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باورهای خرافی و شبه علمی 
 در زمانه ما روز به روز فراگیرتر 
و گسترده تر می شود. از نوعی 
به نــوع دیگر تبدیل شــده و 
گاهی از ترکیــب خرافات و 
شبه علم، باورها و عقاید جدید ظهور می کند. 
گزارش اخیــر بنیاد ملی علوم آمریکا نشــان 
2 درصــد از افراد مورد پرســش  می دهــد 
نظرســنجی اخیر این بنیاد، تصور می کنند 
خورشید به دور زمین می چرخد. به عبارتی از 
هر چهار آمریکایی، یک نفر کمترین اطالعی 
از یکــی از بنیادی ترین اطالعــات علوم پایه 
ندارد. اگر موضوع را پــی بگیریم  اوضاع حتی 
از این هم بدتر اســت. یعنی ایــن آمار بدان 
معنی نیست که ســه چهارم باقیمانده الزاما 
درک صحیحی از مفاهیم علمی  دارند. از قضا 
بســیاری از باورمندان به خرافات و شبه علم 
در همان آن سه چهارم باقیمانده جای دارند. 

 با توســعه علم و فناوری و پخــش اطالعات 
عمومی  علمی، رنگ کلمات و اصطالحات علمی 
 هم به باورهای خرافی زده می شود و بسیاری از 
باورهای شبه علمی  معاصر با  کلماتی مانند 
فیزیــک 

کوانتوم، الکترومغناطیــس، فرکانس، انرژی 
و نظایر آن توضیح داده می شــوند. بســیاری 
از افــراد خرافاتــی و مروجان شــبه علم در 
صحبت های خود اصرار دارند که بگویند فیزیک 
کوانتومی خوانده انــد یا با علــم و محتوای آن 
بیگانه نیســتند. این گزافه گویی از آنجا ناشی 
می شــود که فرد نمی خواهد به کهنه پرستی 
و خرافه باوری متهم شــود. چنین افرادی به 
صورت ناشیانه از کلمات و واژگان حیطه علم 
مانند انرژی و کوانتوم و کوارک و ... اســتفاده 
می کنند تا عقاید خود را سازگار با علم جا بزنند. 

ت است ا ت زمی برای آن
اما در همین بــازار مکاره هنــوز می توان 
افرادی را یافت که اصــراری بر این ندارند 
که روکش علــم بــر باورهــای خرافی و 
شــبه علمی  خود بپیچند. آنها از عقایدی 
پشــتیبانی می کنند که چنــد  قرن پیش 
منسو و مردود شده اســت. از این دست 
 Flat می تــوان از  انجمن زمین مســطح
ar  نام برد. به طور خالصه  h Soc e y
انجمن زمین مســطح موسســه ای است 
که ایده مســطح بــودن زمیــن را ترویج 
می کند. این ایــده را در دوران اخیر برای 
نخستین بار، فردی به نام ساموئل روبتهام 
 )1 1 -1 )  Rowbotham
پایه ریــزی کرد. ایــده ای که 
برگرفتــه از کتــب 
قدیم بود و بیان 
می داشــت 

زمین هنوز برای همه ُکره نیست
یادداشتی درباره انجمن زمین تخت
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 1 زمین مســطح اســت. وی در سال 9
1صفحه ای منتشــر کرد که بعدها  متنی 
به یک کتاب 30 صفحه ای تبدیل شــد. 
بر اســاس نظر روبتهام که بعدهــا خود را 
پاراالکس نامیــد، جهان دیســکی تخت 
است که مرکز آن قطب شمال بوده و قطب 
جنوب در واقع دیواری یخی است به ارتفاع 
1 فوت)حدود  متر(. او معتقد بود که  0
خورشید، ماه، ستارگان و سیارات تنها چند 
صد مایل باالی این صفحه تخت قرار دارند و 
انسان در سفر دریایی به دور دنیا در حقیقت 

درون این دیسک بزر حرکت می کند. 

ست نور اتمسفری
یکی از اســتدالل هایی کــه علیه فرضیه 
زمین تخت و به ســود کروی بودن زمین 
وجود داشــت این بود که اگر زمین تخت 
باشد، با دور شــدن کشتی از ساحل، تمام 
کشتی باید با سرعت یکسان از دید خارج 
شــود اما در عمل موقع دور شدن کشتی، 
ابتدا قسمت پایینی و سپس قسمت باالیی 
کشتی از دید ناظر ایستاده در ساحل ناپدید 
می شود. بنابراین زمین نمی تواند مسطح 
باشــد پس الجرم کروی اســت. سامویل 
روبتهام اما کوشــید راه گریزی برای برون 
رفــت از این بن بســت پیدا کنــد و برای 
استدالل خود یک فرضیه ساختگی دست و 
پا کرد. او ناپدید شدن بخش پایینی کشتی 
قبل از بخش باالیی را نــه به دلیل کروی 
بودن زمین، بلکه به دلیل »شکســت نور 
اتمسفری« می دانست  و برای توضیح آن 
از قانون من درآوردی زتتیکی پرســپکتیو 
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استفاده می کرد.

 
م زمی مس همه درو  ای ان اع

ویند اال ما می 
19 انجمنی کــه پیروان  /133 در ســال 
و هواخواهان ســاموئل روبتهــام پس از مر 
وی تشــکیل داده بودند با نــام جدید انجمن 
زمین تخت به فعالیت خود ادامه داد. در سال 
1971/13 چارلز. ک. جانســون به ریاست  0
انجمن مذکور رســید و خبرنامه این موسسه 
تا  حــدود 3000 نفر خواننده داشــت. پس از 
مر  چارلز جانســون در ماه مــارس 2001 
13( کارهای انجمن زمین تخت  )فروردین 0
2009/13 به  تقریبا خوابیــد اما از ســال 
این ســو مجددا به عضوگیــری پرداخت. در 
199 خانه جانســون در آتش  /137 ســال 
سوخت و آن گونه که در وبسایت انجمن زمین 
مسطح  نوشته شده اســت کتابخانه و آرشیو و 
فهرست اعضا در آتش ســوخته و از میان رفته 
است.  همســر چارلز جانسون که نقش زیادی 
در ترویج ایــده تخت بودن زمین داشــت در 
199 و همچنین خود جانسون  /137 سال 
7 سالگی  2001/13 و در ســن  در سال 0
200 فعالیت های  /13 درگذشت. از سال 3
این گروه دوباره از ســر گرفته شــد و انجمن 
زمیــن تخــت در 30 اکتبــر 2009 ( آبان 
13( مجددا به صورت رســمی  آغاز به کار 
کرد.  آنها معتقدند تمامی  تصاویر و ویدئوهای 
سازمان فضایی ناســا و آنچه در رسانه ها نشان 
داده می شــود پروپاگاندای رســانه ای است. 
در تاالرهای گفتمان ایــن گروه غالب بح ها 
پیرامون این موضوع اســت که تصاویر سفر به 
ماه یا عکس هایی که از کروی بودن زمین وجود 
دارند، جعلی )Fake( هستند و زمین در واقع 

یک دیسک تخت است

م زمی مس همه درو  ای ان اع

 انجمنی کــه پیروان 
و هواخواهان ســاموئل روبتهــام پس از مر 
وی تشــکیل داده بودند با نــام جدید انجمن 
زمین تخت به فعالیت خود ادامه داد. در سال 
 چارلز. ک. جانســون به ریاست 


