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مقدمه
یادمــه ســالها پیــش زمانــی کــه فیلــم راز تــازه بــه اوج
شــهرت رســیده بود ،بحــث قانــون جــذب )(Law of attraction
مطــرح شــد خیلــی ســر و صــدا کــرد وقتــی ســی دیــش بــه
دســتم رســید و نــگاه کــردم چیــز جذابــی بــه نظــر نمــی اومــد
و خــب هرگــز ایــن توهــم از همــون اول بــرای مــن قابــل بــاور
نبــود .چــون از بچگــی یــاد گرفتــه بــودم منطقــی فکــر کنــم و
نمــی تونســتم ایــن ادعــا کــه کائنــاب بــرای مــا برنامــه ریــزی
مــی کننــد و تصمیــم مــی گیرنــد رو بــاور کنــم.
اصــا شــاید بــرای همیــن بــود کــه عاشــق ژنتیــک شــدم و
از ســن  19ســالگی شــروع بــه تدریــس ژنتیــک کــردم.
یادمــه کــه تــو خونــه دانشــجویی بارهــا ســر ایــن مســئله
قانــون جــذب بــا هــم خونــه ای هامــون بحــث مــی کردیــم و
حتــی کارمــون بــه دعــوا مــی کشــید( .بــا خنــده)
خــب از خیلــی ســال پیــش ،یــه احساســی کامــا قــوی در
مــن ایجــاد شــده بــود ،کــه مــن وقتــی روی یــک موضوعــی
متمرکــز مــی شــم  ،از اون لحظــه بــه بعــد خیلــی از اتفاقهــا
انــگار در اون ارتبــاط مــی افتنــد کــه قبــا نمــی افتــادن!
یادمــه جوابــش رو بــرای خــودم پیــدا کــرده بــودم .پیــدا
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کــردن جوابــش بــر مــی گــرده بــه زمانــی کــه مــن دبیرســتان
بــودم و تــو یــک روز کلمــه ققنــوس رو کــه قبــا نشــنیده
بــودم ســه بــار شــنیدم.
اولــی اینکــه داشــتم درس ادبیــات فارســی مــی خونــدم
و چــون معمــوال مدرســه نمــی رفتــم نمــی دونســتم تلفــظ
اصلــی کلمــه ققنــوس چــی هســت .یادمــه مــی گفتــم ایــن
دیگــه چیــه ؟ قِقنونــس َ ،ققنــوس ُ ،ققنــوس
تــو مدتــی کــه داشــتم ایــن درس رو مــی خونــدم ناگهــان
دیــدم شــبکه چهــار داره از یــک پرنــده افســانه ای صحبــت
مــی کنــه بــه نــام ققنــوس کــه از خاکســتر خــودش متولــد
مــی شــه.
دیــدم چقــدر جالــب مــن ایــن رو نشــنیده بــودم و بــرام
تصادفــا موقــع خونــدن درس ققنــوس تکــرار شــد .بعــد ماجــرا
رو بــرای مــادرم تعریــف کــردم و گفــت ایــن برنامــه چنــد بــار
هســت کــه داره تکــرار مــی شــه چطــور نشــنیدی؟! گفتــم
شــاید مــن خونــه نبــودم مــادرم گفــت نــه اتفاقــا داشــتی
گیتــار مــی زدی و یــا چیــز دیگــه ولــی خونــه بــودی !
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خالصــه بعــد از ظهــر همــون روز پســر داییــم زنــگ زد
خونــه امــون کــه بیــا بریــم سیســتم صوتــی خونــه یکــی از
دوســتام رو درســت کــن  .قرارمــون میــدون فردوســی  .گفتــم
کجــاش وایســتم گفــت جلــوی اغذیــه ققنــوس ! تــا اینــو گفــت
مغــزم هنــگ کــرد! یعنــی چــی گفتــم دوبــاره بگــو گفــت
ققنــوس ،فکــر کــردم دوربیــن مخفــی هســت ! یــه پیــک
موتــوری گرفتــم رو رفتــم دیــدم بلــه نوشــته ققنــوس ! پســر
داییــم اومــد و ماجــرای ایــن کلمــه رو گفتــم کلــی خندیــد و
گفــت جالبــه ولــی چنــد بــار اینجــا غــذا خوردیــم مگــه یــادت
نیســت! گفتــم یادمــه اینجــا خوردیــم ولــی بــه اســمش توجــه
نکــرده بــودم .
ایــن اســتارتی بــود بــرای مــن و پــی بــردن بــه سیســتمی
کــه اون موقــع مــن اســمش رو فیلترینــگ مغــز گذاشــتم و
فهمیــدم هــر روز هــزاران کلمــه رو مــی بینــم و مــی شــنوم
ولــی تــا زمانــی کــه ذهنــم حســاس نشــه انــگار کــه نــه مــی
بینــم و نــه مــی شــنوم.
بنابرایــن اگــر هــم کســی در مــورد ایــن موضوعــات مــی
پرســید مــن همیشــه مــی گفتــم احتمــاال مغــزت داره بــه ایــن
محرکهــای همیشــگی پاســخ مــی ده .چــون بــرات اون موضــوع
اهمیــت داره و حســاس ترشــدی  .ایــن جوابــی بــود کــه مــن
بــرای خــودم پیــدا کــرده بــودم و بــرام قانــع کننــده هم بــود .و
هــر وقــت هــم خواهــر یــا بــرادرام بــه ایــن موضــوع اشــاره مــی
کردنــد مــن جوابــم همیــن بــود.
بعدهــا متوجــه شــدم کــه در نوروســاینس اســم ایــن
موضــوع رو سیســتم فعــال ســازی شــبکه ای یــا RAS
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گذاشــتن .کــه در ادامــه ایــن مبحــث در ارتبــاط بــا RAS

صحبــت خواهــم کــرد.

خالصــه مــی رســیم بــه دوران دانشــگاه و تــا اینکــه فیلــم
راز منتشــر شــد .یــک فیلــم تخیلــی مســخره ! مــن زمانــی
کــه فیلــم رو دیــدم بــاورم نمــی شــد کــه ایــن همــه بقولــی
دانشــمند و روانشــناس دارن موضــوع بــه ایــن واضحــی رو بــه
ماوراالطبیعــه ربــط مــی دن  .فکــر مــی کــردم شــوخی مــی
کنــن.
اصــا هــم فکــر نمــی کــردم ایــن مســئله یــک روز اینقــدر
موضــوع مهمــی بشــه و یــک روز کــه مــن بشــینم راجــع بهــش
کتــاب بنویســم  .واقعــا فکــر نمــی کــردم کــه تقریبــا بــه یــک
مذهــب تبدیــل بشــه و ایــن همــه طرفــدار و پیشــوا ،مریــد و
مــراد واســه خــودش پیــدا کنــه .
در ایــن مقالــه مــروری و پژوهشــی ســاده ،کــه خالصــه
ایســت از کتــاب اینجانــب بــا نــام قانــون جــذب  ،یــک دروغ
بــزرگ  ،بنــده بــه توضیــح مباحــث علمــی ،تفــاوت مشــاهده،
فرضیــه و نظریــه و قانــون ،فــرق علــم و شــبه علــم – کوانتــوم
و ارتعــاش و عــدم ارتباطشــون بــه توهــم جــذب ،و نــه قانــون
جــذب صحبــت مــی کنیــم و نشــون مــی دیــم کــه توهــم
جــذب هرگــز نمــی توانــد قانــون باشــد .هــر چنــد در طــول
ایــن نوشــته (پادکســت) مــن گاهــی از کلمــه قانــون جــذب
هــم اســتفاده مــی کنــم ولــی اســتفاده از قانــون رو بــرای
اون قبــول نــدارم .لطفــا اگــر گــوش مــی کنیــد کامــل گــوش
کنیــد.

قانون جذب بر اساس چه مشاهداتی شکل گرفت؟
ایــن موضــع از اونجایــی شــکل گرفــت کــه وقتــی شــما روی یــک موضوعــی متمرکــز مــی شــدید  ،بــه نظــر مــی اومــد محیــط
اطــراف تغییــر کــرده و بیشــتر داره بــه اهــداف شــما نزدیــک مــی شــه و گویــا شــما چیزهایــی رو در مــورد اون موضــوع مــی بینیــد
و مــی شــنوید کــه تــا قبــل از اون نمــی دیدیــد.
مثــا وقتــی مــن قصــد دارم یــک ماشــین بخــرم مثــا یــک  206قرمــز ،از فــردا تــو خیابــون همــش  206قرمــز مــی بینــم .
ایــن موضــوع بــرای بســیاری از ماهــا رخ داده و کمتــر کســی هســت کــه بــه ایــن موضــوع پــی نبــرده باشــه  .مــن در کتــاب خــودم
بنــام «قانــون جــذب یــک دروغ بــزرگ» مثــال هــای دیگــه ای از ایــن مــورد رو آوردم  .البتــه بــا مطالعــه ایــن خالصــه و یــا گــوش
دادن پادکســت در صــورت متقاعــد شــدن نیــازی بــه خونــدن اون کتــاب نداریــد.
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امــا قانــون جــذب ایــن توهــم بــزرگ چــی مــی گفــت و
بعــدا چــه تغییراتــی کــرد؟ قانــون جــذب در واقــع بــه دلیــل
اینکــه هیــچ پشــتوانه درســتی نداشــت ،وقتــی بــه یــک مــورد
متضــاد ادعاهــاش برخــورد مــی کــرد ،رنــگ عــوض مــی کــرد
و تبدیــل بــه یــک چیــز دیگــه مــی شــد .ایــن توهــم دانــش
و خرافــات بــه مــرور دچــار ایــن تغییــرات شــد  .در زیــر ســیر
تکاملــی تبدیــل شــدن بــه چیزهــای دیگــه رو مــی بینیــد.
واســه همیــن هســت کــه خیلــی از کســانی کــه قانــون جذبــی
هســتند گروههــای دیگــر رو قبــول ندارنــد و فکــر مــی کننــد
بقیــه نمــی دونــن قانــون جــذب واقعــی چــی گفتــه !
اول) خــب در ابتــدای امــر ایــن بــه اصطــاح قانــون اینگونه
مــی گفــت کــه وقتــی شــما بــه یــک موضــوع فکــر مــی کنیــد
 ،کائنــات بــه شــما پاســخ مــی دهــد و شــما را در جهــت
رســیدن بــه اون هــدف کمــک مــی کنــد .کــه ایــن موضــوع
حاصــل همــان مشــاهدات بــود کــه در بخــش قبــل گفتیــم .در
واقــع کســانی کــه ایــن موضــوع رو مطــرح کــردن از سیســتم

هــای فیلترینــگ مغــز آگاهــی نداشــتند .نــا آگاهــی هــم عیــب
نیســت ،ولــی ایــن دوســتان زیــاده روی کــرده و احتمــال
کمــک از طریــق کائنــات رو بــه قانــون تبدیــل کردنــد! و بدتــر
از اون قانــون علمــی ! و حتــی تهمــت زدن کــه علــم ،ایــن
موضــوع رو تاییــد کــرده اســت .در واقــع طبــق ایــن فرضیــه ،
زمانــی کــه شــما بــه چیــزی فکــر مــی کنیــد جهــان بیــرون
از اون باخبــر مــی شــه و بــه شــما در جهــت رســیدن بــه اون
موضــوع کمــک مــی کنــه  .ایــن وجــه اشــتراک تمــام فرقــه
هــای مختلــف قانــون جــذب هســت.
خــب تــا اینجــا ممکــن بــود بعضــی از افــراد بــا فکــر
کــردن بــه یــک موضــوع و نتیجــه گیــری تصادفــی بــه ایــن
قانــون ایمــان آورده و خودشــون تبدیــل بــه مدرکــی محکــم
بــرای اثبــات ایــن ادعــای پــوچ بشــن و عــده ای دیگــر هــم کــه
نتیجــه نگرفتنــد برایشــان هــزار و یــک داســتان و سفســطه
چیــده شــود.

