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 در ارتقاي سطح دانش جامعه و مقابله با شبه علم
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 چکیده

 علم و در نتیجـه بهبـود وضـعیت علمـی و فرهنگـی جامعـه،       براي بسط و گسترش علم، مقابله با شبه
-مدترین و در دسـترس اکار در این راه بهترین، ر است.ناپذیسازي علم امري ضروري و اجتنابعمومی

نگاران علـم سـهم مهمـی در     ها در جامعه، روزنامه ترین ابزار رسانه است. با افزایش نفوذ و تأثیر رسانه
هـاي   تـرین ویژگـی   بررسـی اصـلی   پـس از در نوشتار حاضر، اند.  کرده ارتقاي سطح دانش جامعه پیدا

سازي علم را بررسـی   نگاران علم در عمومی هاي روزنامه چالشه از آنها، علم و دالیل استقبال جامع شبه
سازي علم در جامعـه   هاي مختلف کارکردي که براي ترویج و عمومی پس از آن به مرور مدل کنیم،می

دهنـد ارزیـابی تفکـر انتقـادي      ها نشان می با توجه به اینکه پژوهشپردازیم. همچنین ، میمرسوم است
 بررسی به ادامه در است، داده افزایش را ادعاها ارزیابی توانایی فق است وعلم مو له با شبهنسبت به مقاب

 تفکـر  بسط به کمک و آموزش وسیلهه علم ب وخ شبه رس با مقابله در علم نگاران روزنامه نقش تحلیل و
 ایم.پرداخته قضاوتی و مهارتی متعهدانه، ارزیابی عنوان به جامعه در انتقادي
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 مقدمه

 هاي آن، هم تنیده شده است و تغییر و تحوالت در افقعلم با زندگی مردم به شدت در امروزه
 چهـارم  رکـن  را آن امـروزه  کـه ها رسانه .گذارد می تأثیر تک افراد جامعه ر کیفیت زندگی تکب

 نهادهـاي  از یکـی  برنـد،  مـی  بهره آن مختلف اشکال از جوامع تمامی و شناسند می دموکراسی
گاهی به میان عامه مردم بیـاورد  دانش و علمی نهادهاي درون از را علم تواند می که است اصلی

سازي علم در عصر حاضر کمک کند. اگر علم به زبان جامعـه نزدیـک نشـود، در     و به عمومی
شـود و در مقابـل نـوعی     هـا و مراکـز تولیـد فنـاوري محبـوس مـی       پشت دیوارهاي دانشـگاه 

واقع فقدان درك درست از علم و پـژوهش   گیرد. در علم در جامعه شکل می زدگی و شبه عوام
همین دلیل یکی از عواملی است که باعـث   شود. علم در تمام سطوح جامعه می باعث رشد شبه

نگاري و همچنین در  هاي مختلف روزنامه حوزه اي را در جایگاه ویژه نگاري علم، شده روزنامه
 .بین دانشگاهیان و جامعه به خود اختصاص دهد

اي است که ضمن برخورداري از مهارت  نگار، کنشگر واسطه روزنامه ؛نگاري علم در روزنامه   
سازي زبان علم، ارتباط میان دانشمند به عنوان تولیدکننده علـم   خاص براي ترویج علم و ساده

هـاي مختلـف علـم، اهمیـت      کند. با توجه به تخصصی شدن حـوزه می موم مردم را برقرارو ع
شـود   روز بیشـتر مـی   هاي ویژه، در ایـن حیطـه روزبـه    مقوله تخصص و مجهز شدن به مهارت

 ).173: 1394 (بروجردي و بنیادي،
ختلـف  هـاي م  خود، مهارتی است که مستلزم داشتن دانش در رشـته  خودي نگاري به روزنامه   

 زیـرا کنـد.   نگـاري علـم، خـود را بیشـتر نمایـان مـی       اي بودن، در روزنامـه  رشته است؛ این بین
هاي مختلـف علـوم     نگاري، باید در حوزه هاي عمومی روزنامه نگار علم عالوه بر دانش روزنامه

 ).173: 1394 (بروجردي و بنیادي، باشد داشته آگاهیهاي جدید  نیز بر روش علمی و افق

سـازي علـم و بـا توجـه بـه       نگاري علم، در عمـومی  ترتیب با توجه به نقش روزنامه  این  به   
: با توجـه بـه اینکـه بـا     ال اصلی استوکارکردهاي مهم آن، این پژوهش در پی پاسخ به این س

علمی حتی در جوامـع صـنعتی و    وجود مراکز و نهادهاي فعال علمی، خرافات و باورهاي شبه
و بسـط  نگاران علمی در ارتقاي سطح دانش جامعه  یابد روزنامه گسترش میروز  پیشرفته روزبه

 چه نقشی دارند؟ تفکر انتقادي در تشخیص علم از شبه علم 
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هاي جهانی است که ما  ك طبیعت عناصر هدفمند و بنیاندر درصدد علمی دانش و آگاهی      
 آورد. را نیـز بـه همـراه مـی     کنیم. این نوع از دانش نتایج ویژه و خاص خـود  در آن زندگی می
تـرین   کننـد. کامـل   ها و ادعاهاي خود را بر مبناي توجیهات منطقـی ارائـه مـی    دانشمندان گزاره

کامل و شفاف است و  ی، اثبات استداللبرهان و اثبات آن است. یک برهان رویکرد علمی ارائه
 اسـتدالل،  و اثبـات . شـود  می ارائه گرایانه عمل اي شیوه به آگاهی، اثبات و استدالل ایندر علم 

 آورد مـی  فراهم را آن کردن عمومی و توسعه امکان و کندمی بیان مشخصی قطعیت با را نتایج
. این نماد و شاخص علم مدرن است که آن را از شود می منجر بینی پیش امکان به نهایت، در و

 ).10: 1392(مبارگا و فوري،  سازد علوم قدیمه متفاوت می
شـود امـا    عنوان علم ارائه مـی   شود که به علم به ادعا، باور یا عملی گفته می شبه یانم این در   

کند. از زمان گسـترش ایـن پدیـده دانشـمندان سـعی       شناسی معتبر علمی را رعایت نمی روش
حـالی کـه    علـم، تمیـز قائـل شـوند. در     اند تا با مشخص کردن معیارهایی بین علم و شبه کرده

