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Abstract
The popularization of science involves a broad range of activities, including the acceptance,
understanding and participation in science that common goal it of bridging the gap between science
and the general public. The aim of this paper is to investigate the importance of popularization of
science in reducing pseudo-science in the Covid 19 period. In this paper, the method of documentary
research has been used. With the prevalence of Covid 19 in the world, the importance of science and
its popularization in the world to reduce pseudo-science has increased more than ever. Once again,
humans relied on science, scientists, and experts to discover the corona vaccine. Considering that, one
of the important goals of popularization of science is to fight against superstition and pseudoscience,
critical thinking is one of the tools to combat pseudoscience.
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چکیده 
ترویج علم دربردارندة طی وسیعی از فعالیتها از جمله پذیرش ،درک و مشارکت هماان در علم اسات کاه هادف مشاترک
تمامی آنها کاستن فاصله میان علم و عموم مردم است .هدف این مقاله بررسی اهمیت ترویج علم در کاهش شبه علام در دوران
کووید  19است.
در این مقاله از روش مطالعه اسنادی استفاده شده است .با شیوع همهگیری کووید  19در جهان ،بیش از گذشته اهمیت علم و
ترویج آن در نزد جهانیان به منظور کاهش شبه علم افزایش یافته است .در این دوران بار دیار ،بشر برای کش واکسن کرونا ،به
1
علم ،دانشمندان و متخصصان چشم امید بست .با توجه به اینکه ،یکی از اهداف مهم ترویج علم مبارزه با خرافاات و شابه علام
است ،تفکر انتقادی یکی از ابزارهای مبارزه با شبه علم محسوب میشود.
کلیدواژهها :علم ،ترویج علم ،شبه علم ،تفکر انتقادی فناورانه.
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همراه با پیشارفت مساتمر علام و فنااوری در چناد کشاور
توسعهیافته ،ابزارهاای تارویج علام باه واساطه روشهاای
مختل تکمیل و ترویج علم برای عامه در جامعه اولویتدار
شد [.]3
با توجه به تخصصیشدن علوم ،حتی دانشمندان نیز در
حوزههای خارج از تخصص خود نیازمند ترویج علاماناد .در
واقع ،امروزه «علم» بسیار تخصصی شده به طوری که هار
کسی خارج از حوزه تخصصی خاود باه گساترش داناش و
اطالعات نیازمند است .دانشمندان ،مصرفکننادگان بازرگ
تاارویج علاامانااد .آنهااا از عرصااههااای گوناااگون علم ای،
اندیشههایی را برای ترویج کارهای خود استخراج میکنناد.
بااا تغییاارات اساساای جوامااع کااه ناشاای از دسااتاوردهای
انقالبهای علمی بود ،اندیشمندان و دانشامندان باه یاک
اجتماااع خاااص تباادیل شاادند .سااازمانهااایی همچااون
انجمنهای علمی و مجلههای صنعتی آغاز باه کاار کردناد
که این امر توسعه ترویج علم را ممکن ساخت [.]3
رابطااه میان علم و جامعه به ویاااژه از پنجااااه ساااال
گذشا اته هما اواره درکانون توجه دانشمندان،اندیشهورزان
اجتماعی ،سیاستگاذاران و برناماهریاازان علماای بااو 
ده
است.البته این توجه تاکنون بیشتر متوجه تثبیت وضعیت
علم ،گسترش و اساااتواری فرهناااگعلم بنیاد بوده است.
فعالیتها و مطالعاتی که این هدف را دنبال میکردند،
همیت علم را برای دستیابی جامعه به سطح
کوشیدنااااد تا ا 
باالتری از رفااه و آساایش نشاان دهناد و از ایان طریاا 
ق
حمایت شهروندان را برای پشتیبانی از برنامههای توسعه
علم و فناوری جلب کنند [.]4
هناامی که سخن از ترویج علم به میان میآید بیش از
هر چیز رویکرد علمی جامعه نسبت به موضوعات علمی باه
ذهن متبادر میشود .با وجود تکثر و تنوع آرا و فرهناگ در
جوامع باید رویکارد علمای را در نظاام تولیاد داناش ماورد
بررسی قرار داد و این خاود همانناد یاک دور تسلسال باه
ترویج علم میانجامد .به عبارت دیار ،کارآمدی و موفقیات
نظام تولید دانش در گروی ترویج علم و دیادگاه علمای در
بین افراد مرتب با آن است [.]5
به طور کلی مهمترین اهاداف تارویج علام عبارتناد از:
استفاده از علم و روش علمی در حل مسائل جامعه؛ باور باه
توانایی علم در حال مساائل جواماع؛ آماوزش افاراد بارای

مقدمه
ترویج علم دربردارندة طی وسیعی از فعالیتها از جمله
پذیرش ،درک و مشارکت هماان در علم اسات کاه هادف
مشترک تمامی آنها کاستن فاصله میان علم و عموم ماردم
اساات .بااه مااوازات شااکلگیااری و توسااعم علاام در دوره
انقالب های علمی در اروپا بسیاری از دانشمندان و نهادهای
علمی به این فکر افتادند که رابطم میان عموم مردم و علام
را مستحکمتر کنند .در قرنهای هجده و نوزده تالش برای
عمومیسازی علم بیشتر شد تا اینکه در قرن بیستم تارویج
علم به عنوان یکی از مؤلفهها و عناصر جدانشدنی نهاد علم
درآمد [.]1
مقصود از علم معرفتی است که به وسیلم جامعم علمای
تولید شده و یا مورد تأیید آن است و منظور از عاماه ،تماام
آحاد جامعه به استثنای افرادی است که در مقام متخصصان
یک حوزه در زمینم تخصصی خود اظهارنظر میکنناد .اگار
قرار است تمام حاوزه هاا خارد و کاالن در یاک جامعاه
پیشاارفت کننااد ،قطعااً دسترسا هماااان بااه اطالعااات و
گسترش علم در میان همم اقشار جامعه ضرور است .این
مهم زمانی حاصل خواهد شد کاه علام همااانی و بااور و
اعتماد عمومی به علم تقویت شود.
تاارویج علاام در حیطااه عمااومی بااه عنااوان فعااالیتی
نظامیافته با مشارکت نهادهای مختلا آموزشای ،اجرایای
(دولت) ،اقتصادی (مانند بخش خصوصی و باازار) و جامعاه
مدنی ،تحولی نوپدید است که از عمر آن چناد دهاه بیشاتر
نمیگذرد .در واقع ،از اوایل سالهای دهه  ،1980دولتهای
غربی به نحو جدی و همه جانبه توجه خود را به این پدیاده
معطوف ساختند ،زمینههای مناسب برای رشد این فعالیت را
فراهم آوردند و دیاار کنشااران اصالی در جامعاه (یعنای
جامعه علمی ،بازار و جامعاه مادنی) را باه هماراه خاود در
راستای تحقق اهداف این فعالیت بسیج کردند [.]2
با ورود به قرن بیستم علوم روزبهروز تخصصیتر شدند.
پیچیاادگی دانااش علم ای افاازایش یافاات و فاصااله میااان
دانشمندان و جامعه بیشتر شد .این حقیقت باه طاور خااص
طی انقالب دوم علمی مشهود باود کاه مشخصاههاای آن
نظریههای ساختار اتمی ،مکانیک کوانتوم و نسبیتاند .علام
نوین بر اساس این سه نظریه علمی شکل گرفات و دنیاای
جدیدی را ارائه کرد که از دسترس بیشتر مردم به دور باود.
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با توجه به تعااری فاوقالاذکر ،دو معناای گساترده از
ترویج علم وجود دارد:

استفاده مناسب از علم و فناوری و مبارزه با خرافات و شابه
علم.
با توجه به اینکه یکی از اهداف ترویج علام ،مباارزه باا
شبه علم است ،قبل از هر توضیحی الزم است شبه علام را
تعری کنیم .شبه علم معضلی است که مردم را از واقعیاات
عینی دور کرده ،به ساوی خرافاات و باورهاای غیرمنطقای
میکشاند .و تنها هالهای از حقیقت آن را احاطه کرده است.
شبه علم معموالً بیشترین آسیب را به علم ،توسعه و تارویج
آن میزند ،چارا کاه در قالاب و ظااهر علمای ،خرافاات و
موهومات را باه جاای علام معرفای مایکناد .بسایاری از
دانشاران حوزه تاریخ و فلسفه علم مصداقهاایی از جملاه:
طالعبینی ،ستارهبینی ،ک بینای و اناواع پیشااوییهاا را از
جمله موارد مرتب با شبه علم میدانند.
بعد از وقوع بحران کرونا ،توجه هماان به اهمیت علام
و ترویج آن جلب شد و عموم مردم ،به دنبال کسب آگااهی
در مورد اخبار و توصیههای علمی از زباان متخصصااناناد.
البته در این دوران ،بازار ادعاهای شبه علمی در پزشاکی -
مثل درمانهای جایازین ،روغن بنفشه و غیره -بسایار دا
شد ،عالوه بر این ،توهمات توطئاه و صادها ادعاای ریاز و
درشتِ شبه علمی نیز پا به پاای بیمااری کوویاد 19شایوع
یافت.
هدف این مقاله بررسی اهمیت ترویج علام در کااهش
شبه علم در دوران کووید  19است .باا شایوع هماهگیاری
کووید  19در جهان ،بایش از گذشاته اهمیات علام بارای
جهانیان روشن شده و اهمیت ترویج علم به منظور کااهش
شبه علم نزد جوامع نیز افزایش یافته اسات .در ایان دوران
بار دیار ،بشر برای کش واکسن کرونا ،به علم ،دانشمندان
و متخصصان چشم امید بست.
روش گردآوری اطالعات در این مقاله ،مطالعه اسانادی
با رویکرد توصیفی است.
دکتر عبدالکالم 1بیان میکند« :در جهاانی کاه علام و
فناوری بر آن احاطاه دارد ،تارویج علام از اهمیات خاصای
برخوردار است ،زیرا ترویج علم سبب میشود تا اکثار ماردم
از پیامدهای علم و فناوری آگاه شوند».

 :1فرایند اشاعه و انتشار علوم خاص به حیطه گستردهای از
مردم؛
 :2تغییر دیدگاه عاماه و تغییار فرهناگ ماردم نسابت باه
استفاده از علم و منافع آن [.]6
علم میراثای اسات کاه پیشارفت فنااوری مهامتارین
دسااتاورد آن محسااوب م ایشااود [ .]7علاام نااوین ماادعی
بازگشت به تجربه و اصل قرار دادن آن است و این موضوع
در تمامی نظریههای فلسفه علام ،در قالابهاایی همچاون
«تجربهپذیری»« ،اثباتگرایی»« ،ابطالپذیری» و  ...تکرار
شده است [.]8
در ادامااه بااه تعاااری علاام ،تاارویج علاام و شاابه علاام
میپردازیم.
تعاریف
تعریف علم

ارسطو علم را مجموعاهای از آگااهیهاای قابال اتکاا
میداند که از لحاظ منطقی و عقالنی ،قابل توضیز باشند.
علم باه عناوان مجموعاهای از کال حقاایق ،تعااری ،
نظریهها ،روشها و رواب یافت شده در همه رشتهها است.
تعری دیاری که در تقابل با این تعری به طور فزایندهای
قاادرت و نفااوذ بیشااتری در محافاال دانشااااهی دارد و آن
عبارت از این است که قلب علم نه در حقایق و نتایج بلکاه
در روشهای تحقیق و تفکار وجاود دارد .علام موجاود در
کتابهای درسی پوستهای بیجان است .در حالی کاه علام
واقعی ،فعالیت در حال انجام در آزمایشااههاا و کاار اسات.
هر دو این دیدگاهها قابل قبول هستند ،اما هیچ یک عااری
از نقص نیست [.]9
محققان برای آزمایش یک مفهاوم یاا مطلاب از روش
علمی استفاده میکنند که شامل مراحل زیر است:
 مشاهده؛
 طرح سؤال یا مسأله؛
 جمعآوری اطالعات؛
 فرضیهسازی؛
 طراحی و انجام آزمایشات؛

