ناچار شدم به پیگیری قانونی تهدیدش کنم.
از  اتفاق برای جلوگیری از سواستفاده های مشابه  از این  بعد 
الک خودم بیرون آمدم. به پیشنهاد و ایده یکی از همکارانم 
معتبری ست؛ چند  فرد  ویدئو  زمینه کارگردانی موزیک  در  که 
نباید  آموختم که  عکس مناسب گرفتیم و منتشر شد. کم کم 
با جریان خط خوردن معمول یک دختر در جامعه ایرانی همراه 
شوم و نباید بیش از این خودسانسوری کنم. به خصوص که بر 
خالف تصورم؛ مردمی که شعرهای تو را دوست دارند گاهی 

مونا برزویی شاعر و ترانه سرای خوب کشورمان است که از او کارهای بسیاری با خوانندگان 
 ایرانی داخل و خارج شنیده ایم. از او درباره حضورش در دنیای مجازی و حواشی آن پرسیدیم.

کنجکاوند چهره تو را هم ببینند و حتی برایشان جالب است که 
با دنیای واقعی تو آشنا شوند. بسیاری در تصوراتشان شاعران 
را آدمهای تارک دنیا و ژولیده ای تصور میکنند یا تصوری که 

از سن و روحیات تو دارند اشتباه است.
فیس بوک  در  من  اطالع  بدون  که  دوستانی  از  مدتی  از  بعد 
اداره  از  بخشی  کردم  خواهش  بودند  ساخته  فن پیجی  برایم 
به  که  باشم  مطالبی  مسئول  خودم  تا  بسپارند  من  به  را  پیج 
نامم منتشر می شود. به این ترتیب کامال بی واسطه و بدون 
ارتباطم.  در  با مخاطبانم  از دستکاری شدن حرفهایم  نگرانی 
بسیاری تا قبل از حضور من در فیس بوک و معرفی کارهایم 
نمی دانستند من با اسامی مستعار در داخل کشور ترانه هایم را 
واگذار میکنم. فکر میکنم صفحه های اجتماعی نقش نشریات 
همین  به  امروز  ما  مولفان  از  .بسیاری  کردند  کمرنگ  را  زرد 
شکل بی نیاز از نشریات مختلف به معرفی آثار خود می پردازند. 
مهمترین نکته اش جلوگیری از شایعات مختلف راجع به اثر و 
مولف اثر است. ترانه سرایان ممنوع الفعالیتی مثل من به راحتی 
می توانند تمام قد از آثارشان دفاع کنند و رو در رو با مخاطبان 
به گفتگو بنشینند. مدتهاست من از این پنجره بی واسطه نقطه 
نظراتم را با دوستانم در میان می گذارم و به شوق همین مردمی 
که مشوق و منتقد و همراه من شده اند با وجود تمام مسائل به 

نوشتن ادامه می دهم.
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سید حمید رضا محمود زاده حسینی یکی از روحانیان فعال در فضای مجازی 
محسوب می شوند. ایشان متولد 1352 هستند و در سال 1370 خورشیدی به 
حوزه علمیه قم وارد شده اند. وی از شاگردان آیت اهلل جوادی آملی ، آیت اهلل 
شبیری زنجانی، آیت اهلل حائری و آیت اهلل مددی هستند. فعالیت خود را از سال 
72 در مرکز تحقیقات دارالحدیث به عنوان محقق آغاز کرده و در سال 76 به 
عنوان معاون اطالع رسانی همین مرکز منصوب شده اند. پس از آن به عنوان 
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم حدیث ، و سپس معاون پژوهشی آن 

اشتغال داشته اند.
ایشان از سال 82 به عنوان مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشکده علوم 
الکترونیکی  آموزش  مرکز  تاسیس  با   1387 سال  از  و  شده  منصوب  حدیث 

دانشکدۀ علوم حدیث با عنوان رئیس این مرکز به فعالیت خود ادامه داده اند.
ملی  رئیس سازمان  اطالعات  فناوری  به عنوان مشاور  نیز  تا 87  از  سال 84 

جوانان مشغول به کار بوده اند
هیئت  عضو  حدیث؛   و  قرآن  دانشگاه  در  تدریس  بر  عالوه  اکنون  هم  ایشان 
امنای »مجتمع آموزشی حضرت عبدالعظیم )علیه السالم(«، عضو هیئت    مدیره 
مؤسسه »آموزش شهر«، عضو »شورای عالی فرهنگی آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم علیه السالم« و رئیس »کارگروه تحلیل و بررسی   فرهنگی آستان 

مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السالم« هستند.
این روحانی حوزه علمیه قم، در عرصه فناوری اطالعات در مراکز مذهبی و دینی 

یکی از پیشروان و موسسان محسوب می شوند.
فعالیت های ایشان به شرح ذیل است :

	•تأسیس پایگاه مرکز تحقیقات دارالحدیث )www.hadith.net(  از 1376 
تا 1379 

1381  )http://kalaam.ir( نگارش وبالگ کالم اسالمی•	
	•دبیر جشنواره های الکترونیکی طوبی )www.toobaa.ir( از 1382 تا 1384 
www.qhu.( حدیث  علوم  دانشکده  اینترنتی  پایگاه  مدیریت  و  تأسیس  •	

ac.ir(  از 1382 تا 1390 
 )www.vu.qhu.ac.ir( تأسیس و مدیریت دانشکده مجازی علوم حدیث•	

از  1383 تا  1390
 www.payambar.ir  دبیر جشنوارۀ الکترونیکی پیامبر اعظم••	

موضوع  با   )www.taalim.ir( تعلیم  تخصصی  وبالگ  مدیریت  و  ایجاد  •	
یادگیری الکترونیکی از سال 1388

	•عضو    پیوسته انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران )یادا( از سال 1391
اطالعات  فناوری  کارکردهای  و  دینی  های  زمینه  در  آثاری  همچنین  ایشان 

نوشته اند .

ایشان در  با  تا  ایشان در دنیای مجازی ما را بر آن داشت  همین پیشرو بودن 
گفتگو  به  ایشان  تخصصی  زمینه  در  ساختگی  داستانهای  و  شایعات  خصوص 

بنشینیم

گفتگو با حجت االسالم حسينی؛
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• با توجه به ایرادهای این فضا اگراصل آنرا مثبت می دانید آیا 	
راهی برای کاهش مضرات آن می شناسید؟

همه ابزارها و فناوری هایی که بشر به  دست آورده و در مسیر پیشرفت خود به  
کار گرفته معموال با آسیب  ها و مشکالتی همراه بوده است. مهم  ترین عامل 
این مشکل، استفاده های نادرست و نشناختن فرهنگ صحیح بهره گیری از آن 
است. فناوری اطالعات و فضای مجازی هم آسیب ها و مشکالت فراوانی را به 
همراه دارد ولی باید توجه داشت که این آسیب  ها در ذات این فناوری نیست. 
چرا که فضای مجازی، جهانی جداگانه با اصول و ارزش هایی مستقل نبوده و 
همه فضاها وامکاناتش تنها در حد ابزارها و رسانه هایی است که درخدمت انسان  
قرارگرفته و دست  یابی او به اهداف وبرنامه  هایش را چه در جنبه مثبت و مفید و 
چه درابعاد منفی و مخرب، تسهیل کرده است. پس اگر آلودگی و مشکلی در آن 
دیده می شود به خاطرانگیزه ها و روحیات نادرست افرادی است که ازآن استفاده 
می کنند. لذا اگر بتوانیم با اهدافی خوب از این ابزارها استفاده کنیم و روحیات 

و نگاه کاربران این فضا رابهبود ببخشیم، بسیاری از مشکالت کاهش می یابد.

• به نظر شما به طور کلی شایعات و مطالب کذب از کجا نشات 	
می گیرند؟

رواج دروغ و مطالب بی اساس در میان مردم و پذیرفته شدن آن در افکار عمومی، 
ریشه ها و عوامل متعددی دارد؛ از مهم  ترین عوامل این ناهنجاری می توان به 
ناآگاهی، ضعف در اطالع  رسانی، زود باوری و شتابزدگی، بی اعتمادی به مراکز 
رسمی، نگرانی و احساس ناامنی، ضعف شخصیت، تعصب، میل به خودنمایی، 
حب و بغض، دسترسی نداشتن به نظر مخالف و نگاه یک  سویه به موضوعات 

اشاره کرد.

• میزان تقاضای جامعه چه تاثیری در ایجاد این شایعات دارند؟	
تبعیت می کنند. طبیعی  تقاضا  و  قانون عرضه  از  نیز  مسائل فکری و فرهنگی 
است که هر قدر آگاهی عمومی و احساس امنیت در جامعه کمتر باشد گرایش 
به مسائل سطحی و احساسی در میان مردم بیشتر می شود و بازار شایعات نیز 

داغ  تر خواهد بود.

• به صورت خاص شایعات مربوط به حوزه مذهب با چه اهدافی 	
ساخته و همه گیر می شوند؟

بیان شد در شایعات و خرافات مذهبی  برای عموم شایعه  ها  همه عواملی که 
اما در این زمینه، نقش برداشت  های نادرست و تعصب، بسیار  نیز وجود دارد. 
پررنگ  تر است. بسیاری تصور می کنند دین در نقطه مقابل عقل یا دست کم در 
منطقه ای آزاد از آن قرار دارد. این برداشت غلط سبب می شود وقتی با موضوعی 
مذهبی مواجه می شوند، ارزیابی عقالنی آن را نوعی بی احترامی به دین و مغایر با 
ایمان مذهبی به  شمار آورند. لذا هر مطلبی را در راستای گرایش های مذهبی خود 
احساس کنند، چشم و گوش بسته و کورکورانه می  پذیرند و این پذیرش را به 

• ازچه زمانی درشبکه ها و جوامع مجازی فعالیت می کنید؟	
از حدود سال  1374 که استفاده از اینترنت در ایران رواج پیدا کرد، سعی کرده ام 
از امکانات و ابزارهای این شبکه آگاهی بخش استفاده کنم. آن ایام در مؤسسه 
دارالحدیث قم به فعالیت های علمی و تحقیقاتی مشغول بودم و امکانات رایانه ای 
و به روز این مؤسسه کمک می کرد با دستاوردهای این فناوری بیشتر آشنا شوم.  
پایگاه  طراحی  و  کرده  ایجاد  را  اطالع رسانی  و  فرهنگی  معاونت   1376 سال  
اینترنتی دارالحدیث را در برنامه های اصلی این معاونت قرار دادم و تا زمانی که 
قم بودم،  مدیریت این پایگاه را بر عهده داشتم. سال  1379 به اصرار مسئوالن 
دانشکده علوم حدیث به تهران آمدم و در کنار مسئولیت های اجرایی، تدریس 
در این دانشکده را آغاز کردم. آن روزها تازه پدیده ای به اسم وبالگ در ایران 
مطرح و شناخته شده بود. من هم وبالگی به اسم »کالم اسالمی« را در سرویس 
پرشین بالگ ساخته و جزوه کالسی و تحقیقی دانشجویان را در آن ارائه می دادم. 
البته بعد از چند سال وب سایتی به نام »kalaam.ir « راه انداختم و مسائل 
اعتقادی را در آن منتشر کردم . از حدود سال  1381 موضوع آموزش الکترونیکی 
مجازی  دانشکده  راستا  این  در  نیز  ما  شد  مطرح  کشور  مهم  دانشگاه  چند  در 
 1384 سال   در  الکترونیکی  آموزش  مرکز  این  کردیم.  ایجاد  را  حدیث  علوم 
توانست مجوز وزارت علوم را کسب کند و تا کنون هزاران دانشجو به صورت 
رسمی و در عین حال مجازی در آن تحصیل کرده اند. تا سال 1390 به مدت 
هشت سال مسئولیت این دانشگاه مجازی را بر عهده داشتم. در همان دوران 
سایت تخصصی taalim.ir را در زمینه آموزش الکترونیکی راه اندازی کرده و 
همچنان یادداشت ها، اخبار و مطالب مرتبط با این موضوع را از طریق آن منتشر 
از مسئولیت دانشکده مجازی علوم حدیث، سعی  از کناره گیری  می کردم. پس 

کردم از امور اجرایی فاصله گرفته و به فعالیت های علمی و پژوهشی بپردازم.
عالوه بر اینها، بیش از هشت سال است که در شبکه های اجتماعی عضو شده  و 

در این فضا فعالیت می کنم.

• واقعی 	 جامعه  نماینده  حد  تا چه  مجازی  فضای  نظر شما  به 
ایران است؟

فضای مجازی، آیینه تمام  نمای جامعه ایرانی نیست. به  ویژه آنکه هنوز اقشار 
فراوانی از مردم ایران دسترسی مناسبی به این فضا ندارند و فرهنگ استفاده از 
این فضا نیز نهادینه نشده است. ولی به هر حال، بخش قابل توجهی از جمعیت 
فعال و مؤثر کشور در این فضا حضور دارند و بسیاری از واقعیت های جامعه را 

می توان در این فضا مشاهده کرد.

• ایرانی 	 برای جامعه  را  این پدیده های مجازی  آیا اصل وجود 
فرخنده می دانید یا نه؟

شبکه،  این  که  چرا  است؛  مفید  و  مبارک  بسیار  پدیده  این  اصل  تردید  بدون 
پنجره های فراوانی را به سوی آگاهی گشوده و پیوندهای خوبی را برقرار ساخته 

است.
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حساب دینداری می گذارند. این در حالی است که عقل همیشه و همه جا مالک 
اصلی شناخت و انسانیت ماست و اصل دین را نیز باید با همین مالک ارزیابی 
و انتخاب کرد. پیشوایان راستین اسالم نیز همواره بر اهمیت و تقدم عقل تأکید 
داشته و حتی با صراحت اعالم کرده اند اگر سخنی از ما نقل شد که با عقلتان 

سازگاری نداشت هرگز آن را نپذیرید.
به  افراد  تعصب  در  ریشه  که  دینی  بغض های  و  حب  و  منافع  دیگر،  سوی  از 
باورهایشان دارد موجب می شود برخی هر مطلبی را که به سود فرقه و گروه خود 
تشخیص می دهند، بدون بررسی، بازگو و منتشر کنند و همین امر به شایعات و 
خرافات دینی دامن می  زند. بگذریم از اینکه گاهی سودجویی ها و تعصبات باعث 

دروغ سازی و انتشار آگاهانه خرافات هستند.

• این 	 کاهش  به  جامعه  در  اینترنت  نفوذ  ضریب  شما  نظر  به 
می  آن  افزایش  برعکس،موجب  یا  کند  می  کمک  شایعات 

شود؟
اگر چه ممکن است همین شبکه به ابزاری برای ترویج شایعات تبدیل شود، ولی 
از آنجا که مهم ترین نقش اینترنت اطالع رسانی و آگاهی بخشی است، افزایش 
ضریب نفوذ آن در جامعه و در درازمدت موجب آگاهی بیشتر مردم و مصونیت 
آنها در برابر خرافات و شایعات خواهد شد. البته به هر اندازه بر کاربردهای علمی، 
آموزشی و پژوهشی این فضا افزوده شده و محتوای مفیدتری برای آن فراهم 

شود، سرعت این فرایند بیشتر خواهد بود.

• تقسیم 	 کلی  گروه  دو  به  توان  می  را  دین  حوزه  در  شایعات 
کرد؛ شایعاتی که به زعم منتشرکنندگان به نفع دین هستند 
و شایعاتی که علیه دینند . ما می بینیم که در این میان مراکز 
سازمان ها و سایت های مذهبی بیشتر به پاسخ دادن شبهات 
شایعات  کردن   رسوا  به  و  پرداخته   دوم  دسته  در  موجود 
دینی عالقه کمتری نشان می دهند. به نظر شما آیا این دسته 

خطری برای جامعه ندارند؟
تنها چیزی که به سود جامعه و انسان تمام می شود حقیقت است. تردیدی نباید 
داشت که دروغ، هر قدر هم که سودبخش به نظر برسد، در نهایت زیانش حتی 
برای کسانی که آن را به نفع خود می دانستند بیش از سود آن خواهد بود. دینی 
که با دروغ و خرافه ترویج شود بنایش بسیار سست است و با افزایش آگاهی ها 
و روشن شدن حقایق، پایه هایش فرو خواهد ریخت. سکوت در برابر خرافه یا 
دروغی که ظاهرا به نفع دین تمام شده یا ترویج این گونه مطالب خدمت به دین 

نیست و در واقع خیانت به اساس دینداری و انسانیت است.
جریان خورشیدگرفتگی در هنگام مرگ فرزند پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( 
و اعتراض آن حضرت به کسانی که این رخداد فلکی را با مصیبت ایشان مرتبط 

دانسته بودند، نمونه ای است که مسئولیت نهادهای دینی را در مقابله با خرافات 
به خوبی روشن می کند. بر اساس آنچه در منابع اسالمی آمده، هم زمانی این دو 
حادثه زمینه بسیار خوبی را برای افزایش ایمان و عالقه مردم به پیامبر خدا فراهم 
ساخته بود، اما ایشان با صراحت و قاطعیت اعالم کردند که خورشید و ماه برای 
مرگ کسی نمی گیرد. چرا که در نگاه ایشان حقیقت از هر مصلحتی باالتر بود و 

اساسا آیین اسالم معنایی جز تسلیم در برابر حقیقت ندارد.

• می خواهیم نظر شما را بدانیم : چرا گاهی رد کردن شایعات و 	
خرافات اینقدر خطرناک و طاقت  فرسا می شود؟ برای مثال رد 
این داستان که »ناسا معجزه شق القمر را تایید کرده است« 
برای ما بسیار هزینه  بر شد. درحالی که داستانی است  که 
منطق واضح و مشخص ندارد. در حالی که ناسا اساسا چنین 
چیزی را تایید نکرده  اما نویسندگان این مطلب هفته  ها بر 
سر این مسئله که آیا راجع به آن مطلبی بنویسند یا نه بحث 

و نگرانی داشتند.
دلیلش همان تعصب و برداشت های نادرست است. متاسفانه بسیاری از دینداران 
جز  معنایی  هیچ  پرستی  دین   شده اند.  پرستی  دین   دچار  خداپرستی  جای  به 
خودخواهی و هواپرستی ندارد. من اگر از دین و مرام خود به این خاطر دفاع کنم 
که عقیده ای را که من برگزیده ام باید حفظ شود، در واقع خودم را می  پرستم و 
فرقه و گروه و منافع خودم را ترجیح می دهم. ولی اگر باور و مذهبم را بر مبنای 
حقیقت انتخاب کرده باشم و خود را تسلیم حقیقت بدانم، از پذیرش آن نگران 

نمی شوم و آشکار شدن حقیقت را به سود دین واقعی و منطقی می دانم.
اعتقاد ما به معجزه شق القمر بر اساس نظر یا تأیید ناسا شکل نگرفته است و با 
تکذیب این مطلب هیچ خدشه ای بر آن وارد نمی شود. لذا هرگز نباید از روشن 
شدن چنین حقایقی ترسید. مضمون حدیثی از امام صادق )علیه السالم( این است 
که اگر کسی دین خود را بر اساس حرف این و آن و نگاه شخصیت ها به دست 
آورده باشد، همین حرف ها و شخصیت ها هم موجب از بین رفتن دین او خواهند 
شد. ولی کسی که دینش را از دالیل محکم به دست آورد، حتی اگر کوه ها از جا 

کنده شوند در دین او تزلزلی رخ نمی دهد.

• آیا داستان های دروغینی مانند شیعه شدن انیشتین یا نظریه 	
دین  و  دین  نفع  به  نهایت  در  را   … و  قرآن  عددی  اعجاز 

مداران نمی دانید؟
هر یک از این مسائل نیازمند بررسی دقیق علمی است و تا زمانی که درستی آنها 
با استدالل و استناد روشن نشده باشد، ترویج و تبلیغشان به زیان دین خواهد بود. 
البته باید دقت داشت که انکار یک نظریه علمی نیز نیازمند دلیل است. به هر 
حال تا زمانی که چیزی را نمی دانیم و نسبت به آن یقین نداریم نباید بازگو کنیم.
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• زیادی 	 بی اساس  داستانهای  و  شایعات  نیز  مقابل  طرف  از 
ساخته می شود؛ مثال همین داستان اخیری که درباره تابلویی 
بر سر چاه جمکران ساخته شده بود. به نظر شما این داستان 
این  می کنید  فکر  آیا  می شوند؟  ساخته  اهدافی  چه  با  ها 
افشا  آیا  رسید؟  خواهند   نظرشان  مورد  هدفی  به  اشخاص 

شدن آنها نتیجه عکس نخواهد داد؟
را  حقیقتی  کس  هر  ندارد.  اختصاص  مذاهب  و  ادیان  پیروان  به  تنها  تعصب، 
بپوشاند یا نادیده بگیرد متعصب است. متاسفانه بسیاری از مخالفان مذهب نیز 
در مخالفت و برخوردهایشان دچار تعصب و غرض  ورزی می شوند در این سو نیز 
حقیقت پوشیده نخواهد ماند و در نهایت نتیجه ای جز رسوایی نصیب دروغگویان 

نمی شود.

•   به نظر شما به عنوان یک فعال مذهبی  در جامعه مجازی 	
»صفحه ستاد مبارزه با چرندیات« تا چه میزان بی  طرف بوده 
است؟آیا موارد یا رویکرد خاصی هست که به نظرتان باید در 

آن تجدید نظر کند یا به اصالح آن بپردازد؟
اصل این ایده و تالش شما بسیار ارزشمند است. با توجه به اینکه تمامی مطالب 
این صفحه را بررسی نکرده ام نمی توانم قضاوت دقیقی درباره آن داشته باشم 
اما مجموعا نگاه منصفانه و حقیقت  جویانه این صفحه محسوس است. احترام 
به دیدگاه های گوناگون و پرهیز از توهین نیز از ویژگی های خوب گردانندگان 
این ستاد است. مسلما هر قدر بر مسائل علمی و تخصصی تمرکز پیدا کنید و از 
پرداختن به حاشیه ها و اموری که مأموریت اصلی این صفحه نیست بپرهیزید، 

موفقیت و مخاطب بیشتری را به دست خواهید آورد.
این نکته را نیز همیشه مد نظر داشته باشید که تالش برای رسیدن به حقیقت 
نیز  یافته اید  آنچه شما  بسا  نیست. چه  آن  به  کامل  معنای دست یابی  به  لزوما 
همچنان نیاز به نقد و بررسی و تکمیل داشته باشد. پس در بسیاری از موارد بهتر 
است از به کارگیری تعابیر قطعی و نهایی خودداری کنید و مثال بنویسید در اینباره 
تا کنون به مستندی دست نیافته ایم یا صحت این مطلب روشن نیست. چنین 

شیوه ای برای ترویج فرهنگ حقیقت جویی مؤثرتر خواهد بود.

• در فضای مجازی )مخصوصا گوگل پالس( شاهد این هستیم 	
که مخالفان یکدیگر را مسدود )بالک(  می کنند تا حتی حرفهای 

یکدیگر را نشنوند. به نظر شما آینده به کدام سمت برود بهتر 
است : حذف کامل مخالفان طرز فکر شما و طرفدارانتان یا 
رسیدن به یک جامعه با قدرت تحمل یکدیگر؟ اگر چه منظور 
این سوال طرف دیگر این داستان هم بوده و در صورت امکان 
پاسخ آنها راخواهیم گرفت . آیا اصوال احتمال اینکه بتوانند در 
فضای مجازی با یکدیگر گفتگو کرده و به یک تفاهم احترام 

آمیز برسند وجود دارد؟
نشانه ضعف  با نظرات متفاوت،  برای سرکوب مخالفان و مواجه نشدن  تالش 
انسان و مانع از رشد و پیشرفت اوست. خردمندانه  ترین روش زندگی این است 
که آدمی همواره با دیدگاه های گوناگون مواجه باشد و از میان آنها بهترین را 
انتخاب کند. خداوند متعال در قرآن به افرادی که سخنان گوناگون را می شنوند 
و از میان آنها بهترینش را برمی گزینند بشارت می دهد و آنان را صاحبان خرد 
معرفی  می کند. امیدوارم روزی فرا رسد که یکدیگر را بیشتر تحمل کنیم و گفتگو 

را مبنای هم زیستی و وسیله ای برای رشد و پیشرفت خود قرار دهیم
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دسامبر  روز 21  در  ایرانیان  از  بزرگی   ِ گروه  که  اتفاق  این  از 
خاطره ای  گذاشته اند،  »توهین آمیز«  نظرات  ناسا  صفحه ی  در 
رفتن،  لینک  به  لینک  از  با  و  گوگل   ِ مدد  به  داشتم.  نادقیق 
این و  این نظرات را خواندم )مثال  از  نشستم و چند مجموعه 
این(. تالش کردم تصویری از وضعیت ذهنی نظرگذاران پیدا 

کنم.
را تکرار کرده بودند. مثال  افراد نظرات یکسانی  بود که  روشن 
روز 23 دسامبر یک نفر با فاصله ی یک دقیقه زیر دو پست، 
که در روزهای 20 و 21 دسامبر ارسال شده بودند، نظر یکسانی 

را نوشته بود،
...اینااگه میفهمیدن ... بجاي اینکه قرآن روبسوزونن اونو مطالعه 
میکردن ومیفهمیدن که1300سال پیش قرآن هم درموردپایان 

دنیا )حرف زده(... زنده بادهمه ي ایراني هاي باغیرت
عالوه بر این، گاهی افراد ِ متفاوتی هم نظر بودند. مثال دو نفر 

در زمان های متفاوتی این نظر را نوشته بودند،
خیلی جالبه وقتی ایرانی را تروریست خطاب میکنند هیچ کس اهمیت نمی دهد... اما وقتی به رییس جمهور 

امریکا یا ناسا اهانت میشه همه رگ غیرتشون قلمبه میشه...
این جا دیگر انتقاد صرفا متوجه ناسا نبود. دیگرانی هم که به زبان فارسی و یا انگلیسی به این رفتار مجازی 

خرده گرفته بودند حاال شریک جرم شناخته می شدند. 
افراد  این نظر توسط  این طور دسته بندی می کرد.  را  ناسا  به  معترض   ِ ایرانیان  تکرارشده ی دیگری،   ِِ نظر 

مختلفی گذاشته شده بود،
...وقتی به پروفایل این افرادی که اینگونه بی ادب و با نفرت صحبت می کنند نگاه می کنی، متوجه می 
شوی که تنفر این افراد ، تنها به کشورهای غربی محدود نمی شود ... این افراد ... عکس مذهبی ... و یا 
عکس رهبر جمهوری اسالمی را در کاور خود دارند و ... گویا پروفایل ها در چند روز قبل ساخته شده اند... 
اغلب این پروفایل ها تقلبی می باشند و برای حمایت از سیستم دیکتاتوری ایران درست شده اند...  من 

شخصا به همراه تمام دوستان ایرانی که پروفایل " واقعی" دارند عذر خواهی می کنم...
یکی از نظرگذارانِ  معترض به ناسا را دنبال کردم. پسر بیست و چندساله ای به نظر می رسید که تیم سپاهان 
را دوست دارد و چند هفته پیش عکس سردر فیس بوکش را به این تغییر داده بود »بازگشت روزهای خوب 
ایران تولدت مبارک«. یکی برایش نظر گذاشته بود »مبارکه، فقط خدا کنه توزرد از آب  پس از 8 سال، 

درنیاد«.
بعد از این مرورِ  سردستیِ  نظرات، به این سوال رسیدم که شاید چیزی که جلوی چشم ام است، دقیقا کارکرد 
ِ ساده ای نیست که به شبکه های اجتماعی نسبت می دهیم. این که کسی، این جا ناسا، مطلبی را می نویسد 
و دیگران با او وارد گفتگو می شوند دقیقا اتفاقی نبود که به نظر می رسید افتاده است. تکرار نظرات یک فرد 
در صفحه ی  که  اتفاقی  نظرم  به  نیست.  گفتگو  نظرات، خاصیت  و قرض گرفته شدن  در صفحات مختلف 
ناسا افتاده بود همهمه بود. فریادکشیدن بود. تظاهرات خیابانی بود. که هرکس چیزی می گوید و حرفی که 
بیشتر باب دِل جمعیت است، و البته آهنگین است، در دهان های بیشتری می افتد و جمعیت آن را تکرار 
می کند. اتفاقی که در صفحه ی ناسا افتاده بود را از این جنس می دیدم. انگار جمعیت، این صفحه ی مجازی 
را جایگزین ساختمان فرضی دفتر مرکزی ناسا در تهران گرفته بودند و با بلندگو و طبل شان خیابان را بند 

آورده بودند.