امـا   اي به رشته دیگر متفاوت باشد، تهتواند از رش براي تمایز بین این دو میاستانداردهاي الزم 
مفهوم اساسی این است که تمامی نتایج آزمایش روي علت و اثر بایـد تکرارپـذیر و قـادر بـه     

پذیر بودن و قابلیت رد کردن یک فرضیه، راه دیگري براي تشـخیص   تائید یکدیگر باشد. ابطال
 گیـرد  مـی  ناپذیري فرضـیه شـکل   بودن و ابطال آزمونعلم بر پایه غیر بهشعلم است.  علم از شبه

 ).14: 1394 صبوري، و کاظمی(
نگاري است کـه علـم    جدید حوزه روزنامهبه نسبت هاي  نگاري علم از جمله شاخه روزنامه   

هـاي فدراسـیون جهـانی     بـا توجـه بـه درسـنامه     د.دهـ  و معتبر را در جامعه گسترش مـی دقیق 
نگاري علم شاخه  نگاري علم را چنین تعریف کرد: روزنامه توان روزنامه نگاران علم می روزنامه

نگار یا ژورنالیست علم ابتدا ژورنالیست اسـت و در   نگاري است. روزنامه و گرایشی از روزنامه
اي کـه او   نگار عمومی، سیاسی، ورزشـی و ... نیسـت. حـوزه    این مقام فرقی میان او و روزنامه

زیسـت و    دهد حوزه علوم است که با انـدکی تسـاهل ریاضـیات، فنـاوري، محـیط      پوشش می
  :گیرد که دو نقش برجسته دارد برمیتحقیقات پزشکی را در
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ها از زبان پیچیده علم به زبان ساده و عامیانه و آگـاه   انتقال و ترجمه داده ؛نقش اول .1
 ؛کردن مردم نسبت به رویدادهاست

مواجهه با جریان علم و نظارت بر روند علـم در جامعـه   مسئولیت او در  ؛نقش دوم .2
 ).122: 1395(بروجردي و بنیادي،  در مسیر توسعه علمی است

ها بـا   رسانه توانند بر عامه مردم تأثیر بگذارند. ها می ) معتقدند رسانه1381سورین وتانکارد (   
دهنـد بلکـه روي    یر نمیتغیها نگرش مردم را  رسانه گذارند. سازي علم بر جامعه اثر می عمومی

رسـند   هایی مهم بـه نظـر مـی    گویند چه موضوع یعنی به مردم می گذارند، ا تأثیر میهشناخت آن
 .)9 :1388 (دهشیري،

ارتقاي سطح  راستاينگاران علم در  خصوص روزنامه  تالش فعاالن حوزه رسانه بهبا وجود    
سازي زبـان علـم، ارتبـاط میـان      ي و سادهساز علم به کمک عمومی دانش جامعه و مقابله با شبه

ن علمـی در جامعـه، بـاز هـم     دانشمند به عنوان تولیدکننده علم و عموم مـردم و رواج گفتمـا  
علـم و انـواع    بسـیار عجیـب بـاور دارنـد و شـبه      هايمردم همچنان به برخی موضوعیم شاهد

علـم یکـی از    هشـب . دهنـد  گوناگون باورهاي غیرمنطقی همچنان در جامعه بشـري جـوالن مـی   
که فقدان درك درست از علم و پژوهش باعث رشـد آن در تمـام    باورهاي بسیار مسري است

توانند به خوبی در جامعه گسترش یابند از نظر  علم که می باورهاي شبه شود. سطوح جامعه می
-مـی ، از عناوین علمی براي موجه جلوه دادن خود استفاده استغریزي براي مخاطب جذاب 

 پردازند. می هاانتقادسازي خود در برابر  به ایمن وکنند 
دو  علـم از منظـر   نگاران علم در مقابله بـا شـبه   خصوص روزنامهه ها ب مروري بر نقش رسانه   

تواند برداشتی جدید از ارتباط مستقیم و غیرمستقیم فعاالن ایـن  دیدگاه کارکردي و انتقادي می
سازي علم واقعـی   ها در عمومی کلی نقش رسانه ورط  حوزه در ارتقاي سطح دانش جامعه و به

 ارائه دهد.
 

 سازي علم نگاران علم در عمومی هاي روزنامه چالش

منظور   گردآوري و تفسیر وقایع و رویدادها به اي براي دریافت، نگاري فعالیت و حرفه روزنامه
رن بیستم با توسـعه  ویژه در ق  به این حرفه، هاي گروهی است. آگاه کردن مردم از طریق رسانه

نظـر اسـتفاده    شاهد تحوالت زیادي چه از نظر نوع و زمینه فعالیت و چه از هاي نوین، فناوري
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این شاخه از علوم ارتباطات که زمانی فقط بـه فعالیـت در    رسانی بوده است. از ابزارهاي اطالع
هاي مختلف  گیبا شکل و ویژ ها شد اکنون طیف وسیعی از رسانه هاي مکتوب اطالق می رسانه
نگار در گوشـه و کنـار    در حال حاضر صدها هزار یا شاید چند میلیون روزنامه گیرد. برمیرا در

درنـگ بـه    اند تا وقایع کوچک و بزرگ را با کمک عوامـل مختلـف بـی    جهان در کمین نشسته
نگاري دیگـر همچـون گذشـته مخاطبـان      روزنامه هاي گوناگون برسانند. اطالع مخاطبان رسانه

رد (بروجـردي و  گیـ ان و همه نیازهاي آنان را دربرمیاص ندارد بلکه به نوعی همه مردم جهخ
 ).123 :1395بنیادي، 

ویـژه در    بـه  موضـوع  . ایـن نـد امنابع اطالعات در جوامع مدرن ترین هاي جمعی مهم رسانه   
 نگـرش  .)Bauer  &Bonfadelli,(161 :2002 کنـد   حـوزه علـم و فنـاوري مصـداق پیـدا مـی      

هاي مطالعه پی اي اس  ها متفاوت است. داده مخاطبان درباره بازنمایی علم در هر یک از رسانه
آورنـد،   دهد، افرادي که اطالعات خود را از تلویزیـون بـه دسـت مـی     نشان می 2011در سال 

ایی کـه اطالعـات   نهکه آ  حالی بسیار کمتر احتمال دارد که خود را درباره علم مطلع بدانند، در
کنند. این مطالعـه   اند، بیشتر احساس مطلع بودن میهاي علمی به دست آورده از وبالگرا  خود