1. A. P. J. Abdul Kalam
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نمیشود و تنها بر پایه تجربیات شخصای یاا داساتانهاای
قدیمی است.
شبه علم را میتوان نقطه مقابل علام باه حسااب آورد
چرا که ادعاهای آن شاید در نااه اول امکانپذیر و منطقای
به نظر برسد اما هیچ اسااس یاا پیشاینه تجربای بارای آن
وجود ندارد.
یکی از مسائلی که در علم تجربی بسیار رواج پیدا کرده
اساات ،آمااوزههااایی اساات کااه فاقااد شااواهد تجرباای و
آزمایشااهی و خردپذیری است .باه ایان علاوم شابه علام
اطاالق مایشاود .واژه  pseudoscienceاز کلماه یونااانی
 pseudoبه معنای غل ریشه گرفته است .شبه علم ادعاا،
باور یا عملی است که به عناوان علام ارائاه مایشاود ،اماا
روششناسی معتبر علمی را رعایت نمیکند و فاقاد شاواهد
حمایتی و معقول است [".]11
پیاادایش بشااقاب پرناادههااا ،طااالعبیناای ،فااال قهااوه،
ستارهبینی ،انرژیدرمانی نمونههاایی از شابه علام هساتند.
مطالب بسیاری از مطبوعات عامهپسند موسوم باه مجاالت
زرد معموالً از شبه علم تشکیل می شود .داناش علمای باه
شیوه اجتماعی ساخته می شود و به وسایلم الاوهاای ماورد
پذیرش ،ارزشهاای دانشامندان ،داناش و تجربیاات قبلای
تحت تأثیر قرار میگیرد [.]12
در گزارشی سینار و بناسی ( )1981ایناونه نوشتند کاه
عقاید شبه علمی حداقل ریشه در یکی از منابع زیر دارند:
 اشتباهات شناختی رایج از تجربیات شخصی؛
 پوشش نادرست رسانههای جمعی؛
 عوامل اجتماعی فرهنای؛
 آموزش علمی ضعی یا نادرست [.]13

تحلیل دادهها و نتیجهگیری؛
انجام دوباره آزمایش برای اطمیناان از اتفااقی نباودن
نتایج.

در باب علم گفته میشود که علم ناه داده اسات و ناه
اطالعات ،هرچند که هر دو را دربرمایگیارد .علام ،تلفیاق
تفکر با اطالعات است و در واقع تفسیر اطالعاات بار پایاه
تجربااه ،توانمناادیهااا و فرضایههااا اساات .علاام از طریاق
فرایندهای اجتماعی رواج می یابد .افراد در جامعاه؛ مهاارت،
دانش ضمنی و شناخت قبلیشان از ماهیت اماور را منتقال
میکنند و از طریق تعامل اجتماعی ،علم ،تبدیل باه منبعای
برای ساخت فهم مشترک از موقعیتی ویاژه مایشاود و در
واقع ،ترویج علم و اجتماعیشدن آن است که به علم ارزش
میبخشد .در این میان بستر فرهناای – اجتمااعی جامعاه
نقش مهمی در روند ترویج علم ایفا میکنند.
تعریف ترویج علم
بااا کناادوکاو در مفهااوم علاام طای دورههااای تاااریخی
میتوان اذعان کرد که شناخت و آگاهیهاای بشار موجاب
شد تا علم روزباهروز باا مفهاوم ارزش عجاینتار شاود .در
حقیقت علم استمرار عقال سالیم اسات و ریشاه در حاس
مشترک بشریت دارد .اما در هر صورت ترویج علم با وجاود
تعاری پیچیده و گاهاً فلسفی که از آن باه میاان مایآیاد،
تعریفی بسایار سااده نیاز دارد و آن «عاماهپساند سااختن
مفاهیم علمی» است.
ترویج علم پلی اسات میاان ادبیاات ساخت علمای باا
گفتمان قابل درک مردم عادی .ترویج علام چیازی نیسات
جز ترجمه علم به زبان ساده به نحوی که برای همه ماردم
قابل درک باشد [.]6
تااارویج علااام تالشااای اسااات بااارای انعکااااس
اندیشااههااای علم ای بااه روش ای کااه تمااام افااراد بتواننااد
مفاهیم اساسی یک علم را درک کنند [.]10

از منظری دیار ،شبه علم راهای بارای تبرئاه ،دفااع و
حفظ خطاهاست [.]11
نشانههای شبه علم
رد شبه علم آنقدر برای دانشامندان مهام باوده کاه از
سالها قبل به دنبال ایجاد معیااری بارای تشاخیص آن از
علم واقعی بودهاند و حتی یکی از اهداف رشته فلسفه علام
هم تمایز بین نظریاات علمای و غیار علمای اسات .بارای
شناسایی ایدههای شبه علم میتوان از معیارهای زیر بهاره
گرفت:

تعریف شبه علم
شبه علم یک رفتار ،ایده یا باور است که خود را به جای
علم جا میزند اما بر شواهد نادرست یاا غیار علمای تکیاه
دارد .در شبه علم ،از روش علمای بارای آزماایش اساتفاده
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معیارهای دیاری برای تشخیص شبه علم وجاود دارد،
برای مثال پناه بردن به عباراتی نظیر بار اسااس تحقیقاات
دانشمندان ،تکیه بر همهمه و شایعه یا سوءاستفاده ناشایانه
از واژههای علمی مثل انرژی امواج ،کوانتوم و غیره.
تمایزات بین علم و شابه علام اغلاب در بحاث هاا گام
میشوند و گاهی اوقات این امار باعاث مایشاود پاذیرش
یافتههای علمی توس عموم مردم دشوارتر باشد.

ابطالناپذیری :یکی از مهمترین روشهای تشخیص شابه
علم ابطالپذیری است چون بسیاری از ادعاها و ایادههاای
مطرحشده در این حوزه قابل آزمایش و ابطالپذیر نیساتند.
در اواس قرن بیستم کارل پوپر معیار ابطالپذیری را بارای
تشخیص علم از شبه علم بیان کرد .ابطالپاذیری باه ایان
معناست که مایتاوان یاک نتیجاه را رد کارد [ .]14علام
تجربی فرایندی اسات کاه در آن هار اصال بایاد در بوتاه
آزمااایش تجربااه قاارار بایاارد و همچنااان موضااوعی
سؤالبرانایز و قابل رد در هر زمانی باقی میماند .در حاالی
که پایههای تفکر در شبه علم ابطالناپذیرند.

