
مرد جوانی در ۲۰ سالگی نه تنها توانسته است دوره  
پزشکی عمومی را در مدت سه سال به پایان برساند که 
موفق شده هم زمان سه رشته تخصصی پزشکی را نیز 

به اتمام برساند. 
کودک ۱۰ ساله ای بیش از ۱۰ اختراع به ثبت رسانده 
و کمپانی هــای نامدار دنیا به دنبال او هســتند و برای 

استخدام وی با هم رقابت می کنند. 
دختــر نوجوانــی در زیرزمین منزل مسکونی شــان 

«پلوتونیوم» را غنی سازی می کند. 
مرد میان ســالی موتوری طراحی کــرده که هزینه  
تولید آن از موتورهای فعلی کمتر اســت و به ســادگی 
از «آب شــهری!» به جای سوخت فسیلی یا الکتریکی 

استفاده می کند. 
فرد مسنی دستگاه یا الگویی برای پیش بینی دقیق 
زلزله طراحی کرده و می تواند وقوع زمین لرزه را با دقت 

باال پیش بینی کند. 
و... . 

هرازچندگاهی با ادعاهایی از این دست در رسانه ها 
مواجه هستیم که در هربار هم عده ای از ما (نه چندان 
کم) حداقل برای مدتی (گاهی طوالنی) با آنها همراه 
می شــویم. اینکه چــرا این ادعاها مطرح می شــوند و 
چرا موج رســانه ای ایجاد می کننــد و چرا جامعه آنها 
را می پذیرد، موضوعی اســت واجد جنبه های مختلف 
روان شناختی، جامعه شــناختی، فرهنگی و... که البته 
بســیار درهم تنیــده و غیر قابل تفکیک انــد و همچنین 
شــامل وجوه مختلف و متفاوتی همانند وجوه فردی، 
رســانه ای و اجتماعی اســت که در این مجال ســعی 
می شــود که این وجوه به صــورت جداگانه و مختصر 

مورد بررسی و مداقه قرار  گیرند. 
  

در ابتــدا وجه فردی ماجرا را بررســی می کنیم که 
چــه افرادی و با چــه انگیزه هایی چنیــن ادعا هایی را 

مطرح می کنند. البته به نظر می رســد دالیل مختلف و 
ناهمگونی در طرح این ادعاها وجود  دارد. 

- مقاصد ضد اجتماعی: گاهی فــردی آگاهانه و به 
قصــد فریب دیگــران و کالهبرداری و رســیدن به 
منافع مــادی چنین ادعاهایــی را مطرح می کند و 
البته ممکن  است شواهدی جعلی هم برای اثبات 
ادعاهای دروغین خود داشــته  باشد که در برخورد 

اول قابل قبول و فریبنده به نظر برسد. 
- جلب توجه: نیــاز به توجه یکــی از انگیزه هایی 
اســت که سبب می شــود افراد برای رسیدن به آن 
تــالش کنند و این ادعاها به خوبــی توجه را جلب 
می کنند و این نیاز را که ممکن است در برخی افراد 
به شــکل بیمارگونه ای زیاد باشــد، ارضا می کنند. 
جذابیــِت توجهــی که دریافت می شــود ســبب 
می شــود فرد بدون درنظرگرفتن عواقب احتمالی 
به هر شــیوه ای برای رسیدن به هدف دست بزند و 
طبیعتا چنین ادعاهایی با موج رســانه ای که ایجاد 
می کنند این نیــاز را پاســخ داده و پاداش حاصله 

سبب تداوم رفتار می شود. 
- عدم تمایز واقعیت از خیــال: در مواردی برخی 
افراد تــوان فاصله گذاری بیــن خیال  پردازی درون 
ذهن خــود از واقعیت موجود بیرونــی را ندارند و 
آنچنــان غرق خیاالت خود می شــوند کــه آنها را 
باور کــرده و به همین ترتیــب می توانند دیگران را 
هــم تحت تأثیر قــرار  داده و با خود همــراه کنند و 
در شــرایطی و بــا طرح رســانه ای موضوع ممکن 
اســت در ســطح بزرگ تری از جامعه مطرح شوند 
و مورد پذیرش قرار  گیرند. در این مجموعه افرادی 
هستند که فکر می کنند و باور دارند که توانایی های 
خاصی دارند یا کارهای بزرگی انجام داده اند و مثال 
اختراعاتی داشته اند و... . این ادعاها گاه به طریقی 
در جامعــه پخش می شــوند و مــورد توجه قرار 

می گیرند و واقعی انگاشته می شوند. 
- کودکان: در مورد کودکان قضیه پیچیده تر اســت. 
کــودکان ســریع و آســان تحت تأثیر القائــات قرار 
می گیرند و ممکن اســت در این مــوارد به صورت 
نیابتی وسیله ای برای نیل بزرگ تر هایشان به اهداف 

و مقاصدشــان بشــوند؛ مثــال نیاز بــه جلب توجه 
والدیــن از طریق جلب توجه بــرای فرزندش ت أمین 
شــود یا بزرگ ســالی خیاالت و آرزوهای خود را در 

فرزندش واقع  نمایی کند و... . 
  

وجه دوم ماجرا وجه رســانه ای است و اینکه چرا 
و با چه انگیزه هایی رســانه ها این موضوعات را مطرح 
می کنند؟ اصوال  موج حاصل از این ادعاها ناشی از ورود 
رسانه ها و انتشار آنها در گستره وسیع است و در همین 
حال انتشار رسانه ای موضوع را باور پذیر تر می کند چون 
جامعه انتظار دارد که رسانه براساس وظیفه  ذاتی خود 
در ابتــدا صحت آنچه را مطرح می کند، بررســی کرده  
باشــد و در پی اثبات صحت، آن