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  چكيده
 ضروت و فعلي دنياگيري .امان در عموم انتقاد و وارسي از و است دانشگاه و آزمايشگاه چارچوب به محدود اغلب ورزي علم

 در .است كرده بدل فرآيند اين در تماشاگراني به را همگان يافته، عمومي و درنگ بي انتشار و پديده اين علمي تحليل و بررسي
  .پردازم مي ورزان علم و علم از عموم تصوير در دنياگيري اين طي در همگان پيشگاه در ورزي علم پيامد به كوتاه، نوشته اين
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 دنيا گريبان بحراني ،1399 فروردين متن، اين نگارش هنگام در
 از درگير كشورهاي تعداد منظر از كه بحراني ؛است  گرفته را

 از تازه اي گونه گسترش .است سابقه بي دوم جهاني جنگ دورة
 همگان گرفته، نام CoV-SARS-2 كه ها، كروناويروس خانواده

 انداخته دنياگيري اين با همقابل براي راهي يافتن تكاپوي به را
 به فرد هر :است آن شيوع نرخ ويروس اين اساسي مشكل .است
 با روال، اين بر و كند مي مبتال را ديگر فرد 4 تا 2 متوسط طور

 اتخاذ عدم صورت در كه، ابيمي درمي سرانگشتي اي محاسبه
 به اينكه فرض و بيماري، اين شيوع با مقابله براي روش هرگونه

 تعداد شود، مي برابر دو مبتاليان تعداد روز سه هر سطمتو طور
    1.شد خواهد برابر هزار ماه يك طي در مبتاليان

 كه كابوس، اين با مقابله اميدواركننده هاي جنبه از يكي
 تمامي يقيناً به آن سياسي -اقتصادي اثرات و انساني هاي هزينه

 توسعه و توسعه حال در كشورهاي ويژه به درگير، كشورهاي
 در آن بروز داد، خواهد قرار تأثير تحت شدت به را نيافته،

 بوده همراه زيستي علوم شتابناك پيشرفت با كه است روزگاري
 يك( ويروس اين ژنوم توالي توصيف به پيشرفت اين است؛
 اندك در )دارد نوكلئوتيد هزار 30 برابر طولي كه رنا رشته تك

 هزار چند اكنون و شد نجرم چين در بيماري شيوع از پس زماني
 از واضح تصويري تا اند شده يابي توالي ويروس اين از ژنوم

 تصويري دهند، دست به جهان سرتاسر در آن شيوع چگونگي
  ).1 تصوير( شود مي روز به دائماً كه

 و گذشت خواهد سر پشت را بيماري اين بشر كه نيست شكي
 هاي آزمون كردن طي حال در سابقه بي سرعتي با كه هايي واكسن
 جمعيت از زيادي بخش ايمني سيستم سازش و هستند باليني
 آينده در را مقياس اين در بيماري اين دوباره شيوع امكان انسان
 از را ورزي علم بحران اين اما .برند مي ميان از عمالً را نزديك

                                                 
 اي مقاله .بيابيد زير مقاله در توانيد مي را عددي محاسبات و هاي مقايسه تمامي 1
 ويروس خصوص در ها يافته ترين تازه تا شود مي روز به مستمر صورت به كه
2-CoV-SARS كند منعكس را: 

https://elifesciences.org/articles/57309 

 قرار همگان ديده معرض در آورده بيرون ها آزمايشگاه چارچوب
 چارچوب در علم توليد چگونگي بررسي اين از پيش .است داده

 برونو امثال جاييكه بود؛ محدود علم فالسفه حيطه به آزمايشگاه
 يك در علم توليد چگونگي درازمدت بررسي با التور،

 .2شوند مي ساخته چگونه علمي حقايق كه يافتند درمي آزمايشگاه

 علم پاسخ به عموم توجه و رساني اطالع دنياگيري، اين مورد در
 را علمي جوامع ناكارآمدي يا كارآمدي خوبي به بحراني چنين به
  .گذارد مي نمايش به

 توضيح و تبيين به فراواني شناسان زيست متحده، اياالت در
 با آن ژنتيكي شباهت ،CoV-SARS-2 ويروس ماهيت
 پيگيري ضرورت و ،)2 تصوير( خويشاوند هاي ويروس

 ويروس اين انتشار نرخ كاهش در »فيزيكي گيري فاصله«
 دانشگاه تكامل استاد ،3برگستروم كارل نمونه، عنوان به .پرداختند
 تبيين به مصاحبه خالل در و اجتماعي هاي شبكه در واشنگتن،
 آن با مقابله براي راهكارهايي اتخاذ ضرورت و ويروس ماهيت