شبه علم و برخی از اپیدمیهای مهم تاریخ
اگرچه اصطالح شبه علم حداقل از اواخر قرن هیجدهم
استفاده میشد ،اما مفهوم آن در مقابل علم درست و واقعی،
از اواس قرن نوزدهم شکل گرفت .در میان استفادههای
اول از کلمه شبه علم باید به سال  1847در مجله پزشکی
 Northern Journal of Medicineاشاره نمود [.]15
تاریخچه شبه علم مطالعاه بار روی تئاوریهاای شابه
علمی در طول زمان است .شبه علم عقایدی است که خاود
را به جای علم معرفی میکنند ،در حالی که معیارهای کافی
برای علم واقعی بودن را ندارند [.]16
تشخیص دادن میان علم و شبه علم گاهی اوقات بسیار
سخت میباشد .یک پیشنهاد برای تمایز بین این دو ،معیاار
جعلی است ،که بیشتر به کارل پاوپر مرباوط مایشاود .در
تاریخچه علم و شبه علم ممکن اسات تماایز باین ایان دو
بسیار دشوار باشد ،زیرا بعضی از علوم مشتقی از شبه علم ها
هستند .به عنوان مثال برای این دگرگونی میتوان به علام
شیمی اشاره کرد ،که خاستااه آن در مطالعاات کیمیااگری
شبه علم یا پیش علم ریشه دارد.
در این میان هزاران سال است کاه بیمااریهاای غیار
منتظره در جهان وجود دارناد و بشار از هماان ساالهاای
نخستین حیات خود با آنها دستوپنجه نارم کارده و ساعی
داشته با شناخت آنها و شناسایی عوامال پیشاایرانه بارای
جامعه ،در صدد کنترل و مقابله با بیماریها بر آید .بسایاری
از این بیماری ها ،پیامد های ناباوراناه ای بار جامعاه بشاری
داشته اند؛ از تلفات بزرگ انسانی گرفته تا مهااجرت ،تحاول
در سبک زندگی و هزینههای هنافت مالی.
بیماریهای متفاوت در واقع یکی از دشمنان سرسخت،
ماندگار و جبر تاریخ بشر محسوب میشوند و جامعه بشاری
از گذشته تاکنون مرتب با همهگیریهاای متعاددی مواجاه

هدف ایده :علم برای کمک به مردم بارای داشاتن درکای
صحیز ،عمیق و جامع از جهان هساتی متمرکاز اسات اماا
هدف شبه علم معموالً کالهبرداری ،نشار عقایاد خرافای و
غیره است.
چگونگی مقابله با چالشها :علم از چالشها استقبال کارده
و در پی اثبات یا رد ایدهها است اما شبه علام باه مخالفات
بیدلیل با مخالفان یا ایدههای ناقض خود برخواسته و حتی
به تهدید و توهین پناه میبرد.
عدم شفافیت :طرفداران شبه علام عالقاهای باه شافافیت
ندارند و اغلب ایدههای عجیب خاود را از طریاق گونااگون
مطرح میسازند.
ایستایی :نظریههای علمی از طریق دانش پویاا و در حاال
رشد پشتیبانی میشاوند و ایادههاای حاول یاک موضاوع
معموالً با گذشات زماان و انجاام تحقیقاات بیشاتر تغییار
میکنند .از طرف دیار شبه علم درگیر ایساتایی و کرختای
شدید است و معموالً تحقیقات جدیدی پیرامون یک مطلب
صورت نمیگیرد.
تئوری توطئه :طرفداران شبه علم در مقابل رد ادعاهایشاان
توس شخصیتهای برجسته یا نهادهای رسمی ،آنها را باه
حمایت جانبدارانه از محافل آکادمیک متهم کرده و خاود را
قربانی توطئه و حقکشی نشان میدهند.
تکرارناپذیری :یکی دیار از نشانههای شبه علم ایان ادعاا
است که یک رویداد خاص تنها یک یا چناد باار معادود در
طول تاریخ یا حتی زندگی یک شخص روی داده و امکاان
تکرار آن وجود ندارد .طبیعتا زمانی که امکان آزمایش یاک
رویداد وجود نداشته باشد نمیتوان به صحت آن پی برد.
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نشانه بیماری :سردرد ،خارش سطحی ،حالت تهاوع ،تاب و
درد شکم از جمله عالیم این بیماری است .آبلاه بیشاتر در
کودکان متاداول اسات و افاراد بزرگساال عالئمای شابیه
آنفوالنزا بروز میدهند .ویروس از طریاق قطارههاای ریاز
معلق در هوا یا تماس با ضایعات پوستی بیمار باه شخصای
دیار انتقال پیدا میکند .اسمال پاکس عالوه بار مارگباار
بودن ،جزو ویروسهای با قابلیت شیوع سریع و واگیری باال
نیز شناخته میشاود .اماروزه ایان بیمااری پاس از برناماه
واکسیناسیون موفق جهانی ریشاهکان شاده اسات .بعاد از
سالیان سال درگیری با بیماری آبله باالخره در ساال 1980
سازمان جهانی بهداشت ،دنیا را از این ویاروس رهاا یافتاه
اعالم کرد.

شده و شاید هیچ جنگ و باالی طبیعای همچاون سایل و
زلزله به اندازه اپیدمی و پاندمیها در جواماع بشاری کشاته
برجااای ناذاشااته اساات .وبااا ،آبلااه ،طاااعون و تیفااوس از
معمولترین اپیدمیهایی است که بشر آنها را تجرباه کارده
است .در ادامه به برخی از مهامتارین پانادمیهاای تااریخ
اشاره میکنیم.
 .1طاعون سیاه
طاعون ابتدا در استان «هوبئی» چاین شاایع شاد و در
اواخاار سااال  1347کشااتیهااایی کااه از آس ایای مرکاازی
میآمدند ،بیماری را در جنوا و مارسی و در نهایات باه کال
اروپا شیوع دادند کاه در عارض یاکساال ،تماام ساواحل
مدیترانه را فرا گرفت .این اپیدمی در هر شهر باین  6تاا 9
ماه طول میکشید .طااعون سایاه پیاماد هاای اقتصاادی و
اجتماعی زیادی بهدنبال داشت.

سال شیوع 1918 :تا  1920میالدی

سال شیوع 1347-1351 :میالدی

محل فراگیری :آسیا ،اروپا ،آمریکای شمالی

محل فراگیری :اوراسیا و شمال آفریقا

تعداد قربانیان 17 :تا  50میلیون نفر

تعداد قربانیان :بین  80تا  200میلیون نفر

علت بیماری :زمان شیوع این بیمااری روش هاای درماانی
محدود بود و واکسن آنفوالنزا در  1940در دساترس عماوم
قرار گرفت .خاستااه واقعی آن همچنان در هاله ای از ابهاام
است ،فقدان اطالع رسانی در زمان جنگ جهانی اول باعاث
شد این بیماری در فرانسه ،بریتانیا و آلمان گازارش نشاود.
بیماری به سرعت در میان نیرو های نظامی خسته با شارای
غذایی ضعی شیوع پیدا میکرد .سارانجام یاک جشانواره
سنتی در اسپانیا سبب شیوع گسترده این بیماری مرموز شد
و برای اولین باار توسا امپراتاوری اساپانیا گازارش شاد،
بنابراین پسوند «اسپانیایی» بر این بیماری اطالق شد.

