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AN EPIDEMIOLOGICAL APPROACH 
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Abstract 

In this paper, we develop an epidemiological approach to account for the 

typical features and persistent popularity of pseudoscience. An 

epidemiology of pseudoscience aims at explaining why some beliefs 

become widely distributed whereas others do not and hence seeks to identify 

the factors that exert a causal effect on this distribution. We pinpoint and 

discuss several factors that promote the dissemination of pseudoscientific 

beliefs. In particular, we argue that such beliefs manage to spread widely 

because they are intuitively appealing, manage to hitchhike on the authority 

of science, and successfully immunize themselves from criticism. 
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 چکيده

 دالیل نیز و علمشبه هایویژگی تریناصلی بررسی برای اپیدمیولوژیک رویکردی مقاله این رد

 بررسی برای اپیدمیولوژیک رویکرد گرفتن پیش در از هدف. است شده ارائه آن از جامعه استقبال

 برخی از جامعه استقبال عدم البته و نادرست باورهای از برخی گسترش دالیل تشریح علم،شبه

 چنین گسترش بر که را عواملی تا شده سعی رویکرد این با همچنین. باورهاست نوع این از دیگر

شبه انتشار در که مختلف عامل چندین .گیرند قرار بررسی مورد نیز دارند نقش جامعه در باورهایی

 که علمشبه باورهای. است گرفته قرار بحو مورد و مطرح لهمقا این در دارند نقش جامعه در علم

 عناوین از بوده، جراب مخاطب برای غریزی نظر از یابند گسترش جامعه در خوبی به توانندمی

 .پردازندمی انتقادات برابر در خود سازیایمن به و کرده استفاده خود دادن جلوه موجه برای علمی

 .3علم سازیعمومی ،8انتقادی تفکر ،3علم تقلید ،2انسان شناخت ،5علمشبه :کلیدواژگان
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2. Maa rten Boudry 

3. Johan Braeckman 
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 مقدمه

 . مااست کرده تجربه را توجهیقابل هایپیشرفت فناوری و علم تاکنون، نوین عصر آغاز از

 و هاپیچیدگی تکاملی منشاو بپردازیم؛ فیزیک پیچیده بسیار هایحوزه واکاوی به ایمتوانسته

 صورت انسان ذهن درباره جدیدی اکتشافات نیز روز هر و کنیم شناسایی را زیستی تنوع

 و پیشگیری به موفق ایم؛کرده طراحی آن گرشته و کیهان مشاهده برای ابزارهایی. گیردمی

 از همچنینایم. شده بود گرفته را نفر هامیلیون جان که هاییبیماری کنیریشه حتی و درمان

 در کشحشره سموم به نیازمان که گیاهانی و داروها توسعه برای ژنتیک حوزه در ماندانش

 در توجه قابل هایپیشرفت این همه باوجود اما. ایمکرده استفاده کند،می کم را کشاورزی

 انواع و علمشبه. دارند باور عجیب بسیار چیزهای برخی به همچنان مردم فناوری، و دانش

 گرایانخلقتدهند. می نجوال بشری جامعه در همچنان غیرمنطقی باورهای گوناگون

 سال هزار 18 از کمتر را زمین روی حیات و جهان پروردگار، که باورند این بر همچنان

 هایشیوه و اندمخالف واکسیناسیون با که هستند ایکردهتحصیل هایگروه کرد؛ خلق پیش

زیست تندروی فعاالن و دهند؛می ترجیح مدرن طب به را هومیوپاتی نظیر ایبازانهحقه

 اما ترسانند.می انجامدمی کشاورزی پایدار توسعه به که هاییفناوری از را مردم نیز محیطی

 پاسخ یافتن برای ما هستند؟ پایدار البته و پرطرفدار قدر این غیرمنطقی باورهای چنین چرا

 مقاله در. کردیم طراحی مقاالت از ایمجموعه در را اپیدمیولوژیکی رویکردی سؤال، این

 رویکرد این جزییات تشریح به دارد، اختصاص مقاالت سلسله آن مرور به که اضرح

 یم.دهمی توضیح و کرده مطرح خالصه صورت به را هایمانیافته ترینمهم و پرداخته

 بازنمایی اپیدمیولوژی

 از گرایانهطبیعت مدلی یعنی است، بازنمایی اپیدمیولوژی معنای به اپیدمیولوژیکال عبارت