این اشتباه ِ دل فریبی است که کسی که به دلیل واهی به ساختمانی حمله کرده است را از جمع جدا کنیم، 
محتوای جمجمه اش را سالخی کنیم، و برایش صفت ردیف کنیم. هوچی گر، بی فرهنگ، شلوغ باز، و صفات 
دیگری برای این مواقع ساخته شده اند و دردسترس هستند. کار سخت تر این است که پسری که تیم سپاهان 
را دوست دارد و به حسن روحانی دل بسته است را در متن اتفاق ببینیم. سوال ِ مهم این است که این آدم 
و آدم ِ دیگری که از ناسا عذرخواهی می کند و دیگری که وارد این اتفاق نمی شود، هریک در چه وضعیتی 
بوده اند، در چه رفتار جمعی گرفتار شده اند، چرا به آن پیوسته اند، و چگونه می شود با آن ها وارد گفتگو شد؟ 

این کار ِ سخت تری است که می شود به حاصل ِ آن امید بست.
تالش کردم برای این اتفاق یک فرضیه پیشنهاد بدهم.  بوضوح رد و تکمیل این فرضیه محتاج بررسی ِ 

دقیق تر و شکافتن ِ اتفاق توسط اهل فن است.
بسته بودن فضای گفتگو در ایران و ممکن بودن بسیاری از رفتارهای ممنوعه در فضای مجازی، منجر به یک 
وضعیت نامتقارن شده است. زندگی در فضای فیزیکی فارسی زبان و فضای سایبری فارسی زبان در چهارچوب 
قراردادهایی اتفاق می افتند که بسیاری اوقات با هم در تناقض هستند. کسی که در خیابان راه می رود می تواند 
از راه مانیتور به  از خیابان وارد خانه شود و  یا  تله پورت شود،  تلفن همراهش را دربیاورد و به فضای دوم 
فضای مجازی برود. هرقدر که فضای حقیقی در احاطه ی پلیس است، فضای مجازی ولنگار است. کافی 
است بلد باشی به مدد VPN وارد فیس بوک شوی تا چهارچوب های نظارتی فروبریزند. اما بندهای بیرونی 
فقط محدود به فشارهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ِ داخلی نمی شوند. گرانی، تحریم ها، و تهدید جنگ 
همه مولفه هایی از چهارچوبی هستند که در دنیای فیزیکی روی شانه ها سنگینی می کنند. در فضای مجازی 
خبری از این محدودیت ها نیست. آزادی در فضای مجازی در مقایسه با بندگی در فضای حقیقی دوچندان 
جذاب می نماید. درچنین وضعیتی نباید مایه ی شگفتی باشد که صفحه ی فیس بوک ناسا آماج ِ سنگسار قرار 
می گیرد. اینجا ناسا چندان موضوعیتی ندارد. مهم پیدا کردن چیزی از دنیای بیرون است که بتوان به آن 
تاخت و آن را کوفت و گردش جمع شد و هویت جمعی گرفت و با »دیگری« جنگید. این دیگری، هرکسی 

است که با ناسا ربطی دارد و هر کسی که به لگدزدن به ناسا اعتراض کند.
سوالِ  مهم این است که این فرضیه چقدر قابل دفاع است. سوالِ  مهم تر این است که درچنین فضایی از چه 

راهی باید وارد شد و چگونه می توان عامل تغییر بود.

آرش کمانگیر- آگست 2013/مرداد 1392
arash@kamangir.net
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مقدمه: اسلکتیویزم )Slacktivism( یا مبارزه از زیر لحاف یکی از روش های محبوب مبارزه در بین کاربران شبکه های اجتماعی است 
که صدها نمونه آن را می توان در فیس بوک مشاهده کرد. در این روش کاربران با الیک زدن یک تصویر، صفحه و یا تغییر عکس 
پروفایل خودشان فکر می کنند که کار بزرگی انجام داده اند. به عنوان مثال فکر می کنند که با الیک کردن یک عکس، جان کودک داخل 

آن عکس را نجات داده اند

این روزها فیس بوک محبوب ترین شبکه اجتماعی در میان کاربران اینترنت است 
و شاهد آن را نیز می تواند تعداد کاربران آن دانست که هم اکنون 1 میلیارد و 

150 میلیون کاربر است.

با این رشد پدیده های مختلفی در میان کاربران این شبکه اجتماعی ظهور پیدا 
کرد که یکی از آنها مورد پسند قرار دادن یا همان الیک کردن تصاویر مختلف 
به  ایرانی  کاربران  میان  در  که  اتفاقی  است!  دیگران  به  با هدف کمک کردن 
اتفاقی  به  را  آن  موارد  برخی  در  که  گونه ای  به  کرد  ظهور  مختلف  شیوه های 

خنده دار تبدیل کرده است.

برای درک بهتر این داستان بد نیست که اول به جنبه خنده دار و مضحک داستان 
بپردازیم و بعد از آن به سراغ کمپین یونیسف در می رویم تا این نکته را بیان کنیم 
که با الیک کردن، نظر گذاشتن و یا به اشتراک گذاشتن یک عکس شما هیچ 

کمکی به دیگران نمی کنید!
الیک کنید، نظر بگذارید، تا اتفاقی در تصویر بیافتد!

از  برخی  و  بود  اهمیت  دارای  وبالگ  بازدیدکنندگان  تعداد  افزایش  زمانی 
وبالگ نویسان برای افزایش بازدیدکنندگان خود دست به هر ترفندی می زنند و 
با ظهور شبکه های اجتماعی،  تعداد الیک ها یا دنبال کنندگان به دغدغه ای مهم 
تبدیل شده است. دغدغه ای که این روزها برای خودش بازار سیاهی ایجاد کرده 
است و افراد می توانند با پرداخت پولی تعداد دنبال کنندگان یا الیک های خود را 
افزایش دهند. مثال اگر شما بخواهید که تعداد الیک های فیس بوک خود را به 
میزان 10 هزار الیک افزایش دهید، با پرداخت مبلغی 367 دالر می توانید این 

کار را در کمتر از چند دقیقه انجام دهید!

در این میان صاحبان صفحه های فیس بوک فارسی روش های خاص خود را برای 
جمع کردن الیک و بیشتر دیده شدن دارند که آنها را باید روش هایی مضحک و 

خنده دار دانست. مثال تصویر زیر نمونه ای از این نوع روش هاست:
 

در این روش صاحبان صفحه برای آنکه مطلب شان توسط تعداد بیشتری از افراد 
دیده شود، از مخاطبان خود می خواهند که چند کار مختلف را انجام دهند تا شاید 

امین ثابتی
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اتفاقی در تصویر بیافتد. مثال در تصویر باال صاحب صفحه ای ابتدا از مخاطبان 
خود می خواهد که تصویر را الیک و سپس واژه Fall را به عنوان نظر بگذارند 

و ببینند که آیا اتفاقی می افتد یا نه. 

همانگونه که مشاهده می کند حدود 4000 نفر بدون آنکه لحظه ای فکر کنند این 
مطلب را الیک و در بخش نظرات هم واژه Fall را نوشته اند به امید آنکه ای 

اتفاقی بیافتد.

با الیک کردن جان کسی را نجات نمی دهید!
داستان جمع آوری الیک به بهانه کمک به کودکان و انجام کارهای خیرخواهانه 
آنقدرها از سوی کاربران فیس بوک جدی گرفته و مورد سوء استفاده قرار گرفت 
که سازمان یونیسف سرانجام در اوایل سال جاری به آن واکنش نشان داد و یک 

کمپین برای اطالع رسانی در این زمینه راه اندازی کرد. 
 

کرده  طراحی  را  آن  سوئد  در  یونیسف  سازمان  که  است  پوستری  باال  تصویر 
کردن صفحه ها  داستان الیک  با  را  فیس بوک  کاربران  تکلیف  آن  در  و  است 
را  به دیگران  امید کمک  به  این شبکه اجتماعی  بر روی  و پست های مختلف 
مشخص کرده است: »»ما را بر روی فیس بوک الیک کنید، و ما صفر بچه را بر 

علیه فلج اطفال واکسن خواهیم کرد.«

با خواندن پیام این پوستر هم اکنون باید این نکته روشن شده باشد که الیک 
جز  فردی  هیچ  به  اجتماعی  شبکه های  روی  بر  فعالیت ها  دست  این  و  کردن 
خودتان کمک نمی کند زیرا شما با الیک کردن یک پست احساس خوبی پیدا 
می کنید و فکر می کنید که هم اکنون الیک شما باعث نجات زندگی چند انسان 

یا بهتر شدن وضعیت زندگی آنها شده است.

صاحبان  چرا  پس  که  بیاید  پیش  شما  برای  سوال  این  شاید  نمونه  دو  این  با 
صفحه های مختلف درخواست الیک، نظر گذاشتن و یا به اشتراک گذاری یک 

مطلب را از مخاطبان خود می کنند.

الیک را بزن، تا من بیشتر دیده شوم
به طور کلی زمانی که شما یک مطلب را الیک بزنید، بر روی آن نظر خودتان را 
اعالم کنید و یا آن را با دیگران به اشتراک بگذارید، دوستان شما نیز آن مطلب 
و  بیشتر  آن صفحه/مطلب  دیده شدن  این صورت شانس  به  و  دید  را خواهند 

بیشتر می شود که در نهایت باعث افزایش تعداد الیک های آن صفحه می شود.

را  آن  مهمترین  که  دارد  صفحه  صاحب  برای  مختلفی  مزیت های  اتفاق  این 
براساس  افراد  موارد  برخی  در  که  گونه ای  به  دانست  اقتصادی  مزیت  می توان 

تعداد الیک هایی که صفحه یشان دارد، آن صفحه را به فروش می رسانند.

فیس بوک،  مانند  اجتماعی  کاربر شبکه های  عنوان یک  به  آنکه  خالصه کالم 
مسئولیت های مختلفی بر عهده ماست که مهمترین آن اطالع رسانی درست و 
دقت در اخباری است که بر روی حساب خود منتشر می کنیم. از همین رو همواره 
باشید که شرکت های بزرگی مانند فیس بوک برای الیک ها و  به خاطر داشته 
فعالیت های شما نه تنها پولی به جایی پرداخت نمی کنند، بلکه سعی می کنند که 

از آنها پولی هم دربیاورند.

صاحبان  به  تنها  و  ندارد  کاربردی  دیگران  به  کمک  برای  شما  الیک های 
صفحه های مختلف فیس بوک کمک می کنند تا در صورت تمایل، آن صفحه را 

با قیمت بهتری به دیگران بفروشند.
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باورهای غلط و شایع درمورد امواج رادیویی :

آیا امواج موبایل باعث ایجاد تومورهای مغزی می شود؟  .1
آیا امواج موبایل . دکل های مخابراتی و WiFi در بروز سرطان پروستات و سینه تاثیر دارند؟  .2

آیا امواج موبایل در ناباروری موثرند؟  .3
آیا متخصصان رادیولوژی و کسانی که در معرض اشعه قرار دارند دخترزا هستند؟!  .4

آیا مایکروویو ها مواد غذایی را سرطان زا می کنند؟  .5
آیا pace maker ها محدودیت استفاده از مایکرویو ها و امواج رادیویی ایجاد می کنند؟  .6

دولت  توسط  اطالعاتی  سانسور  جنگ  در  که  ای  ماهواره  های  پارازیت  آیا  استفاده می شوند سرطان زا هستند؟7. 

از بین 7 سوال باال فقط پاسخ سوال 3 مثبت است وبقیه موارد تا امروز 
برای  مستند  دالیل  یا  شده  رد  علمی  نظر  از  یا  میالدی   2013 یعنی 

اثباتشان به میزان کافی و قابل تعمیم در همه موارد وجود ندارد. 

امواج موبایل و تومورهای مغزی : تلفن هاي موبایل از فرکانس هاي  
امواج غیر یونیزان رادیویي با انرژي سطح پایین استفاده مي کنند. تاکنون 
مشاهده نشده است که قرار گرفتن در معرض فرکانس هاي رادیویي با 
انرژي سطح پایین باعث بروز مشکالتي در سالمتي شود. از نظر سازمان 
غذا و دارو )FDA( و کمیته ارتباطات فدرال )FCC( معیار اندازه گیری 
 Specific Absorbtion یا SAR قرارگرفتن در مقابل این امواج با
Rate   سنجیده می شود که حد مجاز آن برای کمپانی های سازنده 
به  ملزم  ها  کمپانی  تمام  و  شده  تعیین  وات   1.6 موبایل  های  گوشی 
 Sony Ericson رعایت آن هستند. در این میان برند هایی از جمله
Satio و   HTC Desire  هرچند استاندارد تعیین شده را رعایت 
کرده اند اما در لیست گوشی هایی که بیشترین میزان خطر جذب امواج 
را دارند به ترتیب در رتبه اول تا دوازدهم قرار گرفته اند. این در حالی 
از برند های پرفروش و محبوبی همچون  است که در فهرست مذکور 
Nokia. Samsung . iPhone  که تعداد قابل توجهی از جامعه را 

پوشش میدهند  نامی برده نشده است.
 با این حال برخالف جنبش اخیری که به منظور معرفی موبایل به عنوان 
یکی از عوامل سرطان زا آغاز شده،  دانشمندان به تازگی شواهدی به 
دست آورده اند که احتمال وجود رابطه میان کاربرد تلفن همراه و ایجاد 

تومورهای مغزی را کمرنگ تر کرده است.

گرد آوری: دکتر میثم مجری - دکتر مرجان واعظی
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همچنین مشخص شده  که تلفن های همراه مکانیزم بیولوژیکی الزم را برای 
سیگنالهای  معرض  در  گرفتن  قرار  از  ناشی  مغزی  تومورهای  به  افراد  ابتالی 
رادیویی موبایل ندارند. به گفته محققان با وجود اینکه هنوز از قطعیت شواهد 
تاثیر  اما اکثریت این شواهد علیه فرضیه  به دست آمده اطمینان حاصل نشده 
موبایل بر ابتال به تومورهای مغزی هستند . نتایج این بازبینی درست دو ماه پس 
از انتشار گزارش آژانس بین المللی تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی) 
WHO( که در آن  تلفن همراه را به عنوان یکی از عوامل احتمالی ابتالی 
انسان به سرطان دانسته منتشر شده است. با این حال موسسه مطالعات سرطان 
بریتانیا که هدایت این تحقیقات جدید را به عهده داشت معتقد است که این دو 
رویکرد با یکدیگر تناقض نداشته و هدف آژانس بین المللی سرطان قرار دادن 
موبایل در دسته خطرهای قابل پیش بینی بوده است. هم چنین گزارش اخیر 
از  )National Cancer Institute( حاکی  انجمن ملی سرطان  روزنامه 
با   ( با سرطان چشم  تلفن همراه  از گوشی های  ناشی  این است که تشعشعات 
نام علمی uveal melanoma ( ارتباطی نداشته و هیچ گونه مدرکی دال بر 

ادعا در دست نیست.
 مطالعات متعدد آژانس بین المللی سرطان بر ارتباط استفاده از تلفن های همراه با 
گلیوما و تومورهای مغزی غیرسرطانی مانند تومور عصب شنوایی و تومور های 
غدد بزاقی نشان داده که چنین امکانی محدود و غیر قابل استناد است لذا این 
نوع از امواج الکترومغناطیسی و فرکانس های رادیویی مشابه را به عنوان »احتماال 

سرطان زا« طبقه بندی کرده اند.
البته  نباید این نکته را از یاد برد که ورود تکنولوژی موبایل به جوامع انسانی و 
همه گیر شدن آن مقارن با پیشرفت چشمگیر روش های تشخیصی و غربالگری 
آگاهی  و  پزشکی  مراقبت های  به  مردم  دسترسی  وافزایش  است  بوده  پزشکی 
پژوهشی  مورد خطاهای  در  قضاوت  هنگام  باید  را  »آمار سرطان ها«  از  بیشتر 

مطالعات انجام شده در نظر داشت
ا در سالهای اخیر موبایل در معرض دو اتهام جدید نیز قرار گرفته است: الف( 

ایجاد سرطان بیضه ب( ناباروری در مردان.
اتهام اول هنگامی تقویت شد که پژوهشگران مطالعات اپیدمیولوژیک دریافتند 
افراد  اغلب  است و چون  بیضۀ چپ  از  اندکی شایعتر  راست  بیضۀ  که سرطان 
جامعه راست دست هستند و موبایل را در جیب راست شلوار قرار داده یا کیف 
موبایل را در سمت راست کمربند جای می دهند ، احتمال نقش  تلفن همراه را  

شیوع این بیماری افزایش داد.
اگرچه برخی از این مطالعات، موبایل را در ایجاد انواعی از سرطان بیضه ٬ به 
ویژه سمینوم مقصر دانسته است اما در مجموع ، اکثر مقاالت معتبر وجود چنین 
زمینه   این  در  قضاوت  که   اند  کرده  خاطرنشان  و  دانسته  مردود  را  ای  رابطه 
مطالعات بیشتر و زمان طوالنی تری را می طلبد.  هم چنین به نظر می رسد که 
شیوع سرطان بیضه راست  ارتباطی با محل قرار گرفتن موبایل نداشته و بیشتر 
به علت شیوع بیشتر بیضۀ نزول نکرده در سمت راست است که یکی از ریسک 

فاکتورهای ابتال به سرطان بیضه است.
اتهام دوم زمانی مطرح شد که مطالعات اپیدمیولوژیک نشان دادند که ناباروری 
در  اسپرم  تعداد  متوسط  و  بوده  افزایش  به  رو  جوامع  اکثر  مردان  جمعیت  در 
واحد حجم مایع منی  رو به کاهش است. طبیعی است که در چنین موقعیتی 
تکنولوژیهای جدید زندگی امروز ازجمله امواج رادیوفرکونسی)مثل امواج موبایل 

و پارازیتهای ماهواره ای( را یکی از متهمان ردیف اول بدانند
نتیجه مطالعات سال 2010 که در هند صورت گرفت نشان می دهد در موشهای 
نری که  35 روز متوالی به مدت روزی دو ساعت و نیم در مجاورت امواج موبایل 
از فاصلۀ نزدیک قرار گرفتند، تعداد اسپرم به طور قابل توجهی کم شده است 
.مطالعات دیگری که در امریکا، انگلستان،لهستان و ژاپن انجام شده اثرات سوء 

امواج موبایل بر اسپرم سازی در حیوانات را نشان داده است.
بررسی مشابهی بر روی انسانها نشان داده است که در کسانی که عادت دارند 
موبایل را روزانه به مدت بیش از 2 ساعت در جیب شلوار خود بگذارند نسبت به 
کسانی که موبایل را در کیف دستی یا جیب پیراهن خود می گذارند ، تعداد اسپرم 

ها و میزان تحرکشان در واحد حجم مایع منی کمتر است.
اسپرم  کاهش  در  موبایل  اثرات  هنوز  که  اند  داده  نشان  مقاالت  برخی  اگرچه 
انجام شده  مطالعات  اغلب  اما  تایید کرد  کامال   توان  نمی  را  انسان  در  سازی 
بر روی انسانها و حیوانات ، بر کاهش »حرکت« اسپرمها در اثر تماس نزدیک 
مانند  اسپرم  اندکسهای  بر سایر  راثر  اند.این ت  موبایل صحه گذاشته  امواج  با 
»تعداد« کل اسپرمها،»شکل« اسپرمها و »تعداد اسپرمهای زنده«در واحد حجم 

منی نیز در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است.
در مورد اینکه امواج رادیوفرکونسی )که امواج موبایل و پارازیتهای برنامه های 
ناباروری می شوند دالیل  آن جمله هستند( چگونه موجب  از  ای هم  ماهواره 
مختلفی ارائه شده است. از جمله اینکه این امواج خاصیت ترموژنیک)گرمازایی( 
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داشته و هنگامی که به بافتهای بدن برخورد می کنند ، بیش از 70 درصد آنها 
افزایش  آثار سوء  افزایش دما در بافت می شوند که قبال  جذب  شده و باعث 
دمای بیضه در اسپرم سازی به اثبات رسیده است.)بیماری واریکوسل و استفادۀ 

زیاد از سونا نیز با همین مکانیسم موجب ناباروری می شود(.
مکانیسم اثبات شدۀ دیگر ، تولید رادیکالهای آزاد توسط امواج رادیوفرکونسی 

اسپرمها( می  DNA سلولها)واز جمله  تغییرات ساختاری در  باعث  است که 
شود.

جالب است بدانید که سیستمهای موبایل جی.اس.ام )که در ایران هم از همین 
نوع است( اثرات مخرب بیشتری در کاهش باروری مردان دارند.

با  موبایل  توسط  بیضه  ایجاد سرطان  مورد  در  باید گفت  به طور خالصه  پس 
مورد  در  ولی  ندارد  وجود  ای  شده  اثبات  دلیل  هنوز  مختلف  گزارشهای  وجود 
اثرات موبایل بر ناباروری دالیل محکمتری یافت شده و اکثر مطالعات انسانی و 

حیوانی چنین رابطه ای را نشان داده اند
توصیه ای که به خصوص در رابطه با زوج های نابارور مهم به نظر می رسد این 
است که تا حد ممکن تلفن همراه را در جیب شلوار یا کیف کمربند خود قرار 
نداده و در صورت اجبار بالفاصله پس از رسیدن به منزل یا محل کار یا سوار 
شدن به خودرو ، آن را از جیب خود خارج کرده و در فاصله دورتری از خود قرار 
دهند.  در خصوص سایر موارد مشکوک راجع به امواج موبایل هم توصیه می 
شود تا حد امکان از هندزفری استفاده شود و کودکان هم جز در موارد ضروری 

از تلفن های ثابت استفاده کنند.
چنانچه زیاد از تلفن همراه استفاده می کنید موادی که آنتی اکسیدان بیشتری 

دارند را در رژیم غذایی خود بگنجانید 
اثر  و  را کمتر  آزاد  رادیکالهای  تولید  تا 
منابع  از  ؛ چای سبز یکی  را خنثی کنِد  آنها 

غنی آنتی اکسیدان است.
http://www.drgharaati.ir/
index.php?ToDo=ShowArticle
s&AID=7014&LanID=1

وبالگ  از  قسمتی  که  اورولوژی   متخصصان  از  یکی   
با  اقتباس کرده ایم  تاکید داشتند که ارجاع به منبع  ایشان را 

دکر لینک ضروری است!
نکته اخالقی: آنچه که بیشتر از سرطان ها وعوارض استفاده از موبایل در آمار 
از  ناشی  آمار تصادف های    . های معتبر ذکر شده  و همواره اعالم می شود 
مکالمه با موبایل حین رانندگی است.  ضمن اینکه استفاده از هندزفری در این 
مورد کمک چندانی نمی کند زیرا عامل مهم مرگ ومیر حواس پرتی ناشی از 

مکالمه است.
در خصوص باور شایعی که این روزها حتی میان همکاران پزشک نیز رواج یافته 
و مقاالتی هم در این زمینه منتشر شده مساله احتمال دخترزایی رادیولوژیست ها 
و کارکنان مراکز رادیوتراپی و رادیولوژی است. این مساله هم باذکر توضیحاتی 

درباره اسپرم های x . Y    رد شده به نظر می رسد!
ماجرای به ظاهر علمی  از آنجا شروع میشود که عده ای باور دارند اسپرم  x به 
خاطر داشتن  نیمه بازوی کروماتینی کوچکی که نسبت به اسپرم y  دارد بالطبع 
هسته و سر بزرگتری داشته و نسبت به همتای  y خود قوی تر است یا اینکه 
اسپرم y  سریعتر اما شکننده تر است. پس طی آسیب هایی که در برخورد اشعه 
  x برای افرادی که با آن در تماس هستند ایجاد می شود معموال اسپرم های
جان سالم به در برده و شانس لقاح بیشتری دارند. در پاسخ باید گفت که تفاوت 
  y فقط 1 از اسپرم  x ژنتیکی این دو نوع اسپرم حدود 2.8 هست و سر اسپرم
بزرگتر بوده تا جایی که بدون استفاده از روش های دقیق میکروسکوپی از روی 
اید در مسابقات  آیا شما دیده  نیستند.  از یکدیگر  قابل تشخیص  ظاهر و سایز 
المپیک  دونده ای که سایز بزرگتری از حریفش داشته باشد الزاما از او قوی تر 

http://www.drgharaati.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=7014&LanID=1
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وموفق تر باشد!! در ضمن فرضیه سریع تر حرکت کردن اسپرم y هم رد شده 
است و در واقع آنچه که بیشتر از توانایی خود اسپرم در سرعت حرکتش تاثیر 
گذار است حرکت موکوس سرویکس . سیلیاهای لوله فالوپ و انقباضات ماهیچه 
های واژن هستند!! پس اگر قرارباشد که آسیبی به اسپرم رادیولوژیست ها وارد 

شود این شانس برای اسپرم های x و y یکسان خواهد بود . 
د مایکروویوها: عده ای از کارشناسان، تولید عوامل سرطان زا در شیر و غالت، 
تغییر در عناصر غذایی و در نتیجه اختالل در هضم غذا، ایجاد رادیکال های آزاد 
در سبزیجات که جزو مواد سرطان زا هستند آسیب به دیواره مولکول ها  تغییر 
در کیفیت آنها و مستعد شدن غذا به آلودگی های میکروبی را از جمله خطرات 
استفاده از مایکروفر عنوان کرده اند  اما هنوز این موارد به اثبات نرسیده و درحد 
فرضیه است و شواهد مستندی دال بر اینکه تشعشعات مایکروفر در هر سطح 
بتواند موجب ایجاد یا تحریک سرطان شود در دست نیست. مکانیسم حرارت 
دهی  در مایکروفر کامال متفاوت است ؛ در روش پخت متداول، حرارت از منبع 
حرارتی خارجی به ماده غذایی وارد می شود ولی در پخت با مایکروفر حرارت 
در داخل خود ماده غذایی تولید می شود. امواج تولید شده توسط مگنترون یک 
میدان متناوب مغناطیسی ایجاد می کند و مولکول های غذا مخصوصا مولکول 
های قطبی مثل آب، پروتئین ها و چربی ها خودشان را با تغییرات سریع میدان 
متناوب الکتریکی همسو  کرده و حول یک محور نوسان دارند که حدود 245 
میلیون بار در ثانیه است. این نوسانات موجب ایجاد اصطکاک قابل توجهی بین 
مولکول ها می شود که نتیجه آن تولید انرژی است یعنی درون غذا گرم می شود 

در حالی که ظرف غذا خنک است.
 نکته بسیار مهم این است که امواج مایکروفر به دلیل دارا بودن فرکانس کم، 
موادغذایی  آسیب رسانی مولکول های  و  پیوندهای شیمیایی  به شکستن  قادر 
نیستند. هر چه توان مایکروفر باالتر باشد، به دلیل افزایش سرعت رسیدن ماده 
غذایی به دمای مورد نظر، » کاهش مواد مغذی کمتر » و هر چه عمق نفوذ 
امواج در ماده غذایی بیشتر باشد، زمان پخت کمتر خواهد بود. در عین حال، حفظ 
ویتامین ها به علت طبخ سریع و کم بودن آب در موقع پخت »بیشتر« است اما 
تحقیقات صورت گرفته در مورد چربی ها، مواد معدنی و کربوهیدرات ها صورت 

مطالب مفیدی را ارائه نمی دهند.

به خصوص ویتامین های محلول در آب مانند ویتامین C و B1 که نسبت به 
حرارت بسیار حساسند و در مایکروفر بیشتر حفظ می شوند. مایکروفر این برتری 

را نسبت به جوشاندن دارد که نشت ویتامین ها به درون آب زمان پخت را به 
حداقل می رساند و از این نظر شبیه  بخارپز عمل می کند. مطالعه ای که در 
سال 2003 انجام شد حاکی از آن بود که در مایکروفر از دست رفتن ترکیبات 
محلول آنتی اکسیدانی فنولیک نسبت به سایر روش های پخت بیشتر است اما 

اینکه این ترکیبات فنولیک چه نقشی در تغذیه انسان دارند جای سوال است.
ـ فراموش نکنید که هنگام طبخ مواد غذایی در مایکروفر حتما از ظروف مخصوص 
شیشه ای و پیرکس  استفاده کنید. ظروف پالستیکی معمولی  برای استفاده در 
این  باالی مایکروفر، ساختار شیمیایی  با حرارت  زیرا  نیستند  مایکروفر مناسب 

ظروف تغییر کرده و مواد سمی همچون دیوکسین وارد غذا می شود.
با مایکرویوها در منابع معتبر ذکر شده اجتناب  تنها توصیه هایی که در رابطه 
از تماس مستقیم و طوالنی مدت بافت هایی از جمله عدسی چشم . پوست و 
بیضه ها هستند . آنهم فقط در صورتی که اشعه به بیرون دستگاه نفوذ کند که 
در حالت عادی و در دستگاه های استاندارد  تابش اشعه های مایکروفر با قطع 
برق آن به طور کامل متوقف می شود و این اشعه ها در غذا نیز باقی نمانده و 
آن را رادیواکتیوی نمی کند. توصیه می شود که تا حد امکان از مایکرویو برای 

گرم کردن شیر نوزادان و کودکان زیر 2 سال استفاده نشود.
اختالل در  ایجاد  را در  رادیویی  امواج  و  آمریکا هم مایکروویو ها  انجمن قلب 

pacemake  ها بی تاثیر اعالم کرد.
از امواج الکترومغناطیسی که با هدف از بین بردن و ایجاد اختالل در شبکه های 
ماهواره ای فرستاده می شوند تحت عنوان پارازیت ماهواره ای یاد می شود. این 
امواج معمواًل کوتاه برد هستند و با فرکانسهای مشابه شبکه های هدف٬ موجب 
اختالل و جایگزینی در امواج اصلی شده و فقط اطالعات بی مفهوم یا اصطالحا
این رابطه  nonsense  را مخابره میکنند. پس اگر بحث و جنجالی هم در 
علیه  پارازیت سازی وجود داشته باشد باید در نظر داشت که امواج ماهواره ای و 
پارازیت های ضد آن از نظر نوع  و فرکانس مانند هم بوده و خطرات مشترکی 

دارند.
مالحظه   قابل  عوارض  تاکنون  جهانی،  متعدد  تحقیقات  طبق  که  نماند  ناگفته 
تکرار پذیری که وابسته به اختالالت امواج رادیویی – نه میزان تششعات یونیزان 

و غیر یونیزان- باشد در مراکز تحقیقی معتبر ثبت نشده است.
به طور کلی دامنه فرکانس امواج ماهواره های تلوزیونی KHz 100-9 است. 
برای ایجاد اختالل در این محدوده دو راه وجود دارد :1- ایجاد پارازیت نوع اول  

که روی فرستنده ارسال می شود و تاثیری بر جامعه هدف ندارد.
2- ایجاد پارازیت های محلی  که به آن پارازیت های افقی نیز گفته می شود. 
این امواج توسط دستگاه های فرستنده  مایکروویو که بر روی دکل ها و مناطق 
مرتفع و بلند نصب می شوند ارسال می شود. این دستگاه ها با فرکانس متغیری 
که با توجه به دامنه شبکه مورد نظر ایجاد می کنند، بر روی گیرنده های ماهواره 
اثر می گذارند و مستقیما دریافت سیگنال توسط گیرنده ها را مختل می کنند. به 
طور معمول برای ایجاد اختالل در دریافت یک فرکانس خاص یا یک محدوده، 
باید قدرت امواج ارسالی افقی – با توجه به خواست کاربر- برابر یا بیشتر از دامنه 
اولیه باشد. پس حتی اگر طبق شایعات موجود فرکانس دستگاه جمر یا پارازیت 
ساز هزار برابر دامنه ذکر شده باشد – فارغ از غیر منطقی و غیر اخالقی بودن 
طبق  شود.  می  محاسبه   MHZ  100 تا   9 با  برابر  تشعشع  میزان  موضوع- 
در گزارش  برابر تشعشع که هر ساله  در  استانداردهای مرکز جهانی محافظت 
سالیانه خود محدوده مجاز فرکانس امواج غیریونیزان اعم از آنتن های موبایل، 
میزان  حتی  و  امواج  اختالل  های  سیستم  ای،  ماهواره  و  تلوزیونی  های  آنتن 
تشعشع دریافتی از خورشید در هر منطقه را تعیین می کند. حد مجاز دریافت 
تشعشع در محدودهGHz  300- 0 عادی برآورد است. به واقع اینکه دریافت 
تشعشع تا میزان تعیین شده، طبق مطالعات فعلی برای سالمتی انسان در دراز 

مدت خطرآفرین تشخیص داده نشده است.
البته ناگفته نماند که بر اساس تحقیقات انجام شده در کشورهای حوزه آمریکای 
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جنوبی از سال 98 تا 2002 و  استرالیا از سال 2000 تا 2008  و برآیند نتایج 
سایر مقاالت علمی معتبر بروز عالئم اختالالت  ژنتیکی ناشی از جهش های 
کروموزومی و ژنی در میان افرادی که در معرض تشعشع بیش از 300 گیگاهرتز 
اند تفاوت چشمگیری با گروه های شاهد نشان  بیشتر از 4 سال زندگی کرده 

نداده  است.
پس تاکنون نتیجه گرفته می شود که هرچند تاکنون مدارک قابل استنادی از 
سرطان زایی  این امواج  ارایه نشده است اما به هر حال نباید خطرات این امواج 
را با همان مکانزیم گرمازایی که در مورد مساله ناباروری  اشاره شد نادیده گرفت.