 .3آنفوالنزای اسپانیایی

علت بیماری :این اپیدمی ناشی از بیماری عفونی باکتریایی
است که منجر به همهگیری بزرگی در اروپاا و جهاان شاد.
عامل آن باسیل «یرسینیا پستیس» است که توسا برخای
کک های بدن جوندگان مانند موش منتقل میشود .اماروزه
این بیماری بهسادگی با آنتیبیوتیک قابل درمان است.
نشانه بیماری :اولین نشانه بیماری بوی بد دهان ،سارگیجه
و بعد تب و لرز ،بدندرد و خساتای باود کاه باه ورم غادد
لنفاوی و سرفههای خونین منجر میشد.
 .2آبله

نشانه بیماری :در بیماران نشانههایی همچون سردرد ،تنای
نفس ،سرفه و تب بروز پیدا میکرد و سپس جان میباختند.

مسبب اولین فاصلهگذاری اجتماعی دنیا
سال شیوع 1900 :تا 2000

نکته قابل تأمل در ماورد ایان بیمااری ،غالبااً آنفاوالنزاهاا
کودکان و سالمندان را دچاار مایکنناد ،ولای در ایان ناوع
بیماری بیشتر قربانیان جوان بودند .تلفات بین مردها بیشاتر
بود ،چون همهگیری در اردوگاههای جبهه آغاز شاده باود و
با پایان جنگ و بازگشت سربازان به خانه شیوع پیادا کارد.
در خیلی از کشورها دیار مارد جاوانی بااقی نماناده باود و

محل فراگیری :سراسر اروپا
تعداد قربانیان 300 :میلیون نفر

علت بیماری :اسمال پاکس ،عامل بیماری آبلاه اسات کاه
بشر از صدها سال قبل درگیر آن بوده اسات .در گذشاته از
هر سه فرد مبتال یک نفر جاان خاود را از دسات مایداد و
زخمهایی عمیق و دائمی بر بدن بازمانده ها باقی میماند یاا
برای همیشه نابینا میشدند.
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زن ها به کسب وکار خانای پرداختند و به کارخانه ها راه پیدا
کردند.

مرس (سندروم تنفسی خاورمیانه) مربوط دانستهاند البتاه باا
کشندگی کمتر و سرعت انتشار باالتر .پزشکان این بیمااری
را کووی اد  19نااامگااذاری و منشااأ آن را ویروس ای بااا نااام
 SARS-COV2معرفی کردند.

بیش از  80درصد مارگومیار ناشای از آن مرباوط باه
گروههای سنی حدود  65سال و کودکان بود.

نشانه بیماری :عالئم معمول آن تب ،سرفه ،تناای نفاس،
درد عضالنی ،خل  ،گلودرد ،ناچشایی ،اخاتالل بویاایی و ...
هستند .تا این لحظه دنیا هنوز با پیاماد هاای ناشای از ایان
ویروس دساتوپنجاه نارم مایکناد و زماان فاروکش آن
نامشخص است [.]17
در مواجهه جوامع با پاندمیهاای مختلا گااه عوامال
مختل ماانع آگااهی درسات جامعاه نسابت باه تبعاات و
راهکارهای پیش رو میشود شبه علام یکای از ایان مواناع
محسوب میشود.

 .4آنفوالنزای خوکی

سال شیوع :آوریل  2009تا  2010میالدی
محل فراگیری :سراسر جهان
تعداد قربانیان 151 :تا  575هزار نفر

علت بیماری :این آنفوالنزا یک بیماری تنفسای و ناشای از
ویروس آنفوالنزای نوع «آ» است کاه عامال شایوع آن در
میان خوکها است .نوع انسانی این بیماری با گونه جدیدی
از ویروس «آنفوالنزای خوکی آ» به نام  H1N1در مکزیک
و چند ایالت آمریکا از جمله کالیفرنیا و تازاس گزارش شد.
نوعی بیماری تنفسی است کاه در ابتادا میاان جمعیتای از
خوکها شایع بود و بعد از جهش به یاک بیمااری مساری
میان انسانها بدل شد.

برخی از شبه علمهای مرتبط با کووید 19
شبه علم و باورهای غل مرتب باا کروناا همزماان باا
روزهای ابتدایی شیوع این بیماری شکل گرفت و به صورت
گستردهای در شبکههای اجتماعی انتشار یافت .در شرایطی
که همچنان جامعه جهانی از نحوه عملکارد دولات چاین و
سازمان بهداشت جهانی درباره ارائه هشادارهای دیرهنااام
درباره این بیماری خطرناک شکایت دارد ،بسیاری از افاراد،
سازمانها و حتی دولتها با انتشار اخبار غیر علمی و اشتباه،
به عاملی برای انتشار ویروس شبه علم تبدیل شدهاناد و در
نقطه مقابال تاالشهاای زیاادی بارای توضایز علمای و
آگاهسازی جامعه در برابر باورهای غل حاصل از شاایعات و
شبه علم صورت گرفته است .حجم اخباار و باورهاای غیار
علمی مرتب با کرونا در سطز ملی و بینالمللی بسیار زیااد
است و انتشار این اطالعات غل و خبرهای درو در ایاران
و جهان متوقا نشاده اسات .در اداماه باه برخای از ایان
شایعات اشاره میکنیم.

نشانه بیماری :افراد مباتال ،سارفه یاا عطساه مایکنناد و
قطره های ریز حاوی ویروس در هوا پخش میشود .بسیاری
از نشانهها با آنفوالنزای فصلی یکی است.
 .5کووید 19
سال شیوع :دسامبر سال 2019
محل فراگیری :سراسر جهان
تعداد قربانیان :تا آخر سال  2020حددود یدک میلیدون و
پانصد هزار نفر

علت بیماری :خاستااه این بیماری از منطقه ووهان اساتان
هوبی چین بود .این طور گمانه زنی شده است کاه حیواناات
فروخته شده مثل نوعی مورچه خوار و خفاش برای مصارف
غذایی منشأ این ویروس باشند تا آزمایشااهی در این شهر.
نخستین کسانی که مبتال شدند کارگرانی در بازار غذا هاای
دریایی هوانان بودند که تماس بیشتری با حیوانات داشتند و
به دلیل بیتوجهی ،به سرعت و در کمتر از دو ماه در بایش
از  200کشور جهان منتشر شد.
این بازار پیش از ایان هام در شایوع ساارس در ساال
 2003مقصر شناخته شد .نخستین بار دانشمندان چینی این
بیماری را با ویروسهای سارس (ساندروم حااد تنفسای) و

باور غلط :واکسن آنفوالنزا باعث محافظت از مدا در برابدر
کرونا میشود.