 شناختی شنا انسان فیلسوف) 1اسپربر دان توسط بار اولین برای که فرهنگ به دهیتاولوی

 ت.اس پراکنده اجزایی یا ماهیت یک نشانگر فرهنگ مدل، این اسا  بر. شد عرضه( 1332

 از اعم اجزا این از برخی چرا اینکه تشریح به باید فرهنگ تشریح برای دلیل، همین به

                                                                 
1. Dan Sperber 
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 الگو این. پرداخت هستند، پرطرفدار بقیه از بیش ... و هنری آرار باورها، ها،شیوه افکار،

 برخی در انسان بدن که طورهمان درست. دارد هابیماری اپیدمیولوژی مبحو با هاییشباهت

 هاانسان ذهن است، مقاوم عوامل این از دیگر برخی برابر در و پریرآسیب زابیماری عوامل

بازنمایی برخی پریرد.می بقیه از بیشتر را دیگر هایبازنمایی سایر یا و باورها از برخی نیز

. است مسری بسیار باورهای این از یکی نیز علمشبه گوییممی ما. هستند بقیه از ترمسری ها

 جرابیت دالیل بررسی به باید علم،شبه محبوبیت دالیل بررسی منظور به دلیل همین به

 تشریح اپیدمیولوژیک، رویکرد از هدف. بپردازیم افراد از بسیاری برای باورهایی چنین باالی

 .است افراد بین گرفته صورت خرد تعامالت قالب در کالن سطح در فرهنگی هایپدیده

 که است گازها نظریه مشابه که گرفت نام یجنبش نظریه 6815 1لونز سوی از رویکرد این

 در. گیردمی قرار بررسی مورد خرد سطح در یندهاییافر قالب در کالن هایپدیده آن، در

 هاییچارچوب در ذهنی پریرش با موردنظر فرهنگی هایبازنمایی انطباق ها،حوزه برخی

 توانیممی نمونه برای. باشد سودمند تواندمی خرد تعامالت از انبوهی بستر بر و خاص

  (.6817 ،6مورین) است چهره تشخیص سیستم مشابه چهره طراحی هنر که بگوییم

 به برایمان عمده مزیت دو محوربازنمایی رویکرد این از استفاده برگردیم، علمشبه به راگ

 و باشیم داشته بهتری تحلیل دهدمی امکان ما به محور باور رویکرد اینکه اول. دارد همراه

 مورد بهتر شکلی به است، دشوار سنتی چارچوب در آنها به دهیپاسخ که را سؤاالتی

 و پدیدآورندگان حال به سودی چه علمشبه که پرسش این طرح جایبه. مدهی قرار واکاوی

 دارای اساساً علمیشبه باورهای که کنیم مطرح را سؤال این توانیممی دارد، آن به باورمندان

 نیز (6813 ،7هوفهویس و بودری)دیگر ایمقاله در که طورهمان. هستند هاییمؤلفه چه

 این به و بیابد خودش برای متناسب منطقی تواندمی ادرستن باورهای نظام دادیم، توضیح

 گاهی. نیست نادرستی باورهای چنین ایجاد برای انسانی عزم وجود به الزامی دیگر ترتیب،

 اما دهند، گسترش و ایجاد را نادرستی باورهای چنین که کندمی ایجاب افراد منافع اوقات،

 تصمیم که گرفت نظر در را کسی توانمی نمونه، برای ت.نیس گونهاین موارد از بسیاری در

 ررؤغیرم هایشیوه سراغ به عوض در و بردارد سرطان پزشکی درمان از دست گیردمی

                                                                 
1. Lewens 

2. Morin 

3. Boudry & Hofhuis 
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 گیاهی درمان بودن مؤررتر) باوری چنین دنبال به فرد این اینکه وجود با. برود گیاهی درمان

-می آسیب خودش به آگاهناخود شکلی به اما است، رفته (سرطان پزشکی درمان به نسبت

 نگاه از اگر اینکه دوم. هستند خودشان وجود دلیل تنها باورها مواردی، چنین در. رساند

 سوی از علمشبه پریرش و ایجاد که بگوییم توانیممی کنیم، نگاه قضیه به جمعیتی

 اهانهآگ که باشند سودجو افرادی شاید البته. نیست عمد روی از و آگاهانه آن، تولیدکنندگان

