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چکیده 
این ایده که علم بسیار پیچیده تر از آن است که عموم مردم قادر به درک آن باشند ،اگر چه شاید در عصر حاضر تفکر شکایعی
نااشد ،اما سالها بینش رایج در میان اندیشمندان بود .گسترش نفوذ رسانهها و ابزار ارتااطار جمعی ،توجه فزاینده عامه مردم بکه
علم فناوری و همچنین آغاز رسانهایشدن علم ،این حقیقت را روشن مینماید که بهواسطه پیچیدگیهای مفکاهیم علمکی ،وجکود
یک میانجیگر قدرتمند ،میان دانشمندان و عموم مردم ضروری است.
از این رو ،هدف این مطالعه ارائه الگوهای ارتااطی برای ایجاد شاکه علمی است .برای رسیدن به این هدف ،ناگزیر باید تاریخ
علم و نقش دانشمندان در این فرایند مطالعه شود .یافتههای این مطالعه نشان میدهد ،در عمومیسازی علم توجه به موضکوعار
علمی ،اختالف نظر میان متخصصان ،نهادینهشدن علم در جامعه و ثاار مرزهای حرفهای ضکروری اسکت ،بنکابراین بایکد نقکش
کلیدی ارتااط در فرایندهای تکاملی و تعریف دوباره مفاهیم علمی،مشارکت شهروندان و دموکراسی علمی مد نظر قرار گیرد.
کلیدواژهها :ارتااطار علم ،شاکه ،درک عامه از علم ،دموکراسی علمی.


*ghadimi2005@gmail.com
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گرفت .در دسامار  ،1919زمانیکه مشاهدار صورر گرفتکه
توس اخترشناسان در طی یک خورشید گرفتگی بکه تأییکد
نظریه نسایت عام انیشتین انجامید ،روزنامه نیویورکتکایمز
توجه ویژهای به گفته ای نشکان داد ککه بکه خکود انیشکتین
نسات داده شده بود« :حداکرر  12نفر در جهان وجود دارنکد
که قادرند نظریکه مکن را درک کننکد» [ .]2ایکن ایکده اگکر
ایدئولوژی تمامعیاری از ارتااطار عمکومی علکم محسکوب
نشود ،تأییدکننده بینش رایج در این خصکوص در آن زمکان
است .میانجی گری میان دانشمندان و عموم مردم بهواسطه
پیچیدگی های مفکاهیم علمکی ضکروری اسکت و برگزیکدن
گروهی از متخصصان و مؤسسهها بکه منظکور اجکرای ایکن
میانجیگری (روزنامهنگاران علمکی و بکه صکورر کلکیتکر،
مروجین علم ،موزههای و مراکز علمی) و اسکتفاده از مرکالی
از این فرایند انتقال برای توصیف این میانجیگری از دیگکر
مؤلفه های اساسی ایکن پنداشکت محسکوب مکیشکود .ایکن
پنداشککت سککادهانگارانککه ،آرمککانگرایانککه و بککه اصککطالح
اشاعهگرایانه که معتقد است حقایق علمی فق باید از بافتی
تخصصککی بککه بککافتی همککهفهککم منتقککل مککیشککوند در
ایدئولوژیهای غالب دو دسته از کنشگران دخیکلانکد .ایکن
پنداشککت منطقککی اسککت کککه مروجککان علککم ،بککهخصککوص
روزنامهنگاران علمی که بهطور مشخص فرایند میانجیگری
را مورد بررسی قرار میدهنکد .همچنکین ایکن امککان را در
اختیار دانشمندان قرار می دهد که خود را از فرایند ارتااطار
عمومی جدا نشان داده تا به این طریق شاید برای انتقکاد از
خطاها و اجحافها به ویژه از نظر تحریف و احساسگرایکی
آزاد باشند .در این میان از رسانهها با عنوان «آینکه کریکف»
یاد می کنند ،لنزی که قادر نیست بهصورر درخکور حقکایق
علمی را منعکس و گزینش کند.
به عالوه ،این دیدگاه بر ناتوانی عامکه مکردم در درک و
فهم دسکتاوردهای علمکی تأکیکد دارد ککه ناشکی از نکوعی
اختالف نظر زیانآور میان مردم است ،که همچنین توسک
رسانه های جمعی به نادرستی ارائکه مکیشکود .ایکن نظریکه
همچنککین بککا اتخککاذ دیککدگاهی تکککبعککدی ،آموزشککی و
پدرساالرانه نسات به ارتااطار ،چنین استدالل میکنکد ککه
کیفیت و کمیت ارتااطار عمومی علم باید ارتقا یابد .بکرای
جاران این کماود ،بهویژه از اواس دهه  ،80نهادهای دولتی

مقدمه

در قیاس با شیوه قدیمی انتقکال علکم بکه عمکوم ،نگکاه
نظری و تجربکی در ارتااطکار عمکومی علکم بکه نسکات از
تاریخچه ای کوتاه تر برخوردار است .بهعنوان مرال دقیقکاً در
سال  1992بود که نشریه پژوهشی با عنوان «درک عامه از
علم» 1آغاز به کار کرد .در این جستار تالش شده است تا با
بیان خالصهای از عناصر کلیدی پنداشت سکنتی ککه هنکوز
تلویحاً یا آشکارا میان شیوه و سیاست ارتااطار عمومی علم
متداول است به درک نظری ارتااطکار علکم کمکک شکود.
سپس بکه مکرور بکه برخکی از مطالعکاتی مکیپکردازیم ککه
جناه های مختلف این پنداشت را به چکالش کشکیدهانکد .در
نهایت به طکرح ایکن سکوال مکی پکردازیم ککه ککدامیک از
مدلهای جایگزین میتواند به بهترین نحو بکه مکا در درک
تعامالر معاصر میان دانش علمی و عموم مردم کمک کند.
پنداشت سنتی از ارتباطات عمومی علم
ارتااطار علم که افراد غیرمتخصکص را مخاطکب قکرار
میدهد از سنت دیرینهای برخوردار است .کتابهای علمکی
عمومی زیادی به منظکور پاسکخگویی بکه عالقکه عمکومی
روزافزون مردم ،بهویژه در میان زنان ،از جمله مکتب نیوتنی
آلگارتنی برای بانوان ،گزارشار متعدد از اکتشکافار علمکی
که در مطاوعار روزانه یا نمایشگاهها و بازارهای فروش که
آخرین شگفتیهای علم و فناوری را در معرض دیکد عمکوم
قرار میدهند را در نظر بگیرید [ .]1با وجود این ،شیوههکای
ارتااطار در علم بیشتر در رابطه با دو فرایند گسترده توسعه
یافتهاند:
 .1نهادینه سازی پکژوهش بکهعنکوان یکک حرفکه ،بکا
موقعیککت اجتمککاعی بککاالتر و همچنککین افککزایش
تخصصگرایی؛
 .2رشد و گسترش رسانههای جمعی.
این ایده که علم بسیار پیچیدهتر از آن است ککه عمکوم
مردم قادر به درک آن باشند در نتیجه پیشرفتهای صورر
گرفته در زمینه فیزیک طی دهههای آغکازین  1900شککل
1. Public Understanding of Science
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شده است .با توجه به فرضیه اول ،طی سه دهکه گذشکته و
برای دقت بیشتر ،تعامالر بیشکتر میکان روزنامکهنگکاران و
منابع متخصص و بهطور کلی بهمنظور به حکداقل رسکاندن
عناصککری کککه موجککب «اخککتالل» در ارتااطککار میککان
دانشمندان و عمکوم مکردم بکوده و بکا حکذف ایکن عناصکر
(مختلکننده) ،این ارتااطکار بکهصکورر آسکان و مسکتقیم
برقرار خواهند شکد ،تکالش ککرده اسکت .بکه همکین علکت
بهعنوان مرال نقش خارنگاری و اولویتهای روزنامهنگکاری
در شکلدادن پوشش مطالب علمکی بیکان شکده اسکت .بکه
همین صورر ،معیارهای رسانهها در انتخکاب «کارشناسکان
علمی» بهمنظور اظهارنظر در مورد موضوعی خکاص لزومکاً
با معیارهای جامعه علمی همخوانی ندارند .روزنامکهنگکاران،
بککهویککژه روزنامککهنگککاران بخککش خاککری در مخالفککت بککا
روزنامهنگاران بخش علمی اغلب در مقابل این خواسته ککه
معیارهای آنان باید با معیارهای خارنگاران علمی همخکوانی
داشته باشد واکنش نشان داده و این اختالفار در معیارها را
بککهعنککوان وظیفککه حرفککهای خککود در ابککراز نگرانککیهککا و
خواسته های مردم تلقی کرده که مأموریت آنان در قاال نیاز
مردم به اطالعار را توصیف و بنابراین بکی عالقگکی آنکان
نسات به اولویتهای بخش علمی را توجیه میکنکد [.]3 ،4
اگرچککه تجزیککه و تحلیککل بلندمککدر رفتککار مطاوعککار
غیرتخصصی با مضامین علمی بیانگر این موضوع است که
این دست از مطاوعار فعالیکتهکای علمکی را بکه صکورتی
ترقی خواهانه ،سودمند بکرای جامعکه و ماتنکی بکر رضکایت
طرفین به تصویر میکشند .چنین پوششی از مضامین علمی
با پوشش منابع تخصصی همخوانی نزدیکی داشته و اغلکب
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از این منابع نقل قول میشوند
و در معیارهای زبانشناسی بکا ارتااطکار بخکش تخصصکی
چندان فاصله ندارند.