واکساانهااای آنفااوالنزا در براباار ای ان وی اروس مااا را
محافظت نمیکنند .این ویروس بسیار جدید است [.]19

31

رهیافت

شماره  | 79پاییز 1399

باور غلط :شستوشوی بینی با آب نمک برای دفع کروندا

باور غلط :مصدرف روغدن کنجدد مدیتواندد جلدوی ورود

مؤثر است.

ویروس کرونا به بدن را بگیرد.

هیچ مدرکی دال بر مؤثر بودن شستوشوی بینی با آب
نمک وجود ندارد که نشان دهد مردم با این کار از عفونات
ویروس کرونای جدید محافظت میشوند [.]19

مالیدن این روغن به روی پوست بدن برای پیشاایری
از ورود ویروس کرونا به بدن ،کار بیهودهای است [.]19
باور غلط :اسکنرهای حرارتی میتوانند کرونا را تشخیص

باور غلط :اسپریکردن بدن بدا الکدل یدا کلدر مدیتواندد

دهند.

ویروس را از بین ببرد.

این دستااهها فق میتوانند مقدار تب افراد را شناسایی
کنند .اما نمیتوانند نشان دهند که فرد دارای تاب بااال باه
ویروس کرونا مبتال شده است یا دلیل دیاری دارد [.]20

وقتی ویروس کرونا وارد بدن شود ،اسپریکاردن الکال
یا کلر در بدن شما ویروس را از باین نخواهاد بارد و حتای
ممکن است خطرناک باشد [.]19

باور غلط :نامه و بستههای ارسالی از چین حاوی ویدروس

باور غلط :آنتیبیوتیک ها در جلوگیری و معالجده ویدروس

کرونا هستند.

کرونای جدید مؤثر هستند.

ایا ان ناااوع ویا اروس (کروناااا) باااه ها ایچ کااادام از
آنتیبیوتیکهای موجود جواب درمانی نداده است [.]19

بنا به گفته محققان سازمان جهانی بهداشات ،ویاروس
کرونا نمیتواند بدین شکل به مناطق مختل دنیا سفر کند.
بنابراین الزم نیست ناران این مرسولهها باشید [.]20

باور غلط :کرونا به طور عمد ایجاد یا منتشر شده است.

باور غلط :واکسن ذات الریه میتواند از ابتال بده ویدروس

ویروسها میتوانند با گذشت زمان تغییر کنناد .گااهی
اوقات ،ویروسی در یک حیوان وجود دارد که دچار تغییراتای
میشود و به انسان منتقل میشود [.]19

کرونا پیشگیری کند.

محققان سراسر دنیا هنوز در حال بررسای بارای تولیاد
دارو و واکساانی خاااص ایاان بیماااری مهلااک هسااتند و
واکسنهای دیار نمیتواند این ویروس را از بین ببرد [.]20

باور غلط :هوای گدرم دسدتگاههدای دسدتخشدککدن،
میتوانند ویروس کرونا را از بین ببرند.

باور غلط :سشوار میتواند به کشتن ویروس کرونا منجدر

این باور غل است .برای پاککردن ویروسهاا از روی
دست ،باید دستهای خود را با آب و صابون به مدت  20تا
 30ثانیه بشویید یا از دستمالهای بار پایاه الکال اساتفاده
کنید [.]19

شود.

سشوار نمیتواند ویاروس کروناا  2019را از باین ببارد
[.]19
باور غلط :کرونا فقط برای افراد مسن مرگبار است.

باور غلط :با اشعه های ماوراء بنفش مدیتدوان پوسدت را

مرگ ناشی از ایان ویاروس در افاراد مسان بیشاتر از
گروههای سنی دیار بوده است ،اماا خطار آن بارای هماه
یکسان است [.]19

استریلیزه کرد.

نور ماوراء بنفشی که باه درون پوسات نفاوذ مایکناد،
نمیتواند پوست را پاکسازی کناد .در آزمایشاااههاا بارای
کشتن میکروب ها از این اشعه استفاده میکنند اما اساتفاده
از آن برای انسان نهتنها مفید نیست ،بلکه به او صدمه هام
میرساند [.]19

باور غلط :همه کسانی که به ویروس کرونا مبتال میشوند،
فوت میکنند.

هشتاد درصد افراد مبتال به این ویروس هایچ عالمات
مشخصه حادی ندارند و بیست درصد از افراد بیمار نیااز باه
مراجعه به پزشک پیدا میکنند و تنها حدود دو درصد افاراد
مبتال فوت میکنند [.]19
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باور غلط :قرارگرفتن در معرض آفتاب یا دمدای بداالتر از

باور غلط :برای ابتال به ویروس کروندا ،بایدد حدداقل 10

 25درجه سانتی گراد ،مدانع از ابدتال بده کروندا ویدروس

دقیقه کنار فرد مبتال بود.

میشود.

بررسیها نشاان داده کاه در کمتار از ایان زماان هام
احتمال ابتال وجود دارد [.]21

فرقی نمی کند هوا چقدر آفتابی و گرم باشد؛ شما در هر
صورت ممکن است به  COVID-19مبتال شوید [.]19

باور غلط :در صورت اپیدمی هر نوع بیماری دیگر نمیتوان

باور غلط :توانایی حبس نفس به مدت  10ثانیه یا بیشدتر

جلوی آن را گرفت.

بدون سرفه یا احساس ناراحتی ،به معنی عددم ابدتال بده

در هر زمان چنانچه تمام موارد بهداشتی رعایات شاود،
میتوان جلوی صدمات بیشتر را گرفت [.]21

ویروس کرونا است.

بهترین راه تشخیص ابتال به ویروس کووید  ،19تسات
آزمایشااهی است .روش ناهداری نفس ناهتنهاا کااربردی
ندارد ،بلکه ممکن است خطرناک هم باشد [.]19

باور غلدط :ویدروس کروندا از انسدان بده انسدان منتقدل
نمیشود.