تقـادي دارنـد و   ها نگرش ان دهد که مردم نسبت به گزارش علمی در روزنامه همچنین نشان می
 عنـوان منبـع اطالعـات کمتـر قابـل       ا در مقایسه با رادیـو و تلویزیـون بـه   هکنند آن احساس می

 .Bowater, 2013: 229) & (Yeomanاعتمادند  
هـاي قطــع کوچــک   بسـیاري از خواننــدگان از طریـق مطــالبی کــه در تابلوئیـدها (روزنامــه      

در  به طـور عمـده  کنند. تصاویر تابلوئیدي از علم  شود، با علم برخورد می پسند) چاپ می عامه
رار دارند؛ گرچه ایـن  پرستی ق شود که در مرز شبه رویداد علمی و خرافه هایی ظاهر می گزارش

اي از  ا هالـه هـ ها به آن ا در رسانههر شدن فراوان آنادعاها ممکن است نادیده گرفته شوند، پدیدا
 بـه  و هـا  رسانه در علم از تصاویري چنین وجود دلیل به .)(Nelkin, 1995: 67بخشد  اعتبار می

شـود، عبـارت   میاهرظـ  هـا  رسـانه  هاي گزارش در که علمی هاي ویژگی مردم، از بسیاري باور
، تحریـف در ترجمـه   کننده علمی، انحطاط مستمر خالقیت در ارائـه،  است از: اطالعات گمراه

امـا   )Conradie, 2004: 117( و لغـزش در اسـتفاده از زبـان    دهی محتوا ناسازگاري در سازمان
 .(Friedman, 1986: 37)نگرنـد   ها می اي متفاوت به روایت علم در رسانهنگاران به گونه روزنامه

ـ  هنگاران معتقدند کاري که آن نامهروز در حقیقـت   کننـد  ه روایـت علمـی مـی   ا در شـکل دادن ب
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سازي داستان براي مخاطبی است که به اطالعات علمی نیاز دارد، ولی به زبان علم مجهز  آماده
ي نگار از همه عناصر دیگـرِ ایـن فراینـد اهمیـت بیشـتر      نیست. بنابراین مخاطب براي روزنامه

 ).885: 1393 شود (خانیکی و زردار، مقصد نهاییِ پیام علمی محسوب می زیرادارد، 
 در کـه  عمـومی . دارنـد  رو پیش دشواري کار مقصود این به دسترسی براي نگاران روزنامه     

 یـک  مجموعـه  یـک  عنوان  هیچ  به و دارد زیادي درونی تنوع شود، می یاد آن از علم ارتباطات
دهد. براي برقراري این ارتباط، پیش از هر چیز باید ایـن   را تشکیل نمی علم نهوادارا از دست

واقعیت را در نظر گرفت که بیش از یک عموم وجود دارد و براي ارتباط باید زبانی را به کـار  
 .)Bowater, 2013: 48) & Yeomanگرفت که براي هـر یـک از انـواع عمـوم مناسـب باشـد       

ود براي ارتباط با مخاطبان را به منظور دستیابی به بخش خاصی از هاي خ نگاران تالش روزنامه
 کنند. ریزي می عموم برنامه

توان بر اساس میزان درگیر شدن در حوزه خاصی از  بندي کلی، عموم را می در دسته .1
ترین بخـش از عمـوم بـه     گروه اصلی تقسیم کرد: عمومِ مراقب که نزدیک 3علم، به 

اي حـوزه  ست. عمومِ مراقب باید از مباحث پـیش آمـده در  ها و جامعه علمی ا رسانه
آگاه باشد که مایل بـه توجـه بـه آن اسـت. بـراي عمـومِ مراقـب، داشـتن درکـی از          

گیـرد نیـز اهمیـت     استفاده قرار می اي که در گفتمان علمی مورد هاي اصلی برساخت
نسبت بـه علـم،    اي براي مثال مولکول، ژن، سلول و مانند آن). این دانشِ زمینه( دارد

 .)Miller, 1986: 61(شود  سواد علمی پایه نامیده می

آن بخش از جمعیت است که در درجه دوم اهمیت قرار دارد. ایـن   ،مند عموم عالقه .2
نسبت باالیی بـه علـم و فنـاوري    به که عالقه است شده   بخش، از اشخاصی تشکیل

ند و به عنوان عمومِ اان علمولی فاقد درك کارکردي از فرایند یا مجموع واژگ دارند،
مند  شوند. برخالف عمومِ مراقب، عمومِ عالقه مند به سیاست علمی شناخته می عالقه

ا هـ تر و تا حدودي کمتر آموزش دیده است و احتمال کمتري دارد کـه آن  اندکی مسن
 .(Miller, 1986: 57) علمی را در سطح دانشگاهی خوانده باشند ايیک رشته

ا صحبت اندکی شده است. دیـدگاه  هقب که درباره نیازهاي اطالعاتی آنعمومِ غیرمرا .3
سنتی مروجان علم این است که همه شهروندان باید سواد علمی پیدا کنند تا بتواننـد  

د. امـا  کننـ شود، شرکت  اي که به سیاست علمی منجر می ساالرانه در فرایندهاي مردم
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پذیر نیسـت   اد علمیِ فراگیر امکانکنند که سو برخی ناظران این موضوع را مطرح می
اي به علم و فناوري ندارند. بـه ایـن    اي از جمعیت عالقه و اینکه بخش قابل مالحظه
ا ممکن است شامل نیازهایی باشد که ماهیـت مصـرفی   هترتیب، نیازهاي اطالعاتی آن

 .)Miller, 1986: 62(یا کاربردي دارند 
  :بندي کرد توان در سه دسته کلی تقسیم لم را نیز مینگاري ع هاي مبتالبه روزنامه اما چالش   

  ؛هاي مشترك با نهاد علم چالش .1
 ؛نگاري هاي مشترك در ساحت روزنامه چالش .2
 نگاري علم.  هاي خاص در روزنامه چالش .3

اي از  هاي این حـوزه، در زمینـه   البته باید به این نکته مهم توجه داشت که هر کدام از چالش   
ست. در واقع بایـد بـه   هانک کردن آنها، تقلیل دادن آیابد، به این معنا که تفکی مشکالت معنا می