و خصوصی طرح هایی را بهمنظور ترویج عالقه عمومی بکه
آگاهی از علم به اجرا درآوردنکد« .روزهکای بکاز» 1از جملکه
طرحهایی است که در حال حاضر بکه یککی از برنامکههکای
معمول بسیاری از آزمایشگاهها و مؤسسکههکای تحقیقکاتی،
جشنوارههای علمی و دورههای آموزشی در روزنامکهنگکاری
علمی تادیل شده است .بهطور خالصکه ،پنداشکت سکنتی و
اشاعه گرا از ارتااطار عمومی علم ،مفهومی از موارد زیکر را
تلفیق میکند:
 .1رسانهها بهعنوان کانالی برای انتقال مفاهیم علمکی
طراحی شدهاند ،اما اغلب بهدلیکل تاحکر ککم و /یکا
چیرگی سکایر اولویکتهکا (بکهعنکوان مرکال منکافع
تجاری) ،بهطور شایسته قادر به انجکام ایکن وظیفکه
نیستند؛
 .2عموم مردم بهعنوان افرادی منفعل ،که بکهصکورر
پیشفرض نسات به علم جهالت و ضدیت دارنکد را
میتوان با تزریق میزان مناسکای از ارتااطکار علکم
اصالح کرد؛
 .3ارتااطککار علککم بککهعنککوان فراینککدی تکککبعککدی و
یک طرفکه ککه در آن بافتکار ماکد (شکرح ماسکوط
تخصصی) و بافتار مقصد (گفتمان عمومی) میتواند
کامالً از هم جدا شود و تنها مورد اول بر مکورد دوم
تأثیرگذار است؛
 .4ارتااطار بهعنوان فرایندی وسیع تر با انتقال دانکش
از فردی یا گروهی از افراد به سایرین مرتا است؛
 .5دانش قابل انتقال از بافتاری به بافتکار دیگکر اسکت
بدون اینکه تغییرار قابل توجهی در آن پدیکد آیکد.
پس این امکان وجود دارد که ایدهای یا نتیجهای را
از اجتماع علمی گرفتکه و بکه عمکوم مکردم انتقکال
دهیم.
اگرچه چنین مفاهیمی بهصورر متقابکل باعکث تقویکت
همدیگر شدهاند ،گاهی تا حدی همپوشانی هم دارند ،باید به
این نکته اشاره کرد که یکی از اصطالحاتی که از آن اغلکب
برای اشاره به -مجموعه این مفاهیم استفاده میشود ،مدل
«کماود» است که بهطور خاص در فرض دوم به آن اشکاره

آیا عموم مردم از منظر علمی بیسواد محسوب میشوند؟

پنداشت اشاعه گرا (آمکوزش مابانکه) از ارتااطکار علکم،
تحقیقار بلندمدتی درخصوص دانش علمکی عمکومی دارد.
تحقیقار در خصوص عالقه عموم مردم به آگاهی از علم و
اطالعار علمی که اولین بار طی دهه  50در آمریکا به اجرا
درآمد .از دهه  80در کشورهای متعددی رایکج شکده اسکت.

1. Open days
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روزنامهنگاران و فاقد درکی از مردماند؟ مطالعکار در زمینکه
ارتااطار عمومی علم نشان می دهکد ککه اینگونکه نیسکت:
حدود  80درصد از پژوهشگران فرانسوی گزارش ککرده انکد
که تجربههایی از ترویج علم از طریکق رسکانههکای جمعکی
داشتهاند و نتکایج مشکابهی در تحقیقکی توسک دانکوودی و
اسکککار ]8[ )1982( 1در خصککوص دانشککمندان آمریکککایی
بهدست آمده است .تقریااً یکپنجم مقالکههکایی ککه در 50
سال گذشته بهوسیله روزنامه ایتالیایی کریدالسرا 2در زمینکه
علوم و پزشکی منتشر شده است ،توس کارشناسان علوم و
پزشکی نوشته شدهاند [.]9
بککر اسککاس نظرسککنجی گسککتردهای از دانشککمندان و
روزنامه نگکاران انگلیسکی ،در اوایکل دهکه  90بیشکتر از 25
درصد مقالههای علمی که در مطاوعار چکاپ مکیشکوند از
طککرحهککا ،اطالعیککههککای رسککمی ،اعککالم کشککفیار و
مصاحاههایی حاصکل شکدهانکد ککه توسک پژوهشکگران و
مؤسسههای آنها صورر گرفته است .از آن زمان تا به حال
این درصد افزایش یافته اسکت [ .]3پژوهشکگران اغلکب در
میان پرکارترین کاربران گزارشهای علمی رسانهها هستند،
جایی که قادرند از میان حجم عظیم انتشکارار و مطالعکار
تحقیقاتی در گردش به انتخکاب بپردازنکد .مقالکهای ککه در
نشریه پزشکی معتار نیوانگلنکد بکه چکاپ رسکیده اسکت در
صورتیکه پیش تر در نیویورک تایمز نامی از آن بکرده شکده
باشد شانس استناد بکه آن در ادبیکار علمکی تکا سکه برابکر
افزایش مییابکد [ .]10پدیکداری دانشکمندان در رسکانههکا،
ساختاری هرمی شکل مشابه با آنچه دارد ککه در خصکوص
توزیع سایر منابع و پاداشها در جامعه علمی صادق است.
در ر س این هرم تعداد معدودی از افکراد مشکهور قکرار
دارند که اغلب در مورد مسائل غیررسمی نیز مشارکت دارند
که برندگان جوایز نوبل نمونه معمولی از این گکروهانکد و در
زیر آنها قاعده گستردهای بهصورر پراکنده وجود دارد [.]11
نتایج نشان میدهد که جامعهشناسان علم عالقه کمتری در
مقایسه با سایر رشکتههکا از جملکه روانشناسکی اجتمکاعی،
زبککانشناسککی و مطالعککار رسککانه ،نسککات بککه مشککارکت در

نتایج این تحقیق بهطور پیوسته بهمنظور تقایح عالقه ناچیز
مردم به علم و میزان به شدر پایین سواد علمی و تقاضای
بهاود کمی و کیفی ارتااطار علمی ارائکه شکده بکه عمکوم
مردم مورد استفاده قرار گرفته است .از اوایل دهکه  90ایکن
فرضیهها در زمینههای مختلف مورد انتقاد قکرار گرفتکهانکد.
چنین عنوان شده است که زمان طوالنی اسکت ککه معادلکه
میککان درک عمککومی و توانککایی پاسککخگویی مککردم بککه
پرسش های علمی بحث را به مشاهدار غیرضروری محدود
کرده است که اعتقاد دارد مردم به شیوه دانشمندان حرفهای
استدالل نمکی کننکد .همچنکین پیونکدهای مفکروض میکان
نمایش و ارائه علوم در رسکانههکا ،میکزان دانکش و دیکدگاه
مطلوب در خصوص تحقیق و کاربردهای آن نیز مورد بحث
قرار گرفته است .بهعنکوان مرکال ،درخصکوص بیوفنکاوری،
تحقیقار اخیر میزان قابل تکوجهی بکدبینی و تردیکد حتکی
میان بخشهایی از جمعیت که بیشکتر بکا ارتااطکار علمکی
درگیر است و کامالً از مااحث بیوفناوری که آگاهاند را نشان
داده است [.]5
بهطور کلی بهنظر نمیرسکد ککه مخالفکت بخکشهکای
خاصی از عموم مردم با برخی نوآوریهای فنی-علمی فق
به واسطه کماود اطالعار باشد ،بلککه ایکن پدیکده نیازمنکد
تجزیه و تحلیلی نظاممندتر و دقیقتر اسکت .بکهطکور کلکی
تفکیک میان دانش کارشناسانه و غیرتخصصی نمی تواند به
شکاف اطالعاتی محض میان کارشناسکان و عمکوم مکردم
آنگونه منجر شود که توس مدل «کماود» پیشبینی شکده
است .دانش غیرتخصصی ،دانشی بیاستفاده یا نسکخهای از
لحا کمّی بیاهمیتتر از دانش کارشناسانه نیست بلککه از
لحا کیفی متفاور است .اطالعکار واقعکی تنهکا یککی از
اجککزاء دانککش غیرتخصصککی بککود کککه بککا سککایر عناصککر
(قضاورهای ارزشی ،اعتماد به مؤسسکههکای علمکی ،درک
شخص از توانایی خود در استفاده عملکی از دانکش علمکی)
برای تشکیل مجموعهای به پیچیدگی مهکارر متخصصکان
درمیآمیزد [.]6 ،7
نقش دانشمندان

و دانشمندان چطور؟ آیا آنان واقعاً در این فرایندها جایی
ندارند و منفعالنه کامالً تحت فرمکان شکیوههکای گفتمکانی

1. Dunwoody and Scott
2. Corriere della Sera
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تالشهای علمی است؛

ارتااطار عمومی علم دارند .این بیتوجهی به ارائه و آگاهی
عمومی از علم را با حضور جامعکهشناسکان علکم مکیتکوان
توضیح داد .تا زمانیکه ارتااطار عمومی علم شیوهای مجزا
از علم تلقی شود ،برای آنانی که به تأثیر عوامل اجتماعی بر
فعالیتهای علمی عالقهمندند مسئلهای نکامرتا محسکوب
میشود.

 .4سااطح عامااهپسااند (عمااومی) :بککهعنککوان مرککال
مقالههای علمی چاپ شده در مطاوعکار روزانکه و
«علوم غیرحرفهای» برنامههای مستند تلویزیکون را
دربرمیگیرد .کلویتر و شین در این متون به تصاویر
استعاره ای اشاره داشکته و توجکه ویکژه خکود را بکه
مسائلی از قایل سالمت ،فناوری و اقتصاد معطکوف
کردهاند.