 بیشتر حتی یا) موارد سایر در اما کنند، اقدام باورهایی چنین تولید به سایرین انحراف برای

 اصالً دانندنمی حتی و دارند اعتقاد آن به واقعی معنای به باورها این ایجادکنندگان (موارد

کلش ارتباطی و شناختی یندهایافر طریق از باورها. اندرسیده خاص باورهای این به چرا

 ،1بویر) کندمی مدیریت را وضعیت این نامرئی دستی انگار یعنی شوند،می منتشر و گرفته

 باورها این انتشار زنجیره در را شناختی اتصال حلقه نقش صرفاً افراد ترتیب، این به(. 6881

 .(1332 ،6اسپربر) کنندمی ایفا

 استفاده مشخص راهبردهایی از که دانست خواهیم آگاهانه عواملی را باورها نتیجه، در

 را هاارگانیزم که دارد شناسانزیست منظور مشابه منظوری صرفاً بودن آگاهانه این. کنند می

 یک وقتی نمونه، برای .سازندمی سازگار خود محیط با را خود که دانندمی آگاه ایمجموعه

 روی بر تند ایهرنگ سری یک تکاملی شکلی به خود، شکارچیان ترساندن برای قورباغه

 هارنگ این وجود دلیل از قورباغه خودِ که است این واقعیت .کندمی ایجاد خود پشت

 به برسد چه دارد، خود بدن روی بر پوستی که داندنمی حتی قورباغه واقع در. ندارد آگاهی

 به جانور جانب ازرا  »نکرد فکر «این طبیعی انتخاب. باشد آگاه نیز آن رنگ از اینکه

 این . است صادق فرهنگی تکاملی یندهایراف زمینه در مسئله همین عین. است رسانده امانج

 آن با ذهن که محیطی نیز و انسان ذهن هایپیچیدگی با باورها کردن سازگار با یندهاافر

می کنیم، نگاه قضیه به دیدگاه این از اگر. پردازدمی باورها این به دهیشکل به دارد، تعامل

 خود آنِ از را منافع بیشترین بتوانند تا یابندمی تغییر راهبردی شکلی به نیز باورها که بینیم

 که راهبردی سه درباره اختصار به ادامه در(6813 ،7پیگلیوچی و بودری بالنک،) کنند

                                                                 
1. Boyer 

2. Sperber 

3. Blancke, Boudry & Pigliucci 
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 صحبت گیرندمی پیش در خود فرهنگی موفقیت تثبیت و گسترش برای علمشبه باورهای

 نیز و علمی ظاهر از برخورداری غریزی، جرابیت ترتیب هب راهبرد سه این. کنیممی

 .است انتقادات برابر در سازی ایمن

 غریزی جذابیت

 نیز و شکل در کنندهتعیین نقشی که است مهمی موارد از یکی ها،انسان ذهن کلی الگوی

 در بترا با) که کندمی بینیپیش را نتیجه این بازنمایی اپیدمیولوژی. دارد باورها محبوبیت

 ما غریزی انتظارات با مطابق بتوانند که باورهایی از دسته آن ،(متغیرها سایر گرفتن نظر

 انتظارات این. برخوردارند فراگیری و شدن محبوب برای شانس بیشترین از بروند پیش

 ناخودآگاه، هایبرداشت شکل به و هستند ما متافیزیکی و غریزی احساسات حاصل

(. 6885 ،1بارت و یوبر) یابندمی نمود اطراف دنیای در مختلف یهاپدید از آنی و خودکار

 جاندار غیر اشیاو که دارند را غریزی انتظار این همواره پایین سنین از کودکان نمونه، برای

 ،6اسپلک) شوند ناپدید ناگاه به توانندنمی و کنند حرکت خودیخودبه شکل به توانندنمی

 یک همچنین ما. روندمی شمار به هاانسان ما غریزی فیزیک از بخشی انتظارات این (.1338

 ما غریزی شناسیزیست همان که داریم زیستی دنیای به نسبت غریزی باورهایی سری

 کنیممی فرض آن در که است روانی حالتی شناختیروان جوهر اصالت نمونه، برای. است

 رشد رفتار، کنندهتعیین جوهر، همین و نامیراست و نامرئی ایهسته دربردارنده ارگانیزم هر

