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حسین غفارى٭

دنيای صفر و يک ها دنيای «اطالعات» است. حجم اطالعات 
موجود در وب هم بسيار فراتر از حد تصور ماست. اين اطالعات 
انبوه، اگر به درســتی انتخاب و دســته بندی و جســت وجو و 
اســتفاده شــوند، در آموزش و يادگيری بســيار مفيد و مؤثر 

خواهند بود. اما چطور بايد اين کار را کرد؟

مشکل دقيقًا همين جاست. وقتی با اطالعات انبوه سر و کار 
داريد، جدا کردن «درســت از غلط»، «شــوخی از جدی» و 
«راست از دروغ» بسيار مشکل است. دانش آموز که جای خود 
دارد، حتی ما معلم ها هم در فضای مجازی بارها به دام اطالعات 
«شبه علمی » می افتيم. «شبه علم» گزاره ای به ظاهر منطقی و 
گاه متکی بر حقايق و تجربيات عمومی اســت که اثبات يا رد 
آن  به ســادگی ممکن نيســت. «تأثير ماه تولد بر شخصيت»، 

زمانه عوض شده است! نه ديگر بچه ها آن بچه های قديم اند، نه مدرسه فقط محدود به ديوارهای سنتی اش مانده است! حاال 
رسانه ها رقيب جدی مدرسه برای تعليم وتربيت بچه ها شده اند. پس چرا معلم ها بايد به ابزار سنتی شان محدود بمانند؟ بچه ها 

از ما معلم ها انتظار دارند هم پايشان در «دنيای صفر و يک ها» بدويم و دستشان را بگيريم. آيا ما آماده ايم؟
در شمارة قبل به چالش اول، با موضوع «محرمانگی داده ها» پرداختيم. در اين شماره موضوعی مطرح شده است که هر روز 

با آن سروکار داريم.

٭ معلم سوادرسانه ای، منطقة ٣ تهران
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«خواص ضد ســرطان تخمة هندوانــه»، «اثر جاذبة زمين بر 
طول عمر انســان»، «تفاوت های چپ مغزی و راست مغزی» و 
«تأثير موســيقی بر شکل بلورهای آب» نمونه های معروفی از 
«شبه علم» هستند. «شبه علم» از واژه های علمی و کالم علمی 
برای تقويت و تثبيت مواضعی اســتفاده می کند که در اساس 
پاية علمی ندارد، اما پذيرفتن آن برای مخاطب آسان و دلپذير 
اســت. چرا؟ چون «شــبه علم» معموًال پاسخ های سرراست و 
همه فهمی به پيچيدگی های جهان اطراف می دهد که غالبًا با 

چاشنی محبوب «اغراق» يا «سرگرمی» همراه است.
به عنــوان معلم، بايــد بدانيم و به بچه ها نيــز بياموزيم که 
«شــبه علم» فقط در صورتی می تواند لباس «علم» بپوشد که 
امکان «راســتی آزمايی» داشته باشد. داستان های «شبه علم» 
معموًال به گونه ای نقل می شــوند که امکان «راستی آزمايی» 
ندارند. يعنی شــما نمی توانيد با رفتن به منطقه ای، گفت وگو 
با شخصی يا جســت وجو در اســناد و مدارک، صحت آن ها 
را تأييــد کنيد. «شــبه علم» معموًال خــودش را به «آخرين 
تحقيقات مرموز دانشــمندان»، «گفته های محرمانة بزرگان» 
يا «دستاوردهای ســّری ابرقدرت ها» منتسب می کند. حربة 
خوبی است! به اين ترتيب مخاطب کامًال خلع سالح می شود 
و چاره ای جز پذيرش ندارد. يادمان باشد، نويسندة هيچ مقاله 
و خبری «علم غيب» ندارد. هيچ دليلی هم ندارد به کسی که 

ادعای «علم غيب» می کند، به راحتی اعتماد کنيم. 

مرز ديگر ميان «علم» و «شــبه علم»، امکان «تکرارپذيری» 
ادعاهاست. بسياری از ادعاهای «شبه علم» فقط يک بار آزمايش 
شــده اند و در شبيه ســازی های بعدی نتيجة مشابهی گرفته 
نشده است. گول ادعای «تکرارپذيری» را هم نخوريم. جاعالن 
«شبه علم» روی تنبلی ما حساب ويژه ای بازکرده اند و می دانند 
از هر چند هزار نفر فقط ممکن اســت يک نفر حوصلة تکرار 
 يک آزمايش را داشته باشد. لذا ممکن است با اعتماد به نفس

بااليی، از «تکرارپذيری» حرف بزنند.
مراجع رسمی اعالم خبرهای علمی و فناوری را بشناسيم و 

فريب دالالن آگاهی را نخوريم.
اين دو شــرط ســاده، يعنی امــکان «راســتی آزمايی» و 
«تکرارپذيری» را بايد بارها تمرين کنيم تا ســر بزنگاه فريب 
نخوريم. مثًال ادعای قديمی «اســتفاده از سالح مخوف هارپ 
برای ايجاد زلزله» در صورتی می تواند «شــبه علم» نباشد که 
با مشــاهده و آزمايش قابل تأييد باشــد و بارها و بارها امکان 