ارتباطات عمومی علم به عنوان ادامه دهنده مباحث علم به
شیوههای دیگر

این نوع از گونهشناسی که ارتااطار علکم را بکهعنکوان
مجموعه پیوستهای از متون با تفاور هایی در درجه و نه در
نوع و در سطوح مختلف ارائه میدهد ،ما را به تجسم نوعی
خ سیر برای ایدههای علمی دعور میکنکد ککه از بافتکار
تفسیری درون جامعه علمی آغاز و با عاور از سطوح میکانی
به بافتار عمومی منتهی میشوند.
6
5
این خ سیر با نظریههایی از نظریه فلک تا التکور در
خصوص تعایر حقایق علمی همساز است .بکهعنکوان مرکال
می توانیم به فرایند پیچیده مورد مطالعکه فلکک ککه از ایکده
عمومی ماهم «خون سفلیسی» 7به معرفکی آزمکایش سکرم
خون برای تشخیص وجکود میککروب سکیفلیس در بکدن و
تعریف تمایز بالینی سیفیلیس می انجامکد ،نکام باکریم .ایکن
نظریه به شدر مشروط ،که با تردیدها و اشتااهار احتمالی
روش شناسانه احاطه شده بود فوری به واقعیتی بکیچکون و
چرا نزد عموم مردم تادیل شکد .فلکک از ایکن مرکال بکرای
نشان دادن مسیر طی شده توس نظریهای علمی -پزشکی
از آنچه او آن را دایره ماهم (جامعه تخصصی) تا آنچه آن را
دایره عوام فهم (عموم مردم) مینامد ،اسکتفاده ککرد .فلکک
گزارشی درباره آزمایش بالینی که توس یکی از متخصصان
برای متخصص دیگری آماده شده بود را با گزارشکی بکرای
یک پزشک عمومی که اطالعار ارائهشده به آن متخصص
را در بر نداشت مورد مقایسه قرار داد .این گزارش؛ گزارشی
واضح ،ساده و قابل توضیح است [.]14

مطالعار علمی در خصوص پنداشت سنتی از ارتااطکار
عمومی علم بسیار منتقدانه است .بهجای تمایز شدید میکان
علم و ترویج آن ،آنان مدل «پیوستگی» 1ارتااطکار علکم را
پیشنهاد میکنند [ .]12 ،13در کنار پیوستگی ،تفکاورهکای
تککدریجی در بافتارهککا و سککاکهککای گونککاگون ارتااطککار/
دریافت در تفسیر ایده های علمی قابل تشخیصاند .کلکویتر
و شین ( ]12[ )1985چهار مرحله اصکلی زیکر را در فراینکد
ارتااطار علمی شناسایی کردند:
2
 .1سطح درونجامعه علمی (تخصصای)  :بکهصکورر
متمایزی غامض ترین سطحی است ککه بکه وسکیله
مقالههای چاپشده در نشریههای علمی تخصصکی
قابل تشخیص است؛
3
 .2سطح بی جامعه علمی و جامعه (نیمهتخصصی) :
شامل متون متنکوعی از مقالکه هکای بکین رشکته ای
منتشره در نشریار بریج از قایل نیچر و ساینس تکا
مقاالر ارائه شده در جلسههای پژوهشگرانی که در
رشته یکسان امکا در حیطکههکای متفکاور فعالیکت
میکنند؛
 .3سااطح آموزشاای :فلککک[ ]14بککا عنککوان «علککم
مرجعگرا» 4از آن یاد میکند ،مرحلهای ککه پیککره
نظری آن توسعه یافته و منسجم است و الگکوی آن
بهعنوان الگویی کامل معرفی شکده اسکت .در ایکن
سطح تأکید بر دیدگاه تکاریخی و ماهیکت تجمیعکی
1. Continuity model
2. Intraspecialist level
3. Interspecialist level
4. Textbook science

5. Fleck
6. Latour
7. Syphilitic blood
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خالصه میکند (شکل  .)1فلک تأکیکد دارد ککه ایکن تالکور
پیشروی دانش در ادامه بر متخصصان نیز تأثیر مکیگکذارد.
قطعیت ،سادگی و صراحت از دانش مردمی نشأر میگیرند.
در اینجاست ککه متخصکص بکه ایکن مجموعکه سکهتکایی
بهعنوان کمال مطلوب دانش ایمان پیدا میکند .بکهواسکطه
سادگی ،صراحت و قطعیت مطلق دانش مردمکی ایمکنتکر،
کمالیافتهتر و یکپارچهتر بهنظر میرسد [ .]14بنابراین گذار
مفهومی علمی از این سطوح گوناگون نمیتواند تنها انتقکال
ساده چیزی از یک بافتار ارتااطی به دیگری توصیف شکود.
هر گام -و این یکی از پیامهای اصلی کتاب فلک محسوب
مکیشککود -تغییکری در آن مفهککوم را دربکردارد .بککه همککین
صورر ،فرایند مشابهی در خصوص شخصیتها و داستانها
در ادبیار ر می دهد .به عنکوان مرکال ،هکیچ یکک از آثکار
اصلی آرتور کانن دویل 2عاارر «خیلی ساده است واتسکون
عزیککز» را در خککود نککدارد .فق ک پککس از تاککدیل داسککتان
«ماجراهای کارآگاه» بکه محصکولی تئکاتری بکود ککه ایکن
عاارر در تصور مردم از شخصیت هولمز صورتی خارجی به
خود گرفت.

نمایش و یا ارائه تخصصی -منظکور چکاپ مقالکههکا در
نشریهها -موقتی و غیرقطعی است .اما زمانی که نظریکهای
به کتابهای درسی راه یابد ،تا حدودی از ایکن خصوصکیار
مارا میشود و به شکل مطلای که بهطور کلی توس جامعه
علمی -پزشکی پذیرفته شده باشد بکه خواننکده ارائکه و بکه
عاارر دیگر به «امری مسلم» تادیل میشود .مرحله بعدی
در این فرایند بکا تفصکیل مشخصکههکای علکم مردمکی ر
میدهد .در اینجا آن «امر مسلم» در فرم نمود عینی ککامالً
محسوسی از واقعیت تجسم می یابد [ .]14در سطح مردمی،
شک ها و سلب مسئولیت هکا از بکین مکی رونکد :تمکایزار و
تفاور های ظریف دانش تخصصکی بکه عاکارار کلیشکهای
موجز و ابتدایی خالصه میشود ،ماننکد اینککه ایکدز ،همکان
اچآی وی 1است :مطالعار روانکاوی «عقکده هکای روانکی»؛
نظریه عصب شناسی که بر اساس آن تقسیم وظکایف میکان
نیمکره های مغز به تضاد شدیدی میان افراد نیمکره راسکت
برتر و افراد نیمکره چ برتر میانجامکد .مسکیر ارتاکاطی از
علم تخصصی تا علم مردمی به این ترتیب میتواند به مانند
قیفی تشایه شود که ریکزهککاریهکا و تفکاورهکای جزئکی
معنایی را از دانشی که از داخلش عاور میکنکد زدوده و آن
را به واقعیاتی ساده ناشی از قطعیکت و بکیچکون و چرایکی

شکل  .1مدل ارتباطات مردمی به شکل زنجیره
1

منبع :بوکی 1998

2

با توجه به این ایده ،مطالعار صورر گرفته بکر اسکاس
مکدل پیوسککتگی توسک جامعککهشناسککان ،سککطح ارتااطککار

عمومی را مرحلکه نهکایی (و گکاهی سرنوشکتسکاز) فراینکد
سادهسازی ،فاصله گرفتن از حوزه تحقیق و تولید واقعیکت و
حقیقت غیرقابلانکاری را در نظر میگیرد که شواهد علمکی

1. HIV

2. Arthur Conan Doyle
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به انواع خاصی از گفتمان سیاسی شااهت داشته باشکد ککه
الاته فق در ظاهر عمومی است .این گفتمان در واقع بکرای
عموم ارائه نشده است بلکه بکرای انتقکال سکریع بکه تعکداد
زیادی از متخصصان در نظکر گرفتکه شکده اسکت .بکه ایکن
منظور از سطح عمومی بهعنوان عرصهای مشترک و جکایی
استفاده میکند که دناال کردن محکدودیتهکای ارتااطکار
تخصصی ضرورتی ندارد .این مزیت سطح عمومی بکهویکژه
در جککایی اهمیککت پیککدا مککیکنککد کککه ارتااطککار بایککد در
بخش هکایی بکا رشکتههکای مختلکف علمکی مکرتا باشکد
(بهعنوان مرال از این دست میتوان به فرضیه مطکرحشکده
در خصککوص انقککراض دایناسککورها کککه مککورد عالقککه
زمینشناسان ،دیرینهشناسان و آمارگران است ،اشاره کرد) با
گروههای مختلفی از کنشگران ارتااط پیدا میکند .در اواخر
قرن نوزدهم ،پاستور در تالش برای قانونی ککردن واکسکن
سیاه زخم و بهطور کلی این ایده که با مایکهککوبی مناسکب
میتوان از عامل عفونی بیماریها جلوگیری ککرد ،ایکن بکه
معنای پاسخگویی همزمان به فیزیولوژیسکتهکا ،پزشککان،
دامپزشکان و کشاورزان بود .این مأموریت دشوار با آزمایش
عمومی که در سال  1881در مزرعهای به اجکرا درآمکد ککه
گاو های واکسینهشده و واکسکینهنشکده در مقابکل چشکمان
صدها نفکر از جملکه خارنگکاران روزنامکههکای فرانسکوی و
خارجی به سیاهزخم آلوده شده بودند.
ارتااطار در سطح عمومی ،فیزیولوژیسکت فرانسکوی را
قادر ساخت تکا مسکائل نظکری نامشکخص را بکا تأکیکد بکر
اقکدامهککای عملککی (از اهمیککت زیککاد برخککی از گککروههککا در
مخاطاانش ،بهعنوان مرال کشاورزان و سیاستمداران) ماننکد
اثربخشی و ارزانبودن روش او ،اجرایی کند .عالوه بر ایکن،
از دیرباز ایمنسازی و اقدامهای مربوط به آن برای فرهنگ
غیرحرفهای دهقانی آشنا بوده است [.]21
در سال  ،1919انیشتین توانسکت بکهطکور همزمکان بکا
مصاحاهها و نوشتن مقالهها در خصوص نظریه نسایت خود،
از طریککق مطاوعککار عمککومی بککا مخاطاککان مختلککف
(فیزیکدانان ،ستارهشناسان ،ریاضیدانان) سخن بگوید [.]19