اما چه سفسطه هایی برای آنها چیده شد و قانون
جذب در ادامه چه تغییری کرد؟
نویسنده  :محمدآرین اکبری
https://www.instagram.com/drarianakbari

خــب تعــداد افــرادی کــه بــا فکــر کــردن تنهــا بــه نتیجــه
نمــی رســیدند روز بــه روز بیشــتر مــی شــد و خیلــی هــا از
روی کاناپــه خوابیــدن بــه جایــی نرســیدند  .االن عــده ای از
خواننــدگان در همیــن نقطــه ســریع جبهــه مــی گیرنــد کــه
قانــون جــذب کــی گفتــه روی کاناپــه بخــواب ؟! مــن ایــن
دوســتان رو بــه آرامــش دعــوت مــی کنــم و مــی گــم صبــر
کنیــد .ادامــه داســتان رو بخونیــد .
در ایــن جــا سفســطه وارد بــازی شــد .عــده ای از اســاتید!!
جــذب گفتنــد کجــای قانــون گفتــه شــده کــه شــما بایــد روی
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کاناپــه بخوابیــد و بعــد بــه همــه چیــز مــی رســید؟ اصــا
قانــون جــذب ایــن نیســت .اســاتید جدیــد کــه از فرقــه قبلــی
براعــت گزیدنــد گفتنــد کــه اصــل قانــون جــذب ایــن اســت
کــه شــما عــاوه بــر اینکــه فکــر مــی کنیــد و مــی خواهیــد،
بایــد تــاش هــم بکنیــد !!!
خــب ســوال مــا ایــن اســت کــه ایــن موضــوع رو کــه از
هــزاران ســال قبــل همــه مــی دونســتند  ،کــه شــما فکــر
کــن و حرکــت کــن نتیجــه مــی گیــری ! پــس چــرا قانــون
عــوض شــد!؟
نویسنده  :محمدآرین اکبری
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عیــب نــداره تــازه داشــتیم بــه ایــن قانــون جدیــد عــادت
مــی کردیــم .هرچنــد کــه صحبتــی هــم در ارتبــاط بــا میــزان
تــاش درونــش گفتــه نشــده بــود و فقــط گفتــه شــده بــود
نهایــت تــاش  .حــاال اگــه کســی نتیجــه نمــی گرفــت شــما
یــک راه دررو جدیــد داشــتید .مــی تونســتید بگیــد کــه نهایــت
تالشــت رو نکــردی!
همیــن االن هــم کــه عــده ای دارن ایــن مطلــب رو مــی
خونــن بــا خودشــون مــی گــن کــه اصــل قانــون جــذب هــم
همیــن هســت کــه بایــد تــاش کنــی! ولــی بــاز هــم ایــن
دوســتان رو بــه آرامــش دعــوت مــی کنــم و پیشــنهاد مــی
کنــم ادامــه ماجــرا رو بخونــن.
خــب بعــد از ایــن موضــوع افــراد دو دســته مــی شــدند ،
افــرادی کــه بعــد از تــاش نتیجــه مــی گرفتنــد کــه هیــچ،
ایــن افــراد مــی شــدند مبلغیــن اســاتید و بــه همــه مــی
گفتنــد کــه مــا دیــدم و شــد ،و یــه عــده زیــادی بــاز هــم
حتــی بــا تــاش هــم نتیجــه نمــی گرفتنــد! بایــد بــه ایــن هــا
چــه جوابــی مــی دادنــد.؟
دیدیــد کــه وقتــی یــک نفــر یــک دروغ مــی گــه بایــد
هزارتــا دروغ دیگــه بگــه تــا اونــو ثابــت کنــه؟ ایــن اســاتید
دروغگــو نبودنــد ولــی اصــرار زیــاد بــرای اثبــات یــک ادعــای
بــه پایــه و اســاس داشــتند و مجبــور بودنــد دلیــل تراشــی
کننــد.
امــا دالیــل جدیــد چــی بــود و ورژن هــای جدیــد
قانــون جــذب چــی مــی گفتنــد؟
در ورژن هــای جدیــد اینگونــه بیــان شــد کــه بایــد صبــر
کنیــد! پاســخ کائنــات گاهــی زمــان بــر هســت!
جــااااان !!! ببخشــید چــی شــد ؟! زمانبــر ؟!!!! چــرا ؟!!!!! مگــه
اونجــا هــم بروکراســی اداری مطــرح هســت؟ ! بــر اســاس چــی
بایــد ایــن ادعــا رو بــاور کنیــم؟
بعــد اســاتید در جــواب مــی گفتنــد ،خــب پــس شــما
اثبــات کنیــد کــه اینگونــه نیســت ؟ یعنــی ادعــای پــوچ اونــا
رو مــا بایــد ثابــت مــی کردیــم کــه پــوچ هســت! اگــه نمــی
تونســتیم ثابــت کنیــم ،یعنــی کــه راســت هســت!!!
یــاد جملــه راســل افتــادم « اثبــات یــک ادعــا بــر عهــده
مدعــی اســت ،نــه اثبــات خــاف آن بــر عهــده شــنونده»
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یعنــی عــدم توانایــی مــا در اثبــات یــک توهــم دلیلــی بــر
وجــود آن اســت ؟ !!!!!!!
خب بگذریم ...
از اینجــا بــه بعــد هــم افــراد دو دســته مــی شــدند .افــرادی
کــه بعــد از صبــر (همــراه بــا تالشــی کــه از قبــل مــی کردنــد)
نتیجــه مــی گرفتنــد  ،کــه مریــد اســتاد مــی شــدند و مبلــغ
اســتاد و اصــا شــاید خودشــون هــم اســتاد مــی شــدند و
اونایــی کــه بــاز هــم نتیجــه نمــی گرفتنــد.
خــب در اینجــا دســته جدیــدی از اســاتید شــکل گرفــت،
اســتاتیدی کــه ورژن جدیــد قانــون جــذب رو از کائنــات دانلود
کــرده بودنــد و فقــط اینــا داشــتند .خــب برگردیــم بــه ادامــه
ماجــرا  .بــرای عــده ای کــه بعــد از تــاش و صبــر هــم نتیجــه
نمــی گرفتنــد بایــد چــه دالیلــی مطــرح مــی کردنــد یعنــی بــه
ایــن عــده کــه بــاز هــم نتیجــه نگرفتنــد بایــد چــی بگیــم ؟
بلــه ورژن جدیــد بــا نــام اینکــه بایــد «ارتعــاش» رو بایــد
دقیــق بفرســتید بــه کائنــات ؟
جــان !!!؟؟؟ ارتعــاش؟!! ارتعــاش کجامــه ؟! نمــی فهــم.
دقیــق کجاســت؟ وســیله ارســال چیــه ؟! بــا دیــش ماهــواره
هســت؟! مرکــز کائنــات کجاســت ! اگــه یــک وجــب زیــر مرکــز
کائنــات بــره چــی مــی شــه !؟
اســتاد جذبــی  :بلــه دیگــه ؟! منظــور اینــه کــه بایــد
خیلــی تمرکــز کنــی و واقعــا بخواهــی !
شــاگرد جذبــی  :واقعــا بخواهــم !؟ از کجــا مــی دونــی واقعــا
نخواستم ؟
اســتاد جذبــی  :خــب بالخــره مــا اســتادیم دیگــه  .بــرو
عزیــز بــرو واقعــا بخــواه ارتعاشــتم درســت بفرســت بــه مرکــز
کائنــات درســت مــی شــه.
بگذریــم کــه هنــوز بیــن فرقــه هــای مختلــف جــذب بــر
ســر اینکــه کائنــات دقیقــا کجاســت اختــاف هســت ! منظــور
ســیارات و اجــرام آســمانی هســت  ،یــا کل گیتــی ؟! اینــا
خودشــون چنــد دســته هســتند.
در فرقــه ای جدیدتــر کائنــات را تمــام موجــود جهــان مــی
دانــد و مدعــی اســت کــه تمامــی قانــون جذبــی هــای قدیمــی
اشــتباه هســتند .البتــه ایــن چیــزی رو در ارتبــاط بــا بحــث مــا
عــوض نمــی کنــه.
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خــب برگردیــم بــه داســتان .در اینجــا باقیمانــده هــای
نتیجــه نگرفتــه ی قانــون جــذب شــروع بــه ارســال ارتعــاش
بــه مرکــز کائنــات مــی کننــد کــه دو حالــت دارد یــا تصادفــا
و یــا در اثــر اســتمرار تــاش هــای قبلــی نتیجــه مــی گیرنــد،
کــه در ایــن صــورت بــا گل و شــیرینی میــان خدمــت اســتاد!!!
یــا اینکــه نــه بــاز هــم نتیجــه نمــی گیــرن.
ایــن باقیمانــده هــای خســته خدمــت مــی رســن کــه
دیگــه بایــد چــی کار کنیــم؟
فکــر مــی کنیــد جــواب چــی بــوده؟!!! اگــه فکــر مــی کنید
کــه اســاتید کــم میــارن بایــد بگــم کــه ســخت در اشــتباهید،
بلــه اســتاتید کــم نمــی یــارن
ورژن جدیــد قانــون جــذب متولــد شــد ،گاهــی بایــد ول

کنــی و دیگــه رهــا کنــی تــا جــواب بگیــری !
ســوال ،ببخشــید کائنــات مســخره کــردن مــا رو؟ خــب از
اول بهــم مــی گفتــن تــو جــزو کــدوم دســته ای ؟ بعــد از ایــن
میــزان «ول» مشــخص نیســت تــا کــی هســت؟ چنــد ســال ؟
استاد جذبی  :نه وقتش بشه خودش اوکی می شه .
بله و این قصه ادامه دارد...
در واقــع از نظــر ایــن بــه اصطــاح اســاتید شــما یــا نتیجــه
مــی گیریــد ،کــه کار قانــون جــذب هســت و نشــون مــی ده
کــه داره درســت کار مــی کنــه یــا نتیجــه نمــی گیریــد کــه
مشــکل از شماســت ! خــب دیگــه ...
امــا برگردیــم بــه سیســتم راس و توضیــح ایــن پدیــده در
مغــز

سیستم راس چیست ؟
نویسنده  :محمدآرین اکبری
https://www.instagram.com/drarianakbari

بعــد از اینکــه مطالعــات دانشــمندان در ارتبــاط بــا مغــز
پیشــرفت کــرد .سیســتم فیلترینــگ راس شناســایی شــد.
سیســتمی کــه باعــث مــی شــد کــه محرکهایــی کــه بــرای
شــما مهــم نیســتند توجــه شــما رو جلــب نکننــد .هــر چنــد
منتظــر ورژنهــای جدیــد جــذب باشــید کــه احتمــاال ایــن
سیســتم رو هــم میــارن جــزو قانــون جــذب و ناگفتــه هــای
جــذب !
خــب چــرا مغــز مــا بــه برخــی از مــوارد بیشــتر توجــه مــی
کنــه ؟ ! در واقــع اینگونــه بگویــم کــه  ،شــما در معــرض تعــداد
زیــادی اطالعــات از محیــط هســتنید کــه بصــورت محرکهــای
دائمــی تمامــی ورودی هــای شــما را بعنــوان گیرنــده درگیــر
مــی کننــد .گیرنــده هــای شــامل چشــم  ،گــوش ،بینــی ،حــس
چشــایی و المســه
خــب مقــدار ایــن اطالعــات بقــدری زیــاد اســت کــه اگــر
مغــز شــما تنهــا یــک ثانیــه بخواهــد همــه آنهــا را پــردازش
کنــد احتمــاال منفجــر شــود !
مثــل یــک ســی پــی یــو کــه دارای یــک مقــدار ظرفیــت
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مــی باشــد .بنابرایــن مغــز در طــول هــزاران ســال تکامــل
یادگرفتــه کــه بصــورت انتخابــی و گزینشــی تنهــا مســائلی رو
مــورد توجــه قــرار بدهــد کــه بــه آنهــا عالقــه دارد یــا کانــون
توجــه آن شــده انــد.
ایــن قســمت از کارکــرد مغــز را بهنــام RAS (reticular

) activating systemمــی شناســند.