 و رفته فراتر نيز ترويج سطح از پژوهشگران برخي .پردازد مي
 از ،4نها ريچار .زدند باال مسأله اين حل براي را خود هاي آستين
 خصوص در موجود هاي داده اساس بر بازِل، دانشگاه اساتيد

 به مبتال فرد يك توسط كه افرادي ميانگين چون پارامترهايي
 همچنان مبتال آن طي كه اي دوره ،)0R( شوند مي آلوده ويروس

 از تر پيچيده اي نسخه آن الامث و است، ديگران كردن آلوده به قادر
 در بيماري روند بيني پيش امكان كه آورده پديد SIR5متعار مدل

 ).3 تصوير( آورد مي فرآهم را مختلف كشورهاي

  

                                                 
  :براي نمونه رجوع كنيد به اثر التور در اين باب 2

Bruno Latour and Steve Woolgar, Laboratory Life: The 
Construction of Scientific Facts (1979), Sage Publications 
3 Carl Theodore Bergstrom 
4 Richard A. Neher 5 شود مي گرفته شوند مي  تعريف آن در كه پارامتري سه از مدل اين نام: S به 

 بهبوديافته افراد تعداد به R و آلوده، افراد تعداد به I مستعد، كه افرادي تعداد
 سري يك حل با بود )determinsitic( جبري نوع از مدل اين .كند مي اشاره
  .كند مي بيني پيش را بيماري ديناميك ديفرانسيل معادله
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 .است  انجاميده نيز هايي دشواري به عموم معرض در ورزي علم
 براي فراوان، هاي پيشرفت وجود با پزشكي، و شناسي زيست
 زمان نيازمند همچنان كنوني دنياگيري دشواري به اي مسأله حل

 مشخص هاي حل  راه پي در عموم بحراني، شرايط در .هستند
 از رخيب ،CoV-SARS-2 علمي شناخت با اما و هستند
 شناخت سبب به ها بيني پيش و پژوهشگران هاي فرض پيش
 بهتر فهم براي .اند شده  دگرگوني يا اصالح دستخوش ما تر ژرف
 قائل تمايز ريسك و 1قطعيت عدم اصالح دو بين بايد مسأله، اين

 اثر در ،5383 تارنماي بنيانگذار و آماردان ،2سيلور نيت .شويم
 آب از غلط بيني پيش چرا :وفهن و سيگنال عنوان تحت خود
 به را مفهوم دو اين ميان تفاوت ،4نه ديگر برخي و آيند درمي
 .است گذاري قيمت قابل ... ريسك« :كند مي توصيف خوبي

 شانس الاقل اما نيست خوشايند پوكر بازي در سنگين شكست
 آن اساس بر توانيد مي و دانيد مي پيش از را خود شدن برنده

 گيري اندازه قابل دشواري به قطعيت عدم اما ... بگيريد تصميم
 دنياي در قطعيت عدم هيوالهايي از مبهمي تصويري شايد .است
 اما .باشيد هيوالها اين اثر دلواپس شدت به حتي باشيد داشته
 به موقع چه و دارند وجود ها آن از تعداد چه كه دانيد نمي هيچ
 سرانگشتي حاسباتم ]قطعيت عدم اثر بر[ .كرد خواند حمله شما
 .».باشد متفاوت واقعيت با برابر 1000 يا برابر 100 توانند مي شما

 اي پرده پس در CoV-SARS-2 با مرتبط پارامترهاي از بسياري
 خوبي به را پارامترها اين ما نهايت در دارند؛ قرار قطعيت عدم از

 الزم قطعيت از فعلي دنياگيري ميانه در اما زد خواهيم تخمين
 .ناآگاهيم دهد مي رخ ديگر ماه يا فردا آنچه دقيق بيني پيش براي
 پارامترهاي نيز )3 تصوير( شد معرفي تر پيش كه مدلي در

 هنوز چراكه دهد مي قرار كاربر اختيار در را تغيير  قابل مختلف
 حائز پارامتر منجمله( پارامترها از بسيار از ما تخمين حتي

 همراه قطعيت عدم با )مبتاليان رشما به مير و مرگ نسبت اهميت
  .است
 و بهتر هرچه طبيعي؛ است امري ورزي علم در قطعيت عدم اين