ا را تفسیر هست و در بافت زمان و به صورت فراگردي آنمشکالت از منظر نگاه سیستمی نگری
 ).184: 1394 کرد (بروجردي وبنیادي،

برقراري رابطه  فقدان توان نگاري علم را می هاي روزنامه ترین چالش در این میان یکی از مهم   
نبـود  انـد از:   هـاي ایجـاد آن عبـارت    نگار علم و جامعه دانست که برخی از زمینه میان روزنامه

رقابـت واقعـی و    فقـدان ها و  اي رسانه ابزاري براي سنجش درك عموم از علم، شرایط گلخانه
وانی در تشـخیص  نگار علم، به معنـاي نـات   نگاه فرمایشی به علوم انسانی. ضعیف بودن روزنامه

نگاري توسعه است که پیامدهاي آن را در دامـن زدن بـه    نگاري و روزنامه هاي روزنامه رسالت
 تـوان یافـت (بروجـردي و    هـاي اشـتباه مـی    نمـایی شرایط بحرانی، سانسورهاي اشتباه و بزرگ

 .)200: 1394 بنیادي،
بـا زنـدگی مـردم قـرار      علـم  ها را در کنار واقعیت مهـم تنیـدگی شـبه    وقتی همه این چالش   
علم در جامعه پی  نگاران علم در مقابله با گسترش و رسوخ شبه سختی کار روزنامه  دهیم به می
علم یکی از باورهاي بسیار مسري است که بـه دالیـل مختلـف     خصوص اینکه شبهه بریم، ب می

سطوح و فقدان درك درست از علم و پژوهش باعث رشد آن در تمام  استبراي مردم جذاب 
 شود. جامعه می
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 علم دالیل باورپذیري شبه
 از هـایی  نمونه درمانی انرژي بینی، ستاره قهوه، فال بینی، کف بینی، طالع ها، پرنده بشقاب پیدایش

 .دهـد  مـی  تشـکیل  را پسـند  عامـه  هـاي  رسانه از بسیاري نوشتاري خوراك علم شبه. نداعلم شبه
 هایی است. که این دانش حائز ویژگی استلم ع طبیعت شناخت معناي به علم دانستن

 علمـی  ادعـاي  یـک  رود می انتظار. است اعتنا بی خود از قبل هاي پژوهش به نسبت علم شبه    
 تغییـر  و پیشـرفت  نشانگر نوعی  به جدید علمی ادعاي .باشد قبلی مطالعات و الگوها با مطابق

کننـد. در   تایج تجربی قبلی اسـتناد مـی  ا و نه یافته به ندرته ب علمی شبه ادعاهاي. است علم در
و وابستگی بسیار کمی به  استشوند، خود الگو  براي اولین بار ارائه می غالباًعوض این ادعاها 

نتیجه شواهد اندکی بـراي نشـان دادن اعتبـار خـود      هاي علمی پیشین دارند. در اصول و روش
 علمـی،  جـاد کنـد کـه الگوهـاي شـبه     تواند این تصـور را در میـان نـاظران ای    این امر می دارند.
توانـد باعـث    انگیز و حتی انقالبی دارند. به نوبه خود این اثر نـو مـی   هیجان هاي جدید، دیدگاه

تـاریخ   تر از نظـرات علمـی باشـند کـه انباشـته،      کننده علمی به ظاهر قانع شود که ادعاهاي شبه
 ).16: 1394 اند (کاظمی و صبوري، گذشته و ناکامل

کند که چنـین باورهـاي نادرسـتی را ایجـاد و گسـترش       قات، منافع افراد ایجاب میاو گاهی   
توان کسی را در نظـر گرفـت کـه     گونه نیست. براي نمونه، میهند، اما در بسیاري از موارد ایند

ثر ؤهاي غیرم گیرد دست از درمان پزشکی سرطان بردارد و در عوض به سراغ شیوه تصمیم می
وجود اینکه این فرد به دنبال چنین باوري (مؤثرتر بـودن درمـان گیـاهی     درمان گیاهی برود. با

نسبت به درمان پزشکی سرطان) رفتـه اسـت، امـا بـه شـکلی ناخودآگـاه بـه خـودش آسـیب          
&  (Blancke, Boudry, 2018ند اباورها تنها دلیل وجود خودشانرساند. در چنین مواردي،  می

Braeckman(. 

توانیم بگوییم که ایجاد و پـذیرش   گاه جمعیتی به قضیه نگاه کنیم، میاز طرف دیگر اگر از ن   
علم از سوي تولیدکنندگان آن، آگاهانه و از روي عمد نیست. البته شـاید افـرادي سـودجو     شبه

باشند که آگاهانه براي انحراف سایرین به تولید چنین باورهایی اقدام کنند، اما در سـایر مـوارد   
ایجادکنندگان این باورها به معناي واقعـی بـه آن اعتقـاد دارنـد و حتـی       (یا حتی بیشتر موارد)

ینـدهاي شـناختی و   ااند. باورهـا از طریـق فر   دانند اصالً چرا به این باورهاي خاص رسیده نمی
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شوند، یعنی انگار دستی نامرئی ایـن وضـعیت را مـدیریت     و منتشر میگیرند میارتباطی شکل 
اتصـال شـناختی را در زنجیـره      نقـش حلقـه   فقط ین ترتیب، افراد. به ا(Boyer, 2001)کند  می

 .)Sperber, 1996( کنند انتشار این باورها ایفا می
پـردازیم کـه بالنـک و همکـاران معتقدنـد باورهـاي        سه راهبردي می بهاختصار   در ادامه به   

راهبـرد بـه   گیرند. ایـن سـه    علم براي گسترش و تثبیت موفقیت فرهنگی خود در پیش می شبه
 ست.  هاسازي در برابر انتقاد ایمنترتیب جذابیت غریزي، برخورداري از ظاهر علمی و نیز 

ها، یکی از موارد مهمـی اسـت کـه نقشـی      الگوي کلی ذهن انسان: جذابیت غریزي •
کننده در شکل و نیـز محبوبیـت باورهـا دارد. بـا ثابـت در نظـر گـرفتن سـایر          تعیین

ایی که بتوانند مطابق با انتظارات غریزي ما پیش برونـد از  متغیرها، آن دسته از باوره
حاصـل   هـا فراگیري برخوردارنـد. ایـن انتظار  بیشترین شانس براي محبوب شدن و 