پــس منطقــی نیســت کــه زمانــی کــه شــما بــرای خریــد
یــک ماشــین اقــدام مــی کنیــد و تحقیــق مــی کنیــد ،فــردای
آن روز کائنــات ســر راه شــما ایــن ماشــین را قــرار دهــد .ایــن
یــک بــاور ســاده لوحانــه هســت .هــر چنــد بــاور خوشــایندی
هســت ولــی کامــا ســاده انگارانــه اســت .کائنــات بــرای چنــد
نفــر در طــول روز مــی توانــد سیســتم را تغییــر دهــد .چنــد
نفــر را جلــوی چنــد نفــر دیگــر قــرار دهــد.
شــما مــی دانیــد کــه یــک تغییــر کوچــک عمــدی در یــک
سیســتم مــی توانــد تمــام ســاختار یــک سیســتم را برهــم
بزنــد .چگونــه کائنــات بــرای میلیاردهــا نفــر مــی توانــد ایــن
کار را انجــام دهــد.
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بدتــر از ایــن موضــوع اینکــه اســاتید بــا گفتــن یکســری
مزخرفــات جدیــد خــود را در یــک تلــه جدیــد انداختنــد کــه
رهایــی از آن فقــط توســط خــود سفســطه گرشــان امــکان
پذیــر اســت .بعنــوان مثــال ایــن اواخــر یــک ورژن جدیــد
قانــون جــذب اینگونــه گفــت کــه :
«کائنــات قــدرت تشــخیص فکــر منفــی را از مثبــت ندارنــد
و بنابرایــن اگــر بــه چیزهــای منفــی فکــر کنیــد آنهــا را جــذب
می کنیــد!!!»
بــاور مــی کنیــد ؟!! تصــور اینکــه ایــن موضــوع توســط یک
انســان مطــرح شــده باشــد کار بســیار ســختی اســت و مــن
بایــد بگــم کــه بلــه توســط یــک انســان مطــرح شــده و ازون
بدتــر تصــور اینکــه عــده ای انســان ایــن را بــاور کــرده انــد
امــکان پذیــر نیســت.
چطــور طبــق ادعــای شــما کائناتــی چنــان هوشــمند کــه
قــادر اســت  8میلیــارد نفــر را در طــول شــبانه روز بــدون
ایجــاد تداخــل بیــن آنهــا و آرزوهایشــان کنتــرل کنــد و بــرای
همــه پیشــامدهای خواســته آنهــا را مهیــا کنــد بــدون اینکــه
وقتــی در حــال مهیــا کــردن یــک چیــز بــرای کســی اســت
تعــادل آرزو و خواســته بقیــه بهــم نریــزد  ،از تشــخیص تفکــر
مثبــت و منفــی عاجــز اســت .؟ بالخــره اونقــدر هوشــمند و یــا
اینقــدر بیشــعور اســت؟
چقــدر طــرح ایــن مســئله بــه تعــداد زیــادی از افــراد کــه
طرفــدار قانــون جــذب بودنــد آســیب زد .چــه بســا بســیاری
از افــراد بــه دلیــل اینکــه یــک لحظــه یــک نگرانــی منفــی
در ذهنشــان شــکل گرفــت  ،دیگــر نتوانســتند آرام باشــند
و همیشــه تــرس از وقــوع یــک حادثــه را در ذهــن داشــتند
و اگــر بــر حســب تصــادف آن نگرانــی بــه واقعیــت تبدیــل
مــی شــد ،همیشــه خــود را مقصــر مــی دانســتند کــه چــرا
یــک لحظــه در فکرشــان خطــور کــرد و چــه بســا عــده ای از
کائنــات ظالــم متنفــر شــدند و بــر آن لعنــت فرســتادند.
شــاید تفکــر مثبتــی کــه در بحــث قانــون جــذب می شــود
بتوانــد شــما رو کمــک کنــد تــا بهتــر بــه هــدف برســید ولــی
دالیــل آمیختــه بــا توهــم در بســیاری از مــوارد مــی توانــد
آســیب جــدی بزنــد.
وقتــی مــن بــا برخــی از قانــون جذبــی هــا صحبــت مــی
کــردم وقتــی مــی دیدنــد حرفــا منطقــی هســت مــی دونیــد
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چــه جوابــی مــی دادنــد؟
«خــب مــا هــم کــه همیــن و مــی گیــم  ،مــی گیــم تمرکــز
کــن و تــاش کــن ،شــما اســمش رو میزاریــد  RASو مــا مــی
زاریــم کائنــات وجــذب «
یعنــی قــدرت سفســطه ایــن عزیــزان تمومــی نــدارد.
یعنــی سیســتم  RASرو بــا تخیــل کائنــات یکــی مــی کننــد.
و دیگــه نمــی گــن سیســتم جــذب از کائنــات پــر اســت از
ابهــام  ،نــا امیــدی  ،یــاس و نفــرت  ،ســردرگمی و هــزاران
چیــز دیگــه .
قطعــا شــما هــم از ایــن بــه بعــد از زبــان ایــن دوســتان از
ایــن چیــزا بیشــتر مــی شــنوید.
در واقــع دانســتن واقعیــت یــک مســئله بــه مــا کمــک
مــی کنــد از توهــم و آســیب هــای توهــم جلوگیــری کنیــم و
راه حلــی منطقــی بــرای حــل مشــکالت پیــدا کنیــم .در آخــر
ایــن متــن حتمــا در ارتبــاط بــا تاثیــرات بررســی علمــی ایــن
موضــوع برایتــان صحبــت خواهــم کــرد.
خب برای اینکه جواب این سفسطه رو هم بدیم
ایــن رو مــن بــا مثــال پوســیدگی دنــدان و مســواک زدن
براتــون توضیــح مــی دم
فرض کنید با یک فرضیه روبرو هستیم
مســواک زدن مــی توانــد بــه ســامت دنــدان کمــک کنــد
ایــن رو بــا ایــن جملــه معــادل ســازی کنیــد (تفکــر مثبــت
مــی توانــد بــه موفقیــت کمــک کنــد)
دو دلیل برای این موضوع مطرح می شود/
یــک دلیــل خرافــی و تخلیلــی کــه مــی گویــد وقتی شــبها
مــی خوابیــم شــیطان مــی آیــد و در دهــان مــا خرابــکاری مــی
کنــد (پــی پــی مــی کنــد) خــب هرچنــد دلیــل تخیلــی بــود
ولــی بحــث مســواک زدن رو رد نکــرد و افــراد رو بــه مســواک
زدن تشــویق کــرد.
یــک دلیــل علمــی اینکــه باکتری بــه نــام اســترپتوکوکوس
موتــان یــا موتانــس وجــود دارد کــه از قنــدی بــه نــام ســوکروز
اســتفاده مــی کنــد و مــواد اضافــی کــه در محیــط تولیــد مــی
شــود باعــث فســاد دنــدان مــی شــود
در ظاهــر شــاید بــه نظــر برســد کــه چــه فرقــی مــی کنــد
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مــن بــا چــه بــاوری مســواک بزنــم در هــر صــورت کــه بایــد
مســواک بزنــم و مســواک زدن خــوب هســت.
ولــی در جــواب ایــن ســوال بایــد گفــت در حالت اول شــما
درگیــر یــک توهــم هســتید و در صورتــی کــه نتیجــه عکــس
بگیریــد بجــای حــل مشــکل بــه عواملــی کــه در آن دخیــل
نیســتید فکــر مــی کنیــد
مثــا اگــر مســواک بزنیــد و دندانتــان خــراب شــود بــه
ایــن فکــر فــرو مــی رویــد کــه چــرا ایــن اتفــاق افتــاده و از
کســی کــه ایــن پیشــنهاد رو بــه شــما داده ســوال مــی پرســید
و او بــا یــد برایتــان دلیــل بیــاورد  /ممکــن اســت بگویــد کــه
شــاید شــیطان شــبها روی دهــان شــما بیشــتر پــی پــی مــی
کنــد و یــا شــاید بــا خانــواده در دهــان شــما تشــریف مــی
آورنــد .یــا بــا شــما خصومــت دارد و جنــس پــی پــی اش فــرق
دارد و غیــره
ممکــن اســت شــما شــب بیــدار بمانیــد و تــا شــیطان
را ببینیــد و وقتــی نبینیــد برایتــان دالیــل قطــار شــود کــه
شــیطان چــون مــی دانســته شــما بیداریــد نیامــده و بجــاش
تــو روز کــه خوابیدیــد مــی آیــد و غیــره

ولــی اگــر مــن واقیــت ایــن موضــوع رو بدونــم و بدونیــم
کــه عامــل فســاد باکتــری هســت و بــه ژنتیــک مینــای دنــدان
مــا هــم مربــوط مــی شــه نــه تنهــا ســردرگم نمــی شــیم بلکــه
در جهــت افزایــش کیفیــت خمیــر دنــدان تــاش مــی کنیــم.
شــاید بــا رعایــت رژیــم غذایــی حــاوی ســوکروز کــم بــه عــدم
فســاد دنــدان کمــک کنیــم .و همیــن طــور بــا دســتکاری
ژنتیکــی بتونیــم اســتعداد فســاد دنــدان رو کاهــش دهیــم و
یــا در خمیــر دندانهایمــان بــر علیــه باکتــری اســترپتوکوکوس
موتــان مــاده ای قــرار دهیــم کــه بصــورت ویــژه ایــن باکتــری
رو مــورد هــدف قــرار دهــد .پــس ببینیــد درســته حالــت اول و
بــاور اول بــه مــا مــی گفــت مســواک بزنیــد و بــاور دوم عــاوه
بــر مســواک زدن باعــث مــی شــه مــا بتونیــم از جنبــه هــای
دیگــر هــم بــه ســامت دنــدان کمــک کنیــم.
پــس دانســتن واقعیــت تفکــر مثبــت بــه جــای قانــون
جــذب کمــک مــی کنــه مــا بتونیــم در جهــت باالبــردن قــدرت
سیســتم راس اقــدام کنیــم .و همچنیــن عملیــات دیگــر همــراه
بــا تفکــر مثبــت انجــام بدیــم کــه ضریــب موفقیتمــون باالتــر
بــره .