 نظر استاد حسین زمان . پژوهشگر در همین زمینه:  
 امواج مایکروویو همان امواجی هستند که در ارسال سیگنال های مخابراتی از 
قبیل سیگنال های مخابراتی شبکه های تلفن همراه ، رادیو، تلویزیون و ماهواره 

های تلویزیونی بکار می روند .
توانند  ولی می  ندارند  یونیزه کننده  امواج  به شدت  تاثیراتی  اگرچه   امواج  این 
بسته به فرکانسی که در آنها منتشر میشود در بدن انسان نفوذ کرده و حرارت 

ایجاد کنند .
از کاربردهای این امواج می توان در اجاق های مایکروویو نام برد که معموال در 
فرکانس حدود 2.5 تا 3 گیگاهرتز کار کرده و می توانند در عمق مواد نفوذ کرده 

و آنها را گرم کنند . 
مایعات زودتر تحت تاثیر قرار می گیرند و بخش هایی از بدن انسان مانند مغز 
و قلب  و عدسی چشم که از مایعات بیشتر ) آب یا خون ( تشکیل شده اند در 
معرض خطر بیشتری هستند . آزمایشات مختلف نشان داده که چنین امواجی 

میتواند باعث آب مروارید شوند .
در تمام دنیا به خاطر این تاثیرات مخرب استانداردهایی رعایت می شود تا جامعه 

انسانی صدمه نبیند .
 ارتفاع آنتن های سلول شبکه های موبایل ، توان فرستنده ها و الگو ی انتشار 
آنتن ها به گونه ای طراحی می شوند که حداقل تاثیر را بر روی مردم داشته 

باشند .
اما نکته بسیار مهم این است که برای ارسال امواج مختل کننده بنا بر ضرورت 

با  است  این  بر  تمام سعی  بلکه  نشده  رعایت  استانداردها  آن  از  هیچکدام  کار 
حداکثر توان ممکن و با پوشش کامل خانه های مردم مورد هجوم قرار گیرند . 
در این میان ساکنان منازلی که نزدیک منابع تشعشع هستند بیشتر در معرض 

خطرند .
مسئوالن به دفعات اعالم کرده اند که امواج مایکروویو برای سالمت انسان خطر 

ندارند و سعی میکنند واقعیت را مخفی کنند.
بی خطر بودن آنها حتی در شرایطی که رعایت همه اصول ایمنی و استانداردهای 
الزم صورت بگیرد هنوز موضوع بحث و مجادله مراکز علمی است و طی سالهای 
تا محدودیت های  اند  را مجاب کرده  برخی کشورها مراکز مخابراتی  اخیر در 

بیشتری قائل شوند و در مورد سالمت مردم با شک و تردید عمل نکنند . 
بنابراین می توان به این نتیجه رسید که احتمال مضر بودن و مخرب بودن امواج 
منتشر شونده از مختل کننده های مخابراتی که هیچ استاندارد ایمنی را رعایت 
نمی کنند بسیار زیاد بوده و با چنین احتمالی چگونه می توان سالمت یک جامعه 

را نادیده گرفت.
در آخر متذکر می شوم که مختل کننده های مخابراتی )Jammers ( با توان 
باال تنها برای میادین جنگی و مقابله با دشمن کاربرد دارند نه برای جلوگیری از 

فهمیدن مردم مگر اینکه مردم را دشمن بدانیم و جامعه را میدان نبرد .«
در حال حاضر تئوري هایي در  دنیا مبني بر تاثیر امواج ماهواره بر ایجاد سرطان 
مطرح شده  اما تاکنون به صورت مقاله یا کتاب ثبت نشده است. باید در نظر 
داشت که برخورد امواج ماهواره  با اشعه هاي متصاعد از پارازیت سبب گرم شدن 
سرطان  بروز  سبب  ماهواره  امواج  بپذیریم  که  در صورتي   مي شود.  انسان  مغز 
مي شود این اتفاق در طول 20 تا 30 سال به وقوع پیوسته و قضاوت در مورد این 

فرضیه با استناد به پژوهش های کنونی کمی زود به نظر می رسد.
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http://www.clevelandclinic.org/reproductiveresearchcenter/docs/agradoc295.pdf
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/cellphones
http://aje.oxfordjournals.org/content/526/6/161.long
http://genderdreaming.com/forum/swaying-studies-scientific-research/-1562what-real-
differences-between-x-sperm-y-sperm.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23870102
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23833433
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23724375
http://www.drgharaati.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=7014&LanID=1
http://www.sammilham.com/Cancer20%in20%firefighters20%due20%to20%radio-frequency20%
exposure.pdf
http://aje.oxfordjournals.org/content/526/6/161.long
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/PreventionTreatmentofArrhythmia/
Devices-that-may-Interfere-with-Pacemakers_UCM_302013_Article.jsp
http://www.bidmc.org/YourHealth/Holistic-Health/Health-Myths-Center.
aspx?ChunkID=156969
http://www.epa.gov/radiation/understand/protection_basics.html

http://sammilham.com/Cancer%20in%20firefighters%20due%20to%20radio-frequency%20exposure.pdf
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/PreventionTreatmentofArrhythmia/Devices-that-may-Interfere-with-Pacemakers_UCM_302013_Article.jsp
http://www.bidmc.org/YourHealth/Holistic-Health/Health-Myths-Center.aspx?ChunkID=156969
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داستان تکراری مسلمان شدن شخصیت های مشهور

پاریس  سابق!(،  جولی  )آنجلینا  جولی  ناجیه  مایکل جکسون،  اینشتین،  از  بعد 

تا  رسیده  بین(  )مسرت  اتکینسون  روآن  به  نوبت  بار  این  گیتس،  بیل  و  هیلتون 

این داستان ها که شاید  بر زبانش جاری کنند.  شایعه سازان به زور شهادتین را 

بتوان نام »ورژن مذهبی ایرانی بودن شخصیت های مشهور« را بر آن ها گذاشت، 

که  آنقدر مضحک هستند  دیگر  موارد  در  و  بوده،  طنز  اصالً  موارد  بعضی  در 

فکرش را هم منی کردیم که احتیاج به نوشنت درباره ی آن ها باشد. 

پیش از این درباره ی اینشتین و آنجلینا جولی نوشته بودیم:

http://www.gomaneh.com/?p=329

http://bit.ly/1g0N0Ck

 اما گاهی کار از شبکه های اجتامعی گذشته و خربگزاری ها هم این داستان ها را 

جدی گرفته و پوشش می دهند.

داستان مسلامن شدن مسرت بین را در ایسنا بخوانید:

http://bit.ly/1g0N0Ck

همچنین در تابناک:

http://www.tabnak.ir/fa/news/348374

 شبکه ی خرب:

http://bit.ly/1cohRqS

 بولنت نیوز:

http://www.bultannews.com/fa/news/171112

 جهان نیوز:

http://www.jahannews.com/vdcjtmetyuqevhz.fsfu.html

 اما داستان از چه قرار است؟

ظاهراً همه چیز از اینجا رشوع شده است:

http://bit.ly/1eW1UuF

 مطلبی در سایتی به آدرس israellycool.com که علی رغم تیرت و محتوایش، به 

عنوان منبعی برای اثبات مسلامن شدن مسرتبین استفاده می شود! ظاهراً بسیاری 

از  به شدت  ایرانی شان  اکرثیت هم کیشان  اینرتنت همچون  از کاربران مسلامن 

فقر زبان انگلیسی رنج می برند. در همین مطلب که به آن استناد می کنند آمده:

»چیزی که این ادعا را مضحک می کند، این است که روآن اتکینسون همواره در 

خط مقدم مبارزه با قوانین ضد توهین به مقدسات در بریتانیا قرار داشته و در 

این باره گفته:

»من با این الیحه مخالفم. آن ها با خودشان می گویند: »تنفر از مذهب! به نظر 

چیز بدی می آید. بهرت است که قانونی بر علیه آن داشته باشیم!« اما من میگویم 

اگر نفرت را دوست نداشنت شدید تعریف کنیم، کجای تنفر از دین اشتباه است؟ 

دینی که آموزه های آن بسیار ظاملانه، غیر منطقی و سوء استفاده از حقوق برش 

است سزاوار تنفر است.«

http://bit.ly/1bqMWw6

 مطلبی در همین رابطه در تلگراف:

http://bit.ly/U7pJWi

 دست آخر وبسایت Israellycool که مطلبش تبدیل به ریفرنسی برای مسلامن 

شدن مسرت بین در جهان اسالم شده بود، در پستی جداگانه به تکذیب این ادعا 

و توضیح چگونگی شکل گرفنت این شایعه پرداخته:

http://bit.ly/1g30JID

 جالب اینجاست که بعد از همه گیر شدن این شایعه، در صفحه ی ویکیپدیای 

روآن اتکینسون آمده بود که »او در تاریخ 30 سپتامرب 2013 به اسالم تغییر دین 

داد.« و به عنوان منبع به همین سایت ریفرنس داده بودند که موجب بهت 

برنامه های  مدیر  با  مذکور  سایت  انتها  در  بود!  شده  آن  نویسنده ی  حیرت  و 

اتکینسون متاس گرفته، و تکذیبیه او را منترش کرد تا پایانی بر شایعات باشد.

اینبار نوبت به مستر بین رسید
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به این شایعه که چند روزی است در پیامکها و فضای مجازی در حال تکثیر است دقت کنید:

سالم به بقیه فورا اطالع بدید بیامرستان الزهرا اطالعیه داده قرص استامینوفن جدید اومده زیرش 

نوشته دگلوفین به هیچ وجه نخورید چون درمدت هفتادو دوساعت مرگ آوره

وزارت بهداشت اعالم کرده است که هیچ دارویی مشابه استامینوفن که مرصف آن خطرناک باشد 

در کشور وجود ندارد و شایعاتی که اخیراً با ارسال گسرتده پیامکهایی به هموطنان مبنی بر به 

کام رفنت و مرگآور بودن این دارو مترش شده است از اساس تکذیب می شود.

از هموطنان خواسته شده است هرگونه اطالعیابی در زمینه محصوالت  این اطالعیه  ادامه  در 

دارویی و غذایی را از طریق رسانه های جمعی و یا ارگانهای ذیصالح استعالم منایند و به شایعات 

این چنینی توجه نکنند.

http://khabaronline.ir/detail/315543/society/health

 

مرکز آموزشی درمانی الزهرا )این مرکز اصال در مشهد نیست!( نیز این خرب را تکذیب کرده است:

http://alzahra.mui.ac.ir/75-940/36-02-07-13-06-1389.html

پی نوشت: سازنده این شایعه نیز دستگیر شده است که امیدواریم هشداری باشد برای کسانی 

که به هر دلیلی دست به چنین شایعه سازی هایی می زنند

http://khabaronline.ir/detail/315592/society/health
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چند روزی ست که در پیام ها به مورد زیر برمی خوریم:

»سالم فیس بوک پیام داده که جمعیتش زیاد شده واین باعث شده 

که رسعت فیس بوک بیاد پایین آمارهاش نشون میده که دلیل افت 

رسعتش هم جمعیت زیاد اعضا هسته و از طرفی اعضای جدید که 

میان این مشکل رو زیاد میکنه . فیس بوک این پیام رو به همه ی 

اطراف جهان ارسال کرده که اعضای فعال و غیر فعال رو شناسایی 

کنه . اگر شام فعال هستین پیام انگلیسی که فرستادم رو حداقل به 

15 نفر ظرف مدت 2 هفته برای نشان دادن فعالیت خود ارسال 

کنید در غیر این صورت فیس بوک پروفایل شام را برای تولید فضای 

بیشرت بدن هیچ خرب و معطلی پاک خواهد کرد . پیام انگلیسی رو 

به دوستان خود ارسال کنید ( کپی + پیست ) تا نشان دهید جز 

اعضای فعال هست.«

این مورد هم ترجمه یک شایعه قدیمی است:

http://urbanlegends.about.com/od/internet/a/facebook.

htm

http://www.hoax-slayer.com/facebook-overpopulated-

hoax.shtml

 

فیسبوک نیز رساًم توضیح داده است که هیچ اکانت غیرفعال یا با 

یا  پسوورد  از شام  کرد، هیچگاه  نخواهد  را مسدود  فعالیت کمی 

اطالعات اضافه نخواهد خواست و شامرا وادار به دوستی یا عدم 

پذیرش دوستی با کسی نخواهد کرد.

https://www.facebook.com/notes/facebook-security/

pass-it-on/32524525765

http://urbanlegends.about.com/od/internet/a/facebook.htm
https://www.facebook.com/notes/facebook-security/pass-it-on/32524525765
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یکی از شایعات فراگیر در میان مردم ماجرای روز کوروش )29 اکترب( و حذف 

بخش هخامنشیان از کتب مدارس است:

http://on.fb.me/15tWbJm

ثبت نشده  تقویمی  در هیچ  روز کوروش  بنام  که روزی  گفته ایم  بارها  قبالً   

است:

http://www.gomaneh.com/?p=219

 اما در مورد حذف هخامنشین از کتب درسی خربنگار روزنامه خراسان تحقیق 

امده  این گزارش  در  را رد می کند.  این موضوع  کامالً  که  داده  انجام  جامعی 

است:

»درباره کوروش در کتاب تاريخ اول راهناميي و همچنني در تاريخ ايران و جهان 

به خويب پرداخته شده است و حتي در بازنگري که در سال ۸۹ در کتاب تاريخ 

اول راهناميي انجام شد، »بخش کوروش« در اين کتاب پررنگ تر شد و عملکرد 

او در مقابل مردم مغلوب، احرتام او به مغلوبني و رفتار او در جنگ ها به عنوان 

مناد آزاداندييش مردم ايران مطرح شده است به طوري که فکر ايران دوستي و 

افتخار به ايراين بودن را به دانش آموزان منتقل مي کند.

و  آموزش  هاي دريس  کتاب  تاليف  دفرت  تاريخ  گروه  مدير  اظهارات  دنبال  به 

اول  تاريخ سال  کتاب  يعني  کتاب هاي مطرح شده  از  يکي  در  فقط  پرورش 

اساس  اين  بر  که  شود  روشن  ادعاها  اين  صحت  تا  کرديم  تورقي  راهناميي 

مشخص شد در کتاب تاريخ سال اول راهناميي نه تنها مباحثي چون سلسله 

هخامنشيان حذف نشده بلکه در سه فصل اين موضوع برريس و به کوروش به 

طور ويژه پرداخته شده و مورد متجيد قرار گرفته است. در فصل هاي ۹، ۱۰ 

و ۱۱ آن با طرح عناويني چون »حکومت هخامنشيان چگونه به وجود آمد؟«، 

ايران در زمان هخامنشيان« و »چرا هخامنشيان  »اوضاع اداري و همسايگان 

رسنگون شدند؟« به سلسله هخامنشيان پرداخته شده است.

در درس نهم اين کتاب بخيش با عنوان پادشاهي کوروش مطرح شده است و 

حتي به صوريت رصيح براي دانش آموزان مطرح شده است که کوروش، هامن 

ذوالقرنني است: »برخي از انديشمندان مسلامن، کوروش را هامن ذوالقرنني مي 

دانند که در قرآن از او ياد شده است.« همچنني درباره شخصيت کوروش ذکر 

شده که: »رفتار و برخورد او با مردمان رسزمني هايي که فتح مي کرد، متفاوت 

با عملکرد ساير فاتحان بود. او نه تنها شهر و کشورهاي فتح شده را ويران و 

غارت مني کرد بلکه ساکنان آن جا را مورد بخشش و حاميت قرار مي داد. البته 

اين رفتار او معرف خوي و خصلت ملتي بود که همواره به دينداري، اخالق و 

معنويت شهرت داشته است.«در درس دهم کتاب نيز به مباحثي چون نحوه 

تاريخ اول  يازدهم کتاب  اداره قلمرو هخامنشيان اشاره شده است. در درس 

راهناميي نيز به نحوه رسنگوين هخامنشيان و حمله اسکندر مقدوين به ايران 

اشاره شده است.«

http://bit.ly/18pLhTm

 همچنین میتوناید با مراجعه به وبسایت اداره کل نظارت بر نرش و توزیع مواد 

آموزشی کتب تاریخ و رسفصل را ببینید:

http://www.chap.sch.ir

آیا قسمت هخامنشیان 
از کتاب تاریخ مدارس حذف شده است؟

آی کیو IQ یا رضیب هوشی عددی است که میزان هوش یک انسان را مشخص 

میکند. این میزان با آزمایش های مختلف و آزمون های متعدد هوش مشخص و در 

نهایت به عددی ثابت میرسد، این عدد در ۹۵ درصد انسان های معمولی بین ۷۰ تا 

۱۳۰ است.

مدت هاست در مورد رضیب هوشی باالی ایرانیان و اینکه در این مورد رسامد 

جهانیان هستند می شنویم لذا در این مورد تحقیقاتی را رشوع کردیم. منابعی که 

ما یافتیم نشان می دهند که ایرانیان نه تنها رسامد نیستند که بهره هوشی متوسط 

دارند!

گرچه هیچگاه به صورت رسمی و توسط یک موسسه معترب از یک جامعه آماری 

ایرانی تست هوش گرفته نشده اما تحقیقات کشورهای مختلف و آمارهای متفاوت 

نشان می دهد که به صورت کلی برترین رضیب هوشی مربوط به مردم رشق آسیا 

و کمرتین آن مربوط به ساکنان جنوب افریقاست و ایران با رضیب هوشی ۸۴ از 

جایگاه متوسط و معمولی در جهان برخوردار است و منابع داخلی هم آن را تایید 

میکنند.

برخی تحلیل گران معتقدند این رضیب در ایران به مرور با پدیده فرار مغزها و 

مهاجرت نخبگان بدتر خواهد شد.

http://www.eutimes.net/11/2009/iq-by-country/

http://www.photius.com/rankings/national_iq_scores_country_ranks.

html

http://www.asriran.com/fa/news/170782

http://www.bultannews.com/fa/news/37567

http://www.rlynn.co.uk/pages/article_intelligence/t4.asp

http://www.sq.4mg.com/NationIQ.htm

تحقیقی از دانشگاه زوریخ:

http://bit.ly/1ic1PFu

باید توجه داشت که با توجه به گوناگونی سازمان های تحقیق کننده در این باب 

و اختالف در نوع تست ها منی توان اطمینان کاملی به ارقام داشت اما در مورد 

رضیب هوشی ایرانیان منبعی که عدد باالتری را ارائه کند وجود ندارد.

بدیهی است رصف تعریف کردن چند داستان از زرنگی تعدادی ایرانی در 

کالهربداری های عجیب و غریب به معنای باال بودن رضیب هوشی ایرانیان نیست 

و چه بسا همین نکته که ایرانیان زرنگی را در سخت  کار نکردن و کالهربداری می 

دانند و نه در پیرشفت با استفاده از سخت کوشی خود موید وجود اشکاالت در 

میان جامعه ما باشد.

ضریب هوشی ایرانیان چقدر است؟

http://www.photius.com/rankings/national_iq_scores_country_ranks.html
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آیا  در پاسپورتهای کشورهای آمریکا، بریتانیا و آملان جمالتی مبنی بر حامیت 

فقط  ایرانی  پاسپورتهای  در  و  است  شده  نوشته  کشورشان  رشط  و  قید  بی 

مسئولیت گم شدن پاسپورت به عهده صاحب آن گذاشته شده است؟

چندی است این عکس در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است

در نوشته های این عکس که ظاهرا در ابتدا شوخی یک پیج فیس بوکی بوده 

بسیار  اهمیت  اتباعشان  برای  مختلف  کشورهای  که  است  شده  ادعا  است 

زیادتری نسبت به پاسپورت های ایرانی قایل هستند.

در حقیقت در هیچکدام از پاسپورتهای نام برده شده این جمالت وجود ندارند.

پیج فیس بوکی افشای اخبار جعلی در مطلبی به این موضوع پرداخته است و 

جمالت صفحات اول این پاسپورتها را ترجمه کرده است:

http://on.fb.me/1a0czgl

پاسپورت چه کسی بهتر است؟
گذرنامه های آمریکایی و بریتانیایی، خالصه منت )نقل به معنی(

از مقاماتی که این گذرنامه به آنها ارائه میشود، درخواست میکنیم که تسهیالت 

مربوط به عبور را فراهم و همه حقوق حامیتی و حفاظتی را اجرا کنند

گذرنامه آملانی:

این گذرنامه جزء اموال دولت فدرال آملان است

و البته در پاسپورت ایرانی نیز خربی از جمله فوق نیست و در صفحه ابتدایی 

آن این جمالت نوشته شده است:

از یابنده این گذرنامه آن را به نزدیک ترین مرکز پلیس و در خارج از کشور به 

یکی از منایندگیهای دولت جمهوری اسالمی ایران تحویل دهد
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مثلث برمودا و حواشی آن آنقدر اذهان جهانیان را درگیر خود کرده که به مکانی 

مخوف تبدیل شده. مکانی در اقیانوس اطلس و ساحل رشقی امریکا که صدها کشتی 

و هواپیام را به کام خود کشیده است. این شایعات و اوهام چنان رشد کرده اند که 

آتالنتیس  افسانه ای  شهر  محل  برخی  و  دیگر  دنیای  به  ورود  دروازه  را  آن  عده ای 

می دانند. دوستانی هم گریزی به تشیع زده و مثلث برمودا را مشتمل بر جزیره ای 

بنام خرضا و پایگاه و خانه امام دوازدهم شیعیان دانسته اند.

اما تعریف واقعی و علمی مثلث برمودا چیست؟

در واقع جایی به نام مثلث برمودا به شکل رسمی وجود ندارد! چنین مثلثی ساخته 

آن  برای  روشنی  و  دقیق  محل  جغرافیایی،  دیتابیس های  در  و  است  مردم  اذهان 

مشخص و نام گذاری نشده است و خطوط دریانوردی آن را به رسمیت منی شناسند:

http://www.history.navy.mil/faqs/faq1-8.htm

 گارد ساحلی ایاالت متحده توضیحی منترش کرده که حوادثی که در این منطقه رخ 

داده در مقایسه با حوادث معمول دیگر نقاط جهان ابداً عجیب و زیاد نیست و برای 

هر کدام دالیلی وجود دارد که هیچکدام ناشناخته، عجیب و ارسارآمیز نیست:

http://www.uscg.mil/history/faqs/triangle.asp

آنچه در  ای توضیح می دهد که  امریکا در مقاله  اقیانوس شناسی   وبسایت سازمان 

مثلث برمودا اتفاق افتاده به یکی از دالیل زیر است:

• طوفان های دریایی منطقه که طبیعی بوده و در نقاط دیگر هم اتفاق می افتد.

• پدیده »گلف اسرتیم« که نوعی جریان آب طبیعی در منطقه است.

• خطای انسانی که شامل اشتباهات ناوبری و موارد مشابه است.

• تجمع نوعی گاز طبیعی )هیدرات متان( در پوسته های قاره ای که با کاهش تراکم و 

چگالی آب سبب فرو رفنت اجسام شناور می شود. )این پدیده طبق بررسی دانشمندان 

آخرین بار 15000 سال پیش در این منطقه رخ داده(

http://oceanservice.noaa.gov/facts/bermudatri.html

 گفته شده که در منطقه فوق قطب منا به شکل معمول کار منی کند. وبسایت نیروی 

دریایی امریکا در این باره می نویسد:

اما این موضوع  البته صحت دارد.  اتفاق نادری نیست و  پدیده اشکال در قطب منا 

توسط دریانوردان در قرن نوزده کشف و مشخص شده و پس از آن دریانوردان با آن 

مشکلی نداشته اند. جدا از آن که سالهاست سیستم ناوبری به وسیله ماهواره ها کار 

می کند و قطب منا استفاده ای در ناوبری ندارد:

http://www.history.navy.mil/faqs/faq1-8.htm

 برخی افراد پس از ظهور نقشه گوگل مدعی شده اند که شهر گمشده آتالنتیس را 

در نقشه های دریایی منطقه کشف کرده اند. هیچ شواهدی حاکی از وجود شهری 

گمشده در زیر آین آبها وجود ندارد و الگوهای شبکه ای غیر معمولی که در کف 

اقیانوس در بعضی نقشه ها دیده می شه مربوط به شهری گمشده یا خیابان های زیر 

آب نیست، بلکه هر کدام از بلوکه ها 100مایل پهنا دارند و ناشی از تصویر برداری با 

رزولوشن باال به روش سونار هستند.

طرز کار نقشه های آنالین بدین شکل است که از منابع مختلف دیتا گرفته و تصاویر را 

به صورت الیه الیه روی هم قرار میدهند. وقتی از تصاویر با رزولوشن )تفیک پذیری( 

معموالً  اما  است.  طبیعی  و  روان  نتیجه  دور  مناهای  در  می شود،  استفاده  پایین 

نقشه های آنالین از تصاویر با جزئیات باال، به صورت یک الیه بر روی تصاویر نوع اول 

استفاده می کنند. این روش الگویی به شکل شبکه منظم در مناهای نزدیک به وجود 

می آورد که در واقع هامن مسیر حرکت کشتی یا زیر دریایی نقشه برداری است:

http://oceanservice.noaa.gov/facts/atlantis.html

 تا به امروز هیچ مورد ناشناخته ای در این منطقه گزارش نشده است. مثلث غریب 

برمودا در واقع بخشی از اقیانوس اطلس با رشایط طبیعی و دریایی خاص است که 

همه آنها شناخته و تعریف شده اند.

http://oceanservice.noaa.gov/facts/bermudatri.html
http://www.history.navy.mil/faqs/faq1-8.htm
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چندی است در فضای مجازی حدیثی منسوب به امام حسین منترش شده است که 

ادعا می کند این حدیث اعراب را بر ایرانیان برتر قلمداد کرده و تجاوز به حقوق آنها 

را کار درستی می داند.

برای ما  را  نتایج آن  اند و  را بررسی کرده  این مطلب  این حوزه  از فعالین  تعدادی 

ارسال کرده اند.

ردیه ای برشبهه وارده بر حدیث »نحن قریش و شیعتنا العرب و عدونا العجم «

پیش از ورود به بحث و بررسی ترجمه صورت گرفته و ارائه ترجمه صحیح و توضیح 

منت حدیث مطروحه، الزم است نکات ذیل درنظر گرفته شود:

با  مقایسه  در  که  دارد  فراوانی  اشتباهات  اینرتنت  در  شده  ورایج  انجام  ترجمه   )۱

بنا بر اصل  ترجمه صحیح معلوم می شود. متامی اشتباهات موجود در ترجمه رایج 

»اصالت حسن« به حساب عدم تسلط مرتجم به زبان عربی درنظر گرفته می شود، 

نه سوء نیت ایشان.

۲(اگر فردی کمی آشنایی با زبان عربی داشته باشد می داند که در این زبان معنای 

ریشه ای کلمه عرب به معنای فصیح و با فصاحت و عجم به معنای لکنت در زبان 

و عدم فصاحت شخص است)نه به معنای ایرانی!!!(. لذا براین اساس در زبان عربی 

به افرادی که از لحاظ قومی عرب نبوده اند نیز به علت عدم توانایی در بیان درست 

منظورشان در کالم عجم گفته می شود. )به عنوان مثال غیر عرب برای بچه شرت لفظ 

بچه شرت را بکار میربد بچه + شرت ولی عرب برای اینکه بگوید بچه شرت برای بچه شرت 

یک ساله لفظی مستقل و برای دو ساله لفظی دیگر و برای ………. شش ساله لفظی 

دیگر را دارد  منظور اینکه عرب برای هر معنا لفظی خاص را دارد به خالف بقیه زبانها 

.( در ادامه عرب معنای مثبت تری و لغت عجم نیز معنای منفی تری  به خود گرفتند. 