را تشکیل می دهنکد [ .]15بکه بیکان وایتلکی [،)1985( ]16
هرچه بافتار تحقیق از بافتار پنداشت از لحا زبانی ،قکدرر
فکری و سطوح مهارتی مجزاتر شود ،ارائکه ککاری قطعکی،
معتار و بافت زدوده شکده از وضکعیت محصکولش آسکانتکر
است .مدل پیوستگی میتواند بهعنوان چهکارچوب سکنجش
مفیدی محسوب شود تا جایی که قادر اسکت بکه نکوعی بکه
توصیف جریان ایدئال ارتااطار در شرای معمکول بپکردازد.
اگرچه در شرای معمول بهنظر میرسکد ارتااطکار عمکومی
قادر به اجرای نقشی پیچیدهتر است ،بهعنکوان مرکال جلکب
توجه سیاستگذاران بهطور گسترده به موضوعهای علمی و
در نتیجه جامعه علمی .همانگونه ککه در مکورد ککمخکونی
سلولهای خونی در آمریکا اتفاق افتاد [ .]17در ایکن حالکت
میتوانیم از «انحراف» در سطح عمومی صحات کرد چراکه
گفتمان مسیرمعمول را دناال نکرده بلکه مسکتقیم از سکطح
عمومی عاور و سپس حوزه های تخصصکی را تحکت تکأثیر
قرار میدهد .اهمیت جذابیت داشتن بکرای مکردم در مکوارد
خاصی از تغییر بحکث یکا الگکو بکه اشککال مختلفکی مکورد
گمانه زنی و مطالعه قرار گرفته است [ .]18بهعنوان مرال در
پوشککش گسککترده و احساسککی سککال  1919روزنامککههککا در
خصوص مشاهدار کسوفی که به تأیید نظریه نسایت عکام
انیشتین انجامید تیتر روزنامه تایمز به این صورر درج شکد:
«انقالب در علم» :نظریه جدید جهان :ایکده هکای نیوتکونی
منحل شد» ،این موضوع نقشی حیکاتی در حکل مسکئله بکه
صورر عمومی داشت که هنوز در محافل تخصصکی مکورد
مااحرککه قککرار مککیگرفککت [ .]19پیشککتر بککه نحککوه اسککتفاده
دانشمندان از اطالعار و تصاویری که در سطح عمکومی در
گردشاند اشاره شکده اسکت .کلکویتر و شکین (]12[ )1985
نشان دادنکد چطکور متخصصکان از اسکتعارهای (مورچکه در
مارپیچ) که در اصل در متون علم عمومی مورد استفاده قرار
گرفته بود برای توضیح حرکت براونی ذرار استفاده کردند.
حدود یکسوم پژوهشگرانی که در مااحرار مرتا با رابطه
میان انقراض جمعی دایناسورها و برخورد شکهاب سکنگ بکا
زمین – بحث دیگری با پژواک عمومی گسترده– مشارکت
داشتند ،عنوان کردند که از رسانههای جمعی در مورد تاییکد
فرضیار شنیده اند [ .]20چنکین اسکتدالل شکده اسکت ککه
گفتمان علمی در سطح عمومی ممکن است در برخی موارد
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 .2ی رویه جایگزی  ،که نشکان دهنکده انحکراف بکه
سطح عمومی است به طوری ککه ارتاکاط عمکومی
نقش شفافتر و حتی برجستهتری را در مقایسکه بکا
بحثهای تخصصی بهدست میآورند.
 .3تفاور های عمده رسمی و قابل توجهی بین این دو
رویه وجود دارد .در سطح رسمی ،زمانی ککه حالکت
عمومی سازی فعال می شکود (بکه صکورر عمکومی
در می آید) ،مشکالر علمکی در جایگکاهی ککه بکه
صراحت به ارتااط علمی اختصکاص داده مکیشکوند
بهطور پیوسته در معرض بررسکی قکرار مکیگیرنکد:
مجله های علمی پرطرفکدار و صکفحه هکای علمکی
روزنامه ها .قرار دادن مفاهیم علمی در ایکن اشککال
رسانهای به آنها مشروعیت میبخشد و اعتاار آنها را
افزایش میدهد .واضحترین مرال متوس اندازه یک
مککوزه اسککت :نمککایش آثککار علمککی در یککک مککوزه،
خودبهخود به ارائه شرایطی از بیقاعکدگی واقعیکت
تمایل دارد [.]23

دانشککمندان معتقدنککد تخریککب الیککه اوزون بککه دلیککل
سیافسی 1است؛ تصویری که بهطکور گسکترده از سکورا
الیه اوزون بهدست آمده ،بهواقع وسیلهای مؤثر است ککه از
طریق آن به پژوهشکگران ،سیاسکتمداران ،فعکاالن محکی
زیست و افکار عمومی در خصوص اضطراری بودن وضعیت
اخطار داده میشود .توافق عمومی بهدست آمده با پروتککل
مونترال در سال  1987که شامل توافقنامههای بکینالمللکی
برای کاهش انتشار سی اف سی ککه عامکل تخریکب الیکه
اوزون است و به طور غیرمستقیم شرای جناهای از دانش را
تقویت کرد که هنوز با دقت زیادی مورد بحث متخصصکان
است [.]22
هنگامی که بخش جدیدی از تحقیق در حال ایجکاد یکا
ترایت است -همانطکور ککه در مطالعکار اقلیمکی و علکوم
اعصاب در دهه های گذشکته اتفکاق افتکاده اسکت -عرصکه
عمومی مهم و حیاتی است ،اگر پژوهشگران بتوانند در میان
رشته های مختلف ارتااط برقرار کننکد .برقکراری ارتاکاط در
بین عموم ،نهتنها دانشمندان را قادر به بحث و گفکتوگکو-
هرچند غیرمستقیم -بین خودشان (همانطور که فلک اشاره
میکند) می سازد ،بلکه به رسمیت شناختن و ایجکاد هویکت
مشترک از لحا منافع و روشهای پژوهشی میشود و بکه
این ترتیب ،اساس و پایهای برای نهادینهسازی بخش خکود
فراهم می کند .بنابراین ،در مکوارد انحکراف ،فراینکد ارتاکاط
علمی باید بسیار پیچیدهتر نمایش داده شود .در این شرای ،
گفتمان عمومی علم بهسادگی چیزی را دریافت نمیکند که
از طریق سطوح قالی گزینش میشود ،اما ممکن است خود
را در مرکز تغییر و تحول (پویایی) تولید علمکی قکرار دهکد.
بهطور کلی ،وقتی صحات از ارتااط عمومی علم می شود ما
دست کم به دو چیز متفاور اشاره میکنیم:
 .1ی رویه معماولی ،بکا توافکق طکرفین و عکاری از
مشکل که به اندازه ککافی توسک مکدل پیوسکتگی
توصیف شده است – با وجود مفاهیم ایکدئولوژیکی
آن ،عمومیشدن یک اصطالح مناسکب بکرای ایکن
روند است؛

زمانی که انحرافی اتفاق میافتد ،مشکالر علمی بیشتر
در درون رسککانههککای عمککومی ماننککد بخککشهککای خاککری
روزنامه ها و اخاار تلویزیون ظاهر میشکوند .حقکایق علمکی
مانند شاکهای از بازیگران حرفهای و سکازمانی ککه اطکراف
آنها وجود دارد ،ممکن است بهعنوان مدل پیوستگی در نظر
گرفته شود ،اگرچه ممکن است آنها نیز توسک گکروههکای
اجتماعی و به منظور اهدافشان حل شوند یا از بین بروند یکا
به سادگی دستکاری شوند .این مدل لزوماً تدریجی نیست؛
با این معنا که میتواند به سمت سطوح تخصصی گسکترش
پیدا کند .در این شرای  ،بازیگران اجتماعی خکارج از جامعکه
پژوهشی مانند فعاالن یا نمایندگان انجمن های مربکوط بکه
بیماران ممکن است نقکش برجسکتهای در تعریکف حقکایق
علمی بازی کنند ،مانند مطالعه موردی که در خصوص ایکدز
صورر گرفت [.]24 ،25
مطالعه گفتمان علمی عمومی در موارد انحراف ،امککان
در نظر گرفتن «تعداد موقعیت هکای ایجکاد و تولیکد دانکش
علمی» را فراهم می آورد [ .]26همچنین نقش پیچیدهتکری
برای عموم قائل میشود ،افرادی که به مکدل قیکف تمایکل
دارند نقشی نکهچنکدان فراتکر از منکابعی منفعکل از حمایکت

 .1کلروفلوئوروکربن ماادهاا شایمیایی اسات کاه باعاح ناابودا الیاه اوزون
میشود.)CFC( ،
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عمومی علم احتماالً ناشی از انتظارار ترویجی از ارتااطکار
می باشد که در واقع اجراکننده فرایندهای انحرافیانکد .ایکن
فرایندها در راستای نظمبخشیدن به مااحث علمکی بکهککار
گرفته میشوند و برعکس.
در جامعه علمی بین نهادینه کردن انحراف ،تنش وجود
دارد -کشش به اعمال عرف عمومی (عمومیسکازی) -بکه
منظور جلوگیری از سوء استفاده غیرقابل کنترل و دفاع از آن
بهعنکوان نکوعی از خکروج اضکطراری در شکرای خکاص و
بهعنوان یک مناع بالقوه تغییرار علمی و نوآوری.