قانون جذب یا سیستم راس
)RAS (reticular activating system
نویسنده  :محمدآرین اکبری
https://www.instagram.com/drarianakbari

در ادامــه توضیــح سیســتم راس یــک تمریــن بــرای اینکــه
بتوانیــد بــه کارکــرد سیســتم راس پــی ببریــد ایــن اســت .
در خیابــان یــا در یــک محیــط بــه اطــراف نــگاه کنیــد و
ناگهــان چشــمان خــود را ببندیــد و فکــر کنیــد ،در اطــراف
شــما چــه چیزهایــی رنــگ مثــا قرمــز داشــت  ،ســعی کنیــد
بــه یــاد بیاوریــد  .قطعــا چیــزی بــه ذهنتــان نمــی رســد یــا
یکــی دو مــورد را بــه یــاد مــی آوریــد .حــال بــه همــان صــورت
کــه چشــمتان را بســتید بــه رنــگ قرمــز فکــر کنیــد .و بعــد
از یــک دقیقــه چشــم خــود را بــاز کنیــد و بــه اطــراف نــگاه
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کنیــد.
آیــا بــه ســرعت رنگهــای قرمــز را شناســایی مــی کنیــد؟
آیــا کائنــات نقــاش فرســتاد تــا آنجــا را بطــور کامــا اختصاصی
بــرای شــما قرمــز کننــد؟ چــرا کائنــات همــه جــا را قرمــز
نکــرد؟ بــرای اینکــه شــک نکنیــد؟
چــرا وقتــی بــه ورزش کــردن و الغــر کــردن فکــر مــی
کنــم ناگهــان تلویزیــون برنامــه ورزشــی یــا تغذیــه نشــان مــی
دهــد؟ یــا در محلــه مــان چنــد باشــگاه ورزشــی مــی بینــم .
بــا افــرادی آشــنا مــی شــوم کــه در کار ورزش هســتند و یــا

نویسنده  :محمدآرین اکبری
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چندیــن متخصــص تغذیــه در اطرافــم حتــی آشــنایان مــی
بینــم؟
چــرا ســر کوچــه در حــال رد شــدن یــک باشــگاه ورزشــی
مــی بینــم ؟ چــرا همــه چیــز دســت بــه دســت هــم داد تــا
مــن بــه ســمت ورزش بــروم ؟
کائنــات دوســت داریــم  ،یعنــی صبــح کائنــات بــه ســرعت
یــک باشــگاه ورزشــی ســر کوچــه مــا تاســیس کــرد؟
وقتــی بــه باشــگاه مــی روم و بــا مدیــر باشــگاه صحبــت
مــی کنــم مــی گــه مــا خیلــی وقتــه اینجــا هســتیم .پــس
جریــان چیــه ؟
در واقــع ایــن باشــگاه اینجــا بــوده و شــما توجهــی بهــش
نداشــتید چــون ظرفیــت مغــز شــما بــرای پــردازش پــر بــوده
و در حــال پــردازش چیــز دیگــه ای بــوده  .تلویزیــون همیشــه
برنامــه در مــورد تغذیــه داشــته و شــما مــی شــنیدید ولــی
گــوش نمــی دادیــد .چــون مغــز شــما در حــال پــردازش
چیزهــای دیگــه بــوده  .عــرض کــردم کــه توانایــی پــردازش
همــه چیــز را بــا هــم بــه دلیلــی کــه گفتــم نــدارد .؟
آیــا بــاور بــه اینکــه مــن ایــن هــا رو جــذب کردن
احمقانه نیســت؟
یــا مثــال دیگــر کــه در فیلــم راز بــه اون پرداختــه بــود
بحــث فکــر کــردن بــه جــای پــارک و پیــدا کــردن اون بــود !
جوابــش ســاده بــود  ،شــما دفعاتــی کــه بــه جــای پــارک فکــر
مــی کنیــد و پیــدا نمــی کنیــد بــه دلیــل عــدم جذابیــت و
ارضــای ذهنــی  ،یادتــون نمــی مونــه و وقتــی پیــدا مــی کنیــد
براتــون جلــب توجــه مــی کنــه .
در آخــر ایــن مطلــب برخــی از ســواالت رایــج رو هــم
جــواب خواهــم داد.
آیــا بــاور بــه دخالــت یــک نیــروی بیرونــی از ذحــل و
اورانــوس و منظومــه شمســی یــا هــر چیــزی کــه اونــا بهــش
مــی گــن کائنــات ســاده انگارانــه نیســت؟
االن یــه عــده قانــون جذبــی از فرقــه مخالــف کــه دارن
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ایــن متــن رو مــی خونــن مــی گــن کــی گفتــه کائنــات ایــن
چیزاســت ؟! شــما کــه ســواد نــداری بــرو درســت مطالعــه
کــن ببیــن چیــه بعــد بیــا نظــر بــده ؟! جالبــه کــه مطالعــات
ایــن دوســتان همــه از کتــاب دانشــمند نماهــا بــوده و بــه
رفرنــس هــای خودشــون ارجــاع مــی دن .یعنــی خودشــون
کتــاب نوشــتن خودشــون بــاور کــردن و رفرنسشــون هــم برای
مراجعــه همــون کتابهاســت  .البتــه مــا بــه ایــن سفســطه هــا
عــادت داریــم  .خانــم النــدا بــرن از بزرگتریــن اســاتید قانــون
جــذب قبــل از بوجــود امــدن فرقــه هــای جدیــد کــه مــی
گفــت کائنــات رو بجــز اجــرام آســمانی مــی دونــن ،در کتــاب
خــودش دقیقــا مــی گــه منظــور از کائنــات  ،کیهــان هســت.
یعنــی همــون کهکشــان و ســتارگان
بــاز هــم توضیــح مــی دم کــه اصــا اینکــه کائنــات چیــه
نمــی تونــه حرفــای مــا رو زیــر ســوال ببــره و اگــه کســی داره
بــا کلمــات بــازی مــی کنــه در ادامــه همــون سفســطه هاســت.
البتــه بعــد از اینکــه ویدئــوی دوســال قبــل مــن منتشــر
شــد و بــه دســت بعضــی از ایــن قانــون جذبــی هــا رســید.
گویــا وقتــی گــوش دادن یــه مقــدار براشــون منطقــی بــه نظــر
رســیده بــود و چــون نمــی تونســتن بزنــن زیــر همــه چــی ،
ورژن جدیــد قانــون جــذب رو حداقــل در ایــران آوردن کــه
قانــون جــذب و راس باهــم اینــکار رو مــی کنــن و بعضــی
هاشــون گفتــن کــه کائنــات یــک سیســتمی بــه نــام راس رو
در مغــز فعــال مــی کنــه !!
همیــن االن هــم کــه بعضــی خواننــدگان مربــوط بــه ایــن
فرقــه  ،داشــتن حرفــای مــن رو تــو بخــش راس گــوش مــی
دادن مرتبــا بــا خودشــون مــی گفتــن کــه اســتاد مــا هــم کــه
همیــن رو مــی گفــت! اصــا راس در قانــون جــذب وجــود داره
؟؟ دیگــه اینجــا بــود کــه مغلطــه ورود پیــدا کــرد و سفســطه
رو انداخــت کنــار ! بــازی جدیــدی شــروع شــد.
یادمــه وقتــی بعضــی از ایــن اســاتید در پیــج خودشــون
راس رو توضیــح دادن ،پیــج اینســتاگرام مــن رو بــاک کــردن
کــه مــن داخــل پیجشــون رو نبینــم.
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تو که می گی قانون جذب دروغه  ،تو بیشتر می فهمی
یا دانشمندا !!!
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خــب در ایــن جــا یکــی دیگــر از مباحثــی کــه عــوام بهــش
اشــاره دارن همیــن هســت کــه شــما بیشــتر مــی فهمــی یــا
دانشــمندا  .اوال در اینجــا بایــد خــود کلمــه دانشــمند تعریــف
بشــه و ثانیــا فهــم تعریــف بشــه
ایــن بــه اصطــاح دانشــمندان و اســاتید کــه مــن بهشــون
میگــم سودوســایتیفیک (دانشــمند کاذب) حتــی در دانشــگاهها
و مجامــع علمــی کــه خودشــون درس خونــدن مــورد قبــول
بســیاری از دانشــمندان اروجینــال اونجــا نیســتند.
اینهــا بیشــتر بدلیــل حرفهــای پوپولیســتی در جهــان
اسمشــون شــناخته شــده و ســایر دانشــمندان بــا ســطح فهــم
باالتــر بــه دلیــل اینکــه حــرف پوپولیســتی نــزدن کســی اونهــا
رو نمــی شناســه .
بنابرایــن اگــه بحــث فهــم باشــه ربطــی اوال بــه مــدرک
تحصیلــی نــداره  .بارهــا گفتــم ممکنــه یــک بچــه  10ســال در
یــک کشــور عقــب افتــاده مثــل ســومالی از یــک تحصیلکــرده
در دانشــگاه ام آی تــی بیشــتر بفهمــه  .چــون فهــم ارتبــاط
مســتقیم بــه آی کیــو داره ولــی مــدرک تحصیلــی الزامــی در
ایــن مــورد نــداره.
در ثانــی اگــر کســانی کــه ایــن مباحــث جــذب رو قبــول
دارن دانشــمند هســتند ،مــا کــه هیچــی ،ســایر کســانی هــم
کــه تــو همــون دانشــگاه درس خونــدن دانشــمند هســتند.
در بیــن دانشــمندان (البتــه بــه ظاهــر) افــراد احمــق زیــاد
هســت.
همچنیــن جــواب دیگــر مــن بــه ایــن دوســتان ایــن هســت
کــه شــما کــه همیشــه ســرچ مــی کنیــد قانــون جــذب  ،یــک
بــار ســرچ کنیــد قانــون جــذب دروغ
نــه در رفرنــس هــای فارســی بــه انگلیســی بزنیــد law of