این معانی لغوی که بیان شد را در ترجمه های فعلیاین کلامت مشاهده می کنیم.

در نهایت درمورد معنای کلامت عرب و عجم می توان چنین عنوان منود:

در زبان عربی از جملة معانی کلمة »َعرَب و َعرِب« عبارت است از: کسی که فصیح 

سخن بگوید، خالص باشد، صاف و یک دست باشدلکنت زبان نداشته باشد و مقصود 

دیگری را خوب فهمیده و به دیگران منتقل کند.)۱(

و معنای عجم و عجمی عبارت است از: غیر عرب، کسی که نتواند فصیح سخن بگوید 

چه عرب باشد چه غیر عرب ، فرد کامالً بی اطالع و کسی که منکر حقیقتی شود و 

اعجم به کسی گویند که: الل، زبان بسته، گنگ یا بی عقل باشد.)۲(

هامنطور که در عبارت فوق که برگرفته از واُه نامه می باشد عنوان گردید ،ٰواژه عجم 

در لغت بار منفی دارد و مراد از آن کسی است که از بیان مراد خود گنگ است. 

هرچند به ظاهر عرب باشد. در روایات نیز تأیید این برداشت موجود است، از جمله 

در روایتی از امام صادق)ع( آمده است: 

»شعیان ما عرب هستند و سایر مردم اعرابی ]بادیه نشین و بیگانه از تعالیم اسالم[

اند«)۳(

در روایت دیگر می فرماید: »مؤمن عرب است. « )۴(

WWW.(در تاکید بر صحت کالم فوٰق،اگر کلمه عجم را با استفاده از دیکشرنی بابیلون

BABYLON.COM( به زبان انگلیسی ترجمه کنیم عبارت زیر مشاهده می گردد:

adj. speaking incorrect Arabic; foreign, non-Arabic; dumb, mute 

)animal(

n. beast, animal, brute

 ۳( قسمت »بیان« به بعد که در منت عربی این حدیث آمده، کالم امام)ع( نیست 

و توضیح روایت است که نویسنده کتاب با ذکر این جمله وارد توضیح روایت شده 

و»بیان« به معنای توضیح است، در حالی که مرتجم جمله »بیان« را این گونه معنى 

کرده که »روشن است« و به امام)ع( نسبت داده است!

۴( روایت از امام صادق)ع( است که به اشتباه به امام حسین)ع( نسبت داده شده 

است!

کسی که اندک آشنایی با روایات داشته باشد، می داند که مراداز »ابی عبدالله« در 

روایات به صورت مطلق، امام صادق)ع( است، نه امام حسین)ع.

۵( قسمت پایانی منت فوق ]از جمله: »سوء رأی الثانی« به بعد[ رفتار خلیفه دوم با 

اسیران فارس نقل شده که مرتجم این بخش را هم به عنوان حدیث از امام حسین نقل 

کرده،و از همه بدتر این که ادامه نقل را حذف کرده است.

ایشان  دوم.  خلیفه  رفتار  به  است  علی)ع(  امیراملؤمنین  اعرتاض  نقل  این  ادامه   )۶

خطاب به خلیفه دوم می فرماید: »پیامرب فرموده کریامن هر قومی را احرتام کنید، 

که  هستند  کریامن  و  حکیامن  عجم  جامعت  این  باشند.  شام  با  مخالف  هرچند 

آغوششان را با تسلیم به روی ما گشوده و اسالم را قبول کرده اند و من حق خودم و 

بنی هاشم را از آنان بخشیدم. «

حال ابتدا منت عربی عبارت، با ۳رنگ که جدا کننده حدیث)رنگ سبز( می باشد از 

توضیح و بیان نویسنده)رنگ آبی( ،و همچنین توضیح نویسنده)رنگ آبی( از سوء 

رای عمر و رای غلط او و اعرتاض امیراملومنین حرضت علی )ع( )رنگ قرمز( [اعرتاض 

حرضت امیر )ع( در عکس موجود نیست]، سپس ترجمه غلطیرا که از این حدیث 

شده و در اینرتنت رایج شده است می آوریم و درنهایت ترجمه صحیح عبارت با حفظ 

۳رنگ متفاوت و توضیحات الزم را ذکر می کنیم تا تفاوت این دو ترجمه روشن شود.

)درمورد منت وترجمه صحیح ، جدا کردن ۳قسمت گفته شده با ترکیب رنگ اعالم شده 

تا انتهای نوشتار رعایت می گردد.(

منت عربی کامل عبارت به همراه عکس ناقص موجود در اینرتنت از عبارت:

عن رضیس بن عبد امللک قال سمعت أبا عبد الله ع یقول نحن قریش و شیعتنا العرب 

و عدونا العجم، بیان و شیعتنا العرب أی العرب املمدوح من کان شیعتنا و إن کان 

عجام و العجم املذموم من کان عدونا و إن کان عربا یمن ط ۴۷ سوُء رأِی الثانی ِفی 

األعاجملاّم ورد َسبیُّ الُفرْس الی املدینة أراَد الثّانی أْن یبیَع الّنساء وأْن یَْجعَل الرّجاَل 

عبید العرب و َعزَم َعلی أْن یَْحِمَل العلیل والّضعیف والّشیخ الکبیر فی الطّواف

باقی منت که در عکس موجود نیست:

و َحْوَل البیت علی ظهورهم، فقال امیراملؤمنین)علیه السالم(: اِّن الّنبی )صلی الله علیه 

وآله وسلم( قال: اکرُموا کریَم قوٍم وإْن خالفوکم وهؤالء الُفرس ُحکامءٌکرماء فقد ألْقوا 

الله َحّقی و َحّق بنی هاشم  اإلسالم وقد إعتقُت منهم لوجِه  الّسالم وَرَغبوا فی  إلینا 

… الخ.)۵(

ترجمه غلط رایج در اینرتنت:

ایرانی ها هستند.  تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما  از   »ما 

روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهرت و باالتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم 

بدتراست. ایرانیهارا باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشانرا بفروش رسانید و 

حدیث منسوب به امام حسین و ترجمه های نامعتبر
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مردانشانرا به بردگی و غالمی اعراب گامشت. «

هم چنان که در این ترجمه مالحظه می کنید اوال کلمه عجم به ایرانی ترجمه شده 

است که این نوع ترجمه در نوع خودش بی نظیر است زیرا هیچ لغت شناسی تا به 

حال عجم را به ایرانی ترجمه نکرده است وثانیا عبارت» روشن است که هر عربی از 

هر ایرانی بهرت و باالتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتراست…«که غلط ترجمه 

شده است جزء حدیث نیست و به عنوان رشح وتوضیح نویسنده کتاب نسبت به 

حدیث می باشد ولی ایشان فکرکرده است که جزء حدیث است و همه را یک جا 

ترجمه کرده است.

ترجمه صحیح

حدیث این است که:امام صادق)ع( فرمودند: »ما قریش هستیم و شیعیان ما عرب 

هستند و دشمنان ما عجم«

) درادامه نویسنده رشح می دهد که : (

از شیعیان ما  ، ودر واقع عرب ستایش شده کسی است که  از عربند  » شیعیان ما 

باشد اگر چه عجم باشد. و عجم نکوهش شده کسی است که دشمن ما باشد اگر 

چه عرب باشد. «

حال باتوجه به معنای لغات عرب و عجم بیان شده در ابتدای نوشتارترجمه واضحرت 

منت فوق به زبان پارسی چنین است:

و  هستند  فهیم  و  خالص  ما  شیعیان  و  هستیم  قریش  »ما  فرمود:  صادق)ع(  امام 

دشمنان ما بی اطالع،ٰ منکر حقیقت و گنگ هستند.«

) درادامه نویسنده رشح می دهد که : (

» شیعیان ما از عربند ، ودر واقع فرد خالص و فهیم ستایش شده کسی است که از 

شیعیان ما باشد اگر چه از غیر نژاد عرب باشد. و فردبی اطالع،ٰ منکر حقیقت و گنگ 

نکوهش شده کسی است که دشمن ما باشد اگر چه از نژاد عرب باشد. «

“العرب  نباید مورد غفلت قرار بگیرد آن است که واژه »املمدوح« در  نکته ای که 

املمدوح ” و »املذموم« در “العجم املذموم” صفت اند ونه خرب ، بنابراین معنای بیان 

نویسنده کتاب این نبوده است که »عرب ستایش شده است« و »عجم نکوهش شده 

است« بلکه ترجمه صحیح آن به صورت صفت و موصوفی است ، یعنی »عرب ستایش 

شده کسی است که « و »عجمنکوهش شده کسی است که «.

ومتاسفانه این فرد که در صدد انتشار این حدیث بوده است نتوانسته است فرق بین 

صفت و خرب را بفهمد.

باره غیر عرب ها و  در  نظر خلیفه دوم  ادامه منت در موردسوء  ترجمه صحیح  اما 

اعرتاض امیراملومنین )ع(

سوء رای خلیفه دوم درمورد غیر عرب ها)اعاجم(. وقتی اسیران فارس را به مدینه 

آوردند، خلیفه دوم خواست و اراده کرد زنان آنان را بفروشد و مردان آنان را برده 

عرب قرار دهد و قصد داشت که ناتوانان از طواف را مانند مریض، ضعیف و پیران را 

بر دوش آنان نهد، امیر املؤمنین)ع( فرمود: »پیامرب خدا)ص( فرمود: »کریم هر قومی 

را احرتام کنید، هرچند دشمن شام باشد.« و این جامعت فارس، حکیامن و کریامن 

هستند که آغوش خود را با تسلیم برای ما گشوده و مایل به اسالم شده اند؛ و من سهم 

خودم و بنی هاشم را از آنان بخشیدم«.

حاالین ترجمه صحیح باترجمه ناقص ورسارس غلطی که از این عبارت رایج شده است 

مقایسه کنید.

ایشان رفتار بد خلیفه دوم را این طور ترجمه کرده است:

»ایرانیهارا باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشانرا به فروش رسانید و مردانشانرا 

به بردگی و غالمی اعراب گامشت.«

نیست   ) صادق)ع(  امام  )درحقیقت  حسین )ع(  امام  حدیث  از   ، عبارت   این  اوال 

وگزارشی است که نویسنده کتاب مناقب از رفتار خلیفه دوم ارائه می دهد.

ثانیا معنای عبارت این نیست که» ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، 

بلکه  گامشت«  اعراب  غالمی  و  بردگی  به  مردانشانرا  و  رسانید  فروش  به  زنانشانرا 

درمنت گفته شده است خلیفه دوم اراده داشت چنین کاری انجام دهد که حرضت 

امیراملومنین )ع( اعرتاض کردند ، در صورتی که آن چه به غلط ترجمه غلط شده این 

است که » ایرانی ها را باید دستگیر کرد…«

در نهایت الزم به ذکر است روایات فراوانی در مدح عجم آمده است که یکی از آنها 

روایتی است که در ابتدای این منت آمده است ولی متاسفانه مغرضانه آن را حذف 

کرده اند .

امام صادق )ع( می فرماید: »اگر قرآن بر عجم و غیر عرب نازل می شد، عرب به آن 

ایامن منی آورد،  و قرآن بر عرب نازل شد و عجم به آن ایامن آوردند و این فضیلتی 

است برای عجم«.

هم چنان که مالحظه می شود امام صادق )ع( از عجمبه نیکی یاد کرده است که 

دارای تعصبات قومی نیستند و به قرانی که عربی نازل شده است ایامن آوردند.

گذشته از این که در هیچ روایتی نکوهش ایرانیان نیامده، چنین چیزی با قرآن و روح 

تعالیم پیامرب )که می فرمود: »هیچ عربی را بر عجم فخر منی باشد و گرامی ترین شام 

نزد خداوند با تقواترین شامست«( سازگار نیست. حدیثی که از امام صادق نقل شد 

نقل شده(  از مرحوم مجلسی  )هامن گونه که در توضیح مرحوم شیخ عباس قمی 

منظور این نیست که عجم دشمنان اهل بیت هستند.

پی نوشت ها:

۱ـ برای دست یافنت به معانی یاد شده مراجعه شود به: املنجد، ص ۴۹۵؛ فرهنگ جامع 

نوین، ج ۲، ص ۹۶۹٫

۲- مراجعه شود به: فرهنگ جامع نوین، ج ۲، ص ۹۵۶، ۹۵۷؛ فرهنگ معین، ج ۲، 

ص ۲۲۸۷٫

۳ـ کافی، ج ۸، ص ۱۶۶٫

۴ـ بحار، ج ۶۴، ص ۱۷۱٫

۵ـ سفینه البحار، ج ۲، ص ۱۶۵٫

پی نوشت گامنه:

از نظر ما این ردیه در موارد مهمی همچون جمالت و داستان متعلق به خلیفه دوم و 

مخالفت امام علی قابل اتکا می باشد هرچند در خصوص اثبات عدم اشاره واژه عجم 

به ایرانیان با توجه به توضیحات خود راوی حدیث، کامکان ابهامات زیادی وجود دارد.
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شایعه از چه قرار است؟

»یه روز به قوام السلطنه گزارش می دن که ماست گرون شده،بازاری ها ماست رو میدن کیلویی 1 ریال!

قوام اعالم می کنه: ماست کیلویی 10 شاهی؛ هر کی بیشرت بفروشه جریمه می شه!

چند روز بعد به قوام گزارش می دن كه بازاری ها آب می ریزن تو ماست، یه ماست آبکی درست کردن، اسمش رو 

هم گذاشنت »ماست قوام«، می فروشن کیلویی 10 شاهی!!

اما یه ماست سفت و خوب دارن، اون رو می دن کیلویی 1 ریال!

قوام با لباس مبدل میره تو بازار، به لبنیاتی می گه: 10 کیلو ماست بده؟

فروشنده می گه: ماست خوب بدم یا ماست قوام؟

قوام السلطنه می گه: ماست قوام بده!

اون هم 10 کیلو ماست بهش می ده، قوام به 10 تا از مغازه های بزرگ دیگه ی تهران هم رس می زنه و همین 

کارو تکرار می کنه؛

بعد دستور می ده در ده تا از میدون های بزرگ شهر فلک درست کنن، رسه هر میدون یکی از فروشنده ها رو 

فلک می کنن؛ بعد دستور می ده از ساعت 8 صبح اونارو فلک کنن!

باال می ریزن تو  از  ببندند، بعد ماست رو  با کش  به گزمه ها دستور می ده پاچه شلوار فروشنده هارو محکم 

شلواراشون، از باال هم شلواراشون رو با بند محکم می بندند، بعد هم به جارچی می گه: به همه ی فروشنده ها 

بگید ساعت 6 عرص بیان تا ماست قوام رو نشونشون بدم!!

ساعت 6 عرص هم كه آب ماست ها از شلوار رد شده بود و یه ماست سفت و چکیده، توی شلوارها باقی 

مونده بود...

قوام می گه: این ماست قوامه!! کیلویی 10 شاهی؛ بعد هم بدِن نیمه جون فروشنده هارو می کشه پایین!

از اون روز اصطالح »قوام اومدن« در آشپزی رایج شده و وقتی می خوان بگن که بذارید تا آب غذا گرفته بشه؛ 

می گن: »بذارید تا قوام بیاد«!

واقعیت چیست؟ 

سناریوی خنده دار و این همه اعداد و ارقام دقیق در وزن و ساعت و قیمت و ... کافی بود که به ساختگی 

بودن داستان شک کنیم و در جستجوهایی که داشتیم به ریشه ای بسیار ساده تر و البته کهن تر برای این 

اصطالح رسیدیم. 

دهخدا »قوام« را با این کاربرد این چنین هم معنی کرده است که با معنی ساده این واژه عربی همخوانی 

دارد:

استواری و پایداری، غلظت و بستگی شایسته در رشبت ها.

- قوام آمدن رشبت: دارای بستگی و غلظت شایسته شدن . )ناظم االطباء( : و چندان بر آتش بگذارند که قوام 

پالوده گیرد. )ذخیره ٔ خوارزمشاهی (.

)جرجانی(  گرگانی  اسامعیل  نوشته  ذخیره خوارزمشاهی  کتاب  اما  نبود  ما  در دسرتس  االطباء  ناظم  فرهنگ 

پزشک و دانشمند سده ۶ قمری که در سال 504 قمری )و قرن ها پیش از احمد قوام( نوشته شده است بارها 

این واژه را با کاربردی مشابه آنچه که امروزه به کار میربیم استفاده کرده است. برای منونه در بخش هایی از 

این کتاب می خوانیم:

- باب پنجم: اندر شناخنت حالهای تن از قوام عرق .

- سبزیهای ریزه کرده در تغاری کنند و رسکه و دوشاب بر باالی آن ریزند مشت زنند تا خوب خمیر شود و در 

آفتاب نهند و تا 14 روز هر روز رسکه و دوشاب ریزند و برهم زنند و در آفتاب نهند تا به قوام آید.

- اما سبب تر کردن آب آن است که قوام آب غلیظ تر از قوام هوا است ، و قوامی غلیظ باید تا لختی آلودگی 

یا چیزی که بدو بازآید مباند..

علوم  فرهنگستان  پیوسته  تحرری عضو  رضا  محمد  دکرت  تصحیح  به   1380 سال  در  کتاب  این  نخست  چاپ 

پزشکی:

http://goo.gl/4fqpsv

 در این بررسی این منابع به کار رفت:

- ویکیپدیا: احمد قوام، ذخیره خوارزمشاهی، ناظم االطباء 

- لغت نامه دهخدا

- کتاب ذخیره خوارزمشاهی
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شایعه از این قرار است)متاسفانه در پیجی با عنوان پزشکی!(:

دخرت 21 ساله ای که از لنز استفاده می کرده ، فقط به مدت 2-3 دقیقه به آتیش 

زغال )در حال کباب درست کردن( خیره میشه که این اتفاق براش میافته ،در حال 

اتفاقی براش  پایین پریدن بوده و هیچکس منیدونسته که چه  فریاد زدن و باال و 

افتاده ،او را به بیامرستان میرسانند و پزشک میگه که برای همیشه کور شده ،گرمای 

ذغال یا پخت و پز لنزها رو ذوب میکنه ،اگه فکر می کنید که این اطالعات مهم 

هست یا از نزدیکانتان کسی هست که از لنز استفاده می کنه ،لطفا« این مطلب 

رو به اشرتاک بزارید.

http://on.fb.me/13Gi68u

 و اما حقیقت چیست؟

تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر ذوب یا آتش گرفنت لنز گزارش نشده اما عفونت ناشی 

از نوعی انگل به نام acanthamoeba می تواند رشایط فوق را برای چشم ایجاد کند. 

این نوع انگل میکروسکوپی تک سلولی که عموما در آب و خاک یافت می شود، 

از آتش نترسند
از طریق لنزهای آلوده یا زخمهای پوستی و یا استنشاق وارد بدن می شود. لذا باید 

هنگام استفاده از لنز مراقبت های بهداشتی را جدی گرفت:

http://dailym.ai/15zB0lG

 اما شایعه چگونه آغاز شد:

ابتدا از جوشکاریها رشوع شد؛ شایعه  از دهه 60 میالدی آغاز و  این نوع شایعات 

شده بود که لنزهای یک جوشکاردر حین کار ذوب شده و باعث کوریش گشته.بولنت 

های ایمنی صادر شده توسط اداره بهداشت و ایمنی شغلی )OSHA(، سازمان غذا 

و دارو )FDA( و شورای ملی ایمنی )NSC( امریکا نیز همه نشان از این داشت که 

این حوادث صحت ندارد.

http://www.aws.org/wj/amwelder/00-7/contact.html

 با این حال گویا این شایعات در نوع جهش یافته خود هنوز ادامه دارند. در اغلب 

این قبیل شایعات ادعا بر این است که چون لنزها از جنس پالستیک اند بر اثر حرارت 

به راحتی ذوب می شوند و چشم را می سوزانند. اما چنین ادعاهایی هیچ پایه و 

اساسی در واقعیت ندارند. وقتی حرارت ناشی از یک کباب درست کردن ساده برای 

ذوب لنز کفایت می کند پس دمای دیگر وسایل گرمایشی خانگی مثل گاز و فر نیز 

احتامال لنز را ذوب خواهد کرد! در چنین رشایطی، با توجه به اینکه بیش از 125 

میلیون نفر در رستارس جهان از لنز استفاده می کنند، قاعدتاً اکنون باید صدها مورد 

مستند از آسیب دیدگان وجود می داشت. اورژانسها پر بودند از چشامن سوخته و 

بسیار بعید بود که چنین واقعیتی از چشم رسانه ها و مردم دور مباند. اگر لنزها تا 

به این حد خطرناک بودند به احتامل زیاد سالها پیش، اقبال و استقبال از لنز متاسی 

فروکش می کرد و هرگز جایی در بازار پیدا منی کردند. 

http://www.hoax-slayer.com/melted-contact-lens-bbq.shtml

عوارض مربوط به استفاده از لنز، بیشرت در اثر عفونت و زخمهای قرنیه بوجود می 

آیند که با رعایت توصیه ها و نکات بهداشتی می توان تا حد قابل توجهی از بروز 

آن جلوگیری کرد:

http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/

HomeHealthandConsumer/ConsumerProducts/ContactLenses/

ucm062589.htm

http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/HomeHealthandConsumer/ConsumerProducts/ContactLenses/ucm062589.htm
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داستان
کودکی که در آغوش نقاشی گچی مادر خوابیده 

چیست؟

»تصویر دخرتک عراقی در یکی از یتیم خانه های این کشور«، » دخرتک آغوش مادر 

را در حمله آمریکا به عراق از دست داده است«، » حرکتی تکان دهنده از یک دخرت 

بچه عراقی و ... از جمله عناوینی است که سایت ها و صفحات فارسی و انگلیسی 

و متاسفانه گاه صفحات معترب با هدف همیشگی جذب الیک و یا حتی بهره برداری 

های سیاسی در توصیف این عکس آورده اند.

چند منونه از تحریف نام و موضوع ببینید:

 :فردا نیوز

http://www.fardanews.com/fa/news/274682

:شفاف نیوز

http://shafaf.ir/fa/news/198601/

 :)شفقنا )پایگاه بین املللی همکاری های خربی شیعه 

http://bit.ly/18R3ybw

 اما واقعیت چیست؟

نه خربی از عراق است و حمله آمریکا و نه فقدان مادر. کودکی ایرانی با عکاسی 

ایرانی . عکس هم برنده چند جایزه بین املللی است.

http://bit.ly/16M1lMr

 این عکس یکی از آثار شناخته شده خانم بهاره بیشه هرنمند جوان اصفهانی با نام 

در  و  است  گرفته  نقره  مدال  مقدونیه  در جشنواره  که  است  دارم«  مادر  »من یک 

ایشان به چاپ  نام  به  ابوظبی  هم در کتاب جشنواره و در بخش عمومی  جشنوار 

رسیده است.

این اثر را در سایت جشنواره مقدونیه در صفحه 68 ببینید.

http://kozjak50.com/?p=4998&lang=en

و همچنین صفحه 90 این سایت: 

http://www.hipa.ae/en/media/publications/1

روزنامه ژاپنی که به این اثر پرداخته:

http://www.ycwb.com/ePaper/ycwb/html/13/09-2012/content_1489476.

htm

چنین دروغپردازی هایی ابعادی فراتر از یک شایعه دارند و به حقوق پدیدآورنده نیز 

آسیب جدی می رسانند. تا آنجا که به گفته خانم بیشه متاسفانه حتی شهرداری تهران 

هم بدون کسب اجازه از آفریننده آن، این عکس را مدتی در یکی از بیلبوردهای شهر 

نصب کرده بود. 

بد نیست یادآور شویم که اگر عکس ها و نوشته های شام نیز در فیسبوک اینچنین 

قربانی نقض کپی رایت شده از طریق آموزش کاملی که پیش تر در این زمینه آماده 

کردیم و لینک های مفید همراه آن این موارد را به فیسبوک گزارش دهید:

http://on.fb.me/19BlD09

توضیحات بیشرت درباره این عکس از زبان آفریننده آن خانم بهاره بیشه:

»عکس در اردیبهشت ماه سال 1391 گرفته شده است. این عکس یکی از عکسهای 

مجموعه »من یک مادر دارم« می باشد که در آن کودکی در دنیای امروزی سعی دارد 

به وسیله عنرص گچ صحنه هایی را به تصویر بکشد که در واقعیت برای او بحران 

است بنابراین رویاهایش را نقاشی می کند همچون زمان جنین و با لباسی رستارس 

سفید که نشانی از پاکی، رویا و آرامش باشد. کودک حتی زمانی که وارد رویاهایش 

)نقاشی گچی( می شود کفشهایش را در می آورد که این منادی از جدا شدن و دوری 

کردن از امکانات دنیای واقعی و این دنیا در عکس است. کودک خودش را در آغوش 

حیوانات و عنارص مختلف قرار میدهد تا آرامشش را پیدا کند ودر آخرین صحنه این 
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مجموعه تصویری از یک زن می کشد و در آغوش زن می رود تا همچون زمان جنین بودنش آرامش خود را 

بدست آورد.«

پروفایل و رزومه خانم بهاره بیشه:

http://www.focoart.com/pages/User_Details.aspx?id=#35info

مجموعه آثار خانم بیشه در کانال Flickr ایشان در این نشانی قابل مشاهده است:

http://www.flickr.com/photos/khatt-khatti

آلبوم دنیای گچی من:

http://www.flickr.com/photos/khatt-khatti/sets/72157626250880910

شاید عکس دیگری را هم در همین زمینه و تم موضوعی تقریبا مشابه با عکس خانم بیشه )که با مربع قرمز 

مشخص شده( دیده باشید. درباره این عکس پیش تر با عنوان »کودکی عراقی با نقاشی کردن طرح مادرش 

هنوز شبها در آغوش او می خواب« اطالع رسانی کرده بودیم. در آن مطلب هم عکسی از یک برنامه تلوزیونی 

را دست مایه چنین شایعه ای قرار داده بودند.

http://www.gomaneh.com/?p=112
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چون قافیه تنگ آید...

مدت هاست ادعای عده ای از افراطیون ترک )پان ترک( را شنیده ایم. این ادعا گویا 

اولین بار به شکل جدی در نرشیه »امید زنجان« آمده و سپس همین بریده ی نرشیه 

فضای خربی را آلوده است:

شایعه: ترکی سومین زبان زنده دنیا و فارسی لهجه سی و سوم عربی ست و ...

http://on.fb.me/15EpTrw

 

به بررسی اجاملی این مدعا خواهیم پرداخت:

اصوالً در مفهوم زبان شناسی چیزی بنام »زبان با قاعده تر« نداریم که مبنای 

مقایسه قرار گرفته و زبانی بر اساس قواعد یا تعداد افعال باالتر از زبان دیگر قرار 

بگیرد. مسلامً نیز یونسکو به چنین اقدام مضحکی مبادرت نکرده و نخواهد کرد.

لیست تهیه شده از زبان های مورد تکلم مردم در دنیا را می توانید در لینک زیر 

ببینید:

)از این جهت به ویکی پدیا استناد شده که همه این موارد را یکجا گردآورده وگرنه با 

بررسی ده زبان اول دنیا به نتایج نسبتاً مشابهی خواهید رسید(

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_number_of_native_

speakers

 در این لیست زبان ترکی جایگاه ادعا شده را ندارد.

*برای بررسی این مورد لینک های زیر را از مراکز معترب ببینید:

http://libguides.gallaudet.edu/content.php?pid=114804&sid=991835

http://anthro.palomar.edu/language/language_1.htm

http://www2.ignatius.edu/faculty/turner/languages.htm

http://www.ling.upenn.edu/courses/ling001/world_languages.html

http://emedia.leeward.hawaii.edu/hurley/Ling102web/mod6_

world/6mod6٫3_world.htm

 

زبان فارسی نیز به گفته دایره املعارف بریتانیکا از رسزمین پارس )در جنوب غرب 

ایران( در حدود 300 سال پیش از میالد آغاز شده و ریشه هندواروپایی و زبان 

عربی ریشه سامی دارد:

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/452817/Persian-language

 دانشگاه تگزاس نیز موارد فوق را تایید میکند:

http://sites.la.utexas.edu/persian_online_resources/history-of-the-

language/

 کتاب »دده قورقود« به گفته یونسکو کتابی ارزشمند است که در سال 2000 جشنی 

به مناسبت نگارش این اثر برگزار منوده و البته هیچ سالی را بنام این کتاب نام گذاری 

نکرده است. منابع یونسکو را در اینباره ببینید:

http://unesdoc.unesco.org/images/140551/001405/0014e.pdf

http://aton.ttu.edu/unesco_dede_korkut.asp

شایان ذکر است این قبیل جشن ها در مورد بسیاری از آثار فرهنگی و نام آوران 

انجام شده و اتفاق نویی نیست، مثالً 13 سال قبل از »دده قورقود« در سال 1987 

برای حافظ شیرازی و در سال 1988 برای شاهنامه فردوسی برگزار شده است:

http://unesdoc.unesco.org/images/074999/000749/0007eo.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/080728/000807/0008eo.pdf

 مسلامً با جستجو در فهرست یونسکو مناسبت های دیگری نیز از بزرگان ایران و 

دیگر کشورها خواهید یافت.

هیچکدام از موارد فوق البته برتری زبان فارسی به ترکی و بالعکس را اثبات منی کند 

و تنها در جهت تنویر افکار و کشیدن خط بطالن بر ادعاهای بی اساس ارائه شد. 