هـاي   و بـه شـکل برداشـت    شـوند محسـوب مـی  احساسات غریزي و متافیزیکی ما 
  یابنـد  اي مختلـف در دنیـاي اطـراف نمـود مـی      ناخودآگاه، خودکار و آنی از پدیده

2005),Boyer &.(Barret  ها به شمار  بخشی از فیزیک غریزي ما انسان ها،انتظار این
یـم کـه   باورهایی غریزي نسبت به دنیـاي زیسـتی دار   مجموعهروند. ما همچنین  می

 ست.  شناسی غریزي ما همان زیست

غریزي بسیار قدرتمندند و به شدت بر شـیوه تغییـر شـکل و تثبیـت      هاياین انتظار
گیرنـد) اثرگـذاري    (یعنی تعیین آن دسته از باورهایی که در فرهنگ جاي مـی باورها 

علم، موفقیت فرهنگی خود را تا حد زیادي مـدیون ایـن مهـم اسـت کـه       دارند. شبه
 ,Boudryغریزي مـا بـه بهتـرین شـکل ممکـن اسـتفاده کنـد        هايتواند از انتظار می

Blancke, 2015)   &Pigliucci.( 
غریـزي انسـان) نـوعی     هايبودن دانش (مغایرت آن با انتظار در این میان غیرطبیعی

دهـی  شـود فضـا بـراي جـوالن     سـبب مـی   در عملرود و  عیب براي آن به شمار می
 .)Boudry & et al, 2015( تر باز شود تر و البته غیرمنطقی باورهاي طبیعی

 اینکه باورهـاي غیرمنطقـی هـیچ سـنخیتی بـا      وجود با برخورداري از ظاهر علمی: •
پوششـی از دانـش را   طبق معمول کنند، اما  دانش ندارند و نقشی متضاد با آن ایفا می
ا هـ بـراي توصـیف آن  » علـم  شـبه «اصطالح به همراه دارند. به همین دلیل است که از 
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تواننـد معیارهـاي    ند، امـا نمـی  اکنند که علمی اورها وانمود میشود. این ب استفاده می
 ,Hansson)ورده سـازند آز دانـش انتظـار داریـم بـر    شناختی و منطقی را که ا معرفت

2009) .  
هاي انگیزشی نیز دارد که از لفهؤشناختی نیست، بلکه م ايعلم فقط پدیده جاذبه شبه

، مردم عادي چندان به دنبال منطـق  بنابراینکنند.  یاد می» غفلت معرفتی«آن با عنوان 
شـوند   ورها و مباحثی متقاعد مینیستند و به همین دلیل، به راحتی به درست بودن با

ا هماهنـگ اسـت. درك مفـاهیم و    هـ که با حس غریزي و یـا بسـتر مـورد اعتمـاد آن    
هاي علمی نیازمند تالش فراوان اسـت و بیشـتر مـردم میـل بـه چنـین کـاري         نظریه

نتیجه، اگر مردم باور خـود بـه دانـش     ندارند، که البته امري کامالً پذیرفتنی است. در
هـا و   به شکل زبانی اعالم کنند، باز هم درکی بسیار سطحی از نظریـه مدرن را حتی 

پذیرنـد کـه بـا     مفاهیم علمی دارند و حتی همان مفاهیم واقعاً علمی را به شکلی می
هاي نـوین   ادراك غریزي خودشان سازگار است. در نتیجه، درك عامه مردم از نظریه

شـود   . این امـر موجـب مـی   علمی شود علمی باز هم ممکن است دچار باورهاي شبه
ال بـراي  ئعلم پر شود و در نتیجه، محیطـی ایـد   شکاف ذهنی میان علم واقعی و شبه

 ,Blancke et al)علم و پدیدار شدن آن در ظاهر علم واقعـی ایجـاد شـود     رشد شبه

تـرین و  در دسـترس  هـا بـه عنـوان تأثیرگـذارترین،     در چنین شرایطی رسانه. (2017
مـورد بحـث،    هـاي توانند در واکاوي موضـوع  جمعی میه ارتباط ترین وسیل هزینه کم

 نقش کلیدي و ویژه خود را نشان دهند.
هـایی نسـبت    برخی باورهاي غیرمنطقی از مزیت :هاسازي خود در برابر انتقاد ایمن •

هـاي غریـزي ذهنـی انسـان      به باورهاي علمی برخوردارند، زیرا دست روي گرایش
تـوجهی نیـز دارنـد. چنـین     ورهاي غیرمنطقی معایب قابلاین، باگذارند. با وجود  می

ا و نیز بـا اسـتفاده   هتوان با شواهد گویاي نادرستی آن باورهایی را به شکلی بالقوه می
 از انتقاد منطقی به چالش کشید.  

ـ      علمی کم هر باور شبه • روسـت. اگـر   هوبیش با چنـین چالشـی در دنیـاي واقعـی روب
ها داشته باشند، بسنده کردن به  گاهی در ذهن انسانباورهاي غیرمنطقی بخواهند جای

تواند برایشان کافی  جذابیت غریزي و نیز برخورداري از پوشش علمی به تنهایی نمی
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ا نهـ ند و یـا امکـان سـنجیدن درسـتی آ    اباشد. باورهایی که به شکلی آشکار نادرست
عامـه مـردم   توانند به راحتی مورد پـذیرش همگـانی قـرار گیرنـد.      وجود دارد، نمی

لوح نیستند. اگر یک بـاور بـه شـکلی آشـکار و      هاي برخی افراد، ساده برخالف گفته
 (2018  مبرهن نادرست باشد، احتمال پذیرش آن از سوي مردم بسیار نـاچیز اسـت  

Blancke, Boudry, & Braeckman(.   
قـی وجـود   هاي مختلفی براي پیشگیري از به چالش کشیده شـدن و فـرار از تحلیـل منط    راه   

کـه بـا آن    انـد هـایی  علمی دربردارنده توضیحاتی درباره مخالفت دارد. بسیاري از باورهاي شبه
سازي این است که مفاهیم و ادعاهاي اولیـه را   . یکی دیگر از راهکارهاي ایمنگیرد صورت می