 تشریح به شناسانه غایت تفکر همچنین،(. 6881 ،7گلمن) رودمی شمار به آن هویت و

 برای. پردازدمی آن هدف یا و عملکرد قالب در شناختیزیست نیز و طبیعی هایپدیده

 آن مایشن نیز شیر وجود از هدف و دارد وجود گیاهان به دهی آب هدف با باران نمونه،

 که هستیم روبرو نیز غریزی روانشناسی با این، بر افزون(. 1333 ،1کلمن) است وحشباغ در

 (آنها عواطف نظیر) روانی وضعیت قالب در خودکار شکل به را دیگران رفتارهای آن، با

 تفکری چنین است، اجتماعی فردبهمنحصر گونهیک انسان که آنجا از. کنیممی تشریح

                                                                 
1. Boyer & Barret 

2. Spelke 

3. Gelman 
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 سایر نیز و رویدادها به زیادی توجه که است دلیل همین به و است طبیعی الًکام برایمان

 . مداری طبیعی موارد

 باورها تثبیت و شکل تغییر شیوه بر شدت به و قدرتمندند بسیار غریزی انتظارات این

 علم،شبه. دارند اررگراری (گیرندمی جای فرهنگ در که باورهایی از دسته آن تعیین یعنی)

 انتظارات از تواندمی که است مهم این مدیون زیادی حد تا را خود فرهنگی موفقیت

  .(6815 ،6پیگلیوچی و بالنک بودری،) کند استفاده ممکن شکل بهترین به ما غریزی

 هایگونه گویندمی که شویم باورهایی تسلیم راحتی به شودمی سبب جوهر اصالت گرای

 ابتدای از حیات هایگونه در تغییری نوع هیچ و هستند تغییر غیرقابل و رابت جانوری

 همچنین انتظارات این(. 6817 ،7سمدت دی و بالنک) است نداده رخ تاکنون آن گیریشکل

 تا حتی ماده، عصاره دربردارنده آب گویدمی که) هومیوپاتی به راحتی به شودمی سبب

 اعتقاد( کرد ناساییش آب از مشخصی حجم در را آن از مولکول یک نتوان دیگر که حدی

 ژنتیکی تراریخته هایارگانیزم با گسترده مخالفت عامل همچنین جوهر اصالت. کنیم پیدا

دی آنکه حال کنند، مخالفت هاگونه ژنتیک دستکاری با افراد برخی علت همین به و است

 ماندمی باقی ایاندی همچنان (آن از پس و دستکاری از پیش) حالت دو هر در ایان

 (.6815 ،1موتاگو وان و براکمن یاگر، دی بروسگم، وان بالنک،)

 نوینی باورهای به تنها نه شوندمی سبب شناسانهغایت و آگاهانه غریزی هایگیریجهت

 اشیاو درباره باورهایی و توطئه هاینظریه از بلکه یابیم، گرایش »طبیعت مادر «نظیر

 تیکید ناپیدا ولی آگاه عوامل وجود بر همگی که) فرازمینی موجودات و پرنده ناشنا 

 با خاص صورت به که دارد ساختاری انسان ذهن که واقعیت این. کنیم استقبال نیز (دارند

 شودمی سبب کند،می برقرار ارتباط خوبی به (فیزیکی ساختار و بدن نه و) هاذهن سایر

 نظیر مواردی راحتی به مردم شودمی سبب که است امر همین و بپریریم را دوگانه فرضیاتی

 مشترک هایویژگی تشریح به اپیدمیولوژیک دیدگاه میان، این در. کنند باور را اشباح

 آنها پایداری نیز و محبوبیت سبب که را عواملی آن، بر عالوه و پردازدمی علمشبه باورهای

                                                                                                                                                      
1. Kelemen 

2. Boudry, Blancke&Pigliucci 

3. Blancke & DeSmedt 

4. Blancke, Van Breusegem, De Jaeger, Braeckman & Van Montagu 
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 انسان یزیغر دیدگاه با نوعی به باورها این که آنجا از .دهدمی قرار مدنظر نیز شودمی

 به را آنها شده، موارد این جزییات متوجه راحتی به توانندمی افراد کنند،می برقرار ارتباط

 دیدگاه با معموالً علمی باورهای مقابل، در. کنند منتقل نیز دیگران به البته و آورده خاطر