زبان ترکی زبان سوم جهان
و زبان فارسی لهجه سی و سوم عربی 

نیست!

http://emedia.leeward.hawaii.edu/hurley/Ling102web/mod6_world/6mod6.3_world.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_number_of_native_speakers
http://sites.la.utexas.edu/persian_online_resources/history-of-thelanguage/
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اخیراً متنی از سایت تبیان در مورد نامه ای از شهریار به اینشتین در میان سایت ها 

و وبالگ های فارسی زبان به اشرتاک گذاشته شده است. بنا بر این مطلب در سال 

1326 معادل با 1947 میالدی شهریار به ارصار جمعی از اساتید دانشگاه تهران و به 

منظور آگاه کردن اینشتین از خطرات مبب اتم شعری به زبان فارسی می گوید. این 

شعر به زبانهای انگلیسی، آملانی، روسی ترجمه می شود و نهایتاً به دست اینشتین 

رسیده او را منقلب می کند.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=137136

http://www.freezepage.com/1374239106CFCXXXPDGH

 

متاسفانه بدون توجه به صحت و سقم این موضوع، منت به زبان انگلیسی هم ترجمه 

و در میان سایت های انگلیسی زبان هم به اشرتاک گذاشته شده:

http://www.al-shia.org/html/far/books/maqalat/tarikh/39.html

http://shia.es/index.php/articles/general/-16265mohammad-hossein-

shahriar

 http://english.irib.ir/radioculture/art/persian-literature/poets/

item/-82126shahriar-great-contemporary-poet

 

اندازه صحت داستان های حسابی-اینشتین است که  به  این قصه  متاسفانه صحت 

با دالیلی نامعلوم در سالهای اخیر به شدت رواج یافته. برای رد این نوشته به چند 

مسئله می توان استناد کرد.

اول:آلربت اینشتین در ساخت مبب اتم نقشی نداشت و تنها نامه تاریخی جمعی از 

دانشمندان به روزولت برای هشدار نسبت به خطر مبب امتی را امضا منوده. لینک 

نامه:

http://www.dannen.com/ae-fdr.html

 دوم: نسبت دادن لقب پدر مبب امتی به آلربت اینشتین )بر اساس نوشته سایت تبیان( 

نارواست، زیرا کسی که به این نام شناخته می شود و نقش تعیین کننده در ساخت 

مبب داشته رابرت اپنهایمر دانشمند آمریکایی است. لینک مربوط به این موضوع:

http://en.wikipedia.org/wiki/J._Robert_Oppenheimer

 سوم: آلربت اینشتین نیازی به نامه جناب شهریار برای درک خطر مبب نداشته زیرا 

یک سال پیش از امتام جنگ در نامه خود به نیلز بور نسبت به وقایع پس از جنگ و 

خطر مبب اظهار نگرانی می کند.

»when the war is over, then there will be in all countries a pursuit of 

secret war preparations with technological means which will lead 

inevitably to preventative wars and to destruction even more terrible 

than the present destruction of life.« )Clark, pg. 698(.

http://nebraskansforpeace.org/world_free_of_nuclear_weapons

و جالبرت اینکه یک سال پیش از تاریخی که نویسنده سایت تبیان ادعا می کند انیشتین 

آگوست   19 تاریخ  به  تایمز  نیویورک  در رسمقاله  کرده؛  دریافت  از شهریار  نامه ای 

1946 حمله امتی به ژاپن را محکوم می کند.

اصل رس مقاله برای افرادی که به نیویورک تایمز دست رسی دارند از این آدرس قابل 

دسرتسی است و برای سایرین عنوان باید گویا باشد.

Einstein Deplores Use of Atom Bomb :عنوان

http://www.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/e/albert_

einstein/index.ctx?s=oldest&offset=70

و  خیالی  نظر  به  اضافات  باقی  اما  دارد  وجود  شهریار  دیوان  در  شعر  این  گرچه   

موهومی می رسد. اینک این پرسش که نسبت دادن ارتباط مشاهیر ادبیات ایران زمین 

با فیزیکدانان و دانشمندان غرب از جمله آلربت اینشتین چه سودی دارد هنوز بر ما 

پوشیده است. 

اگر این چنین نامه های به بزرگان جهان به منظور نشان دادن نقش تعیین کننده 

مفاخر ایران بر دنیای علم یا سیاست در قرن بیستم صورت می گیرد باید به شایعه 

سازان اخطار داد که نه تنها این نوشته ها به این هدف نائل منی شوند بلکه اسباب 

تحقیر این عزیزان را نزد اهل خرد فراهم می آورند.

بررسی یک ادعا:
نامه شهریار به انیشتین!نامه شهریار به انیشتین!

http://english.irib.ir/radioculture/art/persian-literature/poets/item/-82126shahriar-great-contemporary-poet
http://www.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/e/albert_einstein/index.ctx?s=oldest&offset=70
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را  ادارات، دمای هوای بعضی شهرها  نکردن  تعطیل  برای  واقعا دولت  آیا 

کمرت اعالم می کند؟

همه ما حداقل یکبار این جمله را شنیده ایم که می گوید هوا امروز از 40 

یا 50 درجه سانتیگراد بیشرت بوده است اما دولت )یا هواشناسی( برای اینکه 

ادارات تعطیل نشوندآن را کمرت اعالم می کند. آیا اصال قانونی وجود دارد 

یا  یا مدارس  ادرات  به تعطیل کردن  را موظف  استانداری ها  یا  که دولت 

دانشگاهها در دمای خاصی کرده باشد؟ 

سایت دانا در مطلبی به این موضوع پرداخته است.

http://bit.ly/1bJqcpZ

 

طبق آنچه که در مطلب فوق آمده سایت دستور که مرجع قوانین و مقررات 

کشور از سال 1285 است قانون یا مصوبه ای در این خصوص ندارد.

http://www.dastour.ir/

 

در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی نیز چنین قانونی پیدا 

نکردیم 

http://dotic.ir/

 

این ادعا علیرغم اینکه بسیار فراگیر است اما هیچ منبعی برای آن ذکر منی 

شود.

معاون استاندار تهران پیش از این گفته است براساس قانون در صورتی که 

دمای هوای تهران به ۵۰ درجه برسد در این خصوص تصمیم گیری می شود. 

می  گیری  تصمیم  نیست. رصفا  اجباری  تعطیلی  از  بفرمایید حرفی  )دقت 

شود( 

http://www.farheekhtegan.ir/content/view/50/43104/

 عرص ایران نیز ادعا می کند که طبق مصوبه دولت، هنگامی که دمای هوا 

به بیش از ۴۵ درجه )در پایتخت( برسد، بررسی تعطیلی ادارات در دستور 

کار قرار می گیرد. 

http://www.asriran.com/fa/news/286112 

نوسان  نیز  درجه   50 و   45 بین  که  است  قانونی  چه  این  نیست  مشخص 

می کند. در همین خرب آخر، هامن معاون عمرانی استانداری تهران در روز 

27 تیر ماه سال بعد )92( به عرص ایران می گوید که درجه هوا اصال برای 

هوا  درجه  اینکه  بیان  با  وی  نیست:  مالک  ادرات  نکردن  یا  کردن  تعطیل 

مالکی برای تعطیلی نیست و تنها گزارش های دستگاه های ذی ربط همچون 

این  تا  تاکید می کند:  استناد است  اورژانس مورد  یا  دانشگاه علوم پزشکی 

این دستگاه ها صادر نشده است و در صورتی که  از سوی  لحظه گزارشی 

گزارشی در خصوص خطرات گرمای هوا بر سالمت مردم برسد، استانداری 

تشکیل جلسه داده و در خصوص تعطیلی تصمیم گیری می کند.

این وجود چنین  از  نیز پیش  استانداری خوزستان  مديركل مديريت بحران 

قانونی را تکذیب کرده بود و گفته بود:دستورالعملی درباره تعطيلی ادارات 

در دمای بيش از 50 درجه وجود ندارد!

http://bit.ly/13aeRqx

 

منطقه،  هر  هوایی  و  آب  رشایط  شدن  بغرنج  صورت  در  است  بدیهی 

استانداری و سایر ادارات مسئول اقدام به تعطیل کردن مراکز اداری خود 

می کنند تا از در معرض خطر قرار گرفنت اشخاص )خصوصا کودکان، افراد 

مسن و زنان باردار( پیشگیری کنند و دمای باالی هوا نیز یکی از این رشایط 

محسوب می شود اما دلیلی نیز برای اعالم نکردن دمای واقعی هوا وجود 

ندارد! نکته مهم دیگر نیز منبع این سنجش دما است. در این خصوص نیز 

باید دقت کرد که مالک هواشناسی نیز دماسنج های مرجع خودش و تحت 

البته دمای  رشایط استانداردش هستند و نه دما سنج داخل پژوی شام! و 

احساسی در خانه یا محل کار شام ممکن است کمی با دمای این دماسنج 

ها که اکرثا در فرودگاهها و پست های هواشناسی قرار دارند متفاوت باشد.

آیا واقعا دولت برای تعطیل نکردن ادارات
دمای هوای بعضی شهرها را کمتر اعالم می کند؟

http://www.farheekhtegan.ir/content/view/50/43104/
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شاید درباره ی درمان معجزه آسای سوختگی با سفیده ی تخم مرغ شنیده باشید. 

مطلب نادرستی که اغلب با داستان زیر همراه است:

»مرد جوانی مزرعه ش رو با سم آفت کش سمپاشی می کرد و می خواست 

بدونه که چقدر از سم در مخزن باقی مونده. درپوش رو برداشت و فندک رو 

روشن کرد. بخار بلند شده از سم آتش گرفت و رسارس بدن اونو در بر گرفت. 

اون از روی تراکتور پائین پرید و فریاد زد. زن همسایه با حدود 10 تخم مرغ 

از خونه بیرون دوید و در عین حال فریاد می کشید »تخم مرغ بیارید«. او 

تخم مرغها رو شکست وسفیده رو از زرده جدا کرد«. وقتی آمبوالنس رسید و 

مسئولین کمک های اولیه مرد جوان رو دیدن پرسیدن »کی این کارو کرده؟« 

همه به اون زن اشاره کردن و مامورین به اون زن تربیک گفنت. » شام صورت 

اونو از نابود شدن نجات دادین«. در انتهای تابستان مرد جوان دسته گلی به 

اون زن تقدیم و از اون تشکر کرد. صورتش مثل صورت یک بچه صاف شده 

بود.«

در ادامه ی این منت آمده:

مامورین  آموزشهای  شامل  درمان  روش  این  که  باشین  داشته  ذهن  در   «

آتشنشانی هم هست.«

و بعد از آن هم داستان سوختگی دسِت زنی با آب جوش و درمان معجزه آسای 

آن به لطف کالژن موجود در سفیده ی تخم مرغ آمده.

http://bit.ly/1bJO4tB

بر  مرغ  تخم  سفیده ی  مثبت  تاثیر  درباره ی  مشابهی  مطالب  می توان  حتی   

درمان سوختگی را در خربگزاری های رسمی کشور نیز یافت:

http://www.asriran.com/fa/news/189584

http://www.fardanews.com/fa/news/170407

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900824000360

 

این داستان هم مانند  ادبیات منت بر می آید،  از سبک نگارش و  هامنطور که 

بسیاری از داستان های محیرالعقول دیگر ترجمه ی یک شایعه ی ایمیلی خارجی 

است که منونه ی فیسبوکی آن را با بیش از 82 هزار بازنرش از اینجا می توانید 

ببینید: 

http://on.fb.me/17BhiGm

 

اما آیا واقعاً سفیده ی تخم و مرغ و کالژن موجود در آن چنین اثرات معجزه آسایی 

دارند و این روش درمانی به مامورین آتش نشانی هم آموزش داده می شود؟

به طور خالصه این روش نه تنها سود بخش نیست، بلکه بسیار خطرناک بوده 

و موجب عفونت هم می شود. در موارد خاص اگر تخم مرغ به باکرتی ساملونال 

آلوده باشد این روش حتی می تواند مرگبار نیز باشد!

توصیه  اولیه ی سوختگی  در قسمت کمک های   )Mayo Clinic( میو  کلینیک 

می کند که محل سوختگی را با به مدت 10 تا 15 دقیقه زیر آب خنک )نه رسد( 

قرار داده و سپس آن را با گاز اسرتیل بپوشانیم. همچنین تاکید می کند که از 

استعامل یخ، سفیده ی تخم مرغ، کره و پامد پرهیز شود:

http://www.mayoclinic.com/health/first-aid-burns/FA00022

سالمت  ملی  انستیتو  به  وابسته   )MedlinePlus( مدالین پالس  معترب  سایت 

امریکا هم ضمن ارائه روش درمانی مشابه، تاکید می کند که از اعامل پامد، کره، 

درمان سوختگی با سفیده تخم مرغ؛ 
روشی معجزه آسا یا خطرناک؟
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یخ، کرِم یا هرگونه داروی خانگی بر محل سوختگی اجتناب شود:

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000030.htm

 Journal of Emergency( اورژانسی  پرستاری  ژورنال  در  شده  منترش  مقاله ای  در 

Nursing( موارد سوختگی با درمان نامناسب مانند استعامل رب گوجه فرنگی، ماست 

و سفیده ی تخم مرغ بررسی شده و آمده: »هیچ داده ای که نشان دهنده ی هرگونه 

سودمند بودن اعامل این مواد بر ناحیه ی سوخته باشد یافت منی شود.«

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20211400

درمان های  این  اکرث  از  استفاده  از  ناشی  عفونت  به  ابتال  »خطر  آمده:  ادامه  در  و 

می تواند  مرغ  تخم  مثال  برای  است.  آشکار  تازه،  سوختگِی  زخم  روی  بر  نامناسب 

محیط کشت مناسبی برای بسیاری از میکروارگانیسم ها باشد.«

با  ماهه   13 کودک  یک  مرتبط،  مطالعه ی  یک  در  شده  ذکر  خاِص  مورد  یک  در  و 

سوختگی درجه دوم پس از مالش تخم مرغ خام بر روی محل سوختگی توسط پدر و 

مادرش، به شوک آنافیالکتیک )حساسیتی( رفت و معلوم شد که به تخم مرغ آلرژی 

داشته.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16730288

برای آشنایی با انواع سوختگی و اصول کلی درمان، لینک های زیر را ببینید:

http://www.lpch.org/DiseaseHealthInfo/HealthLibrary/burns/classify.

html

http://www2.massgeneral.org/burns/patients/

 اشتباهات متداول و باورهای نادرست در درمان سوختگی: 

http://www.redcross.org/email/safetynet/v1n9/firstaid.asp

از مرکز تحقیقات سوختگی  زیر  فارسی هم می توانید مطلب  منابع معترب  بین   در 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز را بخوانید:

http://burnres.sums.ac.ir/medical-care-guide/type-of-burns.html

 یا با مطالعه ی این فایل از جمعیت هالل احمر ایران می توانید با اصول کلی کمک 

هاي اولیه در سوختگی ها آشنا شوید:

http://www.rums.ac.ir/uploads/26_1_burn.pdf

 )در این راهنام آمده: استفاده از کره، روغن ها، سیب زمینی و یخ در سوختگی ها 

مطلقاً ممنوع است.(

در ضمن، مبنای آموزش های آتش نشان ها هم منابع معتربی مانند آنچه در باال آمده 

است می باشد و برخالف ادعای شایعه، چنین توصیه های خطرناکی به آنها منی شود.

مطالعه ی بیشرت:

http://www.snopes.com/medical/homecure/eggwhite.asp

http://www.hoax-slayer.com/eggs-burn-treatment.shtml

http://urbanlegends.about.com/od/medical/a/Egg-Whites-For-Burns.

htm

http://urbanlegends.about.com/od/medical/a/Egg-Whites-For-Burns.htm
http://www.lpch.org/DiseaseHealthInfo/HealthLibrary/burns/classify.html
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تصویر فروش زنان ایرانی یا نقاشی مراسم ازدواج در تبریز؟

این تصویر از چندین سال پیش با موضوع »عکسی از فروش زنان ایرانی توسط اعراب 

مسلامن در بازار برده فروشان« در سایت ها و صفحات فیسبوکی فارسی زبان مشهور 

شده است. نوشته ای که شامل چند جمله در مورد حمله اعراب به ایران و متنی باالی 

تصویر که آن را منونه ای از فروش زنان ایرانی توسط مسلامنان عرب میداند.

http://goo.gl/N2opo

و یا 

http://goo.gl/xa2fWW

 

)دقت کنید که تنها درباره همین عکس صحبت میکنیم نه منت کتابها و سایت های 

منترش کننده آن( 

اما واقعا این تصویر چیست و مطالبی که در مورد آن گفته می شود درست است؟!

اصل این اثر دستکاری شده نه سیاه و سفید است، نه اینقدر بی کیفیت و باستانی 

و نه نشانی از برده داری دارد بلکه اثری است زیبا که نشان از جشن و نوازندگی و 

پایکوبی در گوشه ای از کشور خودمان را دارد.

این نقاشی در سال ۱۳۲۲ هجری قمری )بر اساس اطالعات موجود در شناسنامه اثر( 

برابر با 1904 یا 1905 میالدی کشیده شده است. یعنی حدود ۱۱۰ سال پیش. نقاش 

 Wedding( این اثر استاد »محمد علی نقاش« و عنوان طرح »مراسم عروسی در تربیز

Ceremony in Tebriz(« است .

در این لینک می توانید تصویر را در اندازه بزرگ و با کیفیت مشاهده کنید و یا آن را 

در مزایده این رشکت هرنی خریداری کنید:

17xb0r3/http://bit.ly

 در این لینکها نیز می توانید شناسنامه این اثر را بخوانید:

http://artsalesindex.artinfo.com/asi/lots/4366543

http://www.arcadja.com/auctions/en/naqash_mohamed_ali/

artist/338791/

 http://bit.ly/12balxg

 

خالف واقع نشان دادن موضوع این اثر جز انتشار فرهنگ تنفر و ایجاد تفکر سیاه و 

سفید مطلق هدف دیگری منیتواند داشته باشد.

متاسفانه به خاطر تجربیات ناخوشایند تاریخ ایران از همسایگان عرب خود کینه ای 

بسیار قدیمی بر جای مانده است و این روزها هر چه علیه اعراب گفته شود بدون 

تفکر و تامل و با عالقه پذیرفته می شود؛ خواه واقعیت داشته باشد و خواه ساخته و 

پرداخته ذهن افرادی از این دست باشد. پرسش اینجاست که ما ایرانیان که به راستی 

از نظر فرهنگی پربار بوده ایم چرا نباید به ملل و قومیت ها و فرهنگ های دیگر 

احرتام بگذاریم؟

حتی بسیاری از هم میهنان ما عرب زبان هستند چون در جغرافیای واقعی هیچ خطی 

برای جدا کردن آن ها از ما کشیده نشده است. آیا نباید دست کم برای هموطنامنان 

ارزش قائل باشیم؟!

بدیهیست که تعریف و متجید از گذشتگان کافی نبوده و باید اثرات آن فرهنگ را هم 

در رفتار امروزمان نشان دهیم. شوربختانه ملی گرایی افراطی که از طریق بسیاری از 

پست ها و نوشته ها تبلیغ می گردد بیشرت مترکزش بر شیفتگی به قرن های دور است 

ایرانیان  انسانیت و فرهنگ باالی  از  ارائه منیدهد،  و راه کاری برای جامعه فعلی ما 

میگوید اما در کنارش بذر نفرت از دیگر ملل میکارد.

- بند ۲ بیانیه جهانی حقوق برش:

جنسیت،  رنگ،  نژاد،  از  اعم  باشند،  که  سان  هر  از  متایزی  هیچ  بی  انسانها  »همه 

ملی،  و  اجتامعی  خاستگاه  دیگری،  ی  عقیده  هر  یا  سیاسی  عقاید  مذهب،  زبان، 

]وضعیت[ دارایی، ]محل[ تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار متامی حقوق و 

آزادیهای مرصح در این »اعالمیه«اند. به عالوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، 

قلمروقضایی و وضعیت بین املللی مملکت یا رسزمینی که فرد به آن متعلق است، 

یا تحت هرگونه  قیمومت، غیرخودمختار  اینکه رسزمین وی مستقل، تحت  از  فارغ 

محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ متایزی وجود ندارد.«

تصویر اصلی؛ نقاشی یک عروسی در تبریز

http://www.arcadja.com/auctions/en/naqash_mohamed_ali/artist/338791/
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دروغ آوریل: هواپیمایی با کف شیشه  ای
هواپیام با کف شیشه ای دروغ آوریل رشکت هواپیامیی Virgin بود که حتی 

کمرت از یک روز پس از اعالمش به رسعت شوخی بودن آن خرب مشخص و 

اعالم شد.

منونه ای از شایعه پراکنی ها در فیسبوک:

http://on.fb.me/15WsZYH

:Virgin لینک این شوخی در سایت 

http://bit.ly/13NedhM

 توضیح درباره این شوخی آوریل در گاردین:

http://www.guardian.co.uk/theguardian/2013/apr/01/

newspapers-pressandpublishing

این پست وب سایت نارنجی هم که به مناسبت دروغ های آوریل  دیدن 

2013 آماده کرده بود خالی از لطف نیست. 

http://bit.ly/Z0cAC9

جراحی پالستیک 
برای سگ شدن

خربگزاری العربیه نوشت:

یک جوان برزیلی با انجام یک عمل جراحی پر هزینه صورت خود را به شکل سگ درآورد

http://bit.ly/1czUEij

 فریز شده:

http://www.freezepage.com/1372589486NHXTQXIPMP

 باشگاه خربنگاران  جوان نیز این موضوع را با هامن آب و تاب با نام انحطاط غرب پوشش داد!

http://bit.ly/17vZP2A

 باشکاه خربنگاران منبع خربگزاریهای دیگر شدو این خرب به رسعت انتشار یافت:

وزنامه خراسان:

http://www.khorasannews.com/OnlineNews.aspx?newsid=182523

 پیج های مختلف فیسبوکی هم آنرا بازتاب داده اند:

http://on.fb.me/13ihnje

 داستان واقعی چیست؟

او دیده شده. در  از  براگا Rodrigo Braga هرنمند و عکاس برزیلی است که کارهای متفاوتی  رودریگو 

مجموعه عکس های سال 2010 از صورت یک سگ مرده استفاده کرده که این مجموعه عکس جایزه پیپا 

pipaprize را برده است:

http://www.pipaprize.com/pag/artists/rodrigo-braga/

 او هیچ عمل جراحی انجام نداده و سایت های بسیاری در این مورد نوشته اند:

http://www.hoax-slayer.com/man-dog-face.shtml

 در سایت خود رودریگوبراگا این مجموعه عکس با نام »نیرویی بیش از حد نیاز« را ببینید:

http://www.rodrigobraga.com.br/more_force_than_necessary.pdf

http://www.theguardian.com/theguardian/2013/apr/01/newspapers-pressandpublishing
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نتیجه گیری متامیل به هدف موردنظر و مغرضانه( ، به طوریکه هیچ ارتباط خطی و 

مستقیمی بین پیش فرضهای کمی و کیفی و نتایج مطالعات، وجود ندارد:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1668980/pdf/

bmj0022-00112.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10391656

متاسفانه  و  می تازد  پزشکی  عرصه  در  هومئوپاتی  همچنان  شواهد  این  همه  با   

برگزیده اند،  را  آن  پرمشرتی  و  نو  بازاری  یافنت  برای  نیز  کشور  پزشکان  از  بسیاری 

درمانی مالیخولیایی که بیامر را متقاعد میکند از مرصف داروهای تایید و امتحان شده 

بپرهیزد و به روشی روی آورد که هیچ مرجع علمی بر آن صحه منی گذارد.

محققین مخالف این روش درمانی، لیستی از قربانیان این روش درمانی تهیه کرده اند 

که افرادی بوده اند که علیرغم ابتال به بیامریهای مهلک، با روی آوردن به هومئوپاتی 

و غفلت از درمانهای صحیح، جان خود را از دست داده اند:

http://whatstheharm.net/homeopathy.html

)Homeopathy( هومئوپاتی

بر اساس یک جمع بندی کلی از تعاریف متفاوتی که برای این نوع درمان ذکر شده، به 

ساده ترین گویش، هومئوپاتی روش درمانی است که در آن با تحریک سیستم ایمنی 

و حیاتی بیامر توسط داروهای خاِص هومئوپاتی، اقدام به درمان بیامر می شود. بر 

اساس اصول اولیه هومئوپاتی، هر ماده ای )یا عاملی( که بتواند در بدن سامل ایجاد 

یک رسی عالئم بیامری کند، می تواند در صورت تجویز به فردی بیامر با هامن عالئم، 

بیامری وی را درمان مناید؛ به رشط آنکه عالئم موجود در بیامر و عالمئی که آن ماده 

دارویی می تواند ایجاد کند تا حد ممکن مشابه باشند.

افرادی مانند »مسعود نارصی« این نوع شبه علم یا شبه درمان را ترویج می کنند، 

درمانی که گرچه در اروپا و امریکا هم دیده می شود اما ارزش علمی ندارد و پیامد 

آن کامالً برعهده بیامر است:

http://naaseri.com/

کامالً  و  عارفانه  روشی  به  که  است  »یک«  و  »صفر«  کتاب  دو  نویسنده  فرد  این 

استفاده می کند، که متأسفانه  از فیزیک کوانتوم برای توجیه هومئوپاتی  غیرعلمی، 

هنوز چاپ می شوند. اینکه چگونه نارصی همه چیز را برای توجیه روش خود در هم 

آمیخته و از کم اطالعی مردم در کوانتوم و فیزیک نوین به درمان بیامری رسیده خود 

حکایتی ست! جالب اینکه در بسیاری از کاله برداری های شبه علمی به فیزیک جدید 

میرسید که عاقبت به شکلی بی رس و ته به متافیزیک پیوند می خورد.

خواندن وبسایت نارصی برای کسی که اصول اولیه در علم و دانش را بداند مضحک 

است. مشخص نیست این همه مدعای نارصی در علم فیزیک چگونه عاقبت اورا به 

این روش غریب درمانی رسانده.

تحقیقات نشان می دهد مؤثر نبودن هومئوپاتی از لحاظ علمی ثابت شده؛ به طور 

مثال انجمن پزشکی اسرتالیا این روش را نامؤثر و متقلبانه می داند: 

https://ama.com.au/media/evidence-clear-homeopathy-not-effective-

treatment

ملی  کتابخانه  آرشیو  از  نقل  )به  آمریکا  بیوتکنولوژی  اطالعات  ملی  مرکز  همینطور 

پزشکی مؤسسات ملی بهداشت ایاالت متحده( نیز نظر مشابهی را ارائه می دهد:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1874503/

جامعه علمی در موارد متعدد این روش را غیرعاقالنه توصیف کرده:

http://nccam.nih.gov/health/homeopathy

http://www.forbes.com/11/08/2009/homeopathic-alternative-medicine-

opinions-contributors-miller-dan.html

از سوی دیگر غیر ممکن بودن این روش از لحاظ فیزیکی بررسی و تأیید شده:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10٫1111/j.7166٫2012٫01162-2042.x/ab

stract;jsessionid=8A2C1076AA7E78EF48246A9422DD54FB.d02t01

در مجله اخالق پزشکی، هومئوپاتی نوعی روش درمانی غیراخالقی عنوان شده:

http://jme.bmj.com/content/130/3/36.extract

بنیاد آموزشی جیمز رندی، هومئوپاتیستها را به چالش کشیده و جایزه ای یک میلیون 

دالری برای کسی که بتواند با هومئوپاتی تحت رشایط علمی کسی را درمان کند، در 

نظر گرفته که تا کنون کسی موفق به بردن این جایزه نشده است:

http://www.randi.org/site/index.php/jref-news/-1208feb5video.html

آزمایشاتی که درستی هومئوپاتی را نشان می دهند، دچار بایاس هستند )Bias: نوعی 

همئوپاتی یا فریب درمانی!

مسعود ناصری یکی از مدعیان این روش است.

https://ama.com.au/media/evidence-clear-homeopathy-not-effectivetreatment
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.7166.2012.01162-2042.x/abstract;jsessionid=8A2C1076AA7E78EF48246A9422DD54FB.d02t01
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هتل عبايس اصفهان قدميی ترين هتل جهان نیست.

چندی است كه بر مبنای شایعه ای در سایت های مختلف از هتل عباسی اصفهان به 

عنوان قدیمی ترین هتل جهان یاد می شود!

با نگاهی به سایت رسمی خوِد هتل عباسی هم با عبارت »هتل عباسی كهن ترین 

هتل جهان« در معرفی آن مواجه می شویم كه ادعایی نادرست و غیر واقعی است.

http://abbasihotel.ir/fa/index.php/-14article/16-04-12-26-05-2013-108

كرده و در  اینكه مدیریت هتل)آقای حدادی( مصاحبه ای در این زمینه  تاسف بار 

مورد اینکه چطور متوجه شده این هتل قدیمی ترین هتل جهان است گفته است »در 

جست وجویی که در سایت های اینرتنتی صورت گرفت، مشخص شد که تنها چند 

هتل با قدمت ۱۳۰ تا ۱۴۰ سال در جهان وجود دارد که قابل رقابت با هتل ۳۲۰ ساله 

عباسی نیست.« و به نتیجه همین جستجوی غلطشان استناد کرده اند.

این خرب و مصاحبه را در معامری نیوز ببینید 

http://memarinews.com/Pages/News5064-.html

 سایت باشگاه خربنگاران جوان هم این مطلب بی اساس را کار کرده است 

http://bit.ly/18eowAT

 با درج این خرب در این سایت ها عده ای این خرب نادرست را مورد استناد قرار داده 

و بدون بررسی اقدام به باز نرش این مصاحبه و گالیه كردن از مسئوالن كه چرا برای 

ثبت جهانی قدیمی ترین هتل جهان اقدامی منی كنند کرده اند.