تکرار داشته باشد.
متأسفانه، يکی از ترفندهای نفوذ شبه علم به باور مخاطبان، 
آميختگی گزاره های آن با باورهای مذهبی است. سوءاستفاده 
از اعتقــادات مذهبی مردم يکــی از دردناک ترين روش های 
توسعة «شبه علم» در همة جهان است. در اين جا هم معلمان 
دلســوز وظيفة مهم شفاف ســازی مرزهای دين از خرافات را 
به اســتناد منابع دينی (وحی، نقل و عقــل) به عهده دارند. 
يادمان باشد، «دين» با ترويج «شبه علم» مستحکم نمی شـود 
و «ديــن داری» بر پايــة «خرافات» فضيلــت ندارد و 

«حقيقت» بی نياز از «آرايش» است.
به دليل جذابيت زرد و زمينة پذيرش قوی 
«شبه علم» در مخاطب، رسانه های مجازی 
هر روز و به هر مناسبتی بازنشرکنندة 
طيف وســيعی از اين گزاره ها و اخبار 
عجيب و غريب با موضوعات گوناگون 
هســتند. ياد بگيريم و به بچه ها نيز 
بياموزيــم که بازنشــر «شــبه علم» 
نشــان دهندة آگاهــی و دانــش ما 
نيســت و موجــب توســعة آگاهی و 
دانش عمومی نمی شود. پس در هنگام 
مواجهه با «شبه علم» خويشتن دار باشيم!
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حسین غفارى٭

          
       

مدت کوتاهی پيش از آنکه «وب» همة ســاحت های زندگی 
مــا را در بر گيرد، يعنی چيزی کمتر از بيســت ســال پيش، 
کتابخانه های عمومــی و تخصصی، بايگانی های محلی و ملی، 
اسناد يا صندوقچه های شــخصی دانشمندان و استادان، تنها 
محل انباشت و نگهداری دانش بشر به حساب می آمدند و راه 
مطمئن برای فهميدن معنای يک لغت ناآشنا، آشنايی با يک 
شــهر دور، شــناخت رموز يک پديدة فيزيکی، حل مسئله ای 
فقهی، رفع ابهام از معمايی فلسفی و ... مراجعه به لغت نامه ها، 

دانش نامه ها، سيره نامه ها و امثال آن  بود.
حاال کمتر باورکردنی است که بيست سال پيش برای انجام 
يک پژوهش دانش آموزی، گاهی به ســفری درون شــهری تا 
کتابخانة مرکز شــهر نياز بود! بعد از به دســت آوردن کتاب 
مرجع هم، بايد آن را يک بار از ابتدا تا انتها، يک بار از انتها تا 
ابتدا و گاهی از وسط به ابتدا و انتها تورق می کردی تا مدخل 

مدنظر را بيابی و تازه مطالعه را شروع کنی.
امروز ديگر دانش آموزان برای حل مسائل شخصی شان، رفع 
مشــکالت درسی، انجام پژوهش های کالسی يا حتی پاسخ به 

ســؤاالت امتحانی، از هر طريقی خود را به «وب» می رسانند. 
«وب» هم که «... دريايی کرانه  ناپديد/ کی توان کردن شــنا 

ای هوشمند؟!»١
پس برای به دســت  آوردن پاسخ درست، بايد به اندازة الزم 
و کافی هوشمند بود. اما اگر شما هم مثل بچه ها سؤاالتتان را 
از «گوگل» می پرسيد، می دانيد که معموًال اين جست وجوگر 
 مهربــان، اوليــن و اصلی تريــن پاســخ ها را از «ويکی پديا»

(fa.wikipedia.org) به شــما عرضه می کند، فرقی ندارد که 
دربارة يک شــاعر بلندآوازه ســؤال کرده باشيد يا يک حشرة 
آبزی يا نبردی تاريخی يا دارويی شفابخش. معموًال «دانش نامة 
آزاد ويکی پديا» حاضرجواب ترين پاســخ گوی شما در «وب» 
است. اما واقعًا چقدر می توان به اين عالمة همه چيزداِن دنيای 

سايبری اعتماد کرد؟
به عنوان معلــم بايد بدانيــم و به بچه ها نيــز بياموزيم که 
«ويکی پديا» و تمامی ويکی های وابســته اش (مثل ويکی واژه، 
ويکی کتاب، ويکی سفر، ويکی گفتاورد، ويکی نبشته، ويکی انبار، 
ويکــی داده و ...) با دانش نامه ها و کتاب هــای مرجع موجود 
در کتابخانه هــا تفاوت هايی جدی دارنــد، مطابق ادعای خود 

«ويکی پديا»٢:

زمانه عوض شده است. نه ديگر بچه ها آن بچه های قديم اند، نه مدرسه فقط محدود به ديوارهای سنتی اش مانده است. حاال 
رسانه ها رقيب جدی مدرسه برای تعليم و تربيت بچه ها شده اند. بچه ها از ما معلم ها انتظار دارند همپايشان در «دنيای صفر و 
يک ها» بدويم و دستشان را بگيريم. در نوبت های قبل، به دو چالش «محرمانگی داده ها در وب» و «آميختگی علم و شبه علم 
در رسانه های اجتماعی» پرداختيم و پيشنهادهايی برای مواجهه هوشمندانه معلمان با اين چالش ها ارايه داديم. برای چالش 

سوم آماده ايد؟

٭ معلم سواد رسانه ای، منطقة ٣ تهران

| | | | ۲۴



«ويکی معموًال به انواعی از وبگاه ها گفته می شود که به تمام 
بازديدکنندگانش (حتی گاهی بدون ثبت نام) اجازة ويرايش، 
افزودن يا حذف مطالب را می دهد. ويکی توسط نويسنده های 
حرفه ای نوشــته نمی شود، بلکه برای بازديدکنندگان معمولی 
طراحی شده اســت. همچنين، پاية تغييرات در فضای ويکی 
بر همکاری مبتنی اســت؛ يعنی هر چقــدر همکاری کاربران 
در ويرايش يک صفحه بيشــتر باشد، آن صفحه ُپر تغييرتر و 

[احتماًال] کامل تر می شود.»
اين فرايند با آنچه ما از روش تدوين دانش نامه های مرســوم 
ســراغ داريم، بسيار متفاوت اســت. يعنی به جای اينکه چند 
کارشــناس امين در روندی تحت کنترل و با روش علمی، در 
محيطی بســته به جمع آوری و ارزيابی مطالب بپردازند، کار 
جمــع آوری و ارزيابی محتوا در محيــط وب به عموم کاربران 
سپرده شــده اســت. برای مثال، بيش از ششصدهزار مدخل 
ويکی پديا به زبان فارســی، همگی توســط بيش از هفتصد و 
هفتادهزار کاربر در مدت زمانی حدود پانزده ســال (از ســال 
١٣٨٢ تــا امروز) ايجاد و ويرايش شــده اند و ايــن روند هر 
ماه با مشــارکت بيش از دو هــزار کاربر، به حداقل ده ها هزار 
ويرايش منجر می شود. همين پويايی و نبود تمرکز در فرايند 
جمع آوری و انتشار محتوا که اصلی ترين مزيت ويکی پدياست، 
به شــکل گيری انتقادات جدی به اين دانش نامة آزاد جهانی 
منجر شــده است. منتقدان درســتی و اعتبار ويکی پديا را به 
خاطر «آزادی ويرايش» زير سؤال برده اند. همچنين، ويکی پديا 
بــه خاطر «آســيب پذيری در برابــر خرابــکاری»، «کيفيت  
غيريکنواخت مقاالت»، «ســوگيری نظام منــد»٣ «بی ثباتی» 

و نيــز به خاطر «ترجيح اجماع بر اعتبار» در ســبک ويرايش 
مقاالت، نقد شده اســت. ماجراهای معروف٤ بسياری در اين 
ســال ها ناشی از اعتماد چشم بسته به محتوای دستکاری شدة 
ويکی پديا بر ســر زبان ها افتاده اند کــه تأمل در آن ها ما را به 
اين نتيجه می رساند که در استفاده از ويکی پديا رعايت جانب 

احتياط، شرط عقل است.
به عنوان معلم بايد بدانيم و به بچه ها نيز بياموزيم که شــايد 
ويکی پديا به عنــوان «اولين منبع» به ما کمک کند به کليات 
جواب مــورد نيازمان دســت پيدا کنيم، امــا نبايد روی آن 
به عنوان «آخرين منبع» تکيه کنيــم. همواره بايد يافته های 
ويکی پديا را با مراجع معتبر ديگر بسنجيم. اگر در اين روزگار، 
توســعة وب به کاهش زمان دسترســی به منابع علمی منجر 
شده اســت، زمان صرفه جويی شــده را بايد به اعتبارسنجی 
منابــع الکترونيکــی اختصاص بدهيم و فرامــوش نکنيم که 
فعاليت علمی هميشــه به دقت و پشــتکار فراوان نياز داشته 

و دارد.

پی نوشت ها
۱. اشاره به بيتی از رابعه بنت کعب: «عشق» دريايی کرانه ناپديد ....

2.https://fa.wikipedia.orgwiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C

۳. جالب اســت بدانيد بيشتر مشارکت های انجام شــده در نگارش و ويرايش 
«ويکی پديای فارســی» توسط کاربران ساکن در اروپا و آ مريکای شمالی انجام 

شده است و سهم کاربران آن از ايران  درصد است!
٤. ماجرای دســتکاری «امير دوالب» در ويکی پديا و اشــتباه گزارشگر فوتبال 

تلويزيون از خنده دارترين آن هاست.
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