 attracton is lieببینیــد چقــدر نتایــج در ایــن ارتبــاط بدســت
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مــی یاوریــد  .شــما کــه هرکــی انگلیســی حــرف بزنــه بهــش
مــی گیــد دانشــمند ،اونجــا کلــی آدم هســت کــه انگلیســی می
گــن ایــن قانــون دروغ هســت .پــس فقــط حــرف مــن نیســت.
هرچنــد مــن خــودم بهــش رســیدم ولــی خیلــی هــا تــو دنیــا
ردش کردنــد .کلــی دانشــمند آدم حســابی .
یکــی از کتابهایــی کــه بیشــتر شــبیه قصــه هــای خیالــی
بــرای بــود کتــاب چهــار اثــر از فلورانــس اســکاول شــین بــود.
بــا خونــدن ایــن کتــاب شــاید حــس خوبــی بــه انســان دســت
بــده ولــی جــزو کتابهــای تخیلــی دســته بنــدی مــی شــه .
بارهــا گفتــم زمانــی کــه بــه پیشــنهاد و اصــرار یکــی از
دوســتان شــروع بــه خونــدن ایــن کتــاب کــردم زمانــی کــه
جلــو مــی رفتــم بیشــتر احســاس مــی کــردم کــه نویســنده
مخاطبــش رو شــامپانزه یــا اورانگوتــان فــرض کــرده!!! .
بارهــا روی جلــد کتــاب رو نــگاه مــی کــردم تــا ببینــم
نوشــته ایــن کتــاب مخصــوص بچــه هــای زیــر یــک ســال
انســان و بچــه شــامپانزه هــای بیــن  5تــا  10ســال هســت! .
وقتــی بــا کســانی از خونــدن ایــن کتــاب خیلــی راضــی
بودنــد حــرف مــی زدم متوجــه شــدم کــه انســان نیازمنــد یــک
دلخوشــی دروغ هســت تــا یــک منطــق بــه ظاهــر تلــخ .
ولــی بــه جــرات مــی گــم متنــی کــه مــی خونیــد بــرای
اولیــن بــار هســت کــه در دنیــا کســی از صفــر تــا صــد دروغ
بــودن ایــن موضــوع را بــا دالیــل اینجــوری شــرح داده .
حتمــا کتــاب «قانــون جــذب دروغ بــزرگ» مــن رو
تهیــه کنیــد و بصــورت کاملتــر ایــن مباحــث رو دنبــال
کنیــد .نــه بــرای فــروش و ســود کتابــم  .ایــن کتــاب
قیمتــی نــداره .اگــه امکانــش بــود بــه همــه رایــگان
مــی دادم کــه ایــن فکــر هــم از ذهــن همــه پاک شــه.
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خــب یکــی دیگــه از مزخرفاتــی کــه توســط ایــن عزیــزان
ایجــاد شــده ارتبــاط دادن قانــون جــذب بــا کوانتــوم هســت .و
مــی گــن علــم ایــن موضــوع رو ثابــت کــرده
خــب بــرای توضیــح بهتــر ایــن موضــوع الزم مــی دونــم
یــه سرگذشــتی از تاریــخ خرافــات بگــم و بگــم کــه چــرا ایــن
دوســتان قانــون جذبــی دســت بــه دامــان علــم شــدن .البتــه
ایــن چیــزا عــادی هســت وقتــی کــه شــما تمــام عمــر از یــک
موضــوع دفــاع کــردی و از مــردم پــول گرفتــی  ،تــا ارتبــاط
دادن ایــن موضــوع بــه علــم هــم پیــش مــی ری .
مثــل ایــن دوســتان بازاریابــی شــبکه ای (نــت وورک
مارکتینــگ) کــه تــا ســاخت رشــته هــای دانشــگاهی در
دانشــگاههای بــزرگ دنیــا و ارتبــاط ایــن کالهبــراداری بــا
کارآفرینــی پیــش رفتــن  .اونجــا هــم همیــن مغلطــه گــری هــا
و سفســطه گرهــا بیــداد مــی کنــه .بگذریــم  ،بموقعــش ســر
وقــت اونــا هــم مــی رم .
اســتاتید جــذب وایکینــگ هــای امــروز و داســتان
بیماریهــای
وایکینگهــا رو کــه احتمــاال بشناســید اینــا بــرای هــر
موضــوع غیــر قابــل درکــی یــک الهــه مــی ســاختن و تمــام !
خیالشــون دیگــه از فکــر کــردن راحــت مــی شــد.
مثــا بچــه وایکینــگ بــه بابــا واینکینگــش مــی گفــت  :بابا
وایکینــگ چــرا آســمون صــدا داد (رعــد و بــرق ) بابــاش مثــا
مــی گفــت الهــه یــا خــدای رعــد و بــرق بــود یــا چــرا بــارون
اومــد  ،خــدای بــارون بــود
و به همین ترتیب ...
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تــا اینکــه علــم علــل ایــن چیــزا رو کشــف کــردن مرتبــا
از تعــداد الهــه هــای اونــا کــم شــد .یــا مثــا بیمــاری جــزام
و طاعــون نصــف شــهر رو از بیــن مــی بــرد و چــون توضیــح
علمــی بــراش نبــود  ،مغــز آروم نمــی نشســت و بایــد بــراش
جــواب پیــدا مــی کــرد .اگــه پیــدا نمــی کــرد ،جــواب مــی
ســاخت  .بــه هــر حــال اون زمــان هــم اســتاتیدی بــودن مثــل
ایــن قانــون جذبــی هــا کــه مــردم بــرن پیششــون ســوال
بپرســن.
خــب بایــد چــی مــی گفتــن  .مثــا طلســم شــدیم ،چــون
فــان جــا فــان کــس اینــکار رو کــرد مــورد نفریــن خدایــان
قــرار گرفتیــم .یــا مثــا فــان جادوگــر کــه اومــد تــو شــهر
بهــش بــی احترامــی شــد رفــت و نفریــن کــرد و ...
کســی هــم نمــی پردســید کــه چــرا خــب کســی کــه
دخالتــی هــم نداشــت بیمــار شــد ،بالخــره اونــا هــم پــدر
بزرگهــای ایــن قانــون جذبــی هــا بــودن دیگــه هزارتــا دلیــل
مــی آوردن .
امــا بــا کشــف میکــروب و تئــوری جــرم توســط کــخ و
اثبــات توســط لوییــی پاســتور و اســپاالنزانی و بقیــه دانشــمندا
مشــخص شــد کــه عامــل بیماریهــای اجــرام ریــزی هســتند که
بــه چشــم دیــده نمــی شــوند .دالیــل رعــد و بــرق  ،بــارون و
زلزلــه و اینــا هــم توســط علــم کشــف شــد.
مــردم یــاد گرفتنــد کــه دیگــه هــر چیــزی رو بــاور نکنــن
مگــر بــا بیــس و پشــتوانه علمــی
در ادامــه مــی بینیــم کــه اســاتید سفســطه گــر چطــوری
فیزیــک کوانتــوم رو چســبوندن بــه توهــم جــذب
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خــب اگــر کســی بیــاد بــه شــما بگــه کــه مــن جادوگــر رو دیــدم کــه داشــت بــا چــوب جــارو پــرواز مــی کــرد و شــما بگیــد
بــاور نمــی کنــم  ،ممکنــه اون شــخص بــرای اینکــه شــما رو متقاعــد کنــه بگــه چطــور بــاور نمــی کنــی یــک جســم بتونــه در فضــا
بــه حرکــت در بیــاد بــرو قوانیــن ایرودینامیــک رو بخــون بــرو ببیــن فیزیــک هــم اینــو ثابــت کــرده !!

داستان گربه معبد و ارتباط با قانون جذبی ها
خــب داســتان زیبایــی در اینجــا هســت کــه نشــان میدهــد کــه بــرای یــک موضــوع ســاده مــی تــوان هــزاران دلیــل بــی
پشــتوانه ســاخت .
داســتان بــه ایــن صــورت هســت کــه در بــاغ یــک معبــدی کــه در اون کاهنــان و راهبــان مشــغول عبــادت بودنــد ،یــک گربــه
میــاد و میومیــو مــی کنــه و تمرکــز راهــب اعظــم رو بــه هــم مــی زنــه و اون راهــب بــه یکــی از طلبــه هــا یــا شــاگردان مــی گــه
کــه هنگامــی کــه در عالــم مراقبــه و تمرکــز هســتیم  ،لطفــا ایــن گربــه را از قبــل ببــر و در انتهــای بــاغ بــه یــک درخــت ببنــد.
اون شــاگرد هــم اطاعــت مــی کنــه و دیگــه از اون بــه بعــد بــه محــض اینکــه مراســم تمرکــز و خلســه مــی خواســته شــروع شــه،
شــاگرد گربــه رو مــی بــرده و مــی بســته بــه درخــت .
بــه مــرور ایــن کار شــبیه یکــی از بخشــهای مراســم بــه نظــر مــی رســه  ،بخصــوص بــرای شــاگردان جدیــدی کــه وارد بــاغ
مــی شــدند و فلســفه ایــن کار رو نمــی دونســتند .اونــا حــس مــی کــردن کــه ایــن کار جــزو مراســم عبــادت هســت .وقتــی راهــب
اعظــم مــی میــره و از افــراد جدیــد جایگزینــش مــی شــن دیگــه در ایــن بــاغ کســی فلســفه واقعــی بســتن گربــه بــه درخــت رو
نمــی دونســته .
تــا اینکــه گربــه مــی میــره و مراســم عبــادت متوقــف مــی شــه .دســتور مــی دن بــرای بــاغ یــک گربــه بیــارن کــه موقــع
عبــادت بــه درخــت ببنــدن .بــه مــرور تمامــی باغهــا دارای گربــه مــی شــن کــه بایــد بــه درخــت بســته مــی شــده .
ســالهای مــی گــذره و اســاتیدی میــان تــا ایــن موضــوع رو تفســیر کنــن  .چــون مرتبــا از اونهــا در مــورد فلســفه بســتن گربــه
بــه درخــت ســوال مــی شــده و اونهــا مــی بایســت دلیــل مــی آوردن .بعــد از ســالها گفتــه مــی شــه کــه شــخصی یــک جلــد کتــاب
قطــور بــا نــام «تاثیــرات بســتن گربــه بــه درخــت در تمرکــز راهبــان» مــی نویســه .
دیگــه اگــه کســی بســتن گربــه بــه درخــت بــراش امــری غیــر منطقــی بــه نظــر مــی رســید ،بهــش مــی گفتــن « :آهــای! تــو
بیشــتر مــی فهمــی یــا فالنــی (منظــور نویســنده کتــاب)؟! مــی خــوای بفهمــی دلیلــش چیــه بــرو کتابــش رو بخــون بفهمــی !
ایــن حکایــت دانشــمندان جــذب هســت کــه تــا شــما صحبــت مــی کنــی مــی گــن بــرو ببیــن چــی گفتــه اون دانشــمند هســت!
در زیر چند تا دلیل رو من از خودم می نویسم تا ببینید دلیل بدون پشتوانه رو راحت می شه آورد.
دالیلی از جمله اینکه چون گربه یک موجود نحثه پس باید به درخت که نماد زندگی هست بسته بشه
چون گربه سیبیل داره و سیبیلش باعث تعادلش می شه این می تونه در تعادل تمرکز شما تاثیر بزاره
و ...
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دروغی به نام قانون جذب

قانون جذب و ارتباطش با کوانتوم
خــب گفتیــم بعــد از اینکــه خرافــات گذشــته یکــی یکــی بــا
علــم رد شــدند ،مــردم بــرای هــر چیــزی توضیــح علمــی مــی
خواســتند و الکــی بــاور نمــی کردنــد.
یکــی از کارهــای سفســطه گرهــا مــی دونیــد چیــه ؟ اینه که
بــرای توضیــح یــک چیــز  ،یــک موضــوع بــی ربــط رو تعریــف می
کنــن و بطــور غیــر قابل تشــخیصی بــه موضــوع اصلــی ارتباطش
مــی دن .درواقــع مثــل شــعبده بــاز جلــوی چشــم شــما واقعیــت
رو پنهــان مــی کننــد .مغــز مــا ایــن قابلیــت رو داره کــه ســریع
گــول بخــوره .
یــک شــعبده بــاز وقتــی مــی خــواد بــا یک دســت یک ســکه
رو پنهــان کنــه  ،دســتی رو کــه ســکه تــوش نیســت رو مــی بــره
بــاال و تکــون میــده و چشــم شــما دیگــه بــه دســت اصلــی کاری
نــداره و بــا دســتی کــه ســکه تــوش هســت کار مخفــی کــردن رو
انجــام مــی ده  .یعنــی ذهــن شــما رو مــی بــره یــک جــای دیگه .
خب استاتید جذب چکار می کنند.
قبلــش یــک مثــال مــی زنــم .فــرض کنیــم یــک کــرم رو
کــه داره دوره خــودش مــی لولــه جلــوی مــن و شماســت .مــن
بــه شــما مــی گــم عامــل تمــام موفقیــت هــای شــما تــو زندگــی
ایــن کــرم هســت .بعــد شــما مــی گیــد چــرا؟ دلیلــت چیــه ؟ بعد
مــن مــی گــم کــه شــما تکــون مــی خــوری درســته ؟ شــما مــی
گــی بلــه  .بعــد مــن مــی گــم کــه ایــن کــرم هــم تکــون مــی
خــوره درســته ؟ شــما مــی گــی بلــه  .بعــد مــی گــم پــس ثابــت
شــد کــه ایــن کــرم عامــل تمــام موفقیــت هــای شماســت  .بعــد
شــما مــی گــی چــه ربطــی داشــت مــن قبــول نمــی کنــم و بعــد
مــن مــی گــم پــس شــما رشــته بیولــوژی رو قبــول نــداری اونجــا
ثابــت شــده !!!!
البتــه در مثــل جــای مناقشــه نیســت  .در اینجــا اســاتید
جــذب از یــک الیــه پنهــان بــرای ایــن قضیــه اســتفاده مــی
کننــد  .چطــوری خــوب گــوش کنیــد .اونــا مــی گــن چطــور باید
ثابــت کنیــم کائنــات (اجــرام آســمانی یــا هــر چیــز دیگــه) دارای
پشــتوانه علمــی هســت؟
خــب بــدن شــما از مولکولهایــی درســت شــده کــه ارتعــاش
دارن درســته ؟ اینجــا شــما نیــاز بــه مطالعــه داری کــه بگــی
درســته مثــل مثــال کــرم نیســت کــه ببینیــد  .چــون بــرای فهــم
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ایــن مســئله زحمــت می کشــید  ،احســاس بهتــری داریــد( .مثل
روانشناســی تــوده اثــر گوســتاولوبن ) شــما تحقیق در مــورد ذرات
بــدن متوجــه مــی شــید کــه بلــه مــا از ذرات ریز تشــکیل شــدیم
کــه ســلول هســت و ســلولها از مولکوهــا و اتمهــا و بعــد طبــق
فیزیــک و کوانتــوم ایــن چیــزا ،اتمهــا دارای ارتعــاش هســتند.
خــب اجــرام آســمانی هــم دارای اتــم هســتند هســتند .بریــد
از فیزیــک کوانتــوم بخونیــد  .بعــد اتمهــا هــم کــه ارتعــاش دارند.
پــس عامــل تفکــرات شــما و رســیدن بــه خواســته هاتــون ایــن
اجــرام آســمانی هســتند( .مثــال کــرم رو یادتــون باشــه )
تنهــا تفاوتــش بــا مثــال کــرم اینــه کــه ایــن دومــی کمــی
علمــی و ســخت بــه نظــر مــی یــاد پــس حتمــا درســته (طبــق
روانشناســی تــوده هــا ،وقتــی انســان بــرای یــک چیــز زحمــت
بکشــه  ،احساســش نســبت بــه اون چیــز بــا واقعیــت ممکنــه
متفــاوت باشــه) اینجاســت کــه دیگــه کســی شــکی بــراش نمــی
مونــه کــه موضــوع درســته  .دیگــه ذهــن شــما یــادش مــی ره
بپرســه کــه راســتی چــه ربطــی داشــت؟! عــرض کــردم کــه بــا
کشــف اینکــه در کوانتــوم بــه اتــم و ارتعــاش اشــاره شــده  ،مغــز
حــس مــی کنــم ایــن کشــف یعنــی کشــف ارتبــاط بیــن مغــز
مــا کائنــات.
رو همیــن حســاب هســت کــه وقتــی شــما مــی گیــد قانــون
جــذب رو قبــول نداریــد مــی گــن از نظــری علمــی و کوانتــوم و
فیزیــک ثابــت شــده  .در حالــی کــه از نظــر فیزیــک وجــود اتــم
ثابــت شــده نــه ارتباطــش بــا قانــون جــذب.
هیــچ کجــای فیزیــک و کوانتــوم بــه ایــن موضــع کوچکترین
اشــاره ای نشــده  .اصــا نیلــز بــور از بنیانگــذاران علــم فیزیــک
کوانتــوم خــودش مــی گــه مــن کــه درســت کوانتــوم رو درک
نکــردم و هــر کــس کــه بگــه کوانتــوم رو فهمیــده اونــم چیــزی
درک نکــرده.
واقعــا نمــی دونــم ایــن اســاتید جــذب چطــوری بهتــر از نیلز
بــود کوانتــوم رو فهمیــدن و بعــد تــازه باهــاش قانــون جــذب رو
هــم ثابــت کــردن .جالبــه کــه کوانتــوم هنــوز خــودش رو نظریــه
مــی دونــه ایــن دوســتان جذبــی ایــن توهــم رو قانــون نامیدنــد !!!
در ادامــه تفــاوت بیــن مشــاهده  ،فرضیــه  ،نظریــه و قانــون رو
صحبــت خواهیــم کرد.
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در ایــن قســمت یکســری از تعاریــف رو دنیــای علــم مــرور
مــی کنیــم و مــی بینیــم کــه ایــن توهــم چگونــه تونســته
خــودش رو در مغــز مــردم بعنــوان قانــون جــا بزنــه ؟
مشاهده )(objection