 همین به .داریم زیادی ذهنی تالش به نیاز آن درک برای و نیستند هماهنگ انسان غریزی

 دست محبوبیت به و شوند هاانسان ذهن وارد توانندنمی راحتی به علمی باورهای دلیل،

 بودن غیرطبیعی این واقع، در. دارند سازمانی خاص حمایت به نیاز کار این برای و یابند

 عمالً و رودمی شمار به آن برای عیب نوعی (انسان غریزی انتظارات با آن مغایرت) دانش

 1بودری) شود باز ترغیرمنطقی البته و ترطبیعی باورهای دهیجوالن برای فضا دشومی سبب

 .(6815 همکاران، و

 

 علمی ظاهر از برخورداری

 ایفا آن با متضاد نقشی و ندارند دانش با سنخیتی هیچ غیرمنطقی باورهای اینکه وجود با

 اصطالح از که است دلیل ینهم به. دارند همراه به را دانش از پوششی معموالً اما کنند،می

 هستند، عملی که کنندمی وانمود باورها این. شودمی استفاده آنها توصیف برای »علمشبه«

 سازند برآورده داریم انتظار دانش از که را منطقی و شناختیمعرفت معیارهای توانندنمی اما

 از که است این دلیلش کنند؟می بودن علمی به تظاهر باورها، این چرا اما(. 6883 ،6هنسن)

 شمار به اطالعات از اعتمادی قابل منبع و دارد باالیی جایگاه دانش مردم، از بسیاری نظر

 هم باز پسندند،نمی را علمی هاییافته برخی افراد، از بسیاری اینکه وجود با. رودمی

 دلیل، همین به. است ارزشمند نظرشان از آن فرهنگی شین نیز و دانش فناورانه هایموفقیت

 .باشد سودمند تواند می »دانش«برچسب با نادرست باورهای کردن عرضه

 شیاریوه از منظور. کردند ابداع را معرفتی شیاریوهت عبار (6818) همکاران و 7اسپربر

 که دنیایی در. است نادرست از درست اطالعات دادن تمیز برای فرد توانایی معرفتی،

 بتوانند باید افراد دارد، وجود آن در آمیختهدرهم تصور به نادرست و درست اطالعات

                                                                 
1. Boudry 

2. Hansson 

3. Sperber 
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 هر. دهند تمیز پراکنیدروغ منابع از را اعتماد قابل منابع نیز و شایعات از را معتبر اخبار

پیاده را معرفتی هشیاری نتواند ولی دهد قرار بیرونی اطالعات برابر در خود که ارگانیزمی

 هشیاری. شد خواهد دروغگویان و سودجویان ستد بازیچه شکلی به نهایت در کند، سازی

 هنگام در. محتواست بررسی دومی و منبع بررسی یکی که شودمی اجرا شکل دو به معرفتی

 با آیا ببینید تا پردازندمی اطالعات محتوای بررسی به افراد جدید، اطالعات ارزیابی

 اطالعات منبع توانندمی نهمچنی افراد .خیر یا است همراه و هماهنگ آنها پیشین باورهای

 برخوردار نیکو آوازه و شایستگی از منبع این آیا ببینند و دهند قرار بررسی مورد نیز را

 خالف بر دیگر، کالمی به .خیر یا کندمی دنبال را خاص مقصودی آیا اینکه یا و است

 عامه (6883 ،1اریلی مثالً) شودمی مطرح روانشناسی بازاری هایکتاب است هاییآموزه

 کنند. باور بالفاصله شنوند،می که چیزی هر که نیستند لوحساده مردم

 سری یک باید یابد، دست هاانسان ذهن در خوبی جایگاه به بتواند باور یک اینکه برای

شبه باورهای گفتیم، نیز این از پیش که طور همان. بگرارد سر پشت را اولیه پایش مراحل

 پیشین باورهای باید که معناست بدان این .گرارندمی ما یغریز فرضیات روی دست علم

 سطح باورها، از دسته این با رویارویی در افراد نتیجه، در. باشند همراه و هماهنگ ما

 با علمشبه باورهای که آنجا از این، بر افزون. آورندمی پایین را خود معرفتی هوشیاری

می اطالعاتی معتبر منبع دارای را باورها نای مردم از بسیاری شود،می عرضه دانش پوشش

 از دقیقی چندان درک حال، عین در ولی دارد واالیی جایگاه دانش مردم، نظر از. دانند

 جدید اطالعات ایجاد به که هاییشیوه) بودن علمی کنندهتعیین معیارهای و علمی جزییات

فناورانه هایپیشرفت نتحسی به است ممکن مردم. ندارند (انجامدمی خاص حوزه یک در

 و پیچیده زبان قالب در دارند دانش از که تصویری و پرداخته آورده همراه به دانش که ای