 سيگنال به را بيشتري نوفه شناسيم، مي ابزار با را اي پديده بيشتر
 پديده ويژگي و رفتار توجيه براي موجه هايي مدل و كرد بدل
 پيش در زيور علم اين كه زماني اما .سازيم مي خود بررسي مورد
 ميان در ترديد و شك به قطعيت عدم دهد، مي رخ همگان چشم
 ضدعلم و علم شبه سوداگران براي را راه و انجامد مي عموم
 مخصوص ضدعلمي يا و علمي شبه هاي گزاره رواج .گشايد مي

 تعجب نهايت در گرچه( نيست زبان فارسي اجتماعي هاي شبكه
                                                 
1 Uncertainty 
 
2 Nate Silver 

به افراد مجمع   )/https://fivethirtyeight.com(نام اين تارنما  3 
بخش اعظم اين تارنما به . برگزينندگان رئيس جمهور اياالت متحده اشاره دارد

  . مدلسازي انتخابات در سطوح مختلف در آمريكا اختصاص دارد
4The Signal and the Noise: Why Most Predictions Fail – but Some 
Don't (2012)  

 چنين نيز كشور يشناس زيست حوزه دانشگاهيان برخي من،
 به علمي هاي گزاره عنوان به اجتماعي هاي شبكه در را اخباري
 جريان نيز متحده اياالت در نمونه، عنوان به ).گذارند مي اشتراك
 هاي تئوري ترويج به مرتبط هاي شبكه و 5بديل گراي راست
 از يكي قالب از يك در .پردازند مي ويروس اين باب در توطئه
 مبارزه كميته ارشد اعضاي از ،6فَئوچي آنتوني دكتر ها، نظريه اين
 است اي سايه در دولت از عضوي واقع در آمريكا، در كرونا با
  7!دهد جلوه ناكارآمد را ترامپ دونالد خواهد مي كه

 براي اتكا غيرقابل ضدعلمي هاي حل راه و توطئه هاي نظريه رواج
 مجازي هاي شبكه با كه دنياي در 19-كوويد بيماري درمان
 ابزارهاي شدن دموكراتيزه .ندارد تعجب جاي خورده گره

 مراجع ظهور به دارد، پي در كه منافعي سواي رساني، اطالع
 .انجامد مي نيز طينت ناخوش گاهي  و ناآگاه، غيرمتخصص،

 فعال علمي جامعه نيازمند نادرست اطالعات از سيلي با مواجهه
 آرا و نظرات سيبرر و نقد فرهنگ نخست كه است پويايي و

 روش به مسلح سپس، و باشد داده پرورش خود در را علمي
 نقد و صحيح اطالعات انتشار به نقّاد، ديدگاهي و علمي

  .بپردازد نادرست اطالعات
  

  
 از نمونه2600 از بيش ژنوم توالي أساس بر تبارزايي درخت -1 تصوير
 اين .اند شده آوري جمع جهان سراسر از كه CoV-SARS-2 ويروس
  :است عموم اختيار در زير تارنماي در مرتبط نمودارهاي و ها توالي

https://www.gisaid.org/epiflu-applications/next-hcov-19-
app/ 

  

                                                 
5 Alt-Right 
6 Anthony Fauci  
7 https://slate.com/news-and-politics/2020/04/far-right-
conspiracy-fauci-security-miracle-cure-scapegoat -
coronavirus.html 
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 از تصوير( .جديد ويروس اين به نزديك هاي ويروس با CoV-SARS-2 ويروس نوكلئوتيدي شباهت -  2 تصوير

https://elifesciences.org/articles/57309(  
 

  
 قرار همگان دسترس در و طراحي COVID-19 دنياگيري ديناميك بيني پيش براي بازِل دانشگاه در نها ريچارد گروه توسط كه افزاري نرم -  3 تصوير

 /https://neherlab.org/covid19 :است همگان اختيار در آدرس اين در آن اصلي كد و افزار نرم اين .است گرفته

  
Opinion:  

Conducting science in the public eye 
Kalirad A. 

Dept. of Biology Science, Institute for Research in Fundamental Science(IPM),Tehran, I.R. of Iran 

Abstract  

Doing science is usually hidden behinds the wall of the lab and universities, and thus immune 
from immediate public scrutiny. The current COVID-19 pandemic has dragged the scientific 
process and its fruits in the public eye. In this short piece, I attempt to discuss the effect of 
conducting science in the public eye on the public’s perception of science and scientists. 
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