خارجی برایشان قائل شود .یک نظریه یا یافته علمی ممکن
است از وضعیت و اسکتحکام متفکاوتی در سکطوح مختلکف
ارتااطار برخوردار باشد .بدینشککل اگرچکه نظریکه انفجکار
بزرگ در حیطه تخصصکی بکا شکک و تردیکداتی از جانکب
متخصصان روبهرو شده است اما میتواند در حیطه عمکومی
بیانگر منشاء عالم باشد .در حالی که انحراف ممککن اسکت
فرصککتی بککرای فککرار از قککوانین و محککدودیتهککای فراینککد
عمومیشدن باشد اما اغلب جامعه علمی یا سکوءظن بکه آن
مینگرد .هنگامی که مشکالر علمی وارد عرصکه عمکومی
میشوند ،برخکی از موقعیکتهکایی را ککه مکیتوانسکتند در
ساختار ترویجکی ماننکد مجکالر علمکی یکا بخکش علمکی
روزنامهها داشته باشند را از دست میدهند.
آنها ممکن است ،بکهعنکوان مرکال ،دسکتخوش سلسکله
مشکالتی شوند یا به مانند سایر مسائل عکامالمنفعکه تحکت
تأثیر جریان زندگی قرار گیرند.عالوه بر ایکن ،آنهکا احتمکاالً
میتواننکد توسک بکازیگران خکارج از جامعکه علمکی ماننکد
روزنامهنگکاران ،سیاسکتگکذاران یکا رهاکران جنکاشهکا و
انجمنها دستکاری شده و به عرصه عمومی ارائه شوند.
ایککن موضککوع بیککانگر چرایککی تککالشهککای روزافککزون
دانشمندان برای افزایش کنترل خکود بکر ارتاکاط بکا عمکوم
است .مؤسسههای علمی سکمینارهایی را در ایکن زمینکههکا
برگزار میکنند و روزنامهنگاران را برای شرکت در دورههای
کوتککاه سککمینارهای «زنککدگی آزمایشککگاهی زنککده» دعککور
میکند؛ پژوهشگران جزوههایی را برای کمک به همککاران
خود در مورد نحوه اداره رسانهها مینویسند.
در حال حاضر مؤسسههای تحقیقاتی بیشترین اسکتفاده
را از دفاتر رواب عمومی و دستگاههای مشابه میکنند ،ککه
نه فق از امکان انحراف جلوگیری کنند (که ممککن اسکت
رسیدن به آن مشکل باشد) ،بلککه بکرای گسکترش کنتکرل
جامعککه علمککی بککر شککناخت بحککرانهککا و نیککز فعککالسککازی
فرایندهای انحراف است ،به طوریککه دومکی را مکیتکوان
مورد انتقاد قرار داد .گاهی اوقار دانشمندان خکود را درگیکر
انحراف می کنند (ارتااطار عمومی بهعنکوان فراینکدی ککه
بهواسطه آن حقیقتی علمی شکل میگیرد) ،اما آن را (انتشار
دانش علمی با هدف آموزشی) در قالب فعالیتهای ترویجی
پنهان مکیکننکد .اکرکر اختالفکار دربکاره بحکث ارتااطکار

آیا میتوان دانش را انتقال داد؟
آیا مردم و رسانههکا در انعککاس اولیکه ارتااطکار علکم
مشکل دارند -علم به تازگی در این زمینه با مشکل روبهرو
شده است [ ،]27[ ]7ارتااطار بکهعنکوان یکک مفهکوم ،تکا
کنون ،بهندرر با مشکل مواجه شده است .بیشتر مشککالر
ایدئولوژی ارتااطار علکم اساسکاً در انتقکال مفهکوم ارتاکاط
است .حداقل در  60سال ،چنین مفهومی ،پارادایم غالکب در
توصیف ارتااطار  -برای پژوهشگران ،متخصصان و افکراد
غیرمتخصص -بهعنوان فرایندی که با موضوع انتقال دانش
یا مجموعهای از موضوعها و انتقال اطالعکار بکه گروهکی
دیگر با مشکل روبهرو است.
استفاده گسکترده و نامناسکب از کلمکار کلیکدی ماننکد
«تصور»« ،جریان»« ،تحریکف» و «هکدف» هنگکام بحکث
درباره ارتااطار نشاندهنده قدرر فراگیر این استعارههکا در
انتقال اطالعار است .در این مفهوم ،ارتااط موفقیتآمیز در
انتقال اطالعار بهدست آمده از یک طرف به طکرف دیگکر
تعریف شده است؛ بهعنوان مرال ،آغاز ارتااطار عمکومی در
زمینه ژنتیک در صورتی میتواند موفقیکتآمیکز باشکد ،ککه
بخشی از دانش موجود در جامعه علمکی در خصکوص ایکن
موضوع به عنوان هدف عمومی خاص استفاده شود.
این مفهوم از جمله زمینههایی است که امککان انتقکال
دانش بدون تغییر قابل مالحظهای را داراست ،به طوری که
ما میتوانیم به سادگی از جامعه علمی ایده بگیکریم و آن را
به عموم مردم انتقال دهیم؛ و دانش در زمینههای مختلکف،
منجر به نگرشها و رفتارهای مشابه خواهد شکد .از ابتکدای
دهه  ،1950مطالعار زیادی در زمینه ارتااطار -و بکهویکژه
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ایدههای عمومی در خصوص دگردیسی و تغییر شکل جزئی
انسانها تاریخچه طوالنیتری داشته اسکت همانگونکه ککه
بهعنوان مرال بهوسیله رماننویس معروف فرانسکوی امیکل
زوال 3عنوان شد 30 -سکال قاکل از کشکف مجکدد قکوانین
وراثت ماندل -4وراثت درست مرل نیکروی گکرانش قکوانین
خود را دارد [ .]33 ،34درک ارتااطار علم خارج از اسکتعاره
انتقال بهمنظور بررسی تعامالر متعدد گفتمان تخصصکی و
عمومی می تواند مفید باشد .به این ترتیب ارتااطار ممککن
است بهجای یک انتقال سکاده بکه صکورر مکدار کوتکاه یکا
5
متقابل که تحت شرای خاص و با تمرکز بر «اشیا مرزی»
(بهعنوان مرال ژن ،دی ان ای ،بیکگبنکگ ،ایکدز) و ماننکد
تقاطع میان سطوح تخصصی و عمومی عمل میکند ،میکان
آن گفتمانها مشاهده شود.
چنین مواردی برقراری ارتااط بکدون نیکاز بکه اجمکاع را
فراهم میسازد ،زیرا ممکن است شئ به شیوههکایی ککامالً
متفاور در گونه های مختلفی از گفتمان هکا تفسکیر شکده و
مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین «ژن» میتواند بکه عنکوان
یک شئ مرزی دیده شود ،برچسای (نشانی) ککه در هکر دو
بافتار تخصصی و عمومی میتواند مورد استفاده قرار گیرد و
هرچند به شیوههای متفاور در مکالمهای آزمایشگاهی و در
یک آگهی تالیغاتی خودرو ترجمه شده باشد ،در نتیجه زبانی
مشترک فراهم آورد.
یک مدل ارتااطار علمی به عنوان گفتوگوی دوطرفه،
نشان میدهد ارتااطار نهفق بکه عنکوان یکک علکت -بکه
عنوان مرال از تغییر در نظرار و نگرش در میان مکردم بکه
دلیل انتقال برخی از نتایج یا ایدهها -بلکه به عنوان نتیجکه
تغییر در هر دو نوع گفتمان ،اشتراکاتی را بهوجکود مکیآورد.
منطقی است که فرض کنیم که ،هنگکامی ککه یکک مکدل
شکل گرفت ،این اشتراک ،تاادل گفتمکانهکای مختلکف را
تشویق میکند و خود را در حالت بازگشتی تقویت میکند.
یکی دیگر از مزایا را میتوان در مدل بازنگری دیکدگاه
ارتااطار بهعنوان یک فرایند و نه بهعنوان نقطکه عزیمکت
ارائه کرد.