اما قدیمی ترین هتل دنیا کجاست؟

اول اینکه با یك جستجوی ساده می توانید قدیمی ترین هتل های دنیا را مشاهده 

کنید و متوجه خواهید شد كه ادعای مسوولین هتل عباسی كذب و بی اساس است. 

جای سوال دارد که مدیریت چنین هتل بزرگی چگونه به این نتیجه رسیده اند!

هتل عباسی تنها »320 سال قدمت« دارد ولی قدیمی ترین هتل دنیا در ژاپن قرار 

از »1300 سال قدمت  بیش  یعنی  كه در سال 705 میالدی ساخته شده است  دارد 

دارد« . این سابقه در كتاب ركوردهای گینس هم ثبت شده است.

The oldest hotel is the Nisiyama Onsen Keiunkan in Yamanashi, Japan, 

a hot-spring hotel, which has been operating since 705 AD.

http://www.guinnessworldrecords.com/records1-/oldest-hotel/

 از سایت های ایرانی سایت banki.ir هم گزارشی تصویری از قدیمی ترین هتل دنیا 

تهیه کرده است که در این آدرس می توانید مشاهده کنید

. http://bit.ly/140pSQB

از  تعدادی   Nisiyama Onsen Keiunkan توانید بجز هتل لینک هم می  این  در 

قدیمی ترین هتل های دنیا را مشاهده کنید که مربوط به سال های 1120 و 1203 

و 1300و 1323 و1334 میالدی می باشد. یعنی بین 897 تا 720 سال قدمت دارند.

http://www.vagabondish.com/travel-worlds-oldest-hotels/

پی نوشت: 

باید توجه داشت که در بررسی تاریچه شکل گیری هتل، طرح های اولیه آن ها یعنی 

مسافرخانه ها و کاروانرساها نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که قدمتی بسیار بیش از 

۳۲۰ سال دارند. بیشرت در این زمینه بخوانید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Inn

آیا هتل عباسی اصفهان 
قدیمی ترین هتل جهان است؟
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ادعای زیر را ببینید:

»محمدحسین هیکل گفت: عرب شدیم چون که ما فردوسی نداشتیم!«

http://on.fb.me/12giKO0

اما چرا این مورد در زیرشاخه چرندیات قرار میگیرد؟

• نام درست این فرد »محمد حسنین هیکل« است.

از روسای جمهور  او ویراستار روزنامه االهرام و دوست صمیمی جامل عبدالنارص   •

از عنوان »خلیج  بود که  اولین شخصیت عرب  بود. جامل عبدالنارص  پان عرب مرص 

العربی« استفاده و آن را تبلیغ کرد و محمد هیکل »رس منفصل نارص« یا مرکز تفکرات 

و ایده های او بود:

http://bit.ly/1biL6L1

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1631672

http://bit.ly/157vODD

بررسی یک ادعا: عرب شدیم چون فردوسی نداشتیم

 بنابراین جدا از بی پایه بودن این نقل قول، از دوست صمیمی جدی ترین طرفدار زبان 

عربی چنین سخنی بعید است.

پیج های زرد  به وبالگ ها و  این گفته هیچ منبع موثقی ندارد و متام جستجوها   •

فارسی میرسد.

• این جمله شاید اولین بار توسط علی جواهرکالم از روزنامه نگاران سال های 20 و 

30 نقل شده که آنرا در قالب خاطره ای در یک مهامنی خصوصی شبانه نقل کرده و 

هیچ مدرکی این خاطره را تایید منیکند:

http://taninazadi.blogspot.de/07/2012/blog-post_3608.html

 مطلبی در همین باب از بی بی سی:

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/110630/07/2011_l13_letter_from_

london_244.shtml

 پ.ن : فایده این ادعا چیست؟ نکوداشت فردوسی یا توهین به نژاد و زبانی دیگر؟ 

فردوسی شاعر بلندآوازه و بزرگ ایرانی ست که برای زنده نگاه داشنت زبان فارسی رنج 

بسیار برده است. نامش را با تحریف تاریخ و نژادپرستی نیاالییم.

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/110630/07/2011_l13_letter_from_london_244.shtml
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در حقیقت این عکس منبع مشخصی ندارد و لورل و هاردی در سالهای پایانی عمر قیافه ای متفاوت داشته اند:

http://www.in-sect.com/article/this-is-your-life-laurel-and-hardy

عکس زیر اما احتامال یکی از آخرین عکسهای این دو کمدین معروف باشد. تاریخ عکس مربوط به 1956 و یکسال پیش از درگذشت اولیور هاردی می باشد.

http://www.in-sect.com/scr/laurel_hardy_1956.jpg

اولیور هاردی در ۷ آگوست ۱۹۵۷ در ۶۵ سالگی درگذشت و پس از مرگ هاردی، اسنت لورل به صورت رسمی از حرفه بازیگری کناره گیری کرد اما به علت بیامری زیاد نتوانست 

احتامال همه شام تصویری که منسوب که پیری لورل و هاردی است را دیده اید

لورل و هاردی در سن پیری و عکسهای نامربوط

در مراسم درگذشت هاردی رشکت کند و گفت »الیور درک می کند«.

http://www.time.com/time/specials/packages/artic

le/2005121,00_2005072_0,28804,2005073.html

لورل آخرین سالهای عمر خود را در آپارمتان کوچکی در اوشیناهتل در سنت مونیکا 

سپری کرد و وقت خود را به جواب دادن به نامه ها و تلفن های طرفدارانش می گذراند.

رسانجام وی نیز در ۲۳ فوریه ۱۹۶۵ در سن ۷۴ سالگی چند روز پس از حمله قلبی در 

گذشت و در بخشی از وصیت نامه خود نوشته بود »اگر کسی در مراسم درگذشت 

من گریه کند دیگر با او صحبت نخواهم کرد«.

http://bit.ly/1adWshP

http://www.time.com/time/specials/packages/article/2005121,00_2005072_0,28804,2005073.html
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عکسی از دیوار کنار چاه جمکران چند روز پیش خربساز شد:

http://on.fb.me/138DKJa

 عکس ادیت شده است و چنین تابلویی در آنجا وجود ندارد:

http://islamworldnews.com/fa/images/31-2011/image13.jpg 

اما در میان جستجوها به لینک های زیر رسیدیم.

وبسایت مسجد جمکران نوشته است:

عریضه نویسی یکی از راه های توسل است. هامنطور كه در تابلو نصب شده باالی 

چاه عريضه موجود در مسجد درج شده، چاه مذكور هيچ ويژگي خايص ندارد.

http://www.jamkaran.info/page_View.aspx?id=120

حجت االسالم مرتضی وافی دبیر شورای عالی فرهنگی و برنامه ریزی مسجد جمکران 

گفت: 

هر دو تا سه ماه ورود به چاه صورت می گیرد این نامه ها بیرون آورده می شود. 

گاهی اگر شیء قیمتی میان آنها باشد خارج می شود اما در مسجد به شدت اطالع 

رسانی می شود که زائران اشیاء قیمتی خود را داخل چاه نیندازند. پس از خارج کردن 

این نامه ها به خمیر تبدیل می شوند...

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=94090

تصویر چاه جمکران
 و عاقبت نامه ها

نوشته زیر را ببینید: 

نجات از سكته مغزی !!!

در یک پارتی خامني پایش به سنگی خورد و با بشقاب غذا

در دستش به زمین خورد، علت زمین خوردنش کفش جدیدش بود که هنوز به آن 

عادت نکرده بود. دوستان کمک کرده و او را از زمین بلند و بر نیمکتی نشاندند و 

جویای حالش شدند.جواب داد حالش خوب است و ناراحتی ندارد.

مهامندار بشقاب جدیدی با غذا به ایشان داد.... خانم بعد از ظهر خوبی را به اتفاق 

ساعت  چند  برگشت.  خانه  به  اتفاق همرسش  به  راضی  بسیار  و  گذراند  دوستانش 

بعد همرسش به دوستانی که در پارتی بودند تلفن کرد و اطالع داد که ژولی را به 

بیامرستان برده اند. خانم ژولی در ساعت 18 هامن روز در بیامرستان فوت کرد و 

پزشگان علت مرگ را سکته مغزی تشخیص دادند....

http://on.fb.me/123oISk

 اما چرا این موارد منی تواند عاقالنه باشد؟

مرکز قلب تهران در مورد عالئم سکته مغزی می نویسد:

شام و خانواده تان می بایست در مورد عالیم هشدار دهنده سکته مغزی که در زیر 

بیان شده اند ،اطالعات الزم را بدست بیاورید .ممکن است شامبرخی از این عالیم یا 

متامی آنها را داشته باشید :

احساس بی حسی یا ضعف ناگهانی در صورت ، بازو یا پا بویژه در یک طرف بدن.

مشکل ناگهانی در دید یک یا هر دوچشم.

مشکل ناگهانی در درک مفاهیم یا صحبت کردن با فرد دیگر.

احساس رسگیجه یا عدم تعادل ناگهانی.

احساس رسدرد بسیار شدید و ناگهانی بدون علت مشخص.

http://thc.tums.ac.ir/Fa/?Page=DynamicPageView&PageID=53

 

همه این موارد باید به حدی مشهود و ناگهانی باشند که شام را به سمت شک سکته 

مغزی پیش بربند و در همین وبسایت و وبسایت مرکز توانبخشی سکته مغزی تبسم 

آمده که بالفاصله بیامر را به یک مرکز درمانی برسانید.

http://bit.ly/1a1WFIk

ساعات  آن  متام  در  که  کرده  سپری  دوستانش  با  خوبی  ظهر  از  بعد  خانم  سوال:   

نخندیده؟! دستش را بلند نکرده؟ یک جمله قابل فهم نگفته؟! چرا عده ای دوست 

دارند همه فن حریف باشند؟ اگر راه تشخیص سکته و آپاندیس و شکستگی و رسطان 

و الخ به همین سادگی ست پس پزشکان متخصص چه میکنند؟!

ماجرای خانمی که 
پایش به سنگ خورد 

و سکته مغزی کرد
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نامه رسگشاده احساسی برد پیت برای آنجلینا جولی نقل محافل است:

http://on.fb.me/111l7FO

 چرا این نامه جعلیست؟

• در این نامه انجلینا جولی همرس برد پیت نامیده شده، در حالی که آنها اردواج نکرده 

اند. همچنین بحث طالق به میان آمده، وقتی هنوز رسامً زن و شوهر نیستند چگونه 

طالق میگیرند؟ آنجلینا جولی یک ماه پیش پس از اعالم خرب جراحی پستان هایش اعالم 

کرد که در فکر ازدواج با برد پیت است، این ازدواج هنوز اتفاق نیوفتاده:

http://hollywoodlife.com/14/05/2013/brad-pitt-angelina-jolie-wedding-

date-soon/

 • این نامه اولین بار سال گذشته از وبسایت زیر به قلم ناشناس Fairy Woman منترش 

شده و هیچ بازتاب دیگری نداشته.

http://ok-woman.com/03/2012/brad-pitt-about-his-wife/

 • هیچ سایت و روزنامه ای که اخبار هالیوود را منترش می کند چنین نامه ای را منترش 

نکرده

• اگر این نامه توسط برد پیت نوشته شده؛ باید از خروجی سایت ها، توئیرت، فیسبوک 

و موارد مشابه وابسته به او منترش میشد که این اتفاق نیفتاده.

http://www.باز هم ترجمه یک شایعه خارجی در مورد خمیر دندان پیج های 

:فیسبوکی را درنوردید

 در بهرتین حالت این یک نوشته جذاب و احساسی ست که نویسنده برای بهرت دیده 

شدن آن را به یک زوج معروف نسبت داده.

نامه منسوب به برد پیت جعلی است

شایعه:

زمانیکه شام خمیر دندان میخرید، اگر متوجه قوطی یا لوله خمیر شوید، در پائین آن به یکی از چهار رنگ زیر عالمت گذاری شده است:

اگر عالمت رنگ سبز باشد: خمیر دندان از مواد طبیعی ساخته شده است.

اگر عالمت رنگ آبی باشد: خمیر دندان از مخلوطی از مواد طبیعی و ادویه جات ساخته شده است.

اگر عالمت رنگ رسخ )قرمز( باشد: خمیر دندان از مواد طبیعی و مواد کیمیاوی )شیمیایی( ساخته شده است.

اگر عالمت رنگ سیاه باشد: خمیر دندان کامالً از مواد کیمیاوی )شیمیایی( ساخته شده است.

شام فقط آن خمیر دندان را خریداری کنید که رنگ سبز یا آبی عالمت گذاری شده است.

http://on.fb.me/12TniHa

و حتی پیج هایی با نام و عنوان پزشکی:

http://on.fb.me/1e2OM1W

 اما واقعیت چیست؟

این رنگ ها تنها برای دستگاه های بسته بندی قابل درکند و تنها 

همین کاربرد را دارند. دستگاه های نوین بسته بندی از رنگ های 

قابل تشخیص در پس زمینه برای تشخیص محل برش، پرس، جهت 

قرار گرفنت و اینکه هر بسته/تیوب کجای جعبه قرار بگیرد، استفاده 

می کنند.

http://bit.ly/17LragB

http://bit.ly/11mqq0C

http://bit.ly/14appg1

.com/

مربع های رنگی خمیردندانها معنی خاصی ندارند!
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درسی که همه بزرگان باید بگیرند.

استاد محمود دولت آبادی به انتشار حرف های غیرواقعی منتسب به خودش در فضای 

مجازی و فیس بوک اعرتاض کرد.

بارها و بارها دیده ایم که جمالتی ظاهرا زیبا یا پرمعنا در فضای مجازی به نویسندگان، 

اندیشمندان یا سایر هرنوران منسوب می شود. اما مشخص نیست که این جمالت 

این  تکثیر  در  استداللشان  که  نیز هستند  ای  یا خیر. عده  ایشانند  به  متعلق  واقعا 

جمالت این است که چه اهمیتی دارد که متعلق به ایشان باشند یا نه. مهم معنا یا 

مفهوم جمله است و کسی نیست که بپرسد خوب اگر چنین است چرا آن جمله را با 

نام نویسنده اصلی یا اصال با ذکر -نویسنده ناشناس- منترش منی کنید؟ کدام زشت تر 

است؛ اینکه بنویسید مطمنئ نیستید این جمله از ایشان است یا اینکه به اشتباه این 

جمالت را به این و آن منسوب کنید؟

جالب اینجاست اشخاصی که جمالت را به این بزرگان منسوب می کنند گاهی حتی 

این  کار  ژانر  دانند  اصال منی  و  اند  نخوانده  را  ایشان  های  نوشته  از  یک خط هم 

هرنمندان چیست!

گاه  -و  معروف  اشخاص  این  گاهی  دیگر  سوی  از  است.  دوسویه  داستان  این  اما 

این قرش سطحی نگر می پندارند  نیز بدشان منی آید هامنقدر که  ایشان-  خانواده 

جمالت قشنگ داشته باشند و اگر این مطالب را نیز رد می کنند چنان واضح و بلند 

منی گویند که سدی در مقابل این داستانها شود اما وقتی آش همین داستان اینقدر 

شور می شود که به هجو می رسد نارضایتی شان را با صدای بلند فریاد می زنند.

اما استاد دولت آبادی راه دیگری پیش گرفته اند.

ایشان با وضوح متام می گویند اگر می خواهید جمله ای از من نقل کنید با منبع 

کامل نقل کنید وگرنه آن جمله هرچه که باشد همه جعلی، دروغ و اصطالحا »کذب 

محض« است.

یا پاره ای مشخص از  این اجبار به نقل منبع کامل )یا به قول استاد: عبارت، جمله 

کتابی مشخص که با قید جلد چندم، بخش چندم و صفحه ی چندم و نام شخصیت 

»پرسوناژی« که جمله ی مربوطه از گفته ی وی آورده شود( تنها راه درست نقل قول 

از بزرگان است.

از این پس نیز اگر شام جمله ای از بزرگی دیدید آن را واقعی ندانید مگر آنکه آدرس 

دقیق برای تعیین صحت آن داده شده باشد و یا از منبع معترب دیگری نقل قول شده 

باشد.

توصیه می کنیم منت کامل نامه استاد محمود دولت آبادی را که در اختیار خربگزاری 

ایسنا قرار گرفته است بخوانید:

»چندی است شنیده می شود که سخنانی - بگویم حرف هایی از قول یا منسوب به 

من در فیس بوک نقل و منترش می شود که پیش از هر واکنشی مایه ی تعجب است. 

روز چهارشنبه،  بیست وپنجم اردیبهشت ماه نودودو خورشیدی »روز گرامی فردوسی« 

دوستی به من تلفن زد که متنی جعلی به نام شام، بار دیگر روی صفحه ی مربوطه 

گرفته  نادیده  که  بود  سومین بار  این  و  کرده ام؛  تکذیب  نحوی  به  درجا  و  دیده ام 

بودم. اکنون بدین خط به آگاهی عموم می رسانم که متأسفانه فرصت در فیس بوک 

از طریق رسانه های رسمی  باشد گفته شود، می نویسم و  ندارم و آن چه الزم  بودن 

طریق  از  مشخصا  یا  مطبوعات،  کتاب،  مثل  این؛  از  پیش  چنان چه  می کنم؛  منترش 

ایستگاه خربگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(. بنابراین همه ی آن چه در صفحات مجازی 

همچون فیس بوک و جز آن از جانب من نقل می شود - به جز عبارت، جمله یا پاره ای 

مشخص از کتابی مشخص که با قید جلد چندم، بخش چندم و صفحه ی چندم و نام 

شخصیت »پرسوناژی« که جمله ی مربوطه از گفته ی وی آورده شود - همه جعلی، 

دروغ و اصطالحا »کذب محض« است و به نیت مخدوش کردن حقیقت و تحریف 

واقعیت انجام می گیرد و مایه ی تأسف است که این میزان بی رشمی و بی وجدانی در 

انگاشته می شود!!! و نکته ی  نامیده می شود، مجاز  آن چه امروزه رسانه های مجازی 

نخواهید  تکرار  که  ممنون  و  مکنید!«  تکرار  مکنید؛  تکرار  »لطفا  این که  هم  پایانی 

یک هزاروسیصدونودودو  اردیبهشت ماه  بیست وپنجم  دولت آبادی،  محمود   / کرد! 

خورشیدی.«

http://isna.ir/fa/news/92022919299

محمود دولت آبادی: 
آنچه که بدون ذکر منبع از کتاب های من نقل شود »کذب محض« است.
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شعور آب! دکانی تازه برای عوام فریبی 
سودجویان از شبه علم

تاریخچه:

متولد  ژاپن  یوکوهاما  در   1943 سال  در  ایموتو(  دکرت  به  )معروف  ایموتو  ماسارو 

)لیسانس(  بین امللل  با مدرک روابط  دانشگاه هامن شهر  شد و سپس در 1986 در 

فارغ التحصیل شد. او حدود 10 سال بعد از موسسه ای در هند مدرکی تحت عنوان 

»دکرتای درمان جایگزین« دریافت کرد و سپس بر بلورهای یخ متمرکز شد و عاقبت 

در کتابش تئوری شعور آب را مطرح کرد. تئوری که مدعی است بلورهای آب دارای 

شعور هستند و نسبت به کلامت خوب، موسیقی و زیبایی، بلورهای زیبا و نسبت به 

کلامت زشت و خشن بلورهای زشت تشکیل می دهند: 

http://www.masaru-emoto.net/english/emoto.html

 تئوری او به شدت در میان عامه رواج یافت و هر آیین و مسلک از آن استفاده خاص 

خود را برده و می برد. در ایران نیز افرادی چون »دکرت)؟( فرهنگ« بر این باور ارصار 

ورزیده و از آن کسب معاش می کنند. ایموتو پس از مدتی در سایت خود سفارش 

قبول کرد. به این شکل که شام نامی انتخابی خود را بر شیشه ای از آب چسبانیده و 

ارسال می کنید و درخواست عکس بلور تشکیل شده از آن را می دهید. این عکس ها 

بین 55 تا 155 هزار ین ژاپن برای شام هزینه دارد:

http://www.masaru-emoto.net/english/how-to-order-water-

photographs.html

 بررسی موضوعی:

در مورد دکرت ایموتو و ادعایش موارد متعددی مطرح شده که به یکایک آن خواهیم 

پرداخت:

جدی  و  نکرده  تایید  اورا  های  گفته  معتربی  آکادمیک  گروه  یا  سازمان  هیچ   -1

این است که آن را به شدت شبه علمی می دانند و نه علمی.  منی گیرند. دلیل آن 

آزمایش های او غیرقابل تکرار، ابطال ناپذیر و انتخابی است و مبناهای علمی را دنبال 

منی کند. استفاده ابزاری او از نام علم برای توجیه متافیزیک جامعه علمی را از گفتگو 

با او باز داشته است:

http://www.chem1.com/CQ/clusqk.html

http://www.redorbit.com/news/science/1144934/masaru_emotos_

wonderful_world_of_water/

او در  یا دینی بودن ادعایش را نکرده است.  ایموتو هیچگاه ادعای علمی  2- خود 

سایتش نوشته: 

the photograph of crystals is neither science nor religion

http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html

3- مدرک ایموتو نیز مثل بسیاری از مدعیان داخلی درمان های جایگزین کشورمان 

با  است.  شده  اخذ  ارزش  بی  و  نامعلوم  دانشگاهی  از  و..(  )فرادرمانی/هومیوپاتی 

مراجعه به سایت این دانشگاه می بینید که می توان با مبلغ 17500 روپیه یک مدرک 

قاب شده »دکرتای درمان جایگزین« اخذ کرد:

http://openuniversitymumbai.webs.com/

4- چرا نام شبه علم برای آن مناسب است؟ عرفان کرسایی در سایت هوپا در مورد این 

ادعا و رد این آزمون مطالب مفیدی نوشته که اصل آن بر شبه علمی بودن این آزمون 

ایموتو استوار است:

http://bit.ly/114LbAi

 ما نیز در سایت گامنه روش شناخت علم از شبه علم را توضیح داده ایم:

http://www.gomaneh.com/?p=988

**نکته مهم: مسئله مهم تر اما شاید دقت به این نکته ظریف باشد که آزمون ایموتو 

تنها نقاط دوسوی ماجرا را هدف قرار داده اند. در واقع نظریه ایموتو تنها بر شعور 

آب در نیکی های مشخص و زشتی های مربهن استوار است. مثالً بلورهای او شیطان 

را از خدا تشخیص داده اند یا موسیقی را از سخرنانی هیتلر در باب کشتار. این سیاه 

سفید بودن آزمایش او را به شدت انتخابی و غیرعلمی میکند. آیا بلورهای ذیشعور 

او می توانند راهنامی ما در شناخت نقاط خاکسرتی باشند؟ مثالً می توانند در مورد 

شیعه و سنی، مسیحی و مسلامن، دیکتاتورها و قدیس های معارص نظر بدهند؟! آیا 

می توان »استخاره یخ« گرفت و بر اساس بلور تصمیم های مهم و حیاتی گرفت؟! 

همه این سواالت را باید از »شاهین فرهنگ« پرسید، او که مدعی ست همه کائنات 

ایشان هم مثل  البته  ایموتوست و صد  را در ذره آب کشف کرده و شاهدش دکرت 

همه مدعیان یافنت »راز خوشبختی و موفقیت« کیسه ای دوخته به غایت بزرگ که 

در وانفسای بیسوادی، کمبود مطالعه و نبود متولی پیگیر، در حال پر کردن آن از مال 

مردم گرفتار و در آرزوی خوشبختی ست:

http://kht.ir/

http://www.redorbit.com/news/science/1144934/masaru_emotos_wonderful_world_of_water/


53
 |

 w
w

w
.g

om
an

eh
.c

om
| 

سه
قف

 |
ت 

دیا
رن

چ
با 

ه 
رز

با
 م

اد
ست

ی 
ه 

ری
ش

ن

باز هم گاف خربی باشگاه خربنگاران جوان!

در  ماری  که  پرس  یک  شده  فتوشاپ  عکس 

تیزبین  میکند سوژه خربنگاران  زندگی  رسش 

این خربگزاری شده است!

http://bit.ly/11mWRqS

http://www.freezepage.

com/1369755416IYUDTUMXLW

دانش  اردوی  یک  به  مربوط  فوق  عکس 

آموزی است، و در عکس واقعی مار رصفا بر 

روی رس کودک قرار دارد.

گدایی الیک از راه بازی با عواطف و اینبار با نام کوروش کوچولو که نام پدرش نیام ادراکی است:

http://on.fb.me/YZEs6X

 و طبق معمول استفاده از عکس کودکی بیامر در جای دیگر دنیا؛ اینبار پرسی بنام راوز در بیامرستانی در ارسائیل که پس از عمل جراحی در اتاق ریکاوری قرار دارد:

http://www.shevet.org/content/rawezh-icu-recovering-surgery

 

سواستفاده از احساسات برای گدایی الیک

ماری که در سر یک کودک  زندگی نمی کند.

خوب  حالش  امروز  و  بوده  بسرتی   2011 سال  کودک  این 

ست:

http://www.shevet.org/children/rawezh

 روش های متفاوتی برای کمک به بیامران کشورمان و دنیا 

فیسبوک  شیر  و  الیک  شامل  کدامش  هیچ  که  دارد  وجود 

منی شود!

http://www.freezepage.com/1369755416IYUDTUMXLW
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وقتی رسویس دانش »همشهری آنالین« هم شایعات را تکثیر می کند!

بسیاری از شایعات با استفاده از کنار هم گذاشنت قسمت های کوچکی از واقعیت و 

رس هم کردن یک داستان محیر العقول ساخته می شوند.

آنالین  همشهری  تارمنای  در  را  آئروژل  ماده  خواص  و  اکتشاف  داستان  منونه  برای 

ببینید:

http://www.hamshahrionline.ir/details/187802

 »هواژل برای نخستین بار توسط ساموئل استفان کیستلر در سال ۱۹۳۱ ساخته شد 

و تولید آن بر اساس یک رشط بندی برای جایگزین کردن قسمت مایع ژله خوراکی با 

گاز بود بدون آن که ساختار ژله در هم بشکند.و البته این ماده مشخصات فیزیکی 

و شیمیایی منحرص به فردی دارد و سبک بودن و رسانندگی گرمایی بسیار پایین آن 

استفاده  حرارتی  عایق  عنوان  به  دریا  و  هوافضا  در صنعت  که  است  شده  موجب 

شود.«

پس از خواندن این مطلب در همشهری به رساغ منبعی که معرفی شده بود رفتیم تا 

ببینیم داستان چیست و آیا اکسیر جوانی و جهان های موازی کشف شده اند و بی 

خرب مانده ایم؟!!

بود که  این مطلب  به  برای ما جالب بود شیوه رفرنس دهی  ای که  نکته  نخستین 

در  مطلب  آن  به  مستقیم  مطلب  انتهای  لینک  معموال  که  مرسوم  شیوه  خالف  بر 

http://www.( !سایت منبع اشاره دارد، همشهری به ریشه آن دامنه لینک داده بود

 )/isciencetimes.com

به هر حال مطلب را در سایت معرفی شده جستجو کردیم و خوشبختانه آن را یافتیم. 

http://www.isciencetimes.com/articles/20120821/3718/solid-smoke-

aerogel-stronger.htm

 اما این کجا و آن کجا!

باقی داستانی که رسویس دانش همشهری ذکر کرده است تخیالت کودکانه است. این 

که ماده ای پس از آزمایش مشخص شود که از »هیچ« ساخته شده است! اصال در 

شان بخش داستانهای عامه پسند یک رسانه عمومی نیست چه برسد که در بخش مثال 

دانش تارمنای همشهری کار شود!

داستان مضحک پیدا شدنش در زمین های یک کشاورز و تشکیل شدن آن از شکل 

خاصی از طال و... همگی بی اساس است

به این جمله دقت کنید:

»محققان در این باره می گویند؛ باور کردنی نیست، گویی نیم کمرت وزن این ماده در 

جهان ما و نیم بیشرت آن در جهانی موازی با جهان ما قرار دارد.«

یا این جمالت:

»گفته می شود؛ در روزگاران باستان این ماده رازآلود به عنوان یک ماده خوراکی و به 

شکل نان های مخروطی و یا بصورت معلق بر سطح آب به پادشاهان مرص اختصاص 

داشت.

استعداد رهربی،  برای »کالبد اخرتی« شناخته می شد که  این ماده به عنوان غذایی 

آگاهی ذاتی، ادراک و فراست را نزد شاهان و رهربان یک کشور ارتقا می داد.

کسی چه می داند، شاید این ماده مرموز و عجیب، هامن اکسیر جوانی و راز عمر 

جاودان است که انسانها قرن ها به دنبال آن می گردند.«

درک این مطلب که چگونه رسویس دانش یک رسانه بزرگ مانند همشهری در حد 

یک وبالگ بچه گانه به اشاعه داستانهای خنده دار می پردازد عجیب است.

هامنگونه که گفته شد این داستان قسمتهایی از واقعیت را نیز با خود حمل می کند.