. باشد آمار و کمی نتایج به اتکا نیز و پیچیده آزمایشات اجرای و تجهیزات از استفاده فنی،

 علمی هجامع وضعیت نشانگر نوعی به زیرا ندارند، مشکلی هیچ خود خودی به هااین

 نیز غیرمنطقی باورهای شدن پدیدار برای فرصتی ایجاد موجب موارد این اما. هستند

 از که دهندمی مخاطب به را حس این دانش، مشابه ظاهری داشتن با باورها این. شود می

 بهره خود نفع به معرفتی هشیاری سازوکارهای از نتیجه، در و اندشده نقل معتبر منابعی

                                                                 
1. Ariely 
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در خود مقاالت انتشار برای را خود تالش تمام علمشبه ادعاهای کنندگانمطرح. برندمی

متقاعدسازی برای را خود دانشگاهی اعتبار از و بندندمی کار به علمی معتبر هایژورنال

-محدودیت باید این، بر افزون. کنندمی استفاده است معتبر ادعایشان باورهای اینکه به افراد

زمان گرر در معرفتی هشیاری سازوکارهای .بگیریم نظر در نیز را معرفتی هشیاری های

ارزیابی و محتوا درستی تعیین تعامالتی، چنین در. اندیافته تکامل نفره دو تعامالت برای

دارای محتوا که علمشبه و علم پیچیده فضای در اما. است ایساده تقریباً کار منبع اعتبار

منبع درستی تغییر است، مردم عامه توسط درک غیرقابل (معموالً)و فنی جزییات از انبوهی

.دارد نیاز کارشنا  و متخصص افراد از پیچیده ایزنجیره به

به بلکه پردازند،می علمی باورهای هایویژگی از تقلید به تنها نه علمشبه موارد از بسیاری

برچسب از دیگر، کالمی به. گزینندبرمی خود برای نیز را علمی عناوینی آشکار، شکلی

آنها معرفتی هشیاری سازوکار از گیریبهره نتیجه در و افراد متقاعدسازی برای »علمی«

عنوان به دانش که علمی محیطی در(. 6813 و 6811 ،1اسپربر و مرسیر) شودمی استفاده

که چند هر) است علمی باور یک اینکه بر تیکید شود،می شناخته معرفتی اساسی معیار

متقاعد آن بودن درست به را افراد برخی تواندمی خود خودی به (نباشد طور این واقعاً

از و دهندمی ترجیح است علمی اعتبار دارای که را باورهایی نیز مردم این، بر افزون. کند

این نتیجه. کنندمی استفاده دیگران متقاعدسازی و علمیشبه باورهای توجیه برای همان

از دارند، علمی ظاهری صرفاً که غیرمنطقی باورهای خاص، های هحوز برخی در که شود می

شبه زیر، موارد برخی در. گیرندمی پیشی هستند ظاهری چنین فاقد که مشابه باورهای

متفاوت راهی که کنندمی وانمود و پرداخته دانش کنونی وضعیت از انتقاد به دانشمندان

جمله از) اوقات گاهی البته. است دانش بستر رب همآن که دارند دست در را دانستن برای

.یابندمی تالقی هم با راهبرد دو این (شودمی نامیده خلقت دانش که مواردی در

با آن از که دارد نیز انگیزشی های فهلؤم بلکه نیست، شناختی پدیده یک فقط علمشبه جاذبه

و نیستند منطق دنبال به دانچن عادی مردم اسا ، این بر. کنندمی یاد معرفت غفلت عنوان

بستر یا و غریزی حس با که مباحثی و باورها بودن درست به راحتی به دلیل، همین به

1. Mercier & Sperber
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 نیازمند علمی هاینظریه و مفاهیم درک. شوندمی متقاعد، است هماهنگ آنها اعتماد مورد

 پریرفتنی الًکام امری البته که ندارند، کاری چنین به میل مردم بیشتر و است فراوان تالش