ارتااط جمعی -بعضی از عناصر کلیدی انتقکال اطالعکار را
به چالش کشیدند .مطالعار نشکان مکیدهکد ،میکان مکوارد
متعدد ،که انواع مختلف گزینش میتواند بکه انتقکال فراینکد
انتخابی کمک کنکد .گکزینشهکا شکامل ادراک انتخکابی از
پیام های رسانهای ،انگیزههای قالی و نگرشهای بهداشکت
و رسانهها و واسطههای ارتااطی مانند رهاران فکری است.
در دو دهه گذشته در حوزه ارتااطار علمی به لحا تجربی
و نظری ،ایدههایی در خصوص انتقال اطالعار (ارتااطکار)
و دیدگاههای انتقادی به چشم میخورد .فهرسکت ضکروری
انتخابشده فرایند ارتااط شامل:
 .1غیرخطی بودن فرایند ارتااطکار؛ ارتاکاط علمکی در
زمینههای تخصصی یکا غیکر تخصصکی (عمکومی)
[]28 ،29 ،30 ،31؛
 .2فقدان پذیرش ارتااطار علمی بهعنوان یک فراینکد
منفعککل ،بلکککه مجموعککه کککاملی از فراینککدهای
تحولپذیر فعال که مکیتوانکد روی مااحکث اصکلی
علمی تأثیر بگذارد []25[ ]6 ،7؛
 .3ارائه تخصصی از نظریههای علمکی و نتکایج (مناکع
انتقال در پارادایم سنتی) نمیتوانکد از نمکایشهکای
ترویجی جدا شکود (هکدف انتقکال) ،بکا وجکود ایکن
واقعیت که تمایز بکین دو شککل از نمکایش اغلکب
توس بازیگران خاص [ ]13استفاده میشود؛
 .4فرایند ارتااطار علمی میتوانکد بکهعنکوان سکطوح
توصیفی نتایج مستمر انتقال از یک سطح بکه یکک
سطح دیگر ،نفوذ بلو یافتهای را به دیگکران ارائکه
دهد [.]28 ،30 ،31[ ]12 ،13
همچنین چند نشکانه وجکود دارد ککه گفتمکان عمکومی
درباره بسیاری از مسائل علمکی بکهعنکوان نسکخه گکزینش
1
شده ای از گفتمان تخصصی مطرح نشده است .جان تورنی
[ )1998( ]32در تحقیقار ژنتیک در فرهنگ عمومی نشان
داد که دستاوردهای کلیدی برنامه های تحقیقکاتی از جملکه
کشف ساختار دی ان ای توس واتسون و کریک 2نتوانستند
توجه رسانههای عمومی را به خود جلب کنند .از سوی دیگر

3. Emile Zola
4. Mendel
5. Boundary Objects

1. Jon Turney
2. Watson and Crick
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کارشناسان را مجاور میکنند تا درباره علت آسکیبشناسکی
خاصی دوباره فکر کنند (بازاندیشی کنند) [.]35
این اشکال به عنوان یک تغییر عمده نه فق با توجه به
مککدل کماککود ،بلکککه همچنککین بککا توجککه بککه انتقادهککای
جامعه شناختی از آن ،تفسیر شده است .طاکق گفتکه ککالون
( ،]36[ )1999برای مرال نسکخه انتقکادی درک عمکومی از
علم  -بازتابی از گزینه گفتمان (گفتو گکو) اسکت – تغییکر
اولویت از «آموزش سواد علمی عمومی» به نیاز و حق مردم
برای شرکت در گفت وگو ،بر این فکرض اسکتوار اسکت ککه
مردم غیرمتخصص دارای دانش و صکالحیتهکاییانکد ککه
دانشمندان و متخصصان را تقویت و تکمیل مکیکننکد« .بکا
این حال ،هر دو مدل به عنوان یک وسواس (تردیکد) رایکج
به اشتراک گذاشته میشوند».
[مدل اول] ،به شکیوه مکؤثر و [مکدل دوم] ،در شکیوهای
مالیمتر ،عملیتکر ،صکالحیت مکردم غیرمتخصکص بکرای
مشارکت در تولید هر نوع دانشی را انکار میکند :آنچه ککه
اصطالح «علمی را تأیید میکند» [ .]36بر ایکن اسکاس بکه
مدل دیگری برای تولید مشترک دانش نیاز داریم که در آن
غیرمتخصصان و دانش محلی بتوانند در طرحهای آموزشکی
مناسب حضور داشته باشند (مانند مدل کماکود) و نکه یکک
عنصر اضافی که به سادگی تخصص حرفهای را غنی سکازد
(مانند مدل انتقادی -گفتمانی) ،بلکه برای تولید دانش خود
ضروری است .کارشناس و دانش غیرتخصصی معمکوالً بکه
صورر مستقل در زمینههای جداگانکه تولیکد نمکیشکود تکا
بعدها با یککدیگر روبکهرو شکوند .بلککه آنهکا از فراینکدهای
مشککترک منتهککی بککه «اجتماعککار مشککترک» کککه در آن
متخصصان و غیرمتخصصان مکیتواننکد در تعامکل باشکند،
حاصل میشود [.]37
آیا تغییر وازگان کلیدی در حقیقکت بازتکابی از تغییکر در
عمل و درک ارتااطار علمی است؟ یا اینکه – همکانطکور
که برخی از پژوهشگران پیشکنهاد ککردهانکد  -در بسکیاری
موارد دوباره ظهور مدل سکنتی ،کماکود در پوششکی جدیکد
است؟ [.]38 ،39
این تغییکرار چگونکه تغییکر نقکش ارتااطکار علمکی را
بازتعریف میکنند؟ کدامیک از مدلهای نظری بهتکرین راه
برای کمک به تفسیر این سناریوی در حال تغییر است؟ یکا،

از کمبود تا گفتوگو ،از گفتوگو تا مشاارکت -و
فراتر از آن؟
طی دهه گذشته با وجکود تکالشهکای ارتاکاطی قابکل
مالحظه ،نگرانی عمومی نسات بکه مسکائل خکاص علکم و
فنککاوری قابککل مالحظککهای ادامککه داشککت .رشککد تقاضککای
شهروندان برای دخالت در چنین مسکائلی و نمونکههکایی از
کارشناسیهای غیرتخصصی که بکه طکور فعکال در شککل
دادن دستورالعملهای تحقیقاتی در زمینههایی مانند زیست
پزشکی به کار خود ادامه میدهند ،منجر به بازتعریف معنای
ارتااط عمومی علم در عرصههای مختلف شکده اسکت .بکه
عنوان مرال ،در سال  2000یک گزارش از مجلکس اعیکان
انگلستان محدودیتهای ارتااطار علمی را بر اساس رابطکه
پدر و مادر ،رواب باال بکه پکایین ،روابک عمکومی علمکی-
عمومی پدید آورد و «مکدل جدیکدی بکرای گفکتوگکو» را
تشخیص داد .در سال  2002کمیته درک عمومی علکم ککه
در سال  1985توس انجمن سکلطنتی و دیگکر مؤسسکههکا
برای حمایت از فعالیتهای آگاهی عمومی راهانکدازی شکد،
توس بنیانگذاران خود خاتمه یافت ،به این نتیجکه رسکیدند
که «رویکرد باال به پایین که در حال حاضکر نمونکه کمیتکه
درک عمومی علم ،دیگر مناسب برنامههکای گسکتردهتکری
نیست که ارتااطار علمی در حکال حاضکر بکه آن پرداختکه
است» .در بسیاری از کشورها و در سراسر اروپا ،برنامههکای
بودجه و اسناد سیاستی ،واژگان کلیدی خکود را از «آگکاهی
عمومی از علم» به «درگیر کردن شهروندان» تغییر دادنکد؛
از «ارتااط» تا «گفتوگو»؛ از «علم و جامعه» تکا «علکم در
جامعه».
ابتکککار تککرویج در ثمراتککی اسککت کککه هککدفش ایجککاد
انگیککزههککای عمککومی در ورودیهککای علککم و فنککاوری و
تصمیم گیری در مورد مسائل مربوط به علم و فناوری است.
مفهوم «مشارکت در تولید دانش» توس دانشکمندان بکرای
توصککیف اشکککال مشککارکت غیرمتخصصککان در تعریککف و
رتاه بندی دانش علمی ارائه شده است  -ماننکد زمکانی ککه
سازمانهای فعال در حوزه بیماری در تعریکف اولویکتهکای
تحقیقار پزشکی مشارکت میکنند یا زمانی که شکهروندان
جمعآوری دادههای اپیدمیولوژیک را جمعآوری میکنند ککه
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فشار در راستای خصوصکیسکازی و ککاالییشکدن دانکش،
دسترسککی آزاد و بککه اشککتراک گذاشککتن نتککایج تحقیقککار و
درخواستهای شهروندان برای دخالت بیشتر بسکتگی دارد.
همه اینها ،استفاده از یک مدل ارتااطی علمی واحد را برای
انواع وضعیت /تخصصی /عمومی ،غیرقابل قاکول مکیدانکد
جدول  ،1سه مکدل کلیکدی تعامکل متخصکص /عمکومی-
کماود ،6گفتوگو و مشارکت -7همکراه بکا دیکدگاه آنهکا در
زمینه ارتااطار و زمینههای گسکترده ایکدئولوژیک را بیکان
میکند .این مدلها باید به عنوان انواع ایدئال در نظر گرفته
شود ،نه به عنوان دستههای متضاد منحصر بکه فکرد .اکرکر
موقعیتهای ارتااطی باید با ترکیای از این سه مدل در نظر
گرفته شود .در این چهارچوب ،به مکدل کماکود بایکد توجکه
شود :به طور پیشفرض« ،صفر درجه» فراینکدهای تعامکل
متخصص /عمومی فراهم میشود .بکه همکین دلیکل مهکم
است که جناههای مختلف این مدل را تشخیص دهکیم .در
حالی که مواردی قوی برای کاهش انتظارار وجود دارد که
شک عمومی میتواند با تزریکق دانکش بکر آن غلاکه کنکد،
دیدگاه انتقال از بکاال بکه پکایین ،انتقکال از طریکق نماینکده
مناسب برای توصیف شرایطی باشد که مشخص شده است.
در موضوع های علمی ،سطح بسیج عمومی به دلیکل پکایین
بودن نسای مشارکت مردم کم است.