 ا به عمل آورد.هتوان تفاسیري متفاوتی از آن می کنند که به اهدافی متحرك تبدیل می
 
 علم اهکارهاي رسانه براي مقابله با شبهر

تلویزیون و مطبوعات با رسوخ سریع در میان جوامع و  هاي همگانی به خصوص رادیو، رسانه
ایـن  چگـونگی   دارنـد.  »فرهنگ عمـومی «با وجود گستردگی برد خود نقش مهمی در ساخت 

سـازد   ا مشـخص مـی  ا رهـ که مثبت یا منفی بودن عملکرد آناست هنقش تابع نوع استفاده از آن
 )24: 1395 (قدیمی،

نگـاران علـم بـه عنـوان     می و روزنامـه هاي علخصوص رسانهه ها ب در این میان نقش رسانه   
علم کمتر مورد بررسی قرار گرفته است به عبارتی منابعی کـه   فعاالن این حوزه در مقابله با شبه

اما برخـی از منـابع بـه صـورت      ند،ابحث پرداخته باشند بسیار اندكطور مشخص به این م  به
همچون چیستی  هاییابع به موضوعاین من اند. غیرمستقیم این موضوع را مورد کاوش قرار داده

  سازي علم اشاره الگوي مناسب براي عمومی فرهنگ علمی و ترویج علم، ارتباطات علم، علم،
ه بـه نحـوي یکـی از    کـه هـر یـک از مـوارد ذکـر شـد       بیان کردتوان  کلی می طور  به اند. کرده
گیـري از   بـا بهـره   کنند. سازي علم را تبیین می ها در عمومی هاي مورد نظر در نقش رسانه مؤلفه

هـاي ارتبـاطی در ایـن     علم از منظر دیدگاه ها در مقابله با شبه منابع فوق براي تبیین نقش رسانه
هـاي علمـی و    م رسـانه مقاله سعی کردیم برداشتی جدید و نوین از ارتباط مستقیم و غیرمستقی

هــا در  کلــی نقـش رســانه  طـور   نگــاران علـم در ارتقــاي سـطح دانــش جامعـه و بــه    روزنامـه 
 سازي علم واقعی به خواننده ارائه دهیم. عمومی
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نـد بـه صـورت خطـی،     ا، کسانی که متولی علم»کمبود«در مدل اول ترویج علم، با نام مدل    
ن دانـش دارنـد و بـه آن    کنند که نقصا دمی کمک میآموزشی و پدرساالرانه به باسواد کردن مر

وارد بر این مدل، نـادان فـرض کـردن مـردم،      هايدانند علم چیست. ایراد نمی زیراند اتوجهبی
برنده توان مـردم بـراي   گرایانه براي اهل علم و از بین هایجاد گفتمان پدرساالرانه و جایگاه نخب

 شـد.  »گوییوگفت«گیري مدل بعدي به نام مدل  ورود به مباحث عمومی بود که منجر به شکل
در این مدل، عالوه بر اعتقاد به اشتراك اطالعات با مردم، دانشـمندان و عالمـان بایـد خـود را     

هـاي مـردم و سـطوح     جاي مخاطبان بگذارند و محتواي انتقالی را بر اساس نیازهـا و گـرایش  
گـو  وجان علم ابتدا با مردم وارد گفـت ا انتخاب کنند؛ یعنی در این مدل، مروهمختلف دانش آن

گیـرد. در مـدل بعـدي بـا نـام مـدل        شوند و بر اسـاس آن، انتقـال اطالعـات صـورت مـی      می
هاي ارتبـاطی قبـل فاصـله ایجـاد      افتد و با مدل ، مداخالت از پایین به باال اتفاق می»مشارکت«

گو وهم به بحث و گفت گذاران همه با و سیاست پژوهشگرانشود، به این ترتیب که مردم،  می
هـاي ترویجـی خـود را     پردازند و سپس فعاالن در حوزه ترویج علم، با کمک مردم برنامـه  می

تـر اسـت و بـه منطـق ارتبـاطی علـم        گویی دموکراتیکوکنند. این مدل از مدل گفت تنظیم می
ص در ، به عنوان مدل چهارم، مردم را در سطح عوام، متخص»متخصصانِ عامی«تر. مدل  نزدیک
شود. در مدل پـنجم بـا نـام     هاي آغاز دانش در مردم دیده می گیرد و در این مدل ریشه نظر می

، عناصر ارتباطی علم آنقدر زیاد است کـه اگـر ایـن عناصـر را بـه مشـروعیت       »ايمدل شبکه«
رود و همـه ابعـادي کـه     بشناسیم، تفکیک دوگانه بین اطالعات علمی و غیرعلمی از بـین مـی  

شوند. با این دیـدگاه،   شبکه علم محسوب می ء، جزشد علم و مرتبط با مردم تلقی می بیرون از
و  »درگیـري مـردم بـا علـم    «افتـد.   شود که در بستر اجتماع اتفاق مـی  می يعلم تبدیل به روند

 اي شباهت دارند. ند که به مدل شبکه، دو مدل آخر»شفر«
هـاي شناسـایی آن از علـم    بررسـی راه  علم، در این میان با توجه به گسترش روز افزون شبه   

 ین منظور ابتدا باید مراحل یک تحقیق علمـی را شـناخت.  ه اب رسد. واقعی ضروري به نظر می
پـذیر و   اي کـه آزمـون   علـم را بررسـی کـرد تـا فرضـیه      سپس شواهد و معیارهاي شناخت شبه

 ي شـناخت شـواهد،  بـه ایـن ترتیـب بـرا     .شد به عنوان فرضیه علمی مطرح شـود پذیر با ابطال
هاي علمی نگاه کرد. به همین دلیـل در کنـار    و فرضیه هاه باید با دید انتقادي به موضوعهموار

ند تفکر انتقـادي بـه   اسازي علم در میان جامعه مرسوم هاي فوق که براي ترویج و عمومی مدل
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گـران الزم و  مهارتی و قضاوتی از باورهـاي فـرد یـا باورهـاي دی     عنوان یک ارزیابی متعهدانه،
هـاي مهـم تفکـر انتقـادي بازتـاب ارزیـابی ادعاهـا یـا          رسد. یکی از جنبـه  ضروري به نظر می

ـ  شـود.  هایی است که به نتایج منطقی کشیده مـی  بحث هـا نشـان    خصـوص اینکـه پـژوهش   ه ب
آمیز بوده است به طـوري کـه   علم موفقیت دي نسبت به مباحث شبهدهند ارزیابی تفکر انتقا می