مثال خواص هواژل واقعا منحرص به فرد است:

http://www.isciencetimes.com/articles/20120821/3718/solid-smoke-

aerogel-stronger.htm

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment19323091-

 درباره هواژل و پروژه استارداست نیز می توانید در سایت ناسا این مطلب را مطالعه 

کنید:

http://stardust.jpl.nasa.gov/tech/aerogel.html

هواژل و داستانهای سرویس دانش همشهری

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-19323091
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آیا شخصیت شناسی بر اساس ماه تولّد افراد، مبنای عقالنی دارد؟

همه جا نوشته هایی می بینید که بر مبنای ماه تولد افراد ، روحیات و خلق و خوی 

آنها را حدس میزنند. از نرشیات زرد گرفته تا سینی فست فودها و پیج ها و سایت 

های مختلف. این شخصیت شناسی تا به چه حد می تواند درست باشد؟

اخرتبینی مدعی رابطه ای علّی بین نشانه های غیب گویی )ستارگان و سیارات( و 

رویدادهای متناظر با آنهاست. این دیدگاه مبتنی بر باورهای باِبلیان است که معتقد 

بودند هر یک از هفت سیاره تاثیرگذار بر زندگی ما )خورشید، ماه، تیر، زهره، بهرام، 

کیوان، و برجیس( تخت خدایانی است و هر یک از خدایان تاثیری متفاوتی بر زندگی 

ما می گذارند. اخرتبینان و فالگیران زمانه ما ارصار دارند که به جای واژگانی نظیر 

خدایان و ...، از تاثیرات اجرام آسامنی و نیروهای گرانشی و الکرتومغناطیس صحبت 

کنند. اما نه باِبلیان و نه مجریان برنامه فریب عمومی زمانه ما هیچکدام اشاره ای 

منی کنند که روابط علّی و معلولی مورد ادعای آنها بین اجرام آسامنی و امور انسانی 

چطور برقرار میشود. آنها مدعی اند متامی خصوصیات جسامنی و روانی انسان ها 

نه از توارث و محیط آنان بلکه از آرایش خاص ستارگان و سیارات به هنگام تولّدشان 

نشات میگیرد. با توجه به آنچه که باِبلی ها در آن روزگار از گیتی میدانستند، چنین 

دیدگاهی نامعقول نبود. هرکسی می تواند ببیند که موقعیت اجرام آسامنی با فصول 

بین  همبستگی  دهد  نشان  که  نیست  دست  در  مدرکی  هیچ  اما  است.  همبسته 

آنها میگویند: مردم زاده شده  انسان ها و موقعیت ستارگان وجود دارد.  شخصیت 

تحت تاثیر سیاره یا صورت فلکی ویژه ای خصلت های انسانی، الهه ای یا جانوری 

برگرفته از نام آن سیاره یا صورت فلکی یا سیاره را کسب میکنند. متولدین تحت نشان 

پرانرژی، حال آنکه متولدین  ، بی تاب، و  آریس )َحَمل( قوچ َوش هستند. بی باک 

تحت نشان تارووس )ثور( ورزاوَوش هستند – بردبار، رسسخت و لجباز! اّما اشاره ای 

منی کنند که چرا و چگونه به این نتیجه رسیده اند.

تالشهای بسیاری برای تایید آماری تاثیر آرایش ستارگان و ماه تولّد بر رسنوشت و امور 

انسانی صورت گرفت ولی هیچکدام با موفقیت همراه نبود:

• در 1937 فارنزورث نتوانست هیچ تناظری بین قریحه هرنی و نشان طالع با خورشید 

در نشان لیربا )میزان( برای تاریخ های تولد 2000 نقاش و موسیقیدان مشهور پیدا 

بکند. 

دانشمندان  راهنامی  در  شده  فهرست  دانشمندان  بین  در   )1941( ِمیال  و  بُک   •

the american Men of Science به چیرگی هیچ یک از نشان های منطقه الربوج 

برنخوردند. 

• بارث و ِبنت )1973( برای بررسی اینکه »آیا تعداد مردانی که تحت تاثیر سیاره بهرام 

)مریخ( متولد شده بودند و شغلی لشگری را برگزیده بودند بیشرت از آنانی است که 

رساغ شغل غیرنظامی رفته بودند« دست به مطالعه آماری زد، آنان هیچ رابطه ای را 

پیدا نکردند. 

• مک گِروی )1977( با استفاده از تعداد بسیار زیادی تاریخ تولّد، جدولی از دانشمندان 

و سیاستمداران تهیه کرد) در مجموع 16634 دانشمند و 6475 سیاستمدار( که در 

هر روز سال زاده شده بودند و محض منونه حتی یک نشان اخرتبینانه که تاثیر اجرام 

آسامنی را بر شخصیت و رسنوشت انسان ها نشان بدهد پیدا نکرد. 

• در مطالعه جدید دیگری باسِتدو )1978( به طور آماری بررسی کرد که آیا انسان 

هایی با خصلت هایی نظیر قابلیت رهربی، آزادیخواهی، محافظه کاری، هوشمندی و 

30 متغیر دیگر، که بسیاری از آنها به تاثیر اجرام آسامنی و صور فلکی منتسب می 

شدند مترکزی در تاریخ های تولد خاصی دارند یا خیر، نتیجه کامالً منفی بود. 

• پژوهش های جدیدتر )کالور و ایانا( برای تعیین اینکه آیا ادعای اخرتبینان و طالع 

بینان مبنی بر وجود همبستگی بین نشان خورشید )منطقه ای که وقتی شام متولّد 

نفر  صدها  از  بدنی  های  ویژگی  و  آنجاست(  الربوج  منطقه  در  خورشید  میشوید 

نظرسنجی کردند. بر خالف آنچه مجریان برنامه فریب عمومی متایل دارند باور کنیم 

، هیچ مجموعه ای از ویژگی های جسامنی حتی با یکی از نشان ها هم جور نشدند. 

حتی اگر متامی تغییراتی که طالع بینان دوست دارند در این آزمون ها لحاظ کنیم 

باز هم نتایج کامکان منفی خواهد بود. در پژوهش جونوس نابلیت در باب اینکه آیا 

روابط زاویه ای بین سیارات می تواند ویژگی شخصیتی یک فرد را پیش بینی کند یا 

خیر ، هیچ کدام از پیش بینی های طالع بینان با داده ها مورد تایید قرار نگرفتند.

• در مطالعه ای که در Nature انتشار یافت، شان کارلسن فیزیکدان و استاد دانشگاه 

برکلی، به 30 اخرتبین معروف آمریکایی و اروپایی جداول تاریخ تولد 116 سوژه را 

ارئه کرد. برای هر سوژه به طالع بینان سه رشح شخصیتی ارائه شد، یکی مربوط به 

سوژه و دو تای دیگر با انتخاب تصادفی، آزمونی استاندارد برای اندازه گیری ویژگی 

شخصیتی در این برنامه لحاظ شد. وظیفه طالع بینان انطباق دادن جدول زادگاهی 

سوژه با رشح شخصیتی او بود. طالع بینان تنها در 34% موارد موفق بودند ، بعبارتی 

اگر کسی تنها حدس هم میزد به همین مقدار می رسید!

منابع:

http://www.hupaa.com/20120512060543006/

http://www.nature.com/nature/journal/v318/n6045/abs/318419a0.html

http://journal.telospress.com/content/13/19/1974.short

آیا شخصیت شناسی بر اساس ماه توّلد افراد، مبنای عقالنی دارد؟
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دستمالهای مرطوب 
و شایعات محیرالعقول

البد شام هم داستان دخرت جوانی که در اتوبوس از خامنی مشکوک دستامل مرطوب 

سوئیسی گرفته و بعد از مدتی به ماده مخدر »ال سی من« معتاد شده شنیده اید. 

منت کامل این داستان میحرالعقول را در لینک زیر بخوانید:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=517816724929277&set=a.3

34548929922725٫81273٫115091435201810&type=1&ref=nf

ماجرا اولین بار در نرشیه وطن امروز به چاپ رسیده که گویا منشأ این ماجراست و 

شکل آن کامالً تطابق دارد. این ماجرا در 23 فروردین سال گذشته منترش شده است، 

اما حدود دوسال بعد رس از فضای مجازی در آورده است:

http://www.vatanemrooz.ir/23/1/1390/VatanEmrooz/635/Page/10/

VatanEmrooz_10_635.pdf

اما تحقیقات ما در مورد این ماده مخدر به جایی نرسید. در واقع ماده مخدری بنام 

»ال سی من« وجود خارجی ندارد! 

روزنامه وطن امروز چند روز بعد در اصالحیه ای آن را توضیح داد و اظهار داشت که 

منظور ماده مخدر »LSD« بوده است.

http://www.vatanemrooz.ir/29/1/1390/VatanEmrooz/639/Page/10/

VatanEmrooz_10_639.pdf

عکسی در فضای مجازی در حال انتشار است که گفته می شود عکس های نایاب از لحظه مرگ فروغ فرخزاد است. 

این عکس از مجموعه »به روایت یک شاهد عینی« از کارهای خانم آزاده اخالقی است. او در این مجموعه عکس تالش کرده که لحظه مرگ چند تن از مشاهیر ایران را به تصویر 

بکشد و در متام این عکس ها نیز به عنوان شاهد عینی حضور دارد.

https://www.tribunezamaneh.com/archives/16656

http://www.pendar.net/story/azadeh_akhlaghi_by_an_eye_witness_2

http://chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=104011&Serv=13&SGr=49

 

در لینک زیر پیج این مجموعه را به همراه دیگر عکس ها ببینید:

https://www.facebook.com/byaneyewitness/photos_stream

متاسفانه کارهای این هرنمند بدون ذکر عنوان در ایمیل ها و پیج ها در حال انتشار است و این باور را بوجود می اورد که عکس هایی با کیفیت از آن لحظات ناگهان امروز از 

صندوقچه کسی در آمده!

موج جدید این شایعه در پی مصاحبه شخصی به نام»دکرت مجید ابهری« با خربگزاری 

مهر در شهریورماه رشوع شد و به رسعت از طریق سایت ها در محیط مجازی رواج 

یافت:

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1394050

فردای هامن روز حمیدرضا حسین آبادی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با شایعه 

البته  که  داد  هشدار  مسئول  غیر  افراد  نظر  اظهار  به  نسبت  سخنان  این  خواندن 

حرف های او رواجی نیافت:

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1394494

»LSD« توسط یه شیمی دان سوئیسی کشف شده است و شاید ارتباط آن به سوئیس 

ماده مخدر  این  این است که  توجه  نکته جالب  اما  از همینجا نشأت گرفته است. 

نیست بلکه ماده ای شیمیایی و روان گردان بوده و اعتیاد آور نیست. لذا قطع مرصف 

آن مشکلی ایحاد منیکند!

لینک ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران:

http://www.dchq.ir/html/index.php?module=htmlpages&func=display

&pid=14

جدا از آن بازار مرصف مواد روان گردان و مخدر در کشور ما به اندازه کافی خوب 

هست و نیازی به این همه عملیات مافیایی برای فروش آن نیست. گرچه همچنان 

توصیه میکنیم برای استفاده از محصوالت آرایشی و بهداشتی با متخصصین مشورت 

کرده و از مراکز معترب و مجاز خریداری کنید.

*پیش از ما سایت یک کالغ هم به بررسی این شایعه پرداخته است.

ماجرای عکس لحظه مرگ فروغ فرخزاد چیست؟!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=517816724929277&set=a.334548929922725.81273.115091435201810&type=1&ref=nf
http://www.vatanemrooz.ir/23/1/1390/VatanEmrooz/635/Page/10/VatanEmrooz_10_635.pdf
http://www.dchq.ir/html/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=14
http://www.vatanemrooz.ir/29/1/1390/VatanEmrooz/639/Page/10/VatanEmrooz_10_639.pdf
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آیا نظریه اعجاز عددی قرآن
 قابل استناد است؟

مسلامنان  کرده  تحصیل  بخش  و حتی  عوام  میان  در  قران  در  عددی  اعجاز  نظریه 

طرفدار بسیار دارد. اما این ماجرا از کجا آغاز شده و چقدر واقعیت دارد؟

نیز،  دینی  و مطالعات  پژوهشها  در  افزاری،  نرم  برنامههای  و  رایانهها  فراگیر شدن 

تحول بزرگی پدید آورد. برای اولین بار، این استاد عبدالرزاق نوفل )ت 1984( بود که 

واژۀ »اعجاز« را در زمینه تناسب اعداد در قرآن به کار برد و در کتاب »واالسالم دین 

دنیا« چنین آورد که دو واژۀ دین و دنیا در قرآن به تعداد برابر به کار رفتهاند؛ اما 

پر رس و صداترین پژوهشها را دکرت محمدرشاد خلیفه، شیمیدان مرصی مقیم آمریکا 

انجام داد و با استفاده از رایانه، مدت 4 سال به پژوهش دربارۀ کلامت قرآن پرداخت. 

وی ادعا منود که با بکارگیری از رایانه ارتباط عددی ویژه ای را در منت قرآن یافته است 

که با عدد ۱۹ارتباط دارد. حروف مقطعه یکی دیگر از پایه های نظریه اوست:

http://sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=6943

 

خود  فرمول  به هامن  استناد  با  مدتی  از  پس  خلیفه  رشاد  که  شده  گفته  همچنین 

افراطی پاکستانی در  از مسلامنان  نامید و چندی بعد توسط گروهی  را رسول خدا 

مسجدی در آریزونا با رضبات چاقو به قتل رسید:

http://www.arabtimes.com/osama2/doc29.html

 

در ایران نیز این نظریه بسط یافته و عده ای در تکاپوی یافنت اعجازهای عددی دیگر 

به تالش هایی دست یازیدند:

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=4383

 اما پس از مدتی عباس یزدانی استاد حوزه علوم دینی دانشگاه نقدی جامع بر این 

نظریه نوشت و آن را فاقد ارزش دانست و گفت: » اين جريان ، انحراىف بوده وکساىن 

که در اين وادى افتادند، جز رسگرداىن و ناکامى چيزى عائدشان نشد واشکاالت نقىض 

و حىل فراواىن بر دعاوى آنها وارد است .« 

http://www.asriran.com/fa/news/160851

دکرت  بتازند.  ادعا  این  بر  تا  یافتند  بیشرتی  دین جسارت  آن محققان حوزه  از  پس   

منصور پهلوان )استاد دانشگاه تهران( در مقاله ای با کمک سعید شفیعی این نظریه 

را به شکل مبسوط نقد کرد و آن را دارای مشکالت فراوان دانست. او در مقاله خود 

نشان داده که نظرات رشاد خلیفه و معتقدان به او جدا از اشکاالت مبنایی، دارای 

ایرادات بنیادین آماری است. همچنین او ثابت کرده که خلیفه هم مثل بسیاری از 

متوهامن دیگر با بررسی غیرمنطقی و گزینشی هرجا به موردی برخورده که تئوری او 

را نقض کرده آن را نادیده گرفته است:

http://www.ensani.ir/storage/Files/4-1079-20120326101516.pdf

 دکرت محّمدنبی احمدی استاد دانشگاه رازی نیز در مقاله ای با ذکر اشکاالت و مثال 

های فراوان اعجاز عددی را مردود دانست:

http://www.miracleofquran.org/index.aspx?pid=99&ArticleID=26084

 به نظر می رسد پژوهش های چند دهه اخیر نشانی از اثبات اعجاز ریاضی یا عددی 

متون الهی نیافته اند، یا روش های آنان اشکاالت و مثال های نقض فراوان دارد.
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رضا شاه در بنای یادبود جمهوریت واقع در میدان تقسیم استانبول نیست!

شاید شام هم این داستان را از کسانیکه به ترکیه سفر کرده اند شنیده باشید:«مجسمه 

رضا شاه کنار آتاتورک در میدان تقسیم استانبول« بر طبق این شایعه در بنای یادبود 

ایستاده  آتاتورک  کنار  در  شاه  رضا  استانبول  تقسیم  میدان  در  واقع  ترکیه  جمهوریت 

است.

مجسمه رضا شاه 
در بنای یادبود جمهوریت )میدان تقسیم استانبول( نیست

اینجا دادگاه الهه نیست
درباره مصدق و ماجراهایش در دادگاه الهه شایعات فراوانی ساخته شده، یکی از آنها 

از  پس  انگلیس،  مناینده  به  آمیز مصدق  استهزا  گفته می شود خنده  که  عکسی ست 

مشخص شدن نتیجه دادگاه الهه به نفع ایران است:

در منونه فیسبوکی زیر این شایعه بیش از 11 هزار بار بازنرش شده :

http://on.fb.me/WAJqpE

دیپلامت  و  از یک حقوقدان  زننده  این حرکت  میکند  که عقل سلیم حکم   هامنطور 

عالیرتبه رس نزده و عکس فوق مربوط به یک جلسه دوستانه در مقرر سازمان ملل در 

نیویورک به همراه ارنست گراس است:

http://www.trumanlibrary.org/photographs/view.php?id=3225

http://www.mohammadmossadegh.com/biography/

 بهرت است قدردانی و بزرگ شمردن مردان این مرز و بوم را بدون حاشیه ها و غلوها 

بیاموزیم.

شاید تنها نقطه مشرتک رضا شاه و این بنا کمی شباهت بین اون و یکی از تندیس 

هااست.

ساخت مجسمه در سال 1928 به پایان رسیده است و بنایی است برای یابود جمهوری 

شدن ترکیه در 1923 حال آنکه رضا شاه در خرداد 1313 برابر با جون 1934 میالدی به 

ترکیه می رود. یعنی 6 سال بعداز ساخت مجسمه)البته زمان رشوع ساخت مجسمه 

ها 1925 بوده است و اگر این زمان را هم در نظر بگیریم نزدیک به 9 سال قبل از 

سفر رضا شاه به ترکیه ساخت بنا رشوع شده است(.

منای شاملی این بنای یادبود، مصطفی کامل را در لباس نظامی و در میان رسبازان 

خود در روزهای جنگ استقالل نشان می دهد.

در منای جنوبی این بنا آتاتورک با لباس شخصی  در کنار عصمت اینونو و فوضی پاشا 

نخست وزیر و وزیر دفاع جمهوری ترکیه و همراهان نزدیک وی و در میان رسبازان 

 Kliment Voroshilov از رهربان انقالب و Mikhail Frunze .ومردم دیده می شود

مارشال اتحاد جامهیر شوروی هم در پشت او قرار دارند.

در دو منای دیگر این یادبود نیز دو مجسمه  از دو رسباز و پرتره هایی از یک زن باالی 

رس آنها دیده می شود.

در این مجسمه هیچگاه اسمی از رضا شاه نبوده است و دلیلی هم برای ساخت متثال 

او در این بنا وجود نداشته است.

منابع:

http://www.whereist.com/republic-monument/

http://necdetyilmaz.com/tag/taksim-republic-monument/

http://www.internations.org/places/view/taksim-republic-

monument24095-

 

http://www.internations.org/places/view/taksim-republicmonument-24095
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محاسبه سرعت فرشتگان با تئوری نسبیت!
اثبات اعجاز علمی قران با استفاده از فرمول های فیزیک و ریاضیات برای عوام به 

کاری معمول در فضای مجازی تبدیل شده، یکی از موارد آن اثبات جنسیت و رسعت 

فرشتگان بر اساس نظریه نسبیت است)!( منونه آن را ببینید:

http://on.fb.me/16NTFer

 برای راست آزمایی ادعای فوق الزم است بدانید:

معنی آیه 4 سوره معراج:

كه مقدارش پنجاه هزار  كنند در آن روزى  »فرشتگان و روح به سوى او عروج مى 

سال است«

در تفسیر منونه زمان پنجاه هزار سال نوعی تکرث به معنی طوالنی بودن روز قیامت 

معنی شده و هیچ ارتباطی به فاصله یا رسعت ندارد، در ضمن در این آیه روح و 

فرشته با هم عروج میکنند:

http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir/t_nemona/j25/ta250001.

htm#link7

فرمولی که در خرافه استفاده شده برگرفته از نظریه نسبیت و برای درک زمان، نسبت 

به دو ناظراست )ناظر ساکن و ناظری که نسبت به ناظر ساکن رسعت v دارد(. فرمول 

صحیح و طریقه استفاده از آن را با ذکر مثال در لینک زیر ببینید:

http://www.astronomycafe.net/qadir/q917.html

 مثال رسعت فرشته را می توان به جای v گذاشت و زمان را از دید دو ناظر محاسبه 

کرد، البته باید در نظر داشت که دو چیزی که رسعتشان با هم مقایسه می شود باید 

دارای جرم باشند و این یعنی فرشته باید دارای جرم و وزن باشد! در فرمول اگر رسعت 

فرشته را معادل رسعت نور در نظر بگیریم برای ناظر انسانی با هر رسعت معمولی 

زمان سفر فرشته بسیار طوالنی و اگر از دید فرشته ببینیم زمان بسیار کوتاه خواهد 

بود. در این نظریه گفته شده که در رسعت های نزدیک به رسعت نور زمان کندتر 

میگذرد و این هیچ ارتباطی به فاصله ندارد. 

در فرمولی که در این اثبات خرافی استفاده شده حتی این برداشت احمقانه شده 

است که انسان )در صورت عروج در روز قیامت( قرار است با رسعتی اندک تا جایگاه 

خدا که فاصله اش معادل یک روز نوری است برود و فرشته این فاصله را یک روزه 

می پیامید! و مضحک تر اینکه اگر در این محاسبه رسعت فرشته کمی کمرت از رسعت 

نور یعنی 0٫99999998 است و در نتیجه خدا اگر قصد داشته این اعجاز علمی را 

بعد از 1400 سال به ما بفهامند اشتباه محاسباتی کرده و اگر عدد محاسبه شده برای 

انسان را مثالً یک میلیون سال در نظر میگرفت )مخرج کرس( رسعت فرشته بیشرت به 

رسعت نور نزدیک میشد! )در واقع شام هر عدد بزرگی را به جای عدد پنجاه هزار 

بگذارید به نتیجه مشابه میرسید( در اینجا متاسفانه مغلطه آشکاری هم در محاسبه 

شده است، اگر شام به جای عدد پنجاه هزار ، عدد 1 )یا هر عدد کوچک دیگر( را هم 

بگذارید رسعت فرشته به رسعت نور بسیار نزدیک است، و از همه خنده دارتر اینکه 

خط چهارم و پنجم اثبات فرمول به لحاظ علمی کامالً بی معنی ست و معلوم نیست 

حرضات از کجا به کجا رسیده اند!!!

آیا خوردن نوشابه و قرص نعنایی خطرناک است؟
آیا خوردن نوشابه رژیمی و قرص نعنایی باعث انفجار شکم شام می شود؟

http://on.fb.me/11KS99F

 ویدئوهای فراوانی از اثر منتوز )نوعی مارک آدامس و قرص نعنایی( با نوشابه های 

رژیمی وجود دارد. انداخنت یکی از آنها در نوشابه رژیمی باعث آزاد شدن رسیع گاز 

دی اکسید کربن محلول در نوشابه شده و اتفاقی شبیه فوران را شاهد خواهید بود. 

محققان دیسکاوری این آزمایش را بررسی کرده اند:

http://www.youtube.com/watch?v=LjbJELjLgZg

حتی گروهی روشی را برای ساخنت راکت نوشابه ای اخرتاع کرده اند:

http://experimentalscience.files.wordpress.com/-20111223/12/2011

222644.jpg 

اما آیا خوردن نوشابه با قرص نعنایی باعث انفجار شکم شام می شود؟

محققان دیسکاری می گویند که فرایند فوران گاز در ویدئوها به علت میزان باالی 

گاز دی اکسید کربن در 2 لیرت نوشابه است که هامن لحظه باز شده. شام هیچگاه دو 

لیرت نوشابه منی خورید و گاز آن هم هنگام ریخنت در لیوان، خوردن آن و همینطور 

در معده شام خارج می شود و خوردن منتوز پس از آن اثر انفجاری ندارد. بنابراین اگر 

شام به میزان معمول نوشابه می خورید و قبل یا بعد از غذایتان قرص نعنایی خورده 

اید اثر خطرناکی نخواهد داشت.

http://bit.ly/XzB5lr

 این هم یکی از محققان خیابانی ست که برای نشان دادن واقعیت، این آزمایش را 

روی خودش انجام داده است! :

http://www.youtube.com/watch?v=lbUCfN-9U8U

همه شام بارها پس از بیرون آمدن از رستوران یا پس از خوردن ناهارتان آدامس یا 

قرص نعنایی خورده اید، اینکه چگونه هزاران نفر آن را باور میکنند برای ما غریب 

است!

http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir/t_nemona/j25/ta250001.htm#link7
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از مردانگی فخرالدوله تا مسلمانی قاراپط ارمنی
داستانی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که ادعا می کند زنی به 

نام فخرالدوله برای راه اندازی بانک ملی به رضا شاه پول قرض داده است و رضا شاه 

در جایی او را تنها مرد واقعی کشور خطاب کرده است.

این داستان به وفور در وبالگها و سایتهای ایرانی تکثیر شده است برای منونه ها این 

را ببیند:

http://on.fb.me/10iEru3

http://bit.ly/11d9DMN

 

در واقع »فخرالدوله« یکی از زنان بزرگ تاریخ ایران می باشند و دین بزرگی نیز به 

گردن بسیاری از ایرانیان دارند:

http://wahr.ir/node/506

 اما ایشان دخرت مظفرالدین شاه هستند و نه خواهرشان.

در حقیقت این داستان ساختگی بر اساس دو رخداد واقعی شکل گرفته است؛ اول 

اینکه رضا شاه درباره این زن جمله ای مشابه دارد:

آغا  نصفی  و  فخرالدوله  خانم  یکی  و هست،  بوده  مرد  نصفی  و  یکی  قجرها  »در 

محمد خان!«

دوم اینکه ایشان قصد داشتند »بورس ملی« را راه اندازی کنند که موفق نشدند.

انگیزه  با چه  نویسنده  نیست  بانک ملی ساختگی است و مشخص  داستان  اما کل 

ای این همه داستان را رس هم کرده است.در تاریخچه بانک ملی نامی از این خانم 

وجود ندارد:

http://www.bmi.ir/Fa/bmihistory.aspx

 و نه در زندگینامه ایشان نامی از بانک ملی وجود دارد:

http://www.iichs.org/index.asp?id=1280&doc_cat=7

 در مورد قسمت دوم داستان نیز هرچه جستجو کردیم منبع موثقی در تایید داستان 

»قاراپط ارمنی« پیدا نکردیم و فقط وبالگ ها و سایت های ایرانی عین همین شایعه 

بانک ملی و فخرالدله را کپی و پیست کرده اند.

به نظر می رسد کل این داستانها ساختگی هستند اما مشخص نیست به چه منظوری 

چنین داستانهایی ترویج می شوند.

ماجرای موجود آریایی اصل یا گریفین چیست؟
همه شام حداقل یک بار عکس موجود آریایی اصل یا گریفین را دیده اید، گریفین در 

حقیقت موجودی افسانه ای است که در نقش های تخت جمشید آمده و از آن در 

آرم هواپیامیی ایران )هام( استفاده شده است.

http://en.wikipedia.org/wiki/Griffin

 در شایعات ایرانی گفته شده که این موجود دریایی در ساحل خلیج فارس یا دریاچه 

ارومیه یافته شده. اما این شایعه هم با کمی تغییر ترجمه یک شایعه خارجی ست. 

این عکس در کشورهای دیگر به عنوان تنها عکس از »هیوالی مونتاک« شناخته می 

گرفته  در سال 2008  )نیویورک(  مونتاک  در ساحل  زن  توسط سه  این عکس  شود. 

شده است:

http://en.wikipedia.org/wiki/Montauk_Monster

به قلم  اما سایت ساینس بالگ که زیرمجموعه نشنال  ژئوگرافی ست در نوشته ای 

درن نیش اعالم کرده که این عکس بدون شک جسد یک راکون است که چند هفته 

در آب بوده:

http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/16/05/2011/wild-case-files-

montauk-monster/

 همچنین می توانید این ویدئو را با توضیحات ببینید:

http://bit.ly/170XD2r

ادوارد زهرابیان طراح نشانه هواپیامیی ملی  آقای  با  اگر عالقمند هستید مصاحبه   

ایران )هام( را نیز مطالعه بفرمایید:

http://www.rasm.ir/default.asp?Aid=2200
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داستان عشق و خیانت فرح پهلوی

پهلوی« رسوده  »فرح  برای  از شکست عشقی  بعد  را  این شعر  اوستا«  »مهرداد  آیا 

است؟

وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم

شکستی و نشکستم، بُریدی و نربیدم

اگر ز خلق مالمت، و گر ز کرده ندامت

کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم

کی ام، شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب

ز چشم ناله شکفتم، به روی شکوه دویدم

مرا نصیب غم آمد، به شادی همه عامل

چرا که از همه عامل، محبت تو گزیدم

چو شمع خنده نکردی، مگر به روز سیاهم

چو بخت جلوه نکردی، مگر ز موی سپیدم

بجز وفا و عنایت، مناند در همه عامل

ندامتی که نربدم، مالمتی که ندیدم

نبود از تو گریزی چنین که بار غم دل

ز دست شکوه گرفتم، بدوش ناله کشیدم

جوانی ام به سمند شتاب می شد و از پی

چو گرد در قدم او، دویدم و نرسیدم

به روی بخت ز دیده، ز چهر عمر به گردون

گهی چو اشک نشستم، گهی چو رنگ پریدم

وفا نکردی و کردم، برس نربدی و بردم

ثبات عهد مرا دیدی ای فروغ امیدم؟

این داستان اینقدر همه گیر شده است که وقتی مهرداد اوستا را در گوگل تایپ کنید 

اولین پیشنهاد »مهرداد اوستا و فرح پهلوی« است.

بسیاری از خربگزاری های داخلی هم این داستان را منترش کرده اند.

منونه ای از این شایعه را ببینید:

http://www.khabaronline.ir/news22753-.aspx

http://bit.ly/14uXeEl

http://www.taamolnews.ir/fa/news/21723

 اما در هیچ منبع تاریخی چنین داستانی ذکر نشده است.

این داستان در حقیقت تلفیقی از یکی از روایت های زندگی فرح پهلوی با یک شعر 

از مهرداد اوستا است.