بنا به نظر محقق دیگری« ،چگونه مدل کماود مرده است؟
[.»]38
برای پاسخ دادن به این سوالها ،پیشنهاد میکنیم ابتدا
بایککد بککه مسککائل زمینککه توجککه کنککیم .یکککی از درسهککای
«چرخش جامعهشناختی» مطالعار ارتااطار علم این اسکت
که ارتااط عمومی علم را نمیتوان در خأل درک کرد .بلککه
باید آن را همیشه نه تنهکا در تعامکل متخصکص /شکهروند،
بلکه در چهارچوب گستردهتر از علم در جامعه مشاهده کرد.
این توصیه به ظاهر ساده پیامدهای مهمکی دارد .یککی
این است که ما نمکیتکوانیم بکه طکور مسکتقیم مکدلهکای
ارتااطار علمی را به ککار باکریم (از قایکل انتشکار مفکاهیم
عمومی در ارتااطار علمی) ،که به طور عمده در بافتار علم
بهوسیله چند نهاد نساتاً دولتکی ،مشکخص شکده بکا روابک
فراگیر با بازارها ،چشکمانکداز جهکانی ککه از طریکق روابک
عمومی قدرتمند انجام میشود (که برای پژوهشگران درک
عمومی علم [ . ]40عکالوه بکر ایکن ،علکم معاصکر بکه طکور
فزایندهای به چالش بکین تولیدکننکدگان و ککاربران دانکش
میپکردازد ککه بکر مانکای انتشکار ،کماکود ،انتقکال دیکدگاه
ارتااطار علمی متمرکز است ،شرکتها ،سازمانهای محی
زیستی و بیماران ،گروههایی که بهعنوان منابع مشروعیت و
ارائهدهنده ارتااطار علمی تأسیس شدند.
یکی از ویژگیهای علکم معاصکر در بافکت جامعکه ذاتکاً
ناهماهنگی و تفکیک است :ارتااطار بکرای همکاهنگی بکه

چهارچوب مدل چندبعدي از ارتباطات علم []38
نسخههاي غالب

مدل ارتباطات

تأکید

انتقال همتان فهم یک
طرفه و یک باره

محتوا

کمبود

رویکرد مذاکره مشورتی
دوسویه

محتوا

گفتوگو

بحح در مورد پیامدهاا
تحقیق

همکارا تولید دانش،
انحراف چندجهته بیانتها

محتوا و زمینه

مشارکت

ت یین اهداف ،تنظیم
دستورکار تحقیق

ارتباطات علم

با گذشت زمان ،تعامل عمومی /تخصصی بکا توجکه بکه
موضوع خاص ممکن است در تمام مدلها و ترکیاار آنهکا
در جریان باشد :به عنوان مرال ،یک موضوع در حال ظهور،
مانند فناوری نانو ،ممکن است خود را متعلق به مدل کماود

اهداف

زمینههاي ایدئولوژیک

انتقال دانش

علمگرایی /تکنوکراسی/
گفتمان علم اقتصاد
فرهنگ مسئولیت
اجتماعی
علم مدنی دموکراسی

بداند مانند ارتااطار در مراحکل ابتکدایی ،و بعکد از موضکوع
مشورر یا بسیج عمومی قرار بگیرد .دانکش تولیکد شکده در
یک پاتولوژی ژنتیکی نادر در مواجهه شکدید متقابکل میکان
متخصصککان و غیرکارشناسککان ممکککن اسککت متمرکککز بککر
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کماود ماننکد مکدل ارتاکاطی) ،تکرویج گفکتوگکو /شکرای
مشارکتی؛ شهروندان ممکن است در یک گفت وگکو /مکدل
مشارکتی) به تنزل در حکوزه کماکود و موضکوعی ککه آنهکا
عالقه کمتری به مشارکت کردن دارند ،یا در جایی که آنهکا
احساس راحتی میکنند که نقش خود را به تماشاگران شکاه
منفعل دانش به عنوان راههایی توس کارشناسان برای سود
فرهنگی خود ،قدردانی از زیاکاییشکناختی و یکا سکرگرمی،
تنزل دهند .در اینجا ،فار از اینککه ککدام مکدل ارتااطکار
علمی بهتر است ،برای تعامالر عمومی -تخصصکی ،یککی
از پرسشهای کلیدی جامعهشناختی این است ککه «در چکه
شرایطی اشککال مختلکف ارتااطکار عمکومی علکم ظهکور
میکنکد؟» در حکالیککه تجزیکه و تحلیکل دقیکق از چنکین
شرایطی نیاز به روش خاص خود دارد ،به طکوریککه یکک
فهرست اولیه میتواند در اصل شامل موارد زیر باشد:
 .1درجهای از اهمیت عمومی موضوع علمی خاص؛
 .2سطح بسیج عمومی در مورد آن و مسائل مربوطه؛
 .3دیدگاه و اعتاکار مؤسسکههکای علمکی و بکازیگران
درگیر؛
 .4درجهای از اختالف در میان متخصصکان علکوم بکه
صورتی که توس عموم مردم ادراک شده است؛
 .5درجهای از نهادینهسازی و ثاار مرزهکای حرفکهای
در زمینه علوم مورد عالقه؛
 .6درجککهای از اجمککاع اجتمککاعی درخصککوص بافتککار
سیاسی و فرهنگی فراگیر مسائل علمی.

ارتااطار ماتنی بر مدل کماود شود .مطالعار نشان میدهد
که ارتااط بین افزایش اهمیت عمومی یک موضکوع علمکی
خاص  -یکا حتکی در سکطح دانکش  -افکزایش نگرانکی در
بخشی از جامعه ممکن است شایه «نوک کوه یخی» باشکد
که به درک تغییر شرای و وضکعیت مکیانجامکد [.]41[ ]5
انطاککاق بککین الگوهککای ارتاککاطی و اهککداف و زمینککههککای
ایدئولوژیک مستلزم توجه ویژهای است ،زیرا این امر ممکن
است به تشریح اینکه چرا مؤسسههایی مانند کمیسیون اروپا
در تطابق با ادعای خودشان برای مشارکت عمومی در علکم
و فناوری با مشکالتی مواجه شدهاند ،منکتج شکود .رویککرد
مشککارکتی و همکککاری بککرای ارتاککاط علمککی بککا تأکیککد بککر
تکنوکراسی و سخنرانی در مورد اقتصاد دانکش ککه اسکاس
بسیاری از استراتژیهای سیاسکت اتحادیکه اروپکا در زمینکه
تحقیقار را تشکیل میدهد ،دشوار به نظکر مکیرسکد ،زیکرا
نساتاً خود را به استراتژیهکای ارتاکاطی سکنتیتکر و مکدل
کماود -تادیل میکند [.]38
بر خالف ساختار مدل کماود ،مشارکت نیکز بکر اسکاس
تعریف ،چند جهت ،باز و به طور بالقوه در معکرض تعکارض
است .بخشی از نگرانی ها برای این نامحدود بکودن ممککن
است به عنوان عامکل کلیکدی در نظکر گرفتکه شکده بکرای
شرای وسوسهبرانگیز در بخشی از سازمانهای تحقیقاتی و
سایر نهادها ،برای مهار مشارکت عمومی بیپکروا از طریکق
ابتکارهای رسمی ،گفتمان صریح و مشارکت در اجرای مدل
کماود در نظر گرفته شوند.
به طور کلی ،تنش مکداوم بکین ایجکاد شکرای کماکود
ارتااطار برای مشارکت و برگرداندن ارتااطار بکرای مکدل
کماود با گروهها و نهادهای دولتی وجود دارد ککه بکه طکور
عمومی تالش میکنند تعریف ارتااطی خود را از وضعیت -
کماود ،گفتوگو و یکا شکاه مشکارکت -القکا کننکد .سکطح
متقارنی از ارتااطار علمی را میتوان تصور کرد ،ککه در آن
بککازیگران بککه طککور پیوسککته مشککغول تعریککف (در شکککل
مشارکتی ،گفتوگو و یا مدل کماود) ساختار تعامل خکود در
یک مسئله خاصاند.
الگوی ارتااطی نیز لزوماً نااید با اهکداف و منکافع یکک
گککروه خاصککی از بککازیگران همپوشککانی داشککته باشککد.
مؤسسههای تحقیقکاتی و سیاسکی ممککن اسکت (در مکدل