 رزیابی ادعاها را افزایش داده است.توانایی ا
علـم در جامعـه دو    نگاران علم در مقابلـه بـا رسـوخ شـبه     بنابراین در موضوع نقش روزنامه   

نگـاران علمـی را    هـا نقـش اصـلی روزنامـه     دیدگاه کارکردي و انتقادي بیش از دیگـر دیـدگاه  
و ایـن   رندرین درك را داواهد موجود باالتکند. با تفکر انتقادي فرد از مدارك و ش مشخص می

سازد تا نظرات و معانی را که در وراي هر چیز مهـم وجـود دارد آشـکار     قابلیت او را قادر می
هاي روزمره، تفکر انتقادي، تفاوت واقعی میان موفقیـت و شکسـت در    . حتی در موقعیتازدس

 سازد. خوبی نمایان می  هر کار را به
 اسـت.  اهی از رفتار خود و برخورداري از نیروي تفکـر هاي اساسی انسان آگ یکی از ویژگی   

تواند از رفتار خودآگاه باشد و در برخورد با مسائل و امـور متفـاوت    به عبارت دیگر انسان می
از نیروي تفکر استفاده کند. تفکر را به عنوان بازآرایی یا بازنمایی و یا تغییـر اطالعـات کسـب    

اطالعـات ذخیـره شـده در حافظـه درازمـدت، تعریـف        شده از محیط با استفاده از نمادهـا و 
هایی که از آن برخوردار است به انواعی از قبیل: تفکر خـالق،   اند. تفکر به حسب ویژگی کرده

 فکـر  چگونـه  کتـاب  در بنـدي شـده اسـت. دیـویی     تقسیم ... تفکر انتقادي، تفکر حل مسئله و
 منطقی تفکر او. داند می) معلق( تأخیر با توأم قضاوت و منطقی تردید را تفکر ماهیت کنیم، می
   .ستاکه بر آن عقیده مترتب  داندمیفعال، مستمر و دقیق هر عقیده و نتایجی  بررسی شامل را
چـه  کـه  گیـرد   را تفکري مستدل و تیزبینانـه در نظـر مـی   در تعریف تفکر انتقادي آن  انیس   

صـورت    نیز تفکر انتقـادي را بـه   ولک. وولفو چه اعمالی را انجام دهیم چیزهایی را باور کنیم
ن امـر و  اکند. متخصصـ  اهد و مدارك تعریف میمنطقی شو از طریق وارسی هاارزیابی تصمیم

انـد   ارزشیابی و استنباط دانسته وتحلیل، کلی تفکر انتقادي را شامل تجزیه طور  پردازان، به نظریه
محـوري تفکـر انتقـادي قلمـداد      هـاي  و تعبیر و تفسیر، تبیین و خـودتنظیمی از جملـه مؤلفـه   

ست که در پنج مهـارت  ااي از دانش، نگرش و عملکرد در هر فرد  شود. تفکر انتقادي آمیزه می
 شود: می بندي تقسیم
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 ؛استنباط .1
 ؛شناسایی مفروضات .2
 ؛استنتاج .3
  ؛تعبیر و تفسیر .4
 هاي منطقی. ارزشیابی استدالل .5

ات قبلـی بـا اطالعـات جدیـد و پیامـد و      توانایی تفکر انتقادي، پردازش و ارزشیابی اطالعـ    
 از . تفکـر انتقـادي یکـی   اسـت یند حل مسـئله  ااستدالل قیاسی و استقرایی در فر حاصل تلفیق

بالینی پزشکان و پرستاران و عامل مهمـی   ییاکار براي معیاري و بالینی گیري تصمیم هاي مؤلفه
 رود. در ارتقاي استقالل حرفه به شمار می

امل دو جنبه مهارت تفکر انتقادي و گرایش به تفکـر انتقـادي اسـت. جنبـه     تفکر انتقادي ش   
مهارت تفکر انتقادي بر راهبردهاي شناختی و جنبه گرایش به تفکر انتقادي بر اجزاي نگرشـی  

هاي تفکر انتقادي بـه خـودي    تفکر و انگیزه پایدار درونی براي حل مسائل تأکید دارد. مهارت
بایـد واجـد ایـن     فقـط ل، نـه  ئاناختی است. یک متفکر منتقد ایـد هاي ش نوعی از مهارت خود،

بدون در نظر گرفتن رویکـرد کلـی    اول به ئامنتقد ایدبلکه اطالق عنوان متفکر  ها باشد مهارت
بـدون   حقیقـت،  ممکن است. درو مشکالت خاص غیر هاپرسشمسائل،  او در مقابل زندگی،

و یا زیر سـطح   دهدمی، این نوع تفکر رخ ن)یبعد عاطف(گرایش مثبت نسبت به تفکر انتقادي 
گرایش به تفکر انتقادي، بخشی حیاتی از تفکـر انتقـادي    ،به این دلیلکند و  می بروزاستاندارد 

 است.  
از مطالعـه دلفـی بهـره     زه تفکر انتقادي از اطالعات حاصـل سا 7منظور شناسایی   فاسیون به   

فکري، نظـم و  خودباوري، کنجکاوي، بلوغ، روشـن  گري،لیلتح: ها شامل گرفته است. این سازه
عامل مسـتعدکننده تفکـر انتقـادي، بـه      3ند. پژوهشگران دیگري با لحاظ کردن اجویی حقیقت

تـوان   ند که میدرگیري، بلوغ شناختی و ابتکاراند. این عوامل شامل  ها پرداخته تکمیل این سازه
جـود در مفـاهیم   مو تنوع. کرد استفاده تقاديان تفکر براي ا براي تشریح استعداد یک فردهآناز 

هـا در ایـن حیطـه شـده اسـت.       شده در ادبیات تفکر انتقادي منجر بـه برخـی سـردرگمی    بیان
که اجزاي تفکر انتقـادي را    پردازان تفکر انتقادي از تفکر انتقادي و دیگر اصطالحات آن نظریه

انتقـادي نخسـتین بـار توسـط برخـی       اند. تفکر جاي یکدیگر استفاده کرده  دهند به تشکیل می
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، افالطـون و ارسـطو،   هـاي سـقراط   مطرح شد. نوشته سال قبل از میالد 350فه در حدود فالس
هاي آنان دربردارنـده ایـن    کرد. فلسفه ها و مفاهیم تشویق می ا را به اکتشاف نظریههشاگردان آن