باور غلط :حمام داغ ،به پیشگیری از کروناویروس کمدک

از اواس ماه ژانویه دولت چین اعالم کرد این ویاروس
از طریق تنفس از انسان به انسان منتقال مایشاود و ایان
موضوع را به سازمان بهداشت جهانی اطالع داد.

حمام دا مانع از ابتالی شاما باه کرونااویروس جدیاد
نمیشود .صرفنظر از دمای حمام ،دمای طبیعی بدن شاما
 36،5تا  37درجه سانتیگراد باقی میماند [.]21

باور غلط :با تغییر فصل کرونا از بین میرود.

میکند.

عملکرد و بیماریزایای ایان ویاروس باا تغییار فصال
کاهش نمییابد و تنها ممکن است میزان سرایت آن از یک
فرد به فرد دیار با توجه به گرماای هاوا و عمار کوتااهتار
ویروس در فضای بیرون از مخاط بدن ،کمتر شود.

باور غلط :ویدروس کروندا از طریدق ندیش پشده منتقدل
میشود.

تا به امروز هیچگونه اطالعات یا مدارکی مبنی بر انتقال
کرونا ویروس از طریق پشه وجاود نداشاته اسات .ویاروس
جدید کرونا ،یک ویروس تنفسی است که عمادتاً از طریاق
قطراتی که حین سرفه و عطسه فرد آلوده ایجااد مایشاود
[.]19

باور غلط :اگر در رستورانهای چینیِ واقع در آمریکا غدذا
بخورید ،ویروس کرونا خواهید گرفت.

با این منطاق ،بایاد از خاوردن غاذا در رساتورانهاای
ایتالیایی ،کرهای ،ژاپنی و ایرانی هم خودداری کنید چرا کاه
این کشورها نیز با افازایش قابال توجاه مبتالیاان روباهرو
شدهاند [.]22

بدداور غلددط :ویددروس کرونددا از آنفددوالنزای زمسددتانی
خطرناکتر نیست.

باور غلط :مکمل های ویتامین  Cاز ابتالی افراد به کووید-

بنا بر بررسیهای محققان مشخص شاده کاه ویاروس
کرونای جدید  10برابر مهلک تر از آنفوالنزای فصلی اسات
[.]19

 19جلوگیری میکند.

محققان هنوز به شواهدی دست نیافتهاند که نشان دهد
مکملهای ویتامین  Cمیتواند افراد را از ابتال باه بیمااری
کووید  19مصون ناه دارد [.]22

باور غلط :ماسکهای طبی در برابر کرونا مناسب نیستند.

ماسک نمیتواند از ابتالی افراد به بیمااری پیشاایری
کند ،اما تا حدی میتواند جلوی انتقال ذرات ترشز شاده از
سیستم تنفسی افراد بیمار را بایرد [.]21

باور غلط :اگر ویروس کرونا داشته باشید ،خودتان متوجه
خواهید شد.

بیماری کوویاد  19دارای عالئام گونااگونی اسات کاه
بسیاری از آنها در سایر بیماریهای تنفسی از قبیل آنفوالنزا
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معتاد به سیاار یا ماواد مخادر بهباودی بیشاتر یاا اباتالی
کمتری دارند و هایچ موضاوع علمای ایان بحاث را تأییاد
نمیکند [.]25

و سرماخوردگی معمولی خاود را نمایاان مایکنناد .اگار در
منطقهای زندگی میکنید که میازان مبتالیاان در آن زیااد
است و عالئمی مثل تب ،ضع  ،خستای یاا تناای نفاس
دارید ،باید سریعاً خود را به مراکز مراقبتهای بهداشاتی در
نزدیکترین بیمارستان برساانید تاا اقادامات الزم را انجاام
دهند [.]22

باور غلط :خوردن سیر و زنجبیل و داشتن طبدع گدرم بده
درمان کرونا کمک میکند.

افزایش درجه حرارت محای در شکساتهشادن چرخاه
ویروس کرونا مؤثر است اما تأثیر آنچه که در طب سنتی به
عنوان طبع گرم از آن یاد میشود در پیشایری یا جلوگیری
از عوارض بیماری ثابت نشده است [.]19

باور غلط :حیوانات کرونا نمیگیرند.

با ابتالی  2سگ خانای به این ویروس در هنگکناگ
و سپس ابتالی ببرهای با وحش نیویورک و چناد حیاوان
دیار (از جمله گربه) به این ویروس نشاان داد ایان گازاره
باطلی است و کسانی که حیوانات خانای دارند باید مراقاب
باشند [.]23

باور غلط :طب سنتی به پیشگیری و درمان کروندا کمدک
میکند.

قطعاً در یک بیماری با پیچیادگی کروناا کاه باه ریاه،
کلیهها و ارگانهای مختل بدن حملاه مایکناد و آنهاا را
تحت تأثیر قرار میدهد ،به هیچ عنوان نمیتواند به تنهاایی
مؤثر باشد [.]24

باور غلط :کودکان و نوجوانان کرونا نمیگیرند.

ابتدا تصور میشد کودکان و نوجواناان ایان ویاروس را
نمیگیرند اما رفتهرفته خالف این تصور روشن شد و حتای
چند نوجوان در دنیا به خاطر اباتال باه ایان ویاروس جاان
باختند .یافتههای بیشتر نشان داد اتفاقااً نسابت کودکاان و
نوجوانان با این ویروس میتواند نسبت خطرناکتری باشاد.
از این زاویه که کودکان میتوانناد در حکام نااقالن بادون
عالمت ،این ویروس را به سالمندان انتقال داده و برای آنها
خطرات مهلکی خلق کنند [.]23

باور غلط :بادکشکردن کرونا را درمان میکند.

هایچ ارتباااطی میاان بااادکشکااردن کااه برخای آن را
«حجامت خشک» نیز مینامند و درمان بیماری کوویاد 19
نیست و بر خالف بسیاری از توصیههای طب سنتی ،حتای
اثری بر افزایش ایمنی بدن ندارد [.]24
باور غلط :حجامت افراد را در برابر کرونا واکسینه میکند.

باور غلط :آنتنهای  G5موجب شیوع کرونا میشوند.