به عنوان مرال ،میتوان انتظار داشت ککه مسکئلهای در
زمینه فیزیک ذرار ،با تأثیرار عمومی و بسیج کم ،اختالف
نظکر ککم میکان کارشناسکان ،ککه از طریکق مؤسسکههککای
تحقیقاتی قابل مشاهده در زمینکهای ککه درککی از قکوانین
اساسی طایعت ،یک هدف اجتمکاعی بکه اشکتراک گذاشکته
شده و بدون قید و شرط است ،انجام شکود و ممککن اسکت
خود را به یک الگوی شاه کماود ککه در آن عمکوم دعکور
شده و مایل به دیدن چشمانداز دستاوردهای علمیاند.
به همین ترتیب ،مسئلهای مانند ارگانیسمهکای اصکالح
شده ژنتیکی ،دستکاری بسیاری از زمینکههکای مکرتا بکا
موضوع از جمله مواد غذایی ،ایمنی ،تنوع زیسکتی و توزیکع
منابع ،با درجه مشخصکی از اخکتالف نظکر کارشناسکان بکه
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سایر جناههای گسترده ممککن اسکت نقکش فزاینکده و
فراگیری نه فق در خصکوص نقکش رسکانه در زیکر سکوال
بردن تصمیمار سیاسی مرتا با علم بلکه به طور ویکژه در
ارتااط بین متخصصان و سیاستگذاران ،و تقاضکای رو بکه
رشد مشارکت عمومی به عنوان بخشی از انتقاد عمکومی از
ظرفیت دموکراسیهکای سکنتی بکرای نشکان دادن و درک
دیدگاه شهروندان در هنگام رسیدگی به چالشهای جهانی،
با اتخاذ تصمیمار حیاتی بیشتر و در سطوحی که بکه طکور
مستقیم به نفوذ شهروندان تاثیر نمکیگکذارد -در اصکطالح
«کماود دموکراتیک» که اغلب موضوع نگرانکنندهای ،بکه
عنوان مرال ،در مورد نهادهای اروپایی یا بین المللکی داشکته
باشند .وضعیت های دیگکر ممککن اسکت از ثاکار کمتکری
برخوردار باشند .مطالعار متعدد در حیطه جامعکهشکناختی و
تاریخی نشان میدهد ،به عنوان مرکال ،تمایکل دانشکمندان
برای باز کردن مرزهای ارتاکاطی بکا غیرمتخصصکان ،یکک
پدیده جدید نیست و یا بکه طکور پیوسکته در حکال افکزایش
است ،اما میتواند به واسطه چرخه متناوب باز بودن و بسته
شدن (انحراف و همگانفهمسازی) در یک جناش پانکدولی
توصیف شود .عواقب این شرای به مراتب پیچیدهتر اسکت.
به عنوان مرال ،هنگامی ککه محققکان در عرصکه عمکومی
برای اعتراض بکه ککاهش بودجکه یکا مقابلکه بکا دولکت در
زمینههای تحقیقاتی خاص ،یا فق از نگرانی عمکوم مکردم
نسات به علم حمایت میکنند ،ممکن است به درک عمیکق
مردم از تخصص علمی به عنوان عالقه متقابل کمک کنند.
آسیب رساندن به اعتاار سازوکار تصکمیمگیکری سکنتی ککه
فق متخصصان و سیاستگذاران را شامل میشود ،به نوبکه
خود منجر به تعمیم جنجالی و تقریاا متناقض در بکاز بکودن
مککوارد فککوقالککذکر مککیشککود :فشککارهای شککهروندان بککرای
مشارکت بیشتر که به تضعیف رویکرد کماود کمکک ککرده،
ممکککن اسککت در میککان سککایر مککوارد از طریککق حمایککت
دانشمندان از همان رویکرد ایجاد شده باشد [.]5
در این دیدگاه ،باید در برابر وسوسه تفسکیر مکدلهکای
مختلف تحلیلی در مورد تعامل میکان کارشناسکان و عمکوم
مردم به عنوان یک ترتیب زمانی از مراحلی که در آن ظهور
اشکال ماهمی از موارد پیشین ،با نسخه حذف مدل کماکود
یا نسخه مشارکتی جایگزینی برای گفتوگو ،مقاومت ککرد.

صورر عمومی درک شده و از طریق شخصیتهای حقوقی
در یک زمینه بسیار حساس به پرسشهای محی زیسکت و
جهانیشدن که بعید بکود در مکدل کماکود گنجانکده شکود،
هشدار داده شد و بسیج شدهاند .بکا ایکن حکال تغییکرار در
موارد ذکر شده  -و سایر شکرای بکالقوه -ممککن اسکت در
یک تعریف قابل توجه از الگوی ارتااطی منعکس شود .اگکر
ثمره یک تحقیق در زمینه فیزیکک فضکایی «هکدف غکایی
کیهانشناسی» عنوان شکود ،همکانطور ککه در سکال 1992
کشف رادیواکتیو در بیرون از جهان شناخته شده اتفاق افتاد،
به این ترتیب نشان دادن انعککاس انفجکار بکزرگ در ماکد
جهان ،ممکن است به یک روش ارتااطی بازتر و پربحثتکر
تقسیم شکود ککه در آن مرزهکای میکان علکم و مکذهب در
معرض خطر قرار میگیرند [.]42
باید تأکید ککرد ککه زمینکههکای اجتمکاعی ،سیاسکی و
فرهنگی نهتنها بر معرفی دانش جدیکد توسک متخصصکان
تأثیرگذار اسکت ،بلککه رونکد نوظهکور در گفتمکان مردمکی
میتواند وضعیت و معنی تکازهای بکه نتکایج علمکی موجکود
بخشیده و یک وضعیت انتقال-کماود را به وضعیت ارتااطی
پیچیده و کوتاهی تاکدیل کنکد .بکا وجکود ،پیشکرفت قابکل
توجهی در شکایهسکازی انسکان ککه توسک یکک گکروه از
دانشمندان در سال  1993اعالم شد ،شایهسکازی انسکان در
کشورهایی مانند ایتالیا تا قال از اینکه اعالمیه دالی ارتااطی
میان مااحرار موجود در مورد مسکائلی ماننکد جنکین ،لقکاح
آزمایشگاهی و سق جنین ایجاد کنکد اصکالً مطکرح ناکود.
زمینههای وسیعتر سیاسی نیز ممکن است در تعیین صحنه
تعامالر ارتااطی تعیینکننده باشد .سکنت مشکارکت مکدنی
سوئیس یا اسکاندیناوی مرتا بکه علکم ،در نسکخه قکانون
اساسی و سیاست سازمانهای وابسکته مکورد اسکتفاده قکرار
گرفته است.
برخی از روندهای کلی تاریخی را میتکوان در تغییکرار
این شرای شناسایی کرد .به عنکوان مرکال ،انککار افکزایش
سککطح آمککوزش عمککومی در میککان شککهروندان بسککیاری از
کشورها و یا افزایش دسترسی بالقوه به اطالعکار علمکی از
طریق اینترنت ،دشوار است .امروزه پیکربندی مشارکتی بکه
ویژه در زمینههایی مانند تحقیقار زیست پزشکی و محکی
زیست ،بیشتر و در دسترستر است [.]43 ،44
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ژنتیک معاصر( -ارتااط بیشتر ،تمرکز به هدف ،واضح کردن
پیام) .همچنین انتظکار نداشکته باشکید ککه اهکداف رویککرد
کماود در نهایت بکا ارتقکا بکه اصکالح ارتااطکار بکه معنکی
گفت وگو یا مشارکت ،مورد حمایت قرار بگیکرد .چهکارچوب
کنونی در نهایت رویه ارتااط عمومی علم را ایجاد میکنکد-
در نتیجه فعالیت هایی که متخصصان ارتااطار علمی بهطور
مرتب درگیرند -نه فق به عنوان وسیلهای بکرای دسکتیابی
به اهداف خاص ،بلکه به عنوان یک فضای مرکزی ککه در
آن به درک (و مشارکت در) تحوالر تعاملی هکر دو علکم و
گفتمان عمومی ،مرتا تر است.
در این دیدگاه ،ارتااط ،فق یک ابزار فنی نیست که در
یک ایدئولوژی خکاص علمکی و نقکش آن در رونکد توسکعه
اقتصادی و پیشرفت اجتماعی عمل کند ،بلکه باید به عنوان
کلید پویایی در هسته این فرایندهای تکاملی ،تعریف دوباره
معککانی علککم و عمککوم ،دانککش و شککهروندی ،تخصککص و
دموکراسی شناخته شود.

چهارچوب تفسیری که در اینجکا پیشکنهاد شکده اسکت ،بکه
دناال همسویی همزمان الگوهای مختلف ارتااطی است که
ممکن است بسته به شرای خاص و مسائل مکورد نظکر در
هم آمیزد.
ارتااط را نااید به عنوان یک رویداد محدود و ثابت و نه
به عنوان یک مجازار تغییر داد که میتواند انجام شکود یکا
نشود .در عوض ،آن را باید به عنوان یکک فراینکد مشکاهده
کرد که به طکور متنکاوب ،ویژگکیهکای متفکاوتی را شکامل
می شود .مفهوم خاصی از رابطه بین کارشناسان حرفکهای و
عمومی -به عنوان مرال ،به عنوان دستهبندیهای جدا شده
در مدل کماود یا به صورر جداگانه همانند مدل همککاری،
به خودی خکود نتیجکه یکا پکیش شکرطی بکرای ماکارزار،
مذاکرار و اتحادهایی که در آن تشکیالر وجود دارد.
ایککن چهککارچوب نظککری مطمئن کاً ارتاککاط علمککی را بککا
دستورالعملهای ساده و جذاب همانطور که توس رویککرد
انتقال /کماود ارائه شده است؛ فراهم نمیکند .تغییکر بکرای
ایجاد فشار به منظور تولید نتیجکه مطلکوب در میکان مکردم
آسکان نیسکت -اسککتفاده از اصکطالح دیگکری از تحقیقککار
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Abstract
Although, the idea that science is much more complicated than the public is able to understand it, is
not anymore a general thinking among scientist. However, the expansion of media influence and
communication tools, the growing public interest in science and technology and also medialization of
science, underpins the need for mediation between scientists and general public, made necessary by
the complexity of scientific notions.
Hence, the purpose of this study is to find a communication model for creating a scientific network.
To achieve this goal, the history of science and the role of scientists in this process should be studied.
The findings illustrated that in the popularization of science, attention to scientific issues, the
disarrangement between science professionals, institutionalization of science in society and the
stability of professional boundaries are necessary, therefore, the key role of communication in
evolutionary process and the redefinition of scientific concepts, citizens participation and scientific
democracy should be considered.
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