 باز کنند، اعالم زبانی شکل به حتی را مدرن دانش به خود باور مردم اگر درنتیجه،. است

 علمی واقعاً مفاهیم همان حتی و دارند علمی مفاهیم و هانظریه از سطحی بسیار درکی هم

 از برخی نمونه، برای. پریرندمی است سازگار خودشان غریزی ادراک با که شکلی به را

 تکامل شدهتعیین پیش از مسیر به عمیقاً هم هنوز کنند،می دفاع تکامل نظریه از که نیکسا

 دچار است ممکن هم باز علمی نوین هاینظریه از مردم عامه درک نتیجه، در. دارند باور

 علم شبه و واقعی علم میان ذهنی شکاف شودمی موجب امر این. شود علمیشبه باورهای

 علم ظاهر در آن شدن پدیدار و علمشبه رشد برای الایده محیطی ،نتیجه در و شود پُر

 (.بفرمایید مراجعه 6813 همکاران، و 1بالک به بیشتر اطالعات برای) شود ایجاد واقعی

 انتقادات برابر در خود سازیایمن

 دست زیرا برخوردارند، علمی باورهای به نسبت هاییمزیت از غیرمنطقی باورهای برخی

 معایب غیرمنطقی باورهای وجود، این با. گرارندمی انسان ذهنی غریزی هاییشگرا روی

 نادرستی گویای شواهد با توانمی بالقوه شکلی به را باورهایی چنین. دارند نیز توجهی قابل

 علمی باورهای اصلی مزیت واقع، در. کشید چالش به منطقی انتقاد از استفاده با نیز و آنها

می و برخوردارند خوبی قوام از الزم تجربی شواهد از برخورداری طرخا به که است این

 .آیند بیرون سربلند تجربی هایآزمون از توانند

 باورهای اگر .روبروست واقعی دنیای در چالشی چنین با وبیشکم علمیشبه باور هر

 غریزی جرابیت به کردن بسنده باشند، داشته هاانسان ذهن در جایگاهی بخواهند غیرمنطقی

 به که باورهایی. باشد کافی برایشان تواندنمی تنهایی به علمی پوشش از برخورداری نیز و

 به توانندنمی دارد، وجود آنها درستی سنجیدن امکان یا و هستند نادرست آشکار شکلی

 مردم عامه گفتیم، نیز این از پیش که طور همان .گیرند قرار همگانی پریرش مورد راحتی

 مبرهن و آشکار شکلی به باور یک اگر. نیستند لوحساده افراد، برخی هایگفته خالف بر

 .است ناچیز بسیار مردم سوی از آن پریرش احتمال باشد، نادرست

                                                                 
1. Blancke 
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 نیاز باشند، داشته را الزم فرهنگی دوام بتوانند اینکه برای علمیشبه باورهای دلیل، همین به

 اطمینان این به باید باورها این. دارند واقعیت برابر در خود از حفاظت برای تدابیری به

 به. شودنمی محسوب آنها برای تهدیدی منطقی، انتقاد نیز و تجربی شواهد که برسند خاطر

 راهبردهای به آنها اتکای علمی،شبه باورهای میان در رایج هایویژگی از یکی دلیل، همین

 دارندمی مصون انتقاد و هاچالش زا را باورهایی چنین راهبردها، این .است سازیایمن

 کشیده چالش به از پیشگیری برای مختلفی هایراه(. 6816 و 6811 ،1براکمن و بادرای)

 دربردارنده علمیشبه باورهای از بسیاری. دارد وجود منطقی تحلیل از فرار و شدن

 از منبراک و بودری. هستند گیرد، یم صورت آن با که هاییمخالفت درباره توضیحاتی

 نمونه، برای. کردند استفاده موضوع این برای معرفتی تدافعی سازوکارهای اصطالح

 تیریر تحت منتقدان که است این نشانه روانکاوی، با مخالفت که گفتمی6 فروید زیگموند

 او نظریه ناخوشایند حقایق به پاسخی توانندنمی و دارند قرار خود ذهنی ناخودآگاه مقاومت

 احتمالی هایمخالفت برای مشابهی دیدگاه نیز 1هامارکسیست و 7هاتولوژیستساین. بیابند

 منتقدانی برابر در برنده برگ عنوان به تواندمی رویکردی چنین. داشتند هایشاننظریه برای