یا آن چیزي نیست که در ظـاهر  ها و قضا وتحلیل واقعیت مطلب بود که غالباً نتیجه نهایی تجزیه
گیـري   وتحلیل قضایاي مربوط به یک واقعیـت و تصـمیم   کندوکاو و تجزیه رسد. امر به نظر می
 .گیري ضروري است هر تصمیم هايهظور کندوکاو کامل مزایا و مخاطرمن  توأم با آن، به

صـی متعـددي   هـاي تشخی  هاي اخیر، براي شناسایی و بررسی تفکر انتقادي، آزمـون  در سال   
ست. برخی از اهقادي کالیفرنیا از مشهورترین آنشده است که آزمون تشخیصی تفکر انت  ساخته

انـد و   گیري تفکر انتقادي افراد را به شکل کلی و عام مورد تردید قـرار داده  اندازه ان،پژوهشگر
د از حوزه و به شکل مجر استمعتقدند که تفکر نقادانه وابسته به حوزه دانش و اطالعات فرد 

 اعتبار چندانی ندارد. علمی و اطالعاتی فرد،
 بـراي  را عملـی  يرویکرد ،رویکرد عملی براي ارتقاي تفکر انتقادي کدام است؟ کرانکیلتون   

 کـرده  ارائـه  تفکـر  براي الزم شروطی ساختن فراهم طریق از فراگیران در انتقادي تفکر ارتقاي
 :  است

موقعیـت،   موضـوع،  فرد، قبیل از چیزهایی مورد رد تفکر به فرد واداشتن ؛اول شرط .1
   ؛مشکل یا فرایند است

هماننـد دانـش و منـابع     هـایی موضوع واداشتن فرد به تفکر در خصوص ؛شرط دوم .2
   ؛است) نمودار، یادداشت و کامپیوتر ،نقشه( زمینه پس

دیگـر فراگیـران     عبـارت   بـه  .استهایی براي تفکر  برخورداري از شیوه ؛شرط سوم .3
هـایی از ایـن   نـد. نمونـه  اکرشان نیازمنـد سـاختارهاي فکـري   اي هدایت فرایند تفبر

 ؛نداوتحلیل تجزیه مسئله، تعبیر، تفسیر،حل ورد، ارزیابی، آساختارها: مقایسه، بر
آینده متعلق به جوامعی است کـه خـود    داشتن دلیلی براي تفکر است. ؛چهارمشرط  .4

 کنند. را آماده یادگیري می
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 ريگی نتیجه
تلویزیون و مطبوعات با رسوخ سریع در میان جوامع و  خصوص رادیو،  هاي همگانی به رسانه

نگـاران   دارنـد. روزنامـه   »فرهنگ عمومی«با وجود گستردگی برد خود، نقش مهمی در ساخت 
ها از زبان پیچیده علـم، بـه زبـان     ند که انتقال و ترجمه دادهاجمله فعاالن حوزه رسانه علمی از

ا بـه شـمار   نهـ و عامیانه و آگاه کردن مردم نسبت به رویدادها از جملـه وظـایف اصـلی آ   ساده 
علـم کمتـر مـورد بررسـی قـرار       نگاران علم در مقابله با شبه رود. در این میان نقش روزنامه می

 ند.ابحث پرداخته باشند بسیار اندكطور مشخص به این م  گرفته است به عبارتی منابعی که به
علـم از منظـر    ها در ارتقـاي سـطح دانـش جامعـه و مقابلـه بـا شـبه        یین نقش رسانهبراي تب   

هاي ارتباطی در این مقاله سعی کـردیم برداشـتی جدیـد و نـوین از ارتبـاط مسـتقیم و        دیدگاه
کلی  طور  نگاران علم در ارتقاي سطح دانش جامعه و به هاي علمی و روزنامه غیرمستقیم رسانه

 سازي علم واقعی به خواننده ارائه دهیم. یها در عموم نقش رسانه
سـازي علـم در میـان جامعـه      هاي مختلف کارکردي که براي ترویج و عمـومی  در کنار مدل   

مهـارتی و قضـاوتی از باورهـاي فـرد یـا       عنوان ارزیـابی متعهدانـه،    ند تفکر انتقادي بهامرسوم
هاي مهم تفکر انتقـادي بازتـاب    هرسد. یکی از جنب باورهاي دیگران الزم و ضروري به نظر می

ـ  شـود.  هایی است که به نتایج منطقـی کشـیده مـی    ارزیابی ادعاها یا بحث خصـوص اینکـه   ه ب
آمیـز بـوده    علـم موفقیـت   دهند ارزیابی تفکر انتقادي نسبت به مباحث شـبه  ها نشان می پژوهش
 که توانایی ارزیابی ادعاها را افزایش داده است.  طوري  است به

ها در جامعـه امـروز اسـت و کمبـود ایـن توانـایی        ترین مهارت انتقادي یکی از حیاتی تفکر   
هاي حائز  ها را از مشارکت مؤثر در جوامع بازدارد. تفکر انتقادي یکی از مهارت تواند انسان می

هـا و   منظـور درك و ارزشـیابی یافتـه     و یک نوع فعالیت شـناختی بـه   گیري اهمیت در تصمیم
 ساس استدالل و تحلیل است.  ها بر ا پدیده

ترین اهداف قرن بیست و یکم، تربیت افرادي اسـت کـه از آمـادگی الزم بـراي      یکی از مهم   
هاي عصر انفجار اطالعات برخوردار باشـند. بـر    رویارویی با جامعه در حال تغییر و پیچیدگی

 و اسـت  برخـوردار  یبـاالی   اهمیت از ها  ورزي در رسانهاین اساس ترویج اندیشیدن و اندیشه
 در بلکـه  شـود  نمـی  عات بـه ذهـن یادگیرنـدگان حاصـل    اطال انتقال سایه در موضوع فقط این

 انهآ طریق از که شود گنجانده هایی روش باید انهآ دانش و علم حوزه در خصوصه ب ها رسانه



21 

 

 
 

 روزمـره  زنـدگی  در و بیاموزنـد  فکـري  نظـم  طریق از را آموختن چگونه هاي قابلیت مخاطبان
 کار برند.ه ب برانگیز دیگري علم یا هر موضوع چالش براي مقابله با شبه خود
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