حجامت نه فق در برابر کرونا بلکه برای هیچ ویاروس
دیاری کارکرد واکسن را ندارد [.]24
همااانگونااه کااه مالحظااه کردیااد برخاای از مصااادیق
شبههای علم مرتب با کووید  19به صورت مختصار بیاان
شدند .نموناه ای از شابه علام رخ داده در بیمااری تاب زرد
1
جالب توجه است .در سال  1973بیماری همهگیر تاب زرد
در فیالدلفی اا ش ایوع پی ادا کاارد .بنجااامین راش ،از معاادود
پزشکانی بود که میتوانست هزاران بیمار تب زرد را درماان
کنااد .منتقاادان وی را مااتهم ماایکردنااد کااه درمااان او
خطرناکتر از خود بیماری است .راش نسبت به درستی کار
خود معتقد بود .وی هر بهبودی را به اثربخشی کاار خاود و

ظاهراً منبع اولیه خبر مصاحبه یک پزشاک بلژیکای باا
یک روزنامه محلی است که متن مصاحبه از اینترنت حاذف
شده .یک ویدئو هم منتشر شده که برخی ادعا کردند حمله
مردم چین به آنتنهای  G5را نشان مایدهاد .ایان ویادئو
واقعی است ،اما ربطی باه کروناا نادارد .ویادئو متعلاق باه
اعتراضهای هنگکنگ است و حمله به ابزارهایی که گفته
میشد حکومت چین برای جاسوسی از ماردم نصاب کارده
است [.]24
باور غلط :کشدیدن سدیگار و تریداک ،از ابدتال بده کروندا
پیشگیری میکند.

موضوع سیاار و مواد مخدر هم مانند مصرف الکل باه
اشتباه مطرح شده و هیچ شواهد علمی وجود ندارد که افاراد

1. Yellow fever
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انتقادی به عنوان ارزیاابی متعهداناه ،مهاارتی و قضاااوتی
از باورهاای فارد یاا باورهاای دیااران ضاروری باه نظار
میرسد .یکی از جنبههاای مهام تفکار انتقااادی بازتاااب
ارزیابی ادعاها یا بحثهایی اسات کاه باه نتاایج منطقاای
کشایده مایشاود .پژوهشها نشان میدهند ارزیابی تفکار
انتقادی نسبت به مباحث شابه علام موفقیاتآمیااز بااوده
است به طوری که توانایی ارزیاابی ادعاهاا را افازایش داده
است [ .]27تفکر انتقادی یکی از حیاتیترین مهاارتهاا در
جامعاه اماروز اسات و کمبااود ایاان توانااایی مایتواناد
انسانها را از مشارکت مؤثر در جامعه باز دارد .تفکر انتقادی
یکی از مهارتهای حائز اهمیت در تصمیمگیری و یک نوع
فعالیت شاناختی باه منظاور درک و ارزشایابی یافتاههاا و
پدیدهها بر اساس استدالل و تحلیل است .یکی از مهمترین
اهداف قرن بیست و یکام ،تربیات افارادی اساات کااه از
آماادگی الزم بارای رویارویی باا جامعاه در حاال تغییار و
پیچیدگیهای عصر انفجار اطالعات برخوردار باشااند .باار
این اساس ترویج اندیشیدن و اندیشهورزی از اهمیت باالیی
برخاااوردار اسااات و ای ان موضااوع فق ا در سااایه انتقااال
اطالعات باه ذهان یادگیرنادگان حاصال نمیشاود بلکااه
به خصوص در حوزه علم و دانش باید روشهایی گنجاناده
شودکه از طریاق آنهاا افاراد جامعاه قابلیاتهاای چاوناه
آموختن را از طریق نظام فکااری بیاموزنااد و در زناادگی
روزماره خود بارای مقابلاه باا شابه علام یاا هار موضاوع
چالشبرانایز دیاری به کار برند .با توجه به اینکه یکای از
اهداف مهم ترویج علم مبارزه با خرافات و شبه علام اسات
استفاده از تفکر انتقادی میتواند به گسترش علام و تارویج
آن ،کمک کند ،در واقاع تفکار انتقاادی یکای از ابزارهاای
مبارزه با شبه علم نیز محسوب میشود .به طور کلی ،جوامع
در حال حرکت به سوی شیوههای نوینی از زندگیاند که در
آن ،اصل مهم نیازِ جامعه به علمیزیستن و علمیاندیشیدن
است.

هر مرگ جدید را به شدت بیماری نسبت میداد .ما در حال
حاضر میدانیم که منتقدان زمان راش درسات مایگفتناد.
خطای وی یکی از مهمتارین اصاول تفکار علمای ،یعنای
ابطالپذیر بودن یک نظریاه اسات .وی ابطاالپاذیر باودن
نظریه خود را غیر ممکن میدانست [ .]18در حالیکه یکای
از اصول مهم علمی ،ابطالپذیری است.
نارشهای خاصی در مورد شابه علام وجاود دارد کاه
میتوان به خصومت نسبت به انتقاد و عدم توانایی در قبول
خطاپذیر بودن ایده اشاره کرد.
نتیجهگیری
دانشمندان معیارهایی برای تمایز علم از شبه علم ارائاه
کردند اما در عین حال این معیارها ممکن است بار اسااس
رشااته و حااوزههااای تخصصاای علااوم متفاااوت باشااند.
تکرارپذیری ،راستیآزمایی و ابطاالپاذیری از جملاه نقااط
مشترک در علوم هستند.
علم واقعی همیشه از ناحیه شبه علم در معرض آسایب
بوده ،اما در حال حاضر این آسایب باه مرحلاهای افازایش
یافته است که به یک تهدید واقعی تبدیل شاده اسات چارا
که گاهی شبه علم توس مدیران به عنوان یک ابزار بارای
تصمیمگیری در بقای علمای دانشامندان اعماال مایشاود
[ .]26با توجه به گساترش روزافازون شابه علام ،شاناخت
راههای شناسایی آن از علم واقعی ضروری به نظر میرسد.
بدین منظور ابتدا باید مراحل یک تحقیق علمی را شاناخت.
سپس شواهد و معیارهای شناخت شبه علم را بررسی کارد.
برای شاناخت شاواهد ،هماواره بایاد باا دیاد انتقاادی باه
فرضیههای علمی نااه کرد .فرضایهای کاه آزماونپاذیر و
ابطالپذیر باشد ،میتواند به عناوان فرضایه علمای مطارح
شود.
در کنار مدلهای مختل کارکردی که بارای تارویج و
عماومیساازی علام در میاان جامعااه مرساوماناد ،تفکار
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