شــما یــک پدیــده را مــی بینیــد و بــه دنبــال یــک توضیــح
بــرای آن مــی گردیــد
مثــا مــی بینیــم کیســه زبالــه درب منــزل مــا بــا پاره شــده
 .خــب دلیلــش چیه ؟
فرضیه )(hypothesis

در اینجــا چندیــن احتمــال ممکــن هســت کــه اون
احتماالتــی کــه امــکان بررســی (بررســی علمــی) دارنــد رو
بهــش مــی گــن فرضیــه .
 )1مثــا احتمــال داره آقــا غولــه اومــده باشــه پــاره کرده
باشــه (خــب ایــن چــون امــکان بررســی علمــی نــداره اصــا
بهــش فرضیــه نمــی گــن )
)2

احتمال داره کار گربه باشه

)3

احتمال داره کار همسایه مون باشه

)4

احتمال داره کار روباه یا چیزای دیگه باشه

خــب مــوارد  2و  3و  4مــی تونــن بعنــوان فرضیــه مطــرح
بشــن و حــاال دو راه بــرای تقویــت و بررســی و محــدود ســازی
فرضیــه هــا وجــود داره .
یکــی اینکــه مســتقیما اونــا رو بررســی کنیــم یــا اینکــه از
طریــق  Null hypothesisبقیــه رو پــوچ کنیــم و در نظــر بگیرید
کــه فرضیــه هــا بــر اســاس شــواهد و حقایــق )(factsبررســی
مــی شــوند .
ممکنــه شــواهد چیــزی بگــن کــه حقیقــت نداشــته باشــد.
مثــا شــما میگیــد کــه ایــن پــاره شــدن کیســه زبالــه کار
همســامون هســت چــون یــک بــار دیــدم کــه بــه ســمت خونــه
مــا ســنگ پرتــاب کــرد .پــس بــا مــا خــوب نیســت و از روی لــج
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بــازی اینــکار رو کــرده .
ایــن فرضیــه مــی ره بــرای مطالعــه توســط دانشــمندان.
ســواالتی مطــرح مــی شــه از جملــه اینکــه آیــا کیســه زبالــه
بقیــه همســایه هــا هــم پــاره شــده ؟ از جملــه خــود ایــن آقــای
همســایه ؟
تحقیقــات نشــون مــی ده کــه بلــه کیســه زبالــه همــه پــاره
شــده .
و ســوال بعــد اینکــه آیــا در تابســتان کــه همســایه شــما
رفتــه بــود مســافرت  ،بــاز هــم کیســه زبالــه شــما پــاره مــی
شــد؟ جــواب میــاد بلــه .
خــب  ،پــس بــا احتمــال بــاال ایــن فرضیــه یعنــی پــاره
شــدن کیســه زبالــه توســط همســایه رد مــی شــه.
بعــدا هــم مشــخص مــی شــه کــه اون ســنگی کــه همســایه
پرتــاب کــرده بــوده بــرای رونــدن یــک مــار بــوده کــه داشــته به
ســمت خونــه شــما مــی اومــده و پــس شــواهد قبلــی ،حقیقــت
) (Factنبودنــد .پــس شــواهد بــا حقیقــت فــرق دارنــد.
بــه همیــن ترتیــب گزینــه هــای دیگــه هــم پــوچ مــی شــن
و گزینــه اصلــی بــا مشــاهده رد پــای گربــه در محــل تاییــد مــی
شــه و اصلــی تریــن فرضیــه بــرای ایــن مشــاهده مــی شــه .
خــب تــا اینجــا هــم بایــد خیلــی مراحــل دیگــه رو بــره تــا
نظریــه بشــه
نظریه )(theory

در مجامــع علمــی هنــوز هــم مــرز مشــخصی بیــن نظریــه
و فرضیــه وجــود نــداره و گاهــی ایــن کلمــات جــای هــم بــکار
مــی رن  .ولــی شــاید بــه زبــان ســاده تــر بشــه گفــت نظریــه
زمانــی کــه چندیــن فرضیــه و حقایــق علمــی کنــار هــم قــرار
مــی گیرنــد مــی تونــن یــک نظریــه رو تشــکیل بــدن.
مثــا تئــوری انیشــتن هنــوز تئــوری یــا نظریه هســت .چون
شــواهد علمــی زیــادی ایــن موضــوع رو تاییــد کــردن .و جالبــه
کــه بــا ایــن همــه شــواهد علمــی بــرای اثبــات تئــوری انیشــتن
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 ،هنــوز ایــن تئــوری بــه قانــون تبدیــل نشــده و همچنیــن
کوانتــوم کــه هنــوز بــه نظریــه کوانتــوم شــهرت داره.
قانون
وقتــی مجمــوع حقایــق و دالیــل علمی دیگــر راهــی را برای
شــک در نظریــه یــا فرضیــه نمــی گذارنــد بــه قانــون تبدیــل
مــی شــود .مثــا اگــر مشــخص شــود کــه مغــازه روبــروی خانــه
شــما دارای دوربیــن مــدار بســته بــوده .وقتــی دوربیــن هــا رو
چــک مــی کنیــم مــی بینیــم کــه بلــه کار گربــه بــود .در اینجــا
قانــون گربــه و پــاره شــدن کیســه زبالــه را خواهیــم داشــت.
و مــی گوییــم هــر گاه شــما کیســه زبالــه را بیــرون بگذاریــد
توســط گربــه پــاره مــی شــود.
این فقط یک مثال بود جهت فهم ماجرای اصلی
مثالهایــی از قانــون در علــم مثــل قانــون جاذبــه زمیــن یــا
گــردش زمیــن بــه دور خورشــید کــه دقیقــا مراحــل مشــاهده،
فرضیــه  ،نظریــه و قانــون رو طــی کــرد.
خــب مــی ریــم ســر بررســی قانــون جــذب ببخشــید«توهم
جــذب»
مشــاهده در اینجــا چــه بــود؟ اینکــه مــا وقتــی بــه چیــزی
تمرکــز داریــم  ،ناگهــان بــه طــرز معنــی داری اتفاقــات مرتبــط
بــا آن را مــی بینیــم.
فرضیــه ایــن اســت شــاید کائنــات متوجــه مــی شــود و بــه
مــا کمــک مــی کنــد.
ایــن موضــوع بــه دلیــل اینکــه قابــل آزمایــش علمی نیســت
حتــی نــام فرضیــه بــه آن تعلــق نمــی گیــرد .در قســمت بــاال
گفتیــم فرضیــه بــه چیــزی مــی گوییــم کــه قابــل بررســی
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علمــی باشــد.
همچنیــن مشــاهداتی عکــس ایــن موضــوع را ثابــت مــی
کننــد و عقــل منطــق هــم بــه دالیلــی کــه در بــاال گفتیــم ایــن
موضــوع را نمــی پذیــرد  .پــس از موضــوع نمــی تواند حتــی وارد
مرحلــه فرضیــه شــود  .بنابرایــن بــه عقــب برگشــته و در حــد
مشــاهده مــی مانــد.
فرضیــه دیگــر ایــن اســت کــه شــاید مغــز مــا بــه موضوعات
حســاس تــر شــده و آن هــا را پیــدا مــی کنــد .ایــن فرضیــه
قابــل آزمایــش مــی باشــد .بــا منطــق هــم جــور در مــی آیــد .در
نوروســاینس همــه همــه شــواهد مبنــی بــر صحــت ایــن موضوع
مــی باشــد .بنابرایــن مراحــل نظریــه و قانــون هــم بســادگی طی
میشو د .
ایــن رو هــم حتمــا یــادآور مــی شــم کــه در مجامــع علمــی،
زمــان مشــخصی بــرای تبدیــل یــک نظریــه بــه یــک قانــون
یــا یــک فرضیــه بــه یــک نظریــه وجــود نــدارد .صرفــا میــزان
بکاربــردن ایــن کلمــات بــه مــرور زمــان در بیــن محــاوره هــای
دانشــمندان باعــث تثبیــت ایــن موضــوع مــی شــود.
مثــا نظریــه انتخــاب طبیعــی دارویــن دیگــر هیــچ جــای
شــک و شــبه ای در صحــت آن باقــی نمــی گــذارد ،بهتــر اســت
بعنــوان قانــون در نظــر گرفته شــود .یعنــی االن انتخــاب طبیعی
یــک قانــون اســت ولــی هنــوز در کتــب و منابــع علمــی نــام
نظریــه پیشــوند آن اســت .خــب حــاال ببینیــد توهــم جــذب
قــوره نشــده مویــز شــد و از مرحلــه مشــاهده مســتقیما بــه
مرحلــه قانــون رفــت .امــا سفســطه گرهــا هنــوز خیلــی زیــاد
دلیــل دارنــد پــس بهتــر اســت بریــم و تفــاوت سفســطه و
مغلطــه رو هــم مــرور کنیــم .