 .گیرد قرار استفاده مورد کشندمی چالش به منطقی شکلی به را شده مطرح هاینظریه که

 چنین علمیشبه موارد از بسیاری) بپردازند ناپیدا عوامل سری یک معرفی به نظریه یک اگر

 .شودمی پدیدار سازیایمن راهبردهای از ایگسترده طیف (،گیرندمی پیش در را رویکردی

 برای ایتوطئه اجرای حال در مخفیانه شکلی به عده یک اینکه کردن مطرح نمونه، برای

 تمایلی که فضایی موجودات یا و هستند مردم نکرد گمراه منظور به نادرست شواهد تثبیت

 طیف شناسیفراروان فعاالن. راهبردهاست این جمله از ندارند هاانسان توسط شدن دیده به

 خود برای ناخوشایند یافته نوع هر کردن رد برای را دفاعی سازوکارهای از ایگسترده

 خوردنبرهم سبب کنجکاو ذهن حضور که باورند این بر شناسانفراروان از بسیاری. دارند

 کار به مسئله این توصیف برای را منفی ارتعاشات اصطالح حتی و شودمی ماورائی پدیده

                                                                 
1. Boudry & Braeckman 

2. Sigmund Freud 

3. Scientologists 

4. Marxists 
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 شناسایی از و بوده خجالتی واقع در سای نیروهای که باورند این بر همچنین آنها. برندمی

  یافت. تجربیاتی چنین برای فیزیکی شواهدی تواننمی دلیل همین به و بیزارند شدن

 اهدافی به را اولیه ادعاهای و مفاهیم که است این سازیایمن راهکارهای از دیگر یکی

شکل و اختربینی. آورد عمل به آنها از متفاوتی تفاسیری توانمی که کنندمی تبدیل متحرک

 ظاهر در بینیطالع هایمتن. هستند راهکارها این برای خوبی نمونه بینیطالع مختلف های

 ما هایویژگی درباره جراب مشاهدات یا و خاص هایبینیپیش سری یک دارندهدربر

 یا و مبهم گزاره سری یک به گیرند، قرار موشکافی معرض در شکلی هر به اگر اما. هستند

 .شوندمی تبدیل استعاره

 

 گیرینتیجه

 ریظاه چرا و دهندمی جوالن راحتی به دانش عصر در همچنان غیرمنطقی باورهای چرا

 این پاسخ دهدمی امکان ما به فرهنگ به اپیدمیولوژیک نگاه گیرند؟می خود به علمی

 در اساسی و پایه هیچ اینکه وجود با باورها این از بسیاری آنکه نخست. بیابیم را سؤاالت

 سبب ویژگی همین. هستند جراب انسان برای غریزی ادراک دیدگاه از ندارند، واقعی دنیای

 ما غریزی باورهای با معموالً که علمی هایگزاره به نسبت بیشتری ابیتجر از شودمی

 قائل دانش برای زیادی احترام ما فرهنگ اینکه دوم. باشند برخوردار نیستند هماهنگ چندان

 غیرمنطقی باورهای دلیل، همین به. است فناوری در آن رمرات خاطر به معموالً که است

 چندان درک مردم عامه اینکه به توجه با. کنندمی استفاده علمی پوشش از شدنپریرفته برای

 تشخیص علمی هایگزاره از را علمیشبه باورهای توانندنمی ندارند، علمی مفاهیم از باالیی

 ادعای که اینجاست جالب. شوندمی علمی پوشش این گرفتار دلیل، همین به و دهند

 جامعه به علمیشبه باورهای بوالندنق برای موفق راهکار یک علمی جامعه توسط پریرش

. باشند شده رد علمی جامعه توسط و نباشند علمی اصالً باورها این که چند هر است،

 آنها برای علمی اسا  هیچ اینکه وجود با که است این علمی باورهای ویژگی سومین

 از دداریخود برای هوشمندانه هاییشیوه از ،(علمی هایگزاره برخالف یعنی) ندارد وجود

اسا  که انتقادات این از تا کنندمی استفاده شدن کشیدن چالش به و منتقدان با رویارویی
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 سری یک علمیشبه باورهای دلیل، همین به. باشند امان در بردمی سؤال زیر را شان

 داشته جای عمومی اذهان در همچنان بتوانند تا گیرندمی پیش در را سازیایمن الگوهای

 .باشند
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