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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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 19در دوران کوويد  شبه علمکاهش اهميت ترويج علم در 

1اکرم قدیمی
 2بهاره صفوی و 1*

 دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران. 1

 ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، . 2

 31/06/1399: تاریخ پذیرش ترویجینوع مقاله:  04/04/1399 :دریافتتاریخ 

چکیده

درک و مشارکت هماان در علم اسات کاه هادف مشاترک      یرش،ها از جمله پذ ترویج علم دربردارندة طی  وسیعی از فعالیت
شبه علام در دوران  کاهش علم در  یجترو یتاهم یمقاله بررس ینآنها کاستن فاصله میان علم و عموم مردم است. هدف ا یتمام
 است.  19 یدکوو

و علم  یتاز گذشته اهم یشدر جهان، ب 19 یدکوو یریگ همه یوع. با شاستفاده شده است اسنادی مطالعه روش از مقاله در این
کش  واکسن کرونا، به  ی، بشر برایاردوران بار د یناست. در ا یافته یششبه علم افزا به منظور کاهش یانجهاندر نزد  آن یجترو

 1علم مبارزه با خرافاات و شابه علام    یجاز اهداف مهم ترو یکی ینکه،بست. با توجه به ا یدام چشمعلم، دانشمندان و متخصصان 

 شود. یمحسوب ممبارزه با شبه علم  یاز ابزارها یکی یتفکر انتقاد ،است

 .فناورانهعلم، ترویج علم، شبه علم، تفکر انتقادی  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

از جمله ها  ترویج علم دربردارندة طی  وسیعی از فعالیت
اسات کاه هادف    درک و مشارکت هماان در علم  رش،یپذ

آنها کاستن فاصله میان علم و عموم ماردم   یمشترک تمام
گیااری و توسااعم علاام در دوره  اساات. بااه مااوازات شااکل 

های علمی در اروپا بسیاری از دانشمندان و نهادهای  انقالب
فکر افتادند که رابطم میان عموم مردم و علام   علمی به این
های هجده و نوزده تالش برای  تر کنند. در قرن را مستحکم

در قرن بیستم تارویج   نکهیشد تا ا شتریسازی علم ب عمومی
ها و عناصر جدانشدنی نهاد علم  علم به عنوان یکی از مؤلفه

 [.1] درآمد
 یعلما  مجامع ملیوس است که به یمقصود از علم معرفت

، تماام  عاماه  از منظور و است آن دییتأ مورد ای و شده دیتول
است که در مقام متخصصان  یافراد یآحاد جامعه به استثنا

 اگار . کنناد  یم اظهارنظر خود یتخصص منیزم در حوزه کی
 جامعاه  کیا  در کاالن  و خارد  هاا   حاوزه  تمام است قرار
 و اطالعااات بااه هماااان دسترساا  قطعاااً کننااد، شاارفتیپ

 نیا. است ضرور  جامعه اقشار مهم انیم در علم گسترش
 و بااور  و یهمااان  علام  کاه  شد خواهد حاصل یزمان مهم
 .شود تیتقو علم به یعموم اعتماد

تاارویج علاام در حیطااه عمااومی بااه عنااوان فعااالیتی   
یافته با مشارکت نهادهای مختلا  آموزشای، اجرایای     نظام

)دولت(، اقتصادی )مانند بخش خصوصی و باازار( و جامعاه   
مدنی، تحولی نوپدید است که از عمر آن چناد دهاه بیشاتر    

های  ، دولت1980های دهه  گذرد. در واقع، از اوایل سال نمی
غربی به نحو جدی و همه جانبه توجه خود را به این پدیاده  

های مناسب برای رشد این فعالیت را  وف ساختند، زمینهمعط
فراهم آوردند و دیاار کنشااران اصالی در جامعاه )یعنای      
جامعه علمی، بازار و جامعاه مادنی( را باه هماراه خاود در      

 [.2]راستای تحقق اهداف این فعالیت بسیج کردند 
. تر شدند روز تخصصی به علوم روز یستمبا ورود به قرن ب

 یااانو فاصااله م یافاات یشافاازا ینااش علماادا یچیاادگیپ
باه طاور خااص     یقتحق ین. اشد بیشتردانشمندان و جامعه 

آن  یهاا  مشهود باود کاه مشخصاه    یانقالب دوم علم یط
اند. علام   یتکوانتوم و نسب یکمکان ی،ساختار اتم یها یهنظر
 یاای شکل گرفات و دن  یعلم یهسه نظر ینبر اساس ا یننو
مردم به دور باود.   یشتررا ارائه کرد که از دسترس ب یدیجد

در چناد کشاور    یمساتمر علام و فنااور    یشارفت همراه با پ
 یهاا  علام باه واساطه روش    یجتارو  یابزارهاا  یافته، توسعه

 دار اولویتعامه در جامعه  یعلم برا یجو ترو یلمختل  تکم
  [.3] شد
 شدن علوم، حتی دانشمندان نیز در با توجه به تخصصی 
در  اناد.   های خارج از تخصص خود نیازمند ترویج علام  حوزه

بسیار تخصصی شده به طوری که هار  « علم»واقع، امروزه 
خاود باه گساترش داناش و      یکسی خارج از حوزه تخصص

کننادگان بازرگ    است. دانشمندان، مصرف یازمنداطالعات ن
 ی،هااای گوناااگون علماا انااد. آنهااا از عرصااه تاارویج علاام

کنناد.   یبرای ترویج کارهای خود استخراج م هایی را اندیشه
 یاز دسااتاوردها یجوامااع کااه ناشاا  یاساساا ییااراتبااا تغ
 یاک و دانشامندان باه    یشمندانبود، اند یعلم یها انقالب

همچااون  ییهااا شاادند. سااازمان یلاجتماااع خاااص تبااد 
آغاز باه کاار کردناد     یصنعت یها و مجله یعلم یها انجمن
 [.3علم را ممکن ساخت ] یجامر توسعه ترو ینکه ا

 لااااس هااااپنجاز  هژااایو به جامعهو  علم نمیارابطااه 
 ورزانندیشها، اننشمنددا توجه نکانودر  ارهواااهم تهاااگذش
 دهواا ب یاا علم انزاا یرهابرنامو  ارانذاسیاستگ ،جتماعیا
 ضعیتو تثبیت متوجه بیشتر نتاکنو توجه ینا لبتها. ستا

. ستا دهبو دبنیا علم گااافرهن اریتواااسو ا شگستر ، علم
 ،نددمیکر لنبارا د فهد ینا که مطالعاتیو  فعالیتها 

 حسط به جامعه ستیابید ایبررا  علم همیتا تا ناااادکوشید
 قاا طری نایو از ا داهند ناانش ایشاسو آ هاافاز ر یباالتر
 هتوسع یبرنامههااز  پشتیبانی ایبررا  انندوشهر حمایت
 [.4] کنند جلب وریفناو  علم

از  یشب یدآ یم یانعلم به م یجکه سخن از ترو یهناام
باه   یجامعه نسبت به موضوعات علم یعلم یکردرو یزهر چ

. با وجود تکثر و تنوع آرا و فرهناگ در   شود یذهن متبادر م
داناش ماورد    یاد را در نظاام تول  یعلما  یکارد رو یدجوامع با
دور تسلسال باه    یاک خاود همانناد    ینقرار داد و ا یبررس
 یات و موفق یبه عبارت دیار، کارآمد انجامد.  یعلم م یجترو

علمای در   ترویج علم و دیادگاه  ینظام تولید دانش در گرو
 [.5است ]بین افراد مرتب  با آن 

از:  عبارتناد علام   جیاهاداف تارو   نیتر مهم یکل طوره ب
در حل مسائل جامعه؛ باور باه   یاستفاده از علم و روش علم 

 یآماوزش افاراد بارا    علم در حال مساائل جواماع؛    ییتوانا
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و مبارزه با خرافات و شابه   یفناور استفاده مناسب از علم و
  علم.