فرح پهلوی پبش از ازدواج با محمدرضا پهلوی، در فرانسه دانشجوی معامری بوده 

است و طبق کتاب »دخرتم فرح« که منسوب به مادر ایشان می باشد فعالیت های 

سیاسی مخالف شاه و چپ گرایانه داشته است و در آن زمان نامزد یک جوان ایرانی 

به نام »کریم پاشا بهادری« بوده است و حتی این دو نامزدی خود را در یک جمع 

خصوصی به دوستانشان اعالم می کنند. خانم فرح پهلوی به توصیه پرس دایی خود 

برای دریافت اجازه ازدواج از مادرش به ایران می آید اما هنگام بازگشت مسئوالن از 

متدید اسناد خودداری کرده و به فرح می گویند: »نام او در فهرست مخالفان فعال 

اعلیحرضت قرار دارد.«

دایی وی برای حل این مشکل آشنایی در وزارت امور خارجه پیدا می کند و همین 

مایه آشنایی فرح دیبا با اردشیر زاهدی )داماد محمدرضا شاه( شده و وی از همین 

طریق با شاه آشنا شده و با وی ازدواج می کند.

از سوی دیگر صحت این کتاب توسط دفرت فرح پهلوی رد شده است.

البته حتی اگر داستان خیانت عشقی بیراه نبوده باشد باز هم عاشق شکست خورده 

این داستان آقای »کریم پاشا بهادری« است و نه آقای مهرداد اوستا و البته آقای کریم 

پاشا از قرار معلوم از این داستان آنچنان رضر هم نکرده است و بعدها به ریاست 

دفرت ملکه گامشته شده است و تا جایی که ما گشتیم قهری هم در کار نبوده است.

اما در مورد ارتباط آقای اوستا و خانم فرح دیبا هیچ سند تاریخی وجود ندارد و به 

نظر می رسد این داستان با استفاده از هامن خاطرات خانم فریده دیبا و مخلوط 

کردن آن با شعر آقای اوستا ساخته شده است.

نکته مهم این است که زمانی که فرح دیبا در کش و قوس ازدواج با محمدرضا شاه 

پهلوی در 1338 بوده است مهرداد اوستا 5 سال از زندگی مشرتک اولش را گذارنده 

بوده است و اگر هنوز کسانی باشند که ارصار به آشنایی بین مهرداد اوستا و فرح 

دیبا دارند کسی که این میان متهم به بی وفایی می شود آقای مهرداد اوستا است نه 

خانم فرح دیبا!

هرچند ما زمان جداشدن آقای اوستا از زن اولشان را پیدا نکردیم و اصال مشخص نشد 

که آیا زن اولشان را طالق داده اند یا نه اما ایشان در سال 1345 مجددا ازدواج کرده 

اند. در این میان از زمان ازدواج مهرداد اوستا در سال 1333 تا زمان آشنایی فرح دیبا با 

محمدرضا شاه، طبق متامی منابع، فرح پهلوی فرانسه بوده است و وقتی هم که آمده 

است نامزد شخص دیگری بوده است و در این میان جدای اینکه هیچ منبع تاریخی 

وجود ندارد بلکه فرصتی نیز برای آقای اوستا منی توان متصور شد! 

برای خواندن اصل داستان نامزدی فرح دیبا با کریم پاشا و آشنایی با محمدرضا شاه 

می توانید به صفحات 27 تا 39 کتاب »دخرتم فرح« انتشارات به آفرین ترجمه خانم 

الهه رئیس فیروز چاپ 1390 مراجعه بفرمایید.

در مورد آشنایی فرح با محمدرضاشاه روایتهای دیگری نیز هست. این را نیز ببینید:

http://www.iichs.org/index.asp?id=64&doc_cat=1

زندگی نامه مهرداد اوستا را نیز از اینجا بخوانید.

http://bit.ly/XXwTJu

برادر استاد اوستا نیز این داستان را رد کرده است:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911123000885

مطلبی در همین زمینه از وبالگ دکرت ترکی استاد دانشگاه تهران:

http://mr-torki.blogfa.com/post391-.aspx

از منابع ذکر شده در مقاله های زیر در ویکی پدیا نیز می توانید استفاده بفرمایید:

زندگی نامه فرح پهلوی:

http://bit.ly/VzbviJ

زندگی نامه مهرداد اوستا:

http://bit.ly/XbZwlq

اما در خصوص کتاب خاطرات فریده دیبا:

دفرت فرح دیبا اعتبار کتاب »دخرتم فرح« را مخدوش می داند.

http://www.farahpahlavi.org/book-warning.html

در ابتدای خود کتاب اما دست خطی منسوب به خود خانم فریده دیبا با مضمون 

تایید کتاب چاپ شده است که در ذیل آن را دو شاهد به نام های عالیخانی و زندی 

امضا کرده اند.

هرچند این بحث و اعتبار سایر خاطرات و نوشته ها نیاز به بررسی مجزایی دارد که 

از عهده این پیج خارج است اما آنچه مسلم است هر کدام از این داستانها واقعیت 

داشته باشند هیچکدام داستان »عشق مهرداد اوستا و فرح دیبا« را تایید منی کنند.

در هر صورت ما ترجیح می دهیم به جای بحث درباره اینکه کدامیک از طرفین در 

مورد خاطرات خانم فریده دیبا درست می گویند به هدف این منت که بحث درباره 

شایعه موجود است بپردازیم.
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آیا دیوار چین از ماه دیده می شود؟

دختری که از شنا محروم نشده است!
در مورد دخرتی اصفهانی که علیرغم استعداد فراوان در شنا و چند قهرمانی پیاپی در 

مسابقات نونهاالن جهان به سن تکلیف رسیده و دیگر قادر به ادامه رقابت ها نیست 

شنیده اید؛ پیج »تلنگر« که مدتی ست با متام توان به بازتولید شایعات مشغول است 

داستان را کمی بال و پر داده است:

http://on.fb.me/Hi2lkT

 گویا اولین بار دو سال پیش این خرب از یک وبالگ رشوع شده است:

http://mohammadbb.blogspot.ca/01/2011/blog-post_17.html

 

پر واضح است که جستجوی فارسی نام این دخرت فقط مارا به همین شایعه رساند و 

دریغ از یک سایت معترب که درباره او نوشته باشد، جستجوی التین نامش تقریباً هیچ 

نتیجه ای نداشت. نامش را در سایت فدراسیون جهانی شنا Fina هم نیافتیم، نتیجه 

گرفتیم که این نونهال بااستعداد البد در شنای استان اصفهان شناخته شده است. اما 

در نتایج مسابقات شنای نونهاالن اصفهان هم نامی از او نیست:

http://bit.ly/W5JSvU

http://www.irsf.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=142&newsview=623

 خرب قهرمانی او در مسابقات تایلند را بررسی کردیم، مسابقات رده های سنی در آسیا 

در سال های اخیر فقط در 2005 در تایلند برگزار شده که در میان قهرمانان ایرانی 

نام هیچ دخرتی نیست:

http://www.iransport.net/News/asp/Detail_News_1384.asp?id=20027

 با خود گفتیم شاید این خرب قدیمی بوده و او در حال حارض نوجوان است، اما در 

مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور هم نامی از او نیست:

http://www.irsf.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=142&newsview=922

 

گرچه در همه رده های سنی بانوان هم مسابقات شنا همچنان در کشور برگزار می 

شود و اخیراً برای رشکت در مسابقات بین املللی هم لباس مخصوص طراحی شده:

http://www.parsmoon.com/photo/albums/fashion/normal_islamic_

sports_wear1.jpg

 

شایعه دیده شدن دیوار بزرگ چین از کره ماه سال هاست ورد زبان است و از آن به 

عنوان عظیم ترین بنای برشی یاد می شود، این بنا گرچه بزرگ است اما از کره ماه 

قابل رویت نیست. در واقع با توجه به فاصله 384400 کیلومرتی تا زمین و عرض چند 

مرتی این دیوار می توان گفت انسانی که آن را از کره ماه ببیند توانایی دیدن یک تار 

مو را از فاصله چندین کیلومرتی دارد!

همشهری دانستنی ها:

http://www.hamshahrimags.com/NSite/FullStory/News/?Id=24716

 مصاحبه با نیل آرمسرتانگ:

http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a11/

ArmstrongNA_01-19-9.pdf

 کریس هدفیلد )Chris Hadfield( فضانوردی که اخیرا در فضا برنامه اجرای موسیقی 

با گیتار را نیز اجرا کرد اخیرا در پیج گوگل پالس خود این مطلب را متذکر شد که 

نه تنها خودش از ایستگاه فضایی بین املللی )با مداری حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلومرت( 

را  دیوار  این  اند  نتواسته  نیز  او  چینی  دوستان  بلکه  ببیند  را  چین  دیوار  نتواسته 

مشاهده کنند:

https://plus.google.com/u/1/b/110818096503098546657/+ChrisHadfie

ld/posts/MrFaaJHzby4

 لینک های کمکی برای مطالعه بیشرت:

http://www.snopes.com/science/greatwall.asp

http://www.nasa.gov/vision/space/workinginspace/great_wall.html

http://www.universetoday.com/25364/can-you-see-the-great-wall-of-

china-from-space

http://www.parsmoon.com/photo/albums/fashion/normal_islamic_sports_wear1.jpg
https://plus.google.com/u/1/b/110818096503098546657/+ChrisHadfield/posts/MrFaaJHzby4
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• هم چنین مشخص شده که مرد علمی سال 1990 موسسه کمربیج در واقع یک 

مقام بی ارزش ترشیفاتی است که با پرداخت پول به هر کسی تعلق میگیرد. )لینک 

های باال(

• معروفرتین مقاالت علمی دکرت حسابی در مجله فیزیکال ریویو، بیش از 8 ارجاع 

ندارد در حالی که تئوری های معترب حداقل باید 500 ارجاع داشته باشد و گاهی تا 

7000 ارجاع هم دارد. )لینک پایین در مصاحبه ایرج حسابی(

• ایده ساخت دانشگاه تهران را مرحوم عىل اصغرحکمت کفيل وزارت معارف آن زمان 

به گفتگوی خود با دکرت حسابی نسبت میدهد که در باب تاسیس یک مرکز جامع 

علمی بوده است، آقای حکمت این ایده را 5 سال بعد در جلسه هیئت دولت عنوان 

و سپس تصویب کرده است. 

http://bit.ly/1436H3z

 

• هیچ عکس یا سندی مربوط به ارتباط دکرت حسابی با انیشتین وجود ندارد.

http://www.gomaneh.com/?p=231

 اما ایرج حسابی پرس ایشان مدعی ست که برخی از این وقایع را در کتاب »استاد 

عشق« درباره زندگی دکرت حسابی نوشته که همه آنها خاطرات پدرش بوده و نقل 

قول از ایشان. او هم چنین میگوید که اساتید فیزیک ایران به استاد حسودی کرده و 

قصد تخریب شخصیت او را دارند:

http://bit.ly/RC4R5v

 اما ادعاهای غریب، غیر علمی و غیرمستند ایشان باور کتابشان را دشوار میکند:

http://bit.ly/XETaiJ

دکتر حسابی و داستانهای غلو آمیز

منسوب  او  به  زیر  موارد  ایم.  شنیده  دکرت حسابی  زندگی  از  متفاوتی  های  داستان 

شده است:

• موسس دانشگاه تهران

• مرد علمی سال 1990

• بزرگرتین فیزیکدان ایران

• شاگرد و دوست صمیمی اینشتین

• صاحب چندین مقاله مهم در دنیای فیزیک و اپتیک

و موارد دیگر...

بسیاری از فرهیختگان و شاگردان دکرت حسابی این موارد را شایعات و اغراق های 

پرس او می دانند.

دکرت مهدی گلشنی، مدیر گروه فلسفه علم و رئیس پیشین دانشکده فیزیک دانشگاه 

صنعتی رشیف، یکی از فیزیکدانان برجسته ایران است. او غلو پیرامون دکرت حسابی را 

سبب رضبه زدن به شخصیت او می بیند، او که شخصاً شاگرد دکرت حسابی بوده او را 

دارای اطالعات خوب اما استادی غیرکارامد برای دانشجویان می داند. همچنین داشنت 

مقاالت متعدد و رابطه نزدیک ایشان با اینشتین را شایعه خوانده است:

http://www.asriran.com/fa/news/245050

 ضیاء موحد استاد فلسفه و منطق و مدیر گروه منطق انجمن حکمت و فلسفه ایران 

و شاگرد دکرت حسابی ست. او درباره ایشان می گوید: 

» دکرت حسابی مسلامً خدمتگزار فرهنگ ایران و انسانی ایراندوست بود و به عنوان 

یک سناتور، از امکاناتش برای پیش بردن علم فیزیک در ایران استفاده کرد . این نبوغ 

ادعایی، در دکرت حسابی وجود نداشت و هیچ کس چنین ادعایی نداشت و اصالً نام 

دکرت حسابی هم در تاریخ علم فیزیک، به عنوان یک دانشمند بزرگ ثبت نشده است. 

البته من همیشه به دکرت حسابی به عنوان یک معلم احرتام می گذاشتم ولی به هیچ 

وجه یک معلم خوب فیزیک نبود.«

http://www.asriran.com/fa/news/242085

 رضا منصوری، استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی رشیف، نخستین رئیس و از 

دانش  پژوهشگاه  بنیانگذاران  از  ایران است. وی همچنین  فیزیک  انجمن  مؤسسین 

های بنیادی و مرکز نرش دانشگاهی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

در دولت محمد خامتی ست. او بزرگرتین منتقد شایعات در باب دکرت حسابی ست:

ما رخ  آنچه در جامعه  » متاسفانه واژه غلو درباره دکرت حسابی، خیلی کم است. 

داده، خیلی بیش از غلو است. مثالً در کتب درسی آموزش و پرورش، دکرت حسابی را 

در حد نیوتن و اینشتین و یا حداقل در حد ابن سینا در تاریخ علم ایران معرفی کرده 

اند ولی اگر دکرت حسابی را به عنوان فیزیکدان بررسی کنیم، می بینیم که ایشان در 

عین اینکه فیزیکدان خوبی بودند، هیچ کار علمی ارزنده ای که در دنیا بتوان به آن 

استناد کرد، انجام نداده اند. وقتی مقاله دکرت حسابی را مقایسه کنیم با بیش از هزار 

مقاله ای که دانشجویان و استادان فیزیک ما هر سال می نویسند، می بینیم که این 

مقاله اهمیت ویژه ای نداشته است. مقاله ای بوده حاوی اشتباه محاسباتی، و »پس 

فرستاده شده« از سوی داور مقاله.«

را شایعه  داستان سفره هفت سین  و  و دکرت حسابی  اینشتین  ارتباط  او  هم چنین 

خوانده است:

» دکرت حسابی و اینشتین و رشودینگر و دیگر افرادی که به نام آنها به عنوان میهامنان 

نوروزی دکرت حسابی اشاره شده است، همزمان در پرینستون نبوده اند. »

http://www.asriran.com/fa/news/240565

 

نوشته دکرت منصوری در این مورد در سایت شخصی خودشان:

http://www.rmansouri.ir/userfiles/file/Articles/shayadi.pdf
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مصدق سر جایش نشست!
امروز سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران با پیگیری یکی از مردان بزرگ ایران دکرت 

محمد مصدق است. این روز هم با شایعات و جعل های تاریخی آلوده شده است. 

داستان حرکت عجیب و بحث برانگیز دکرت مصدق در دادگاه الهه سال هاست نقل 

محافل است، این شایعه چنان همه گیر شده که در پیج گلشیفته فراهانی هم به 

مناسبت این روز منترش شده است، شایعه را با هم مرور کنیم:

http://on.fb.me/ZqwgLC

 پیج فریز شده را با فایرفاکس باز کنید:

http://www.freezepage.com/1363689360PRYBLUNNMS

 >زمانی که قرار بود دادگاه الهه برای رسیدگی به دعاوی انگلیس در ماجرای ملی 

شدن صنعت نفت تشکیل شود، دکرت مصدق با هیات همراه زودتر از موقع به محل 

رفت. در حالی که پیشاپیش جای نشسنت همه ی رشکت کنندگان تعیین شده بود، 

دکرت مصدق رفت و به منایندگی هیات ایران روی صندلی مناینده انگلستان نشست.

قبل از رشوع جلسه، یکی دو بار به دکرت مصدق گفتند که اینجا برای مناینده هیات 

انگلیسی در نظر گرفته شده و جای شام آن جاست، اما پیرمرد توجهی نکرد و روی 

هامن صندلی نشست. جلسه داشت رشوع می شد و مناینده هیات انگلیس روبروی 

دکرت مصدق منتظر ایستاده بود تا بلکه بلند شود و روی صندلی خویش بنشیند، اما 

پیرمرد اصالً نگاهش هم منی کرد. جلسه رشوع شد و قاضی رسیدگی کننده به مصدق 

رو کرد و گفت که شام جای مناینده انگلستان نشسته اید، جای شام آن جاست. کم 

کم ماجرا داشت پیچیده می شد و بیخ پیدا می کرد که مصدق باالخره به صدا در 

مناینده  و صندلی  کجاست  ما  دانیم صندلی  کنید منی  می  فکر  »شام  گفت:  و  آمد 

هیات انگلیس کدام است؟ نه جناب رییس، خوب می دانیم جایامن کدام است. اما 

علت اینکه چند دقیقه ای روی صندلی دوستان نشستم به خاطر این بود تا دوستان 

بدانند بر جای دیگران نشسنت یعنی چه؟ او اضافه کرد که سال های سال است دولت 

انگلستان در رسزمین ما خیمه زده و کم کم یادشان رفته که جایشان این جا نیست 

و ایران رسزمین آبا و اجدادی ماست نه رسزمین آنان.« سکوتی عمیق فضای دادگاه 

را احاطه کرده بود و دکرت مصدق بعد از پایان سخنانش کمی سکوت کرد و آرام بلند 

شد و به روی صندلی خویش قرار گرفت.با همین ابتکار و حرکت، عجیب بود که تا 

انتهای نشست، فضای جلسه تحت تاثیر مستقیم این رفتار پیرمرد قرار گرفته بود و در 

نهایت نیز انگلستان محکوم شد.<

از  دیپلامتیک  غیر  این حرکت  اینکه  از  دیگریست! جدا  اما حکایت  ماجرا  واقیعت 

یک سیاست مدار و حقوق دان با تجربه در دادگاهی بین املللی رس منی زند، مدت 

هاست که دکرت سعید فاطمی )منشی و همکار مخصوص مصدق در دادگاه الهه( 

منت سخرنانی ها و وقایع را منترش کرده است، هیچ گزارش یا خربی دال بر این مدعا 

وجود ندارد:

http://www.scribd.com/doc/119386030/

جایشان  رس  همراه  هیئت  و  مصدق  که  دهد  می  نشان  شده  منترش  های  عکس   

نشسته اند:

http://web.mit.edu/mitir/2009/online/mossadegh.htm

 سایت دکرت مصدق:

http://mossadeq.com/farsi/mos-notghlaheh.html

 سایت تاریخ ایرانی که به بررسی ملی شدن نفت ایران پرداخته:

http://bit.ly/XYhjnF

 

متون منترش شده از طرف دادگاه بین املللی در این باره:

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p3=1&p3=2&k=ba&case=16&

code=uki&p6=3

 

اما یادمان نرود که این سیاستمدار اتفاقی بزرگ را رقم زد، سخرنانی دقیق و حرفه ای 

و پیگیری قانونی او و همکارانش برای احقاق حق ایران بسیار تاثیرگذار بود و منجر 

به نتیجه شد. او به پاس محبوبیت داخلی و خارجی، ایستادگی برای وطن در برابر 

انگلیس و تالش برای دموکراسی در ایران به عنوان مرد سال مجله تایم انتخاب شد:

http://www.time.com/time/covers/0,16641,19520107,00.html

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p3=1&p3=2&k=ba&case=16&code=uki&p6=3
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هیوالی نیوجرسی یا دهان گرد ماهی؟

موجودی عجیب و خون آلود که بدنش با نیزه سوراخ شده بعد از یک هفته از تاریخ 

به اشرتاک گذاری در سایت اخبار اجتامعی ردیت )reddit( بیش از یک میلیون بازدید 

داشت و »هیوالی نیوجرسی« لقب گرفت.

پست اصلی در ردیت و عکس اصلی لینک شده:

http://www.reddit.com/r/WTF/comments/18ky4p/friend_also_caught_

this_fishing_in_nj/

http://imgur.com/5dyWk4B

 

این عکس و شایعات مربوط به آن آنقدر مشهور شدند تا دپارمتان حفاظت از محیط 

در  دپارمتان  این  سخنگوی  داشتند.  وا  واکنش  به  را   )NY DEC( نیویورک  زیست 

یا  المپری  یک  به  مربوط  تصویر  زیاد  احتامل  به  که  کرد  اعالم  مطبوعات  با  گفتگو 

دهان گردماهی )sea lamprey( است.

http://www.nydailynews.com/news/national/photos-new-jersey-eel-

wow-viewers-article1٫1273403-

 

بومی   Petromyzon marinus علمی  نام  با  دهان گرد  مارماهی  یا  دهان گردماهی 

دریاچه های نیویورک و ورمونت است و طول آن تا 3٫9 فوت و وزنش تا 5٫5 پوند 

هم می رسد.

http://www.csmonitor.com/Science/0227/2013/New-Jersey-sea-

monster-is-likely-a-lamprey-video

اما آنچه باعث می شود تصویر هیوالگونه و وحشتناک به نظر برسد، پرسپکتیو خاص 

آن و نزدیک تر بودن ماهی به دوربین، نسبت به دست ماهی گیر است. البته به نظر 

 )Doug Cutler( کاتلر  اما داگ  خیلی ها تصویر مقداری دستکاری هم شده است، 

را  موضوع  این   Star-Ledger روزنامه  ی  با  مصاحبه  در  نیوجرسی  اهل  ماهی گیر 

تکذیب می کند. او توضیح می دهد که عکس مربوط به 2 سال پیش است و دوستش 

به تازگی آنها را در ردیت منترش کرده:

http://www.nj.com/news/index.ssf/02/2013/fisherman_jersey_sea_

monster_i.html

کاتلر عقیده دارد که هیچ چیز عجیبی در تصویر دیده منی شود و بیگانه بودن مردم 

با طبیعت باعث انتشار شایعات شده است.

مطالعه ی بیشرت درباره ی دهان گردماهی:

http://nas.er.usgs.gov/queries/FactSheet.aspx?speciesID=836

http://www.in.gov/dnr/files/SEA_LAMPREY1.pdf

http://www.glsc.usgs.gov/main.php?content=research_lamprey&title=In

vasive+Fish0&menu=researchinvasive

آیا عقاب با کندن منقار، ناخن ها و پرهایش عمرش را 
دوچندان می کند؟!

آیا عقاب با کندن منقار، ناخن ها و پرهایش عمرش را دوچندان می کند؟

شایعه زیر طی هفته گذشته در فیسبوک و ایمیل ها به کرات دیده شده:

“عقاب باید به نوک کوهی که در آنجا آشیانه دارد پرواز کند . در آنجا عقاب نوکش 

را آن قدر به سنگ می کوبد تا نوکش از جای کنده شود. پس از کنده شدن نوکش ، 

عقاب باید صرب کند تا نوک تازه ای در جای نوک کهنه رشد کند ، سپس باید چنگال 

هایش را از جای برکند. زمانی که به جای چنگال های کنده شده ، چنگال های تازه 

ای درآیند ، آن وقت عقاب رشوع به کندن همه پرهای قدیمی اش می کند .رسانجام 

، پس از پنج ماه عقاب پروازی را که تولد دوباره نام دارد ، آغاز کرده … و 30 سال 

دیگر زندگی می کند.”

http://on.fb.me/WbNajl

 مثل بسیار از شایعه های فیسبوکی این یکی هم ترجمه یک شایعه خارجی است که 

با تاخیر دوساله به دست ایرانیان رسیده، باید بدانید که طوالنی ترین عمر در میان 

عقاب ها کمرت از سی سال است و آنها هم مثل بقیه موجودات منی توانند تصمیم 

بگیرند که چقدر زنده مبانند. 

http://www.snopes.com/critters/wild/eaglerebirth.asp

http://www.hoax-slayer.com/rebirth-of-the-eagle-hoax.shtml

http://www.reddit.com/r/WTF/comments/18ky4p/friend_also_caught_this_fishing_in_nj/
http://www.nydailynews.com/news/national/photos-new-jersey-eel-wow-viewers-article-1.1273403
http://www.glsc.usgs.gov/main.php?content=research_lamprey&title=Invasive+Fish0&menu=researchinvasive
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از افسانه های محلی: 
نجات جان چرچیل 
توسط فلمینگ پدر 

و پسر!
از افسانه های محلی: چرچیل ، فلمینگ و پنی سلین!

این داستان از سال 1999 در حال انتشار است و البته بخاطر همزمانی زندگی چرچیل 

و فلمینگ این شک را بوجود می آورد که ممکن است درست باشد اما داستان های 

مشابهی وجود دارد! بطور خالصه اشاره ای به آنها میکنیم:

ابتدا نسخه ای که بیشرت دیده شده است: 

اسمش فلمينگ بود . کشاورز اسکاتلندي فقريي بود. يک روز که براي تهيه معيشت 

آمد.  نزديک خانه مي  باتالق  از  که  فرياد کمکي شنيد  بريون رفت، صداي  خانواده 

وسايلشو انداخت و به سمت باتالق دويد.اونجا ، پرس وحشتزده اي رو ديد که تا کمر 

تو لجن سياه فرو رفته بود و داد ميزد و کمک مي خواست. فلمينگ کشاورز ، پرسبچه 

رو از مرگ تدريجي و وحشتناک نجات داد. روز بعد، يک کالسکه تجماليت در محوطه 

کوچک کشاورز ايستاد.نجيب زاده اي با لباسهاي فاخر از کالسکه بريون آمد و گفت 

پدر پرسي هست که فلمينگ نجاتش داد. نجيب زاده گفت: \« ميخواهم ازتو تشکر 

کنم، شام زندگي پرسم را نجات داديد.\« کشاورز اسکاتلندي گفت: \« براي کاري که 

انجام دادم چيزي مني خوام و پيشنهادش رو رد کرد.\« در همون لحظه، پرس کشاورز 

پرس شامست؟\« کشاورز  اين  پرسيد:\«  زاده  نجيب  اومد.  بريون  رعيتي  کلبه  در  از 

بدين  پيشنهادي دارم.اجازه  \« من  \«بله\« نجیب زاده گفت:   : با غرور جواب داد 

پرستون رو با خودم بربم و تحصيالت خوب يادش بدم.اگر پرسبچه ،مثل پدرش باشه، 

درآينده مردي ميشه که ميتونني بهش افتخار کنني” و کشاورز قبول کرد. بعدها، پرس 

فلمينگ کشاورز، از مدرسه پزشکي سنت ماري لندن فارغ التحصيل شد و در رسارس 

جهان به الکساندر فلمينگ کاشف پني سيلني معروف شد. سالها بعد ، پرس مرد نجيب 

زاده دچار بيامري ذات الريه شد.فکر میکنید چه چيزي نجاتش داد؟ پني سيلني. و 

میدونید اسم پرس نجيب زاده چه بود؟ وينستون چرچيل »

---

در نسخه دیگر از این داستان چرچیل و پدر و مادرش با هم به گردش رفته اند و اینبار 

پدر چرچیل،  نجات میدهد! و در جواب سول  را  فلمینگ وینستون  الکساندر  خود 

که دوست دارد چکاره شود به پدر چرچیل می گوید می خواهد پزشک شود ولی 

توان پرداخت هزینه هاش را ندارند و او نیز مخارج تحصیل فلمینگ را تامین میکند 

باشید  . فلمینگ هم در 1943 ویسنتون چرچیل را مداوا می کند! )در نظر داشته 

فلمینگ 7 سال از چرچیل کوچکرت است(

----

یا در داستان دیگری که در 1880 اتفاق می افتد باز پرس جوانی که از قضا الکساندر 

فلمینگ است قهرمان داستان است و اینبار به چرچیل پدر کمک می کند و او هم 

لطف وی را بگونه ای که گفته شد با پرداخت هزینه های تحصیلش در رشته پزشکی 

جربان می کند!

-----------------

اما حقیقت چه بوده است:

که  برادرش  نزد  او  است.  نشده  پزشکی  دانشکده  وارد  مزرعه  ترک  از  پس  فلمینگ 

پزشکی میخوانده است رفته و در آنجا وارد مدرسه پلی تکنیک رجنت اسرتیت شده و 

بعد از فارغ التحیصلی چند سالی هم در رشکت حمل و نقل مشغول بکار بوده است.

الکساندر با تشویق برادر بزرگش و البته ارثیه ای که از عمویش به اون رسیده بود 

توانست وارد دانشکده پزشکی شود، نه کمک مالی چرچیل ها.

در سال 1943 که چرچیل طبق داستان مورد مداوای فلمینگ قرار می گیرد؛ در زمان 

برگشت از دیدارش به همراه روزولت از تهران مریض بوده که با داروی دیگری به نام 

suphonamide و تیم پزشکی دیگری مورد مداوا قرار میگیرد و خربی از پنی سیلین 

و فلمینگ نبوده است.

درکل:

هیچ سابقه ای از وینستون چرچیل نزدیک به غرق شدن در باتالق اسکاتلندی وقتی 

که او جوان بود وجود ندارد

الکساندر  آموزش  هزینه  پرداخت  جهت  چرچیل  راندولف  لرد  از  ای  سابقه  هیچ 

فلمینگ وجود ندارد.

کمک  و  عمویش  ارثیه  کمک  با  و  مرحله  چند  گذراندن  از  پس  فلمینگ  الکساندر 

برادرش وارد حرفه پزشکی میشود.

هیچ سابقه ای از پرونده پزشکی چرچیل در مورد درمان او با پنلی سلین وجود ندارد.

و البته در سایت وینستون چرچیل هم این داستان رد شده است.
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