تفاوت سفسطه و مغلطه
نویسنده  :محمدآرین اکبری
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سفســطه گــر کســی هســت کــه بــه دلیــل اینکــه احســاس
مــی کنــد یــک موضوعــی درســت اســت ،تمــام ســعی آن را
در جهــت اثبــات آن بــکار مــی بــرد .حتــی دالیلــی کــه شــاید
بــا کمــی اندیشــه بفهمیــم ارتباطــی بــه موضــوع ندارنــد .هنــر
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سفســطه گــر ایــن اســت کــه مثــل یــک شــعبده بــاز چشــم
شــما رو از دیــدن حقائــق دور مــی کنــد بنابرایــن شــما
ناخــودآگاه بــه ارتبــاط بــی معنــی بیــن دو چیــز پــی مــی
بریــد.
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مغلطــه گــر هــم دقیقــا همیــن کار را مــی کنــد و شــما را
بــه غلــط مــی انــدازد .و تفــاوت آن بــا سفســطه گــر ایــن اســت
کــه سفســطه گــر از اصــل ماجــرا خبــر نــدارد و در جهــت ایــده
خــود شــما را بــه اشــتباه مــی انــدازد ،ولــی مغلطــه گــر بــا
علــم بــه اینکــه مــی دانــد اصــل ماجــرا چیســت  ،ســعی در
گمــراه کــردن شــما دارد.
اســاتید جــذب کــدام هســتند؟ سفســطه گــر و یــا
مغلطــه گر؟
راســتش تــا قبــل از کشــف سیســتم  RASاونــا سفســطه
گــر بودنــد چــون نمــی دونســتند واقعیــت چیــه و چــون فکــر
مــی کردنــد ارتباطــی بیــن مغــز و انــرژی شــما بــا کائنــات
وجــود داره سفســطه مــی کردنــد
ولــی االن کــه اصــل سیســتم مشــخص شــده برخــی از
اســاتید جــذب بــه مغلطــه گــر تبدیــل شــدند و االن کــه
فهمیــدن ماجــرا چیــه از موضــع خودشــون کوتــاه نمــی یــان و
دارن  RASرو هــم بــه قانــون جــذب ربــط مــی دن.
سفســطه گرهــا و مغلطــه گرهــا دارای فنونــی خاصــی در
مذاکــره هســتند کــه از جملــه اونــا مــی تــوان بــه بکاربــردن
کلماتــی بــا دایــره معنــی وســیع اشــاره کــرد .و ایــن باعــث می
شــود کــه بــرای تاییــد دالیــل خــود شــما را بــه رفرنــس هایــی
ارجــاع دهنــد کــه در آنجــا مشــابه آن لغــت تاییــد شــده ولــی
معنــی آن ایــن نیســت.
ایــن مســئله بقــدری در فلســفه مهــم هســت کــه دانشــگاه
آکســفورد یــک دوره طوالنــی بــه مــدت چنــد دهــه  ،بیشــتر
تمرکــز خــود را بــه تعریــف دقیــق واژگان اختصــاص داد تــا
اینکــه بخواهــد اثــری جدیــد خلــق کنــد.
در واقــع اونــا مــی خواســتند کــه وقتــی کلمــه ای اســتفاده
مــی شــه دقیقــا معنــی اون کلمــه در ذهــن همــه همــون چیــز
باشــه کــه مخاطــب رو بــه اشــتباه ننــدازه چیــزی کــه تکنیــک
اصلــی سفســطه گرهــا و مغلطــه گرهاســت .در زیــر یــک مثــال
از مــوارد رو مــی زنــم.
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اســتفاده از کلمــه علــم و کلماتــی بــا کاربــرد
گســترده در سفســطه
خــب گفتمــی کــه یکــی دیگــر از تکنیکهــای سفســطه
گرهــا ایــن اســت کــه بــرای برخــی از کلمــات کــه دارای
معانــی گســترده و طیفــی از اثــرات متفــاوت در ذهــن هــر
کســی هســتند  ،بــه فراخــور نیــاز از آن کابــرد اســتفاده مــی
کننــد.
شــاید فکــر کنیــم کلمــه ســاینس) (scienceمعــادل
خوبــی بــرای علــم هســت .ولــی خیــر! زیــرا در زبــان التیــن
ســاینس بیشــتر بــه علــوم تجربــی و طبیعــی کــه قابــل اثبــات
و آزمایــش هســتند مربــوط مــی شــه .مثــل ریاضــی  ،بیولــوژی
و  ...در حالــی کــه علــم در زبــان فارســی کــه ریشــه عربــی هــم
داره معنــی گســترده تــری داره و شــامل تمامــی آگاهــی هــا،
علــوم انســانی و معــارف و  ...مــی شــه .
پــس شــما مــی تونیــد راحــت بــا مغلطــه بگیــد کــه قانــون
جــذب علــم هســت .چــون در زبــان فارســی و عربــی شــامل
علــوم ماورائــی هــم مــی شــه  .و وقتــی کــه شــما معــادل علــم
رو ســاینس در نظــر مــی گیریــد افــراد گمــراه مــی شــن و
فکــر مــی کنــن جــزو علــوم طبیعــی و تجربــی هســت و در
آزمایشــگاه هــم تاییــد شــده ! .واســه همیــن هســت کــه خیلــی
بــا قــدرت مــی گــن علــم هــم تاییــدش کــرده
فــرق بیــن علــم و دانــش و اینکــه در زبــان انگلیســی بــه
چــه چیــزی علــم و بــه چــه چیــزی دانــش مــی گوینــد .شــاید
معــادل درســت دانــش رو در زبــان انگلیســی معــادل نال ِــج
) (knowledgeدر نظــر گرفتنــد ولــی ایــن هــم نمــی توانــد
کلمــه مناســبی باشــد زیــرا در زبــان انگلیســی نال ِــج بیشــتر
کاربــرد در علومــی غیــر از علــوم طبیعــی دارد .البتــه از نظــر
کاربــرد امــروزی عــرض مــی کنــم .مثــل علــوم انســانی
پــس بــه توافــق رســیدن بــر ســر واژه هــا مــی تونــه از بــه
دام سفســطه افتــادن جلوگیــری کنــه.
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خــب بــا توجــه بــه تعریفــی کــه از علــم و دانــش و مراحــل
تبدیــل یــک مشــاهده تــا قانــون داشــتیم .متوجــه شــدیم کــه
ایــن موضــوع در دســته شــبه علــم بــود.
البتــه در دســته شــبه علــم بــود تــا زمانــی کــه سیســتم
راس اثبــات نشــود  .امــروزه جایــگاه ایــن موضــوع حتــی در
دســته شــبه علــم نیــز نمــی توانــد باشــد .چــون شــبه علــم
چیــزی اســت کــه توســط علــم خالفــش هنــوز ثابــت نشــده
اســت ولــی بــه دلیــل اینکــه ماهیتــش غیــر قابــل اثبــات
هســت بــه آن شــبه علــم مــی گوینــد .ولــی وقتــی علــم علــت
واقعــی چیــزی را پیــدا مــی کنــد .دیگــر آن موضــوع در شــبه
علــم نیــز جایــی نــدارد.
به نظر من االن در دسته چرندیات محض قرار دارد.
چطــور مــی تونــه کائناتــی کــه از کلــی مولکــول اتــم
تشــکیل شــده اینقــدر برنامــه ریــزی دقیــق داشــته باشــه کــه
بــرای زندگــی میلیاردهــا نفــر اینجــوری برنامــه ریــزی کنــه ؟
شــما یــک لــپ تــاپ رو در نظــر بگیریــد که بــرای اســتفاده
شــما طراحــی شــده  ،اگــر یــک مــدارش قطــع بشــه دیگــه کار
نمــی کنــه ؟ چطــور ســیتمی کــه هیــچ مــداری نــداره اینقــدر
دقیــق مــی تونــه در تصمیمــات شــما دخالــت داشــته باشــه.
بعضــی هــا حــرکات دســتوری بــه یــک ربــاط رو بــا ایــن
بحــث قانــون جــذب اشــتباه مــی گیــرن و بعضــی از اســاتید از

ایــن موضــوع هــم بــرای سفســطه اســتفاده مــی کننــد.
در واقــع اگــر ربــات طراحــی بشــه کــه فکــر شــما رو بخونه
و کار انجــام بــده  ،تغییــرات مغــز شــما بــرای ربــات از طریــق
یــک سیســتم عامــل تعریــف شــده.
مثــا شــما فکــر کردیــد کــه دســتتون بــاال بیــاد .ربــات
درکــی از ایــن موضــوع نــداره و یــک دانشــمند و مهنــدس
بــرای ربــات تعریــف کــرده کــه وقتــی ایــن تغییــر در مغــز ایــن
شــخص شــکل گرفــت دســت ربــات بــاال بیــاد .و مجــدد بــه
اون شــخص مــی گــن فکــر کــن دســتت پاییــن مــی یــاد.
ســیگنالهای تولیــد شــده بــرای ربــات تعریــف مــی شــه کــه در
ایــن صــورت تــو دســتت پاییــن بیــاد .مــی تونــن ایــن تعاریــف
رو برعکــس کنــن.
در ثانــی یــک ارتباطــی هــم بایــد از طریــق امــواج بــا ســیم
مســتقیم یــا چیــزی مثــل وای فــای یــا بلوتــوث بایــد بیــن
شــما و گیرنــده هــای ربــات وجــود داشــته باشــد .بــا ایــن
وجــود کوچکتریــن نقصــی در سیســتم ربــات مــی تونــه باعــث
شــه کــه هیچکــدوم ایــن اتفاقهــا نیافتــه و ربــات کار نکنــه .
تــازه رباتــی کــه کال بــرای ایــن موضــوع طراحــی شــده بــوده .
پــس ایــن مســئله رو بــا انــرژی ســاطع شــده از مغــز
بــه ســمت ربــات اشــتباه نگیریــد .درک ربــات هــم از طریــق
تعاریــف سیســتمهای عامــل هســت.

تاثیر مثبت و منفی رو پرتغال
یکــی دیگــر از مباحثــی کــه در زمــان خــودش خیلــی ســرو صــدا کــرد و ارتبــاط مســتقیم بــا بحــث قانــون جــذب داشــت.
و مربــوط بــه آن بخــش از قانــون جــذب مــی شــد کــه مــی گفــت تفکــر شــما بــرروی هــر آنچــه اطــراف شماســت تاثیــر دارد.
ایــن آزمایــش بــه ایــن صــورت مطــرح شــد کــه شــما دو عــدد پرتغــال تهیــه مــی کنیــد و در کنــار یکــی از آنهــا یــک حــرف
زشــت روی کاغــذ مــی نویســید و قــرار مــی دهیــد و در کنــار دیگــری حرفــی خــوب  !!! .بعــد مشــاهده مــی کنیــد کــه پرتغالــی
کــه در کنــار اون حــرف زشــت نوشــته ایــد زود فاســد مــی شــود و پرتغــال دیگــر ســالم مــی مانــد!
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یکــی از مضحــک تریــن بخشــهای ایــن ادعــا ایــن بــود کــه مشــخص نکــرده بــود حــرف زشــت تــا چــه انــدازه زشــت باشــد؟!
بــه چــه زبانــی باشــد ؟! بــد خــط باشــد یــا خــوش خــط ؟!
و گفتــه شــد کــه پرتغــال بــه همــه زبانهــا مســلط مــی باشــد ( منبــاب مــزاح) ایــن آزمایــش مضحــک کــه فقــط عوامفریبــی
بــود از هــر نظــر رد مــی باشــد و هیچیــک از شــرایط اســتاندارد بــرای انجــام یــک آزمایــش تجربــی را نــدارد .از جملــه شــرایط
آزمایــش کــور )(Blinded experiment
در آزمایــش کــور مــی بایســت همــه شــرایط یکســان و بــدون ســوگیری باشــند .همچنیــن نــوع پرتغــال  ،هــوای محیــط از نظــر
میــزان باکتــری و قــارچ و غیــره بایــد همــه اســتاندارد باشــند.
همچنین نقش باکتری و قارچ نیز در برابر این حرف زشت دقیقا مشخص نبود؟ !
و بدتــر از همــه اینکــه ایــن آزمایــش دارای خطــای نمونــه گیــری بــوده و قطعــا دارای دریفــت مــی باشــد .ایــن آزمایــش زمانــی
درســت اســت کــه تعــداد پرتغالهــای انتخــاب شــده زیــاد باشــد تــا بتــوان ارتباطــی معنــی دار بیــن انــرژی مثبــت و نفــی و فســاد
پرتغــال بدســت آورد تــا بتــوان ایــن فرضیــه را رد یــا تاییــد کــرد .نــه اینکــه بــا گذاشــتن دو پرتغــال ایــن موضــوع را حســاب کنیــم.
بحث محاسبات همراهی و OR

ایــن آزمایــش مــی توانــد از طریــق مطالعــه کیــس – کنتــرل ) (case – control studyصــورت گیــرد  .در ایــن آزمایــش هــا
یــک عــدد بــه نــام  ORتعریــف مــی شــود .حاصــل ایــن عــدد ســه حالــت مــی توانــد باشــد.
عــدد  1نمایانگــر ایــن اســت کــه بیــن دو موضــوع مطــرح شــده ( در اینجــا انــرژی مثبــت و منفــی و فســاد پرتغــال) ارتباطــی
نــدارد .اگــر ایــن عــدد بزرگتــر از یــک باشــد یعنــی ارتباطــی بیــن ایــن دو وجــود دارد .از نــوع مثبــت مــی باشــد یعنــی حــرف
منفــی تاثیــر دارد .و اگــر عــدد بیــن  0تــا  1در بیایــد ،یعنــی عــدد کوچکتــر از یــک باشــد .یعنــی نــه تنهــا حــرف بــد و انــرژی
منفــی باعــث خــراب شــدن پرتغــال نمــی شــود بلکــه باعــث دیرتــر خــراب شــدن آن مــی شــود.
ســپس در آزمایــش کای دو مــی تــوان معنــی دار بــودن عــدد بدســت آمــده رو مــورد آزمــون قــرار داد .کــه در اینجــا بــه شــرح
آن نمــی پردازیــم
به این آزمایش دقت کنید.

بحث کریستال های آب و قانون جذب (توهم جذب)
نویسنده  :محمدآرین اکبری
https://www.instagram.com/drarianakbari

زمانــی کــه مشــاهده شــد آزمایــش روی پرتغــال مــی توانــد بــه ســادگی توســط هــر کســی در منــزل انجــام شــود و بــه همــان
انــدازه کــه نتایــج مثبــت مــی دهــد مــی توانــد نتایــج عکــس هــم بدهــد و باعــث شــک در ایــن فرضیــه شــود ،تصمیــم گرفتنــد
ایــن آزمایــش را روی کریســتال آب انجــام دهنــد .در اینجــا دیگــر نگــران انجــام ایــن آزمایــش توســط هــر کســی در منزلــش
نبودنــد.
عکــس بــرداری از کریســتال آب توســط میکروســکوپها و تجهیــزات پیشــرفته امــکان پذیــر اســت کــه در منــزل شــخصی افــراد
وجــود نــدارد .بنابرایــن مشــکل آزمایــش و لــو رفتــن ایــن موضــوع توســط مــردم از بیــن رفــت
در ایــن آزمایــش و ادعــای مضحــک شــخصی کــه مدعــی ایــن موضــوع بــود یکســری عکســهایی از کریســتال آب تهیــه کــرده
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بــود و مدعــی شــده بــود کــه تصاویــر زشــت کریســتال آب مربــوط بــه کلمــات بــدی بــوده کــه کنــار آب قــرار گرفتنــد .یــک ســوال
ایــن بــود کــه اصــا زشــت و زیبــا در کریســتال آب یعنــی چــی؟ کریســتال زشــت چجــوری مــی شــه ؟
وقتــی مــن تصاویــر رو مــی دیــدم متوجــه شــدم بــرای اینکــه تصاویــر کریســتال زشــت بــه نظــر برســند تصاویــر بــه رنــگ
مشــکی نزدیکتــر بــود تــا ثابــت کنــد کــه ایــن تصاویــر زشــت هســتند.

انرژی درمانگرها هم از جنس اساتید جذب هستند
در بحــث مربــوط بــه انــرژی درمانــی هــم ادعاهایــی شــبیه
بــه اعاهــای قانــون جــذب مشــاهده مــی کنیــد .بــدون اینکــه
گفتــه شــود تاثیــر مثبــت و منفــی انــرژی را چــه چیــزی
تعییــن مــی کنــد.
بعنــوان مثــال گرمــای دســت شــما از نظــر فیزیکــی بــا
گرمــای تولیــد شــده توســط یــک دســتگاه مثــل سشــوار
تفاوتــی نــدارد .چــرا بــرای درمــان مثــا ســرطان شــما از
انــرژی و گرمــای دســت یــک نفــر اســتفاده مــی کنیــد ،خــب
سشــوار رو روشــن کنیــد و همــون تاثیــر را ببینیــد.
همچنیــن ایــن تاثیــر کــه نمــی توانــد همیشــه مثبــت
باشــد .شــاید اثــر گرمــا بــر ســلول ســرطانی باعــث رشــد
بیشــتر آن شــود و هیــچ دلیــل منطقــی بــرای اینکــه ثابــت
کنیــد جنــس ایــن گرمــا از گرمــای یــک وســیله مثــل سشــوار
متمایــز اســت و ســلولهای ســرطانی یــا ســلولهای سیســتم
ایمنــی متوجــه ایــن موضــوع مــی شــوند.
در واقــع همچــون قبــل اگــر فــرد خــود بخــود احســاس
بهبــودی کنــد کــه مــی شــود نمونــه کار موفــق ایــن اســاتید
و اگرهــم کــه موفــق نشــود احتمــال صدایــش در نمــی آیــد و
خــود فــرد مقصــر مــی باشــد.
بنابرایــن شــما فقــط نمونــه هــای موفــق را مــی بینیــد و
برایتــان قابــل بــاور مــی شــود.
مثال بلیط بخت آزمایی
در یکــی از کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا مــردم بخــش
زیــادی از ســرمایه و درآمــد خــود را صــرف خریــد بلیــط بخــت
آزمایــی مــی کننــد.
چرا؟
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تلویزیــون ایــن کشــور هــر شــب چنــد نفــر از برنــدگان
هفتــه گذشــته را آورده و بــا آنهــا مصاحبــه مــی کنــد و آنهــا از
بــردن ایــن جایــزه ابــراز خوشــحالی کــرده و مــی گوینــد کــه
همیشــه یــک چیــزی تــه دلمــون مــی گفــت برنــده مــی شــید
و برنــده شــدیم !
مــردم بــا دیــدن ایــن مصاحبــه هــا یــک همــزاد پنــداری
داشــته و ســعی مــی کننــد کــه هفتــه آینــده هرجــور شــده
شــرکت کننــد.
یــک محقــق یــک بــار محاســبه جالبــی انجــام مــی ده  .و
اون ایــن هســت کــه مــی گــه اگــر فقــط یــک بــار بــه کســانی
کــه برنــده نشــده انــد فرصــت داده شــود در تلویزیــن فقــط 10
ثانیــه خودشــون رو معرفــی کننــد و بگــن برنــده نشــدن 11 .
ســال بایــد تلویزیــون شــبانه روز برنامــه داشــته باشــه .
در واقــع اگــر یــک بــار ایــن اتفــاق بیافتــه کســی دیگــه
بلیــط مســابقه بخــت آزمایــی رو مــی خــره ؟ !! قطعــا خیــر
خــب مــردم هرگــز نمــی تونــن تصــور کنــن کســانی رو
کــه برنــده نشــدن .چــون اونــارو نمــی بینــن  .و فقــط دارن
نمونــه هــای موفــق رو مــی بینــن  .ایــن مــی شــه کــه کار
و کاســبی ایــن قشــر همیشــه پــر رونــق هســت .البتــه مــن
تاثیــر تلقیــن در بــاال رفتــن امیــد و قــدرت سیســتم ایمنــی
رو انــکار نمــی کنــم .ولــی تاثیــرش اوال تلقیــن درونــی هســت
نــه نیــروی بیرونــی و اینکــه تاثیــر اینقــدر زیــاد نیســت .در
همــون حــد کــه پزشــک مــی گــه روحیــه ات رو حفــظ کــن
تــا احتمــال شکســت بیمــاری بــرات بیشــتر بشــه
ایــن افــراد انــرژی درمانگــر هــم از همــان دالیــل قوانیــن
جــذب در بــکار گیــری فیزیــک و کوانتــوم بــرای اثبــات خــود
اســتفاده مــی کننــد.
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آیا کینزی ها حقیقت دارند یا آنها هم مثل قانون جذبی ها هستند؟
خیــر ایــن قمــاش هــم مثــل بقیــه کالهبردارهــا هســتند و تــا االن کســی نتوانســته بــا نیــروی درونــی (مثــل چشــم) حتــی
یــک پــر کاه را تکــون دهــد چــه برســد بــه جابجایــی اشــیاء
هنــوز یــک نفــر از افــراد بجــز مــوارد شــعبده بــازی نتوانســته در شــرایط آزمایــش بــدون ســوگیری و اســتاندارد در حضــور
مشــاهده گــر ایــن کار را انجــام دهــد.
آیا کارهایی که مرتاض ها می کنند حقیقت دارد یا آنها هم مثل قانون جذبی ها دروغ هستند؟
خیــر ایــن موضــوع هــم بــا توضیــح بــاال کامــا رد مــی باشــد .و همیشــه تعاریفــی از کارهــای خــارق العــاده آنهــا بــه گــوش
مــی رســد کــه همیشــه یــک نفــر از طریــق یکــی دیگــر شــنیده کــه یکــی فــان کار رو مــی کــرده .مثــا مرتــاض توانســته قطــار
را بــا چشــم نگــه دارد .ایــن هــم یــک فریــب کلــی ایــن افــراد بــرای ایجــاد ارادت مریــدان در اطرافشــان بــوده کــه البتــه توســط
مریــدان بصــورت یــک کالغ چهــل کالغ بــرای دیگــران تعریــف شــده اســت .نمونــه اش هــم تکیــه زدن مرتــاض روی یــک عصــا و
باالتــر قــرار گرفتــن از ســطح زمیــن بــود کــه بعدهــا لــو رفــت و بصــورت نمایشــهای کنــار خیابانــی در آمــد.
البتــه شــاید بیشــتر زیــاده روی هــای خرافــی را در آنهــا بتــوان بــه مصــرف مــاری جوانــا توســط خودشــان و مریدانشــان نیــز
نســبت داد! .
ســوال) اینکــه وقتــی بــه کســی فکــر مــی کنیــم و اون شــخص زنــگ مــی زنــه چــی ؟ یعنــی ارتباطــی وجــود
داشــته بیــن ذهــن مــا و اون شــخص ؟
ســوال) چــرا گاهــی فکــر مــی کنیــم یــک اتفــاق رو قبــا هــم تجربــه کردیــم و ایــن صحنــه انــگار یــک بــار
دیگــه قبــا تکــرار شــده بــوده ؟
آیا عرفان هم جزو این دسته از تفکرات می باشد؟
جواب )
بلــه تمامــی اینهــا حاصــل یــک نــوع تفکــر هســتند و اون تاثیــر فکــر شــما بــر دنیــای خــارج و درک دنیــای خــارج از فکــر شــما
و توانایــی عملکــردن و تاثیــر گذاشــتن روی عملکــرد شــما .اســامی مختلفــی رو ممکــن بهــش اختصــاص بدن.
گویــا هــر چنــد وقــت یــک بــار یــک محصــول بــا کمــی تغییــر بــا نــام برنــدی جدیــد بــه بــازار عرصــه مــی شــود .مثــل انــواع
مــوارد مخــدر بــا نامهــای مختلــف ولــی کارکــرد کلــی همــه آنهــا حــول یــک محــور مــی باشــد.
سوال) بد قدمی یک نفر چطور توجیه می شود؟
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