با توجه به اینکه یکی از اهداف ترویج علام، مباارزه باا    
شبه علم است، قبل از هر توضیحی الزم است شبه علام را  

 اتیا است که مردم را از واقع یشبه علم معضل . تعری  کنیم
 یرمنطقا یغ یخرافاات و باورهاا   یدور کرده، به ساو  ینیع
. استآن را احاطه کرده  قتیاز حق یا و تنها هاله .کشاند یم

 جیتوسعه و تارو  ،را به علم بیآس نیشتریشبه علم معموالً ب
خرافاات و   ،یزند، چارا کاه در قالاب و ظااهر علما      یآن م

از  یاریکناد. بسا   یما  یعلام معرفا   یموهومات را باه جاا  
از جملاه:   ییهاا  و فلسفه علم مصداق خیدانشاران حوزه تار

 از را هاا  ییشااو یو اناواع پ  ینا یب ک  ،ینیب ستاره ،ینیب طالع
 .دانند یم علم شبه با مرتب  موارد جمله

علام   یتبعد از وقوع بحران کرونا، توجه هماان به اهم
 یآن جلب شد و عموم مردم، به دنبال کسب آگااه  یجو ترو

. اناد  از زباان متخصصاان   یعلم های یهاخبار و توص در مورد
-ی در پزشاک  یشبه علم یدوران، بازار ادعاها ینالبته در ا

دا   یاربسا  -یرهروغن بنفشه و غ یازین،جا یها مثل درمان
و  یاز ر یتوهمات توطئاه و صادها ادعاا    ین،، عالوه بر اشد

 یوعشا 19 یاد کوو یمااری ب یپا به پاا  یزن یدرشتِ شبه علم
 . یافت

کااهش  علام در   یجترو یتاهم یمقاله بررس ینهدف ا
 یاری گ هماه  یوعاست. باا شا   19 یددر دوران کوو شبه علم

 یعلام بارا   یات از گذشاته اهم  یشدر جهان، با  19 یدکوو
به منظور کااهش   علم یجترو یتروشن شده و اهم یانجهان

دوران  یان اسات. در ا  یافته یشافزا یزامع نونزد ج  شبه علم 
کش  واکسن کرونا، به علم، دانشمندان  یبرا، بشر یاربار د

 بست. یدام چشمو متخصصان 
 اسانادی  مطالعه مقاله، یناطالعات در ا یگردآور روش

 است.   یفیتوص یکردبا رو
در جهاانی کاه علام و    »کند:  یم انیب 1دکتر عبدالکالم

بر آن احاطاه دارد، تارویج علام از اهمیات خاصای       یفناور
شود تا اکثار ماردم    برخوردار است، زیرا ترویج علم سبب می

 «.آگاه شوند یهای علم و فناور از پیامد

 
 

                                                                                    
1. A. P. J. Abdul Kalam 

الاذکر، دو معناای گساترده از     فاوق   یبا توجه به تعاار 
 ترویج علم وجود دارد:

از  ای اشاعه و انتشار علوم خاص به حیطه گسترده ندی: فرا1
 ؛مردم

: تغییر دیدگاه عاماه و تغییار فرهناگ ماردم نسابت باه       2
 [.6] استفاده از علم و منافع آن

 نیتار  مهام  یفنااور  شارفت یپ کاه  اسات  یراثا یعلم م
 یماادع نی. علاام نااو[7]شااود  یماا محسااوب آن دسااتاورد
 موضوع نیو اصل قرار دادن آن است و ا تجربه به بازگشت

همچاون   ییهاا  فلسفه علام، در قالاب   یها هینظر یتمام در
 تکرار...  و «یریپذ طالاب» ،«ییگرا اثبات» ،«یریپذ تجربه»

   [.8] است شده
 تعاااری  علاام، تاارویج علاام و شاابه علاامدر ادامااه بااه 

 .یمپرداز یم

   فیتعار

 علم فیتعر

قابال اتکاا    یهاا  یاز آگااه  یا ارسطو علم را مجموعاه 
 .باشند زیتوض قابل ،یو عقالن یداند که از لحاظ منطق یم

 ی ،تعاار  یق،از کال حقاا   یا علم باه عناوان مجموعاه   
ها است.  شده در همه رشته یافتها و رواب   ها، روش یهنظر
 یا یندهبه طور فزا ی تعر ینکه در تقابل با ا یارید ی تعر

دارد و آن  یدر محافاال دانشااااه یشااتریقاادرت و نفااوذ ب
بلکاه   یجو نتا یقاست که قلب علم نه در حقا ینعبارت از ا
و تفکار وجاود دارد. علام موجاود در      یقتحق یها در روش
کاه علام    یاست. در حال یجانب یا پوسته یدرس یها کتاب
هاا و کاار اسات.     یشااهدر حال انجام در آزما یتفعال ی،واقع

 یعاار  یک یچها قابل قبول هستند، اما ه یدگاهد ینهر دو ا
 [.9] یستاز نقص ن

 روش از مطلاب  ایا  مفهاوم  کی شیآزما یمحققان برا
 :است ریکنند که شامل مراحل ز یم استفاده یعلم

 ؛مشاهده 

 ؛لهأمس ایال ؤطرح س 

 ؛اطالعات یآور جمع 

 ی؛ساز هیفرض 

 ؛شاتیو انجام آزما یطراح 
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 ی؛ریگ جهینت و ها داده لیتحل 

 نباودن  یاتفااق  از ناان یاطم یبرا شیانجام دوباره آزما 
 .جینتا

که علم ناه داده اسات و ناه    شود  یدر باب علم گفته م
 قیا تلف علام، . ردیا گ یاطالعات، هرچند که هر دو را دربرما 

 هیا پا بار  اطالعاات  ریتفس واقع در و است اطالعات با تفکر
 قیااطر از علاامهااا اساات.  هیهااا و فرضاا یتوانمنااد تجربااه،

 مهاارت،  جامعاه؛  در افراد. ابدی یم رواج یاجتماع یندهایفرا
 منتقال  را اماور  تیاز ماهشان  یقبل شناخت و یضمن دانش

 یمنبعا  باه  لیتبد علم، ،یاجتماع تعامل قیکنند و از طر یم
 شاود و در  یما  ژهیا و یتیموقع از مشترک فهم ساخت یبرا

 ارزش علم به که است آن شدن یاجتماع و علم جیواقع، ترو
 جامعاه  یاجتمااع  – یفرهناا  بستر انیم نیبخشد. در ا یم

 کنند. یم فایا علم جیترو روند در یمهم نقش

 علم   جیترو فیتعر

 یخیتااار یهااا دوره یبااا کناادوکاو در مفهااوم علاام طاا
بشار موجاب    یهاا  یتوان اذعان کرد که شناخت و آگاه یم

تار شاود. در    ینروز باا مفهاوم ارزش عجا    باه  شد تا علم روز
در حاس   یشاه اسات و ر  یمعلم استمرار عقال سال   یقتحق

علم با وجاود   یجدارد. اما در هر صورت ترو یتمشترک بشر
 یاد، آ یما  یاان که از آن باه م  یو گاهاً فلسف یچیدهپ ی تعار
پساند سااختن    عاماه »دارد و آن  یاز سااده ن  یاربسا  یفیتعر
 است. «یعلم یممفاه
باا   یساخت علما   یاات ادب یاان اسات م  یعلم پل یجترو 

 یسات ن یازی علام چ  یج. ترویگفتمان قابل درک مردم عاد
ماردم  برای همه   که یجز ترجمه علم به زبان ساده به نحو

 [.6] قابل درک باشد

 انعکااااس یبااارا اسااات یتالشااا علااام جیتااارو
 بتواننااد افااراد تمااام کااه یروشاا بااه یعلماا یهااا شااهیاند
 [.10] کنند درک را علم کی یاساس میمفاه

 شبه علم فیتعر

 یجا به را خود که است باور ای دهیا رفتار، کیشبه علم 
تکیاه   یعلما  ریا غ ایا زند اما بر شواهد نادرست  یم جا علم

اساتفاده   شیآزماا  یبارا  یعلما  روش از دارد. در شبه علم،

 یهاا  داساتان  ایا  یشخصا  اتیتجربپایه   بر تنها و شود نمی
 است. یمیقد

علام باه حسااب آورد     مقابل توان نقطه یشبه علم را م
 یو منطقا  ریپذ در نااه اول امکان دیآن شا یچرا که ادعاها

آن  یبارا  یتجربا  نهیشا یپ ایا اسااس   چیبه نظر برسد اما ه
 وجود ندارد. 
کرده  یدارواج پ یاربس یکه در علم تجرب یاز مسائل یکی

و  یاساات کااه فاقااد شااواهد تجرباا   ییهااا اساات، آمااوزه
علاوم شابه علام     یان است. باه ا  یریو خردپذ یشااهیآزما

 یونااانیاز کلماه   pseudoscienceواژه  .شاود  یاطاالق ما  
pseudo ست. شبه علم ادعاا،  گرفته ا یشهر  غل  یبه معنا

شاود، اماا    یاست که به عناوان علام ارائاه ما     یعمل یاباور 
کند و فاقاد شاواهد    ینم یترا رعا یمعتبر علم یشناس روش
  "[.11] و معقول است یتیحما
فااال قهااوه،  یناای،ب هااا، طااالع بشااقاب پرنااده یاادایشپ
از شابه علام هساتند.     ییهاا  نمونه یدرمان یانرژ ینی،ب ستاره

پسند موسوم باه مجاالت    از مطبوعات عامه یاریبسمطالب 
 باه  علمای  داناش د. شو یم یلتشک معموالً از شبه علم زرد
 ماورد  الاوهاای  وسایلم  به و شود می ساخته اجتماعی شیوه

 قبلای  تجربیاات  و داناش  دانشامندان،  هاای  ارزش پذیرش،
 [. 12گیرد ] می قرار تأثیر تحت

 کاه  نوشتند ناونهیا( 1981) یبناس و ناریس یدر گزارش
  :دارند ریز منابع از یکی در شهیحداقل ر یعلم  شبه دیعقا
 ی؛شخص اتیتجرب از جیرا یاشتباهات شناخت 
 ی؛جمع یها پوشش نادرست رسانه 
 ی؛فرهنا یعوامل اجتماع 
 [.13] نادرست ای  یضع یآموزش علم 

دفااع و   ، تبرئاه  یبارا  یشبه علم راها  از منظری دیار،
 [.11] حفظ خطاهاست

 شبه علم یها نشانه

دانشامندان مهام باوده کاه از      یرد شبه علم آنقدر برا
 از آن صیتشاخ  یبارا  یاریا مع جادیها قبل به دنبال ا سال
 علام  فلسفه رشته اهداف از یکی یحت و اند بوده یواقع علم
 یبارا . اسات  یعلما   ریا غ و یعلما  اتیا نظر نیب زیتما هم

 بهاره  ریز یارهایمع از توان یم علم شبه یها دهیا ییشناسا
 گرفت:



 هیافتر 19در دوران کووید  اهمیت ترویج علم در کاهش شبه علم
 

29 

 شابه  صیتشخ یها روش نیتر مهم از یکیی: ریناپذ ابطال
 یهاا  دهیا ا و ادعاها از یاریبس چون است یریپذ ابطال علم
. ساتند ین ریپذ ابطال و شیآزما قابل حوزه نیا در شده مطرح
 یرا بارا  یریپذ ابطال یارکارل پوپر مع یستماواس  قرن ب در

 یان باه ا  یریپاذ  کرد. ابطال یانعلم از شبه علم ب یصتشخ
علام     [.14کارد ] را رد  یجاه نت یاک تاوان   یمعناست که ما 

در بوتاه   یاد اسات کاه در آن هار اصال با     یندیفرا یتجرب
 یو همچنااان موضااوع  یااردتجربااه قاارار با  یشآزمااا
ی ماند. در حاال  یم یباق یو قابل رد در هر زمان یزبرانا الؤس

 .یرندناپذ تفکر در شبه علم ابطال یها یهکه پا

 یداشاتن درکا   یکمک به مردم بارا  ایعلم بر: دهیهدف ا
 اماا  اسات  متمرکاز  یهسات  جهان از جامع و قیعم ز،یصح
ی و خرافا  دیا عقا نشار  ،یکالهبردار معموالً علم شبه هدف
 .است غیره

ها استقبال کارده   علم از چالش :ها مقابله با چالش یچگونگ
 مخالفات  باه  علام  شبه اما است ها دهیا رد ایاثبات  یو در پ

 یحت و برخواسته خود ناقض یها دهیا ای مخالفان با لیدل یب
 .برد یم پناه نیتوه و دیتهد به

 تیباه شافاف   یا طرفداران شبه علام عالقاه  : تیعدم شفاف
 گونااگون  قیا طر از را خاود  بیعج یها دهیا اغلب و ندارند
 .سازند یم مطرح

 حاال  در و ایا پو دانش قیطر از یعلم یها هینظر :ییستایا
 موضاوع  کیا  حاول  یهاا  دهیا ا و شاوند  یم یبانیپشت رشد

 رییا تغ شاتر یب قاات یتحق انجاام  و زماان  گذشات  با معموالً
 یکرختا  و ییساتا یا ریدرگ علم شبه ارید طرف از. کنند  یم
 مطلب کی رامونیپ یدیجد قاتیتحق معموالً و است دیشد

 .ردیگ ینم صورت

 شاان یادعاها طرفداران شبه علم در مقابل رد توطئه: یتئور
 باه  را آنها ،یرسم ینهادها ای برجسته یها تیشخص توس 
 را خاود  و کرده متهم کیآکادم محافل از جانبدارانه تیحما
 .دهند یم نشان یکش حق و توطئه یقربان

 ادعاا  نیا ا علم شبه یها نشانه از ارید یکی ی:ریناپذ تکرار
 در معادود  باار  چناد  ای کی تنها خاص دادیرو کی که است
 امکاان  و داده یرو شخص کی یزندگ یحت ای خیتار طول
 کیا  شیآزما امکان که یزمان عتایطب. ندارد وجود آن تکرار
 .برد یپ آن صحت به توان ینم باشد نداشته وجود دادیرو

 دارد، وجاود  علم شبه صیتشخ یبرا یارید یارهایمع
 قاات یتحق اسااس  بار  رینظ یعبارات به بردن پناه مثال یبرا

 انهیناشا  سوءاستفاده ای عهیشا و همهمه بر هیتک دانشمندان،
 .رهیغ و کوانتوم امواج، یانرژ مثل یعلم یها واژه از

 گام  هاا  بحاث  در اغلاب  علام  شابه  و علم نیب زاتیتما
 رشیپاذ  شاود  یما  باعاث  امار  نیا اوقات ی گاه و شوند یم
 . باشد دشوارترمردم  عموم توس  یعلم یها افتهی

 های مهم تاریخ   شبه علم و برخی از اپیدمی

 جدهمیه قرن اواخر از حداقل علم شبه اصطالح اگرچه
 ،یواقع و درست علم مقابل در آن مفهوم اما شد، یم استفاده

 یها استفاده انیم در. گرفت شکل نوزدهم قرن اواس  از
 یپزشک مجله در 1847 سال به دیبا علم شبه کلمه از اول

Northern Journal of Medicine [.15] نمود اشاره 
 شابه  یهاا  یتئاور  یرو بار  مطالعاه  علم  شبه خچهیتار

 خاود  که است یدیعقا علم  شبه. است زمان طول در یعلم 
 یکاف یارهایمع که یحال در کنند، یم یمعرف علم یجا به را
 [. 16] ندارند را بودن یواقع علم یبرا

 اریبس اوقات یگاه علم  شبه و علم انیم دادن صیتشخ
 اریا مع دو، نیا نیب زیتما یبرا شنهادیپ کی. باشد یم سخت
 در. شاود  یما  مرباوط   پاوپر  کارل به شتریب که است، یجعل
 دو نیا ا نیبا  زیتماا  اسات  ممکن علم  شبه و علم خچهیتار
 ها علم  شبه از یمشتق علوم از یبعض رایز باشد، دشوار اریبس

 علام  به توان یم یدگرگون نیا یبرا مثال عنوان به. هستند
 یاگریا میک مطالعاات  در آن خاستااه که کرد، اشاره یمیش

 .دارد شهیر علم  شیپ ای علم  شبه
 ریا غ یهاا  یماار یهزاران سال است کاه ب  انیم نیا در
 یهاا  در جهان وجود دارناد و بشار از هماان ساال     منتظره
 یساع  وپنجه نارم کارده    و خود با آنها دست اتیح نینخست
رای با  رانهیشاا یپ عوامال  ییشناسا و آنها شناخت با داشته
 یاری. بسا دیآ بر ها یماریب با مقابله و کنترل صدد در جامعه،
 یبشار  جامعاه  بار  یا ناباوراناه  یها امدیها، پ یماریب نیاز ا

 تحاول  مهااجرت،  تا گرفته یانسان بزرگ تلفات از اند؛ داشته
 .یمال هنافت یها نهیهز و یزندگ سبک در

 سرسخت، دشمنان از یکی واقع در متفاوت یها یماریب
 یبشار  جامعه و شوند یم محسوب بشر خیتار جبر و ماندگار

 مواجاه  یمتعادد  یهاا  یریگ همه با مرتب تاکنون گذشته از
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 و لیسا  همچاون  یعا یطب یباال  و جنگ چیه دیشا و شده
 کشاته  یبشار  جواماع  در ها یپاندم و  یدمیاپ اندازه به زلزله
 از فااوسیت و طاااعون آبلااه،. وبااا، اساات ناذاشااته یبرجااا
 کارده  تجرباه  را آنها بشر که است ییها یدمیاپ نیتر معمول
 خیتاار  یهاا  یپانادم  نیتار  مهام برخی از  بهادامه  در .است
 کنیم. میاشاره 

 اهیس طاعون. 1

 در و شاد  عیشاا  نیچا  «یهوبئ» استان در ابتدا طاعون
 یمرکااز یایآساا از کااه ییهااا یکشاات 1347 سااال اواخاار

 کال  باه  تیا نها در و یمارس و جنوا در را یماریب آمدند، یم
 ساواحل  تماام  ساال،  کیا  عارض  در کاه  دادند وعیش اروپا
 9 تاا  6 نیبا  شهر هر در یدمیاپ نیا. گرفت فرا را ترانهیمد
 و یاقتصااد  یهاا  اماد یپ اهیسا  طااعون . دیکش یم طول ماه

 .داشت دنبال به یادیز یاجتماع
 میالدی 1347-1351 :وعیشسال  

 قایآفر شمال و ای: اوراسیریفراگ محل

 نفر ونیلیم 200 تا 80 نی: بانیقربان تعداد

 ییایباکتر یعفون یماریب از یناش یدمیاپ نیا :یماریب علت
. شاد  جهاان  و اروپاا  در یبزرگ یریگ همه به منجر که است
 یبرخا  توسا   که است «سیپست اینیرسی» لیباس آن عامل
 اماروزه . شود یم منتقل موش مانند جوندگان بدن یها کک
 .است درمان قابل کیوتیب یآنت با یسادگ به یماریب نیا

 جهیبد دهان، سارگ  یبو یمارینشانه ب نیاول: یماریب نشانه
باود کاه باه ورم غادد      یدرد و خساتا  و بعد تب و لرز، بدن

 . شد یمنجر م نیخون یها و سرفه یلنفاو

 آبله. 2

 ایدن یاجتماع یگذار فاصله نیاول مسبب
 2000 تا 1900: وعیش سال

 ی: سراسر اروپا ریفراگ محل

 نفر ونیلیم 300: انیقربان تعداد 

 کاه  اسات  آبلاه  یماریپاکس، عامل ب  اسمال ی:ماریب علت
 از گذشاته  در. اسات  بوده آن ریدرگ قبل سال صدها از بشر
 و داد یما  دسات  از را خاود  جاان  نفر کی مبتال فرد سه هر
 ایا  ماند یم یباق ها بازمانده بدن بر یمئدا و قیعم ییها زخم
 .شدند یم نایناب شهیهم یبرا

 و تاب  تهاوع،  حالت ،یسطح خارش سردرد،: یماریب نشانه
 در شاتر یب آبلاه . است یماریب نیا میعال جمله از شکم درد

 هیشاب  یما ئساال عال بزرگ افاراد  و اسات  متاداول  کودکان
 زیا ر یهاا  قطاره  قیا از طر روسی. ودهند یآنفوالنزا بروز م
 یباه شخصا   ماریب یپوست عاتیتماس با ضا ایمعلق در هوا 

باار   . اسمال پاکس عالوه بار مارگ  کند یم دایانتقال پ ارید
باال  یریو واگ عیسر وعیش تیبا قابل یها روسیبودن، جزو و

پاس از برناماه    یماار یب نیا . اماروزه ا شاود  یشناخته م زین
 از بعاد . اسات  شاده  کان  شاه یر یموفق جهان ونیناسیواکس
 1980 ساال  در باالخره آبله یماریب با یریدرگ سال انیسال

 افتاه ی رهاا  روسیا و نیا از را ایدن ،بهداشت یجهان سازمان

 .کرد اعالم

 ییایاسپان یآنفوالنزا. 3

 یالدیم 1920 تا 1918: وعیشسال  

 یشمال یکایآمر اروپا، ا،ی: آسیریفراگ محل

 نفر ونیلیم 50تا  17: انیقربانتعداد  

 یدرماان  یهاا  روش یماار یب نیا وعیزمان ش :یماریب علت
 عماوم  دساترس  در 1940 در آنفوالنزا واکسن و بود محدود
 ابهاام  از یا هاله در همچنان آن یواقع خاستااه. گرفت قرار
 باعاث  اول یجهان جنگ زمان در یرسان اطالع فقدان است،
 .نشاود  گازارش  آلمان و ایتانیبر فرانسه، در یماریب نیا شد
  یشارا  با خسته ینظام یها روین انیم در سرعت به یماریب

 جشانواره  کیا  سارانجام . کرد یم دایپ وعیش  یضع ییغذا
 شد مرموز یماریب نیا گسترده وعیش سبب ایاسپان در یسنت
 شاد،  گازارش  ایاساپان  یامپراتاور  توسا   باار  نیاول یبرا و

 .اطالق شد یماریب بر این «ییایاسپان» پسوند نیبنابرا

 یتنا سردرد، همچون ییها نشانه مارانیب در: یماریبنشانه 
 .باختند یم جان سپس و کرد یم دایپ بروز تب و سرفه نفس،

 هاا  آنفاوالنزا  غالبااً  در ماورد ایان بیمااری،    تأمل قابل نکته
 ناوع  نیا ا در یولا  کنناد،  یما  دچاار  را سالمندان و کودکان

 شاتر یب ها مرد نیب تلفات. بودند جوان انیقربان شتریب یماریب
 و باود  شاده  آغاز جبهه یها اردوگاه در یریگ همه چون بود،
. کارد  دایا پ وعیش خانه به سربازان بازگشت و جنگ انیپا با
 و باود  نماناده  یبااق  یجاوان  مارد  ارید ها کشور از یلیخ در
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 دایپ راه ها کارخانه به و پرداختند یخانا وکار کسب به ها زن
 .کردند

  یخوک یآنفوالنزا .4

 باه  مرباوط  آن از یناشا  ریا م و مارگ  درصد 80 از شیب
 .بود کودکان و سال 65 حدود یسن یها گروه

 یالدیم 2010 تا 2009 لی: آوروعیشسال  

 : سراسر جهانیریفراگ محل

 هزار نفر 575تا  151: انیقربانتعداد  

از  یو ناشا  یتنفسا  یماریب کیآنفوالنزا  نیا :یماریب علت
آن در  وعیشا   عامال است کاه  « آ»نوع  یآنفوالنزا روسیو
 یدیبا گونه جد یماریب نیا ی. نوع انساناستها  خوک انیم

 کیدر مکز H1N1نام  به« آ یخوک یآنفوالنزا» روسیاز و
و تازاس گزارش شد.  ایفرنیاز جمله کال کایآمر التیو چند ا
از  یتا یجمع انیا است کاه در ابتادا م   یتنفس یماریب ینوع

 یمسار  یماار یب کیا بود و بعد از جهش به  عیها شا خوک
 ها بدل شد. انسان انیم

 و کنناد  یما  عطساه  ایا افراد مباتال، سارفه   : یماریبنشانه 
 یاریبس. شود یم پخش هوا در روسیو یحاو زیر یها قطره
 .است یکی یفصل یآنفوالنزا با ها نشانه از

   19 دیکوو. 5

 2019 سال: دسامبر وعیش سال

 جهان: سراسر یریفراگ محل

 و ونید لیم کید  حددود  2020 سال آخر تا: انیقربانتعداد 

 نفر هزار پانصد

از منطقه ووهان اساتان   یماریب نیخاستااه ا :یماریب علت
 واناات یح کاه  است شده یزن گمانه طور نیبود. ا نیچ یهوب

 مصارف  یبرا خفاش و خوار مورچه ینوع مثل شده فروخته
. شهر نیا در یشااهیآزما تا باشند روسیو نیا منشأ ییغذا
 یهاا  غذا بازار در یکارگران شدند مبتال که یکسان نینخست
 و داشتند واناتیح با یشتریب تماس که بودند هوانان ییایدر
 شیبا  در ماه دو از کمتر در و سرعت به ،یتوجه یب لیدل به
 .شد منتشر جهان کشور 200 از

ساارس در ساال    وعیهام در شا   نیا از ا شیبازار پ نیا
 نیا ینیبار دانشمندان چ نیمقصر شناخته شد. نخست 2003

( و یسارس )ساندروم حااد تنفسا    یها روسیرا با و یماریب

اند البتاه باا    ( مربوط دانستهانهیخاورم یمرس )سندروم تنفس
 یماار یب نیکمتر و سرعت انتشار باالتر. پزشکان ا یکشندگ
بااا نااام  یروساایو منشااأ آن را و یگااذار نااام 19 دیاارا کوو

SARS-COV2 کردند. یمعرف 

 نفاس،  ی تناا  سرفه، تب، آن معمول مئعال: یماریبنشانه 
...  و ییایا بو اخاتالل  ،ییناچشا گلودرد، خل ، ،یعضالن درد

 نیا ا از یناشا  یهاا  اماد یپ با هنوز ایدن لحظه نیا تا. هستند
 آن فاروکش  زماان  و کناد  یما  نارم  پنجاه  و دسات  روسیو

  [. 17] است نامشخص
 عوامال  گااه  مختلا   یهاا  یپاندم با جوامع مواجهه در
 و تبعاات  باه  نسابت  جامعاه  درسات  یآگااه  ماانع  مختل 
 مواناع  ایان  از یکای  علام  شبه شود می رو شیپ یراهکارها
 .شود می محسوب

 19 وویدمرتبط با ک های علم شبه  از برخی

غل  مرتب  باا کروناا همزماان باا      یشبه علم و باورها
صورت   هشکل گرفت و ب یماریب ینا یوعش ییابتدا یروزها

 یطیشرا در. افتیانتشار  یاجتماع یها در شبکه یا گسترده
و  نیاز نحوه عملکارد دولات چا    یهمچنان جامعه جهان که

 رهنااام ید یهشادارها  ئهدرباره ارا یسازمان بهداشت جهان
 از افاراد،  یاریبس ،دارد تیخطرناک شکا یماریب نیدرباره ا
و اشتباه،  یعلم ریها با انتشار اخبار غ دولت یو حت  ها سازمان
اناد و در   شده لیتبد  شبه علم روسیانتشار و یبرا یبه عامل

و  یعلما  زیتوضا  یبارا  یادیا ز یهاا  نقطه مقابال تاالش  
و  عاتیغل  حاصل از شاا  یجامعه در برابر باورها یساز آگاه

 ریا غ یحجم اخباار و باورهاا   شبه علم صورت گرفته است.
 ادیا ز اریبس یالملل نیب و یمرتب  با کرونا در سطز مل یعلم

 رانیا در ا  درو  یاطالعات غل  و خبرها نیاست و انتشار ا
 نیا ا برخای از باه  اداماه  در  و جهان متوقا  نشاده اسات.   

 .میکن یاشاره م عاتیشا

باور غلط: واکسن آنفوالنزا باعث محافظت از مدا در برابدر   

 .شود یکرونا م

مااا را  روسیااو نیاانزا در براباار اآنفااوال یهااا واکساان
  [.19] است دیجد اریبس روسیو نیا. کنند یمحافظت نم
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دفع کروندا   ینمک براآب با  ینیب یشوو باور غلط: شست

 .ثر استؤم

آب با  ینیب یشوو ثر بودن شستؤدال بر م یمدرک چیه
کار از عفونات   نینمک وجود ندارد که نشان دهد مردم با ا

 [.19شوند ] میمحافظت  دیجد یکرونا روسیو

 تواندد  یکلدر مد   اید الکدل   بدن بدا  کردن یباور غلط: اسپر

 .ببرد نیرا از ب روسیو

کاردن الکال    یکرونا وارد بدن شود، اسپر روسیو یوقت
 ینخواهاد بارد و حتا    نیرا از با  روسیکلر در بدن شما و ای
 [.19] باشد خطرناک است ممکن 

 روسید و معالجده و  یریدر جلوگ ها کیوتیب یباور غلط: آنت

 .ثر هستندؤم دیجد یکرونا

کااادام از  چیباااه هااا (کروناااا) روسیاااناااوع و نیاااا
 [. 19] نداده است یموجود جواب درمان یها کیوتیب یآنت

 .منتشر شده است ای جادیباور غلط: کرونا به طور عمد ا

 یکنناد. گااه   رییبا گذشت زمان تغ توانند یم ها روسیو
 یراتا ییوجود دارد که دچار تغ وانیح کیدر  یروسیاوقات، و

 [.19] شود یو به انسان منتقل م شود یم

کدن،   خشدک  دسدت  یهدا  گدرم دسدتگاه   یباور غلط: هوا

 ببرند.  نیکرونا را از ب روسیو توانند یم

 یاز رو هاا  روسیکردن و پاک یغل  است. برا باور نیا 
تا  20خود را با آب و صابون به مدت  یها دست دیدست، با

الکال اساتفاده    هیا بار پا  یها دستمال از ای دییبشو هیثان 30
 [.19] دیکن

پوسدت را   تدوان  یبنفش مد   ماوراء یها باور غلط: با اشعه

 کرد.  زهیلیاستر

 کناد،  یکه باه درون پوسات نفاوذ ما     یبنفش  نور ماوراء
 یبارا  هاا  شاااه یکناد. در آزما  یپوست را پاکساز تواند ینم

اما اساتفاده   کنند یاشعه استفاده م نیاز ا ها کروبیکشتن م
بلکه به او صدمه هام   ست،ین دیتنها مف انسان نه یاز آن برا

 [.19] رساند یم

ورود  یجلدو  تواندد  یمصدرف روغدن کنجدد مد      باور غلط:

 . ردیگبکرونا به بدن را  روسیو

 یریشاا یپ یپوست بدن برا یروغن به رو نیا دنیمال 
 [.19] است یا هودهیکرونا به بدن، کار ب روسیاز ورود و

 صیتوانند کرونا را تشخ یم یحرارت یباور غلط: اسکنرها

 .دهند

 ییمقدار تب افراد را شناسا توانند یها فق  م دستااه نیا
تاب بااال باه     ینشان دهند که فرد دارا توانند یکنند. اما نم

  [.20] دارد یارید لیدل ایکرونا مبتال شده است  روسیو

 روسید و یحاو نیاز چ یارسال یها نامه و بسته باور غلط: 

 .ا هستندنکرو

 روسیا بهداشات، و  یبنا به گفته محققان سازمان جهان
. کند سفر ایشکل به مناطق مختل  دن نیبد تواند یکرونا نم
 [.20] دیباش ها مرسوله نیا ناران ستین الزم نیبنابرا

 روسید از ابتال بده و  تواند یم هیالر باور غلط: واکسن ذات

 کند.  یریشگیکرونا پ

 دیا تول یبارا  یهنوز در حال بررسا  ایمحققان سراسر دن
و  مهلااک هسااتند  یماااریب نیااا خاااص یدارو و واکساان

 [.20تواند این ویروس را از بین ببرد ] های دیار نمی واکسن

کرونا منجدر   روسیبه کشتن و تواند یسشوار م باور غلط: 

 .شود

 ببارد  نیرا از با  2019کروناا   روسیا وتواند  یسشوار نم
[19.] 

 .بار است افراد مسن مرگ یفقط برا کروناباور غلط: 

از  شاتر یدر افاراد مسان ب   روسیا و نیا از ا یمرگ ناش
هماه   یبوده است، اماا خطار آن بارا    ارید یسن یها گروه
  [.19] است کسانی

شوند،  یکرونا مبتال م روسیکه به و یهمه کسان  باور غلط:

 کنند. یفوت م

عالمات   چیها  روسیو نیمبتال به اد هشتاد درصد افرا
باه   ازیا ن ماریدرصد از افراد ب ستیندارند و ب یمشخصه حاد

کنند و تنها حدود دو درصد افاراد   یم دایمراجعه به پزشک پ
 [.19] کنند یمبتال فوت م
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بداالتر از   یدمدا  ایقرارگرفتن در معرض آفتاب  باور غلط: 

 روسید و مدانع از ابدتال بده کروندا     گراد،  یدرجه سانت 25

 شود.  یم

و گرم باشد؛ شما در هر  یکند هوا چقدر آفتاب  ینم یفرق
 [.19] دیمبتال شو  COVID-19صورت ممکن است به

 شدتر یب ای هیثان 10حبس نفس به مدت  ییتوانا باور غلط: 

عددم ابدتال بده     یبه معن ،یاحساس ناراحت ایبدون سرفه 

 .کرونا است روسیو

 تسات ، 19 دیکوو روسیابتال به و صیراه تشخ نیبهتر 
 یتنهاا کااربرد   نفس ناه  یدارناه روش. است یشااهیآزما

 [.19] ندارد، بلکه ممکن است خطرناک هم باشد

کمدک   روسیو از کرونا یریشگیحمام داغ، به پ باور غلط: 

 .کند  یم

 دیا جد روسیشاما باه کرونااو    یحمام دا  مانع از ابتال
بدن شاما   یعیطب یحمام، دما ینظر از دما شود. صرف ینم

 [.21د ]مان  یم یگراد باق  یدرجه سانت 37تا  36،5

پشده منتقدل    شیند  قید کروندا از طر  روسید باور غلط: و

 .شود  یم

بر انتقال  یمبن یمدارک ایگونه اطالعات  چیتا به امروز ه
 روسیا پشه وجاود نداشاته اسات. و    قیاز طر روسیو  کرونا
 قیا از طر است که عمادتاً  یتنفس روسیو کیکرونا،  دیجد

 شاود   یما  جااد یسرفه و عطسه فرد آلوده ا نیکه ح یقطرات
[19.] 

 یزمسددتان یکرونددا از آنفددوالنزا  روسیددو بدداور غلددط: 

 .ستیتر ن خطرناک

 روسیا محققان مشخص شاده کاه و   یها یبنا بر بررس
 اسات  یفصل یتر از آنفوالنزا برابر مهلک 10 دیجد یکرونا
[19.] 

 .ستندیدر برابر کرونا مناسب ن یطب یها ماسک باور غلط: 

 یریشاا یپ یماار یافراد به ب یاز ابتال تواند یماسک نم
شاده از   انتقال ذرات ترشز  یجلو تواند یم یکند، اما تا حد

 [.21] ردیرا با ماریافراد ب یتنفس ستمیس

 10حدداقل   دید کروندا، با  روسیابتال به و یبرا باور غلط: 

 .ودبکنار فرد مبتال  قهیدق

زماان هام    نیا نشاان داده کاه در کمتار از ا    ها یبررس
 [.21] داحتمال ابتال وجود دار

 توان ینم گرید یماریهر نوع ب یدمیدر صورت اپ باور غلط: 

 .آن را گرفت یجلو

شاود،   تیا رعا یدر هر زمان چنانچه تمام موارد بهداشت
 [.21] را گرفت شتریصدمات ب یجلو توان یم

کروندا از انسدان بده انسدان منتقدل       روسید و  باور غلدط: 

  .شود ینم

 روسیا و نیاعالم کرد ا نیدولت چ هیاز اواس  ماه ژانو
 نیا و ا شاود  یتنفس از انسان به انسان منتقال ما   قیاز طر

 .اطالع داد یموضوع را به سازمان بهداشت جهان

 .رود یم نیفصل کرونا از ب رییبا تغ باور غلط:

فصال   رییا باا تغ  روسیا و نیا ا یای زا یرمایعملکرد و ب
 کیآن از  تیسرا زانیو تنها ممکن است م ابدی یکاهش نم

تار   هاوا و عمار کوتااه    یبا توجه به گرماا  اریفرد به فرد د
 .از مخاط بدن، کمتر شود رونیب یدر فضا روسیو

غدذا   کایواقع در آمر یِنیچ یها  باور غلط: اگر در رستوران

 .گرفت دیکرونا خواه روسیو د،یبخور

 یهاا  از خاوردن غاذا در رساتوران    دیا منطاق، با  نیبا ا
چرا کاه   دیکن یهم خوددار یرانیو ا یژاپن ،یا کره ،ییایتالیا
رو  هروبا  انیا قابال توجاه مبتال   شیبا افازا  زیکشورها ن نیا

 [.22] اند شده

-دیافراد به کوو یاز ابتال C نیتامیو یها باور غلط: مکمل

 .کند یم یریجلوگ 19

که نشان دهد  اند افتهیدست ن یمحققان هنوز به شواهد
 یماار یافراد را از ابتال باه ب  تواند یم C نیتامیو یها مکمل
 [.22]  مصون ناه دارد 19 دیکوو

خودتان متوجه  د،یکرونا داشته باش روسیباور غلط: اگر و

 .شد دیخواه

اسات کاه    یعالئام گونااگون   یدارا 19 دیا کوو یماریب
آنفوالنزا  لیاز قب یتنفس یها یماریب ریاز آنها در سا یاریبس
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. اگار در  کنناد  یما  انیا خاود را نما  یمعمول یو سرماخوردگ
 ادیا در آن ز انیا مبتال زانیا که م دیکن یم یزندگ یا منطقه

نفاس   یتناا  ایا  یمثل تب، ضع ، خستا یاست و عالئم
در  یبهداشات  یها خود را به مراکز مراقبت عاًیسر دیبا د،یدار
تاا اقادامات الزم را انجاام     دیبرساان  مارستانیب نیتر کینزد
 [.22] دهند

 .رندیگ یکرونا نم واناتیح باور غلط:

کناگ   در هنگ روسیو نیبه ا یسگ خانا 2 یابتالبا 
 وانیا و چناد ح  ورکیویبا  وحش ن یببرها یو سپس ابتال

گازاره   نیا نشاان داد ا  روسیو نی)از جمله گربه( به ا ارید
مراقاب   دیدارند با یخانا واناتیکه ح یاست و کسان یباطل
 [.23] باشند

 .رندیگ یکودکان و نوجوانان کرونا نم باور غلط: 

را  روسیا و نیا کودکان و نوجواناان ا  شد یتدا تصور مبا
 یتصور روشن شد و حتا  نیرفته خالف ا اما رفته رندیگ ینم

جاان   روسیا و نیا به خاطر اباتال باه ا   ایچند نوجوان در دن
نسابت کودکاان و    نشان داد اتفاقااً  شتریب یها افته. یباختند

 .باشاد  یتر نسبت خطرناک تواند یم روسیو نینوجوانان با ا
در حکام نااقالن بادون     توانناد  یکه کودکان م هیزاو نیاز ا

آنها  یرا به سالمندان انتقال داده و برا روسیو نیعالمت، ا
 [.23] ق کنندلخ یخطرات مهلک

 .شوند یکرونا م وعیموجب ش G5ی ها : آنتنباور غلط

باا   یکا یپزشاک بلژ  کیخبر مصاحبه  هیمنبع اول ظاهراً
حاذف   نترنتیاست که متن مصاحبه از ا یروزنامه محل کی

ادعا کردند حمله  یهم منتشر شده که برخ دئویو کیشده. 
 دئویا و نیا ا .دهاد  یرا نشان ما  5G یها به آنتن نیمردم چ
متعلاق باه    دئویا باه کروناا نادارد. و    یاست، اما ربط یواقع

که گفته  ییکنگ است و حمله به ابزارها هنگ یها اعتراض
 از ماردم نصاب کارده    یجاسوس یبرا نیحکومت چ شد یم

 [.24] است

از ابدتال بده کروندا     اک،ید و تر گاریسد  دنیباور غلط: کشد 

 .کند یم یریشگیپ

و مواد مخدر هم مانند مصرف الکل باه   ااریموضوع س
وجود ندارد که افاراد   یشواهد علم چیاشتباه مطرح شده و ه

 یاباتال  ایا  شاتر یب یماواد مخادر بهباود    ای ااریمعتاد به س
 دأییا بحاث را ت  نیا ا یموضاوع علما   چیدارند و ها  یکمتر
 [.25] کند ینم

و داشتن طبدع گدرم بده     لیو زنجب ریباور غلط: خوردن س

 .کند ینا کمک مدرمان کرو

شادن چرخاه    در شکساته   یدرجه حرارت محا  شیافزا
به  یکرونا مؤثر است اما تأثیر آنچه که در طب سنت روسیو

 یریجلوگ ای یریشایشود در پ یم ادیعنوان طبع گرم از آن 
 .[19] ثابت نشده است یماریاز عوارض ب

و درمان کروندا کمدک    یریشگیبه پ یباور غلط: طب سنت

 .کند یم

 ،هیا کروناا کاه باه ر    یدگیا چیبا پ یماریب کیدر  قطعاً
و آنهاا را   کناد  یمختل  بدن حملاه ما   یها و ارگان ها هیکل

 ییبه تنهاا  تواند یعنوان نم چیبه ه دهد، یتحت تأثیر قرار م
 [.24] مؤثر باشد

 .کند یکردن کرونا را درمان م بادکش  باور غلط:

آن را  یکااردن کااه برخاا بااادکش انیاام یارتباااط چیهاا
 19 دیا کوو یماریو درمان ب نامند یم زین «حجامت خشک»
 یحتا  ،یسنت  طب یها هیاز توص یاریخالف بس و بر ستین
 [.24] بدن ندارد یمنیا شیبر افزا یاثر

 .کند یم نهیباور غلط: حجامت افراد را در برابر کرونا واکس

 روسیا و چیه یحجامت نه فق  در برابر کرونا بلکه برا
 [.24] کارکرد واکسن را ندارد یارید

گونااه کااه مالحظااه کردیااد برخاای از مصااادیق  همااان
به صورت مختصار بیاان    19های علم مرتب  با کووید  شبه

ای از شابه علام رخ داده در بیمااری تاب زرد      شدند. نموناه 
 1 زرد تاب  ریگ همه یماریب 1973در سال جالب توجه است. 

راش، از معاادود  نیکاارد. بنجااام دایااپ وعیشاا ایااالدلفیدر ف
تب زرد را درماان   ماریهزاران ب  توانست یبود که م یپزشکان

کردنااد کااه درمااان او   یرا مااتهم ماا یکنااد. منتقاادان و
کار  یاست. راش نسبت به درست یماریتر از خود ب خطرناک

کاار خاود و    یرا به اثربخش یهر بهبود یخود معتقد بود. و
                                                                                    
1. Yellow fever 
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اد. ما در حال د ینسبت م یماریرا به شدت ب دیهر مرگ جد
گفتناد.   یکه منتقدان زمان راش درسات ما   میدان یحاضر م
 یعنا ی ،یاصاول تفکار علما    نیتار  از مهم یکی یو یخطا
باودن   ریپاذ  ابطاال  یاسات. و  هیا نظر کیبودن  ریپذ ابطال
که یکای   در حالی [.18] دانست می ممکن ریخود را غ هینظر

 پذیری است.  از اصول مهم علمی، ابطال
وجاود دارد کاه    شابه علام   مورددر  یخاص یها نارش

در قبول  ییخصومت نسبت به انتقاد و عدم توانا توان به می
 اشاره کرد.  یدهبودن ا یرپذ خطا

  یریگ جهینت

شبه علم ارائاه   ازعلم  زیتما یبرا  ییارهایدانشمندان مع
 اسااس  بار است  ممکن ارهایمع نیحال ا نیکردند اما در ع

باشااند.  متفاااوت علااوم یتخصصاا یهااا حااوزه و رشااته
 نقااط جملاه    از یریپاذ  ابطاال  و ییآزما یراست ،یریپذ تکرار

 . هستند علوم در مشترک
 بیآسا  معرض در علم شبه هیناح از شهیهم یواقع علم
 شیافازا  یا مرحلاه  باه  بیآسا  نیا حاضر حال در اما بوده،
 چارا  اسات  شاده  لیتبد یواقع دیتهد کی به که است افتهی
 یبارا  ابزار کی عنوان به رانیمد توس  علم شبه یگاه که
 شاود  یما  اعماال  دانشامندان  یعلما  یبقا در یریگ میتصم
شاناخت  با توجه به گساترش روزافازون شابه علام،       [.26]
رسد.  یبه نظر م یضرور یآن از علم واقع ییشناسا یها راه
را شاناخت.   یعلم قیتحق کیمراحل  دیمنظور ابتدا با نیبد

کارد.   یشناخت شبه علم را بررس یارهایسپس شواهد و مع
باه   یانتقااد  دیا باا د  دیا شاناخت شاواهد، هماواره با    یبرا
و  ریپاذ  کاه آزماون   یا هینااه کرد. فرضا  یعلم یها هیفرض
مطارح   یعلما  هیتواند به عناوان فرضا   یباشد، م ریپذ ابطال
 د. شو

و  جیهای مختل  کارکردی که بارای تارو   در کنار مدل
تفکار   ،اناد  جامعااه مرساوم   اانیساازی علام در م یعماوم

 یو قضاااوت  یمتعهداناه، مهاارت یاابیانتقادی به عنوان ارز
ضاروری باه نظار     ااران یباورهاای د  اایاز باورهاای فارد 

هاای مهام تفکار انتقااادی بازتاااب       جنبه از یکی. رسد یم
 یمنطقاا  جیتاا ناسات کاه باه     ییها بحث ایادعاها  یابیارز
تفکار   یابیدهند ارز ینشان مها  پژوهش  .شاود یما دهیکشا

بااوده   ازیا آم اتیانتقادی نسبت به مباحث شابه علام موفق
داده  شیادعاهاا را افازا   یابیا ارز ییکه توانا  است به طوری

هاا در   مهاارت  نیتر یاتیاز ح یکیانتقادی  تفکر  [.27] است
تواناد   یما  ییتوانااا  انیا جامعاه اماروز اسات و کمبااود ا 

دارد. تفکر انتقادی  بازامعه کت مؤثر در جها را از مشار انسان
نوع  کیو  رییگ میدر تصم تیهای حائز اهم از مهارت یکی

هاا و  افتاهی یابیباه منظاور درک و ارزشا یشاناخت تیفعال
 نیتر از مهم یکی ت. اس لیها بر اساس استدالل و تحل دهیپد

افارادی اساات کااه از     تیا ترب کام، یو  ستیاهداف قرن ب
و  رییا باا جامعاه در حاال تغ    ییارویالزم بارای رو یآماادگ

های عصر انفجار اطالعات برخوردار باشااند. باار    یدگیچیپ
 ییباال تیاهم ورزی از شهیو اند دنیشیاند جیاساس ترو نیا

انتقااال  هیسااا موضااوع فقاا  در نیااا برخاااوردار اسااات و
شاود بلکااه   یحاصال نم رنادگانیادگیاطالعات باه ذهان 

گنجاناده   ییها روش دیدانش با حوزه علم و دربه خصوص 
هاای چاوناه    تیا آنهاا افاراد جامعاه قابل    قیا طر شودکه از

 یزناادگ  در و اموزنااد ینظام فکااری ب  قیطر آموختن را از
هار موضاوع    ایا روزماره خود بارای مقابلاه باا شابه علام      

از  یکای  ینکهبا توجه به ا به کار برند. اریید زیبرانا چالش
 اسات  علم مبارزه با خرافات و شبه علام  یجاهداف مهم ترو

 یجعلام و تارو  تواند به گسترش  استفاده از تفکر انتقادی می
کمک کند، در واقاع تفکار انتقاادی یکای از ابزارهاای       آن،

 جوامع ،یکل طور به. شود یمحسوب منیز مبارزه با شبه علم 
 در که اند یزندگ از ینینو یها وهیش یسو به حرکت حال در
 اندیشیدن علمی و ستنیز یعلم به جامعه ازِین مهم اصل آن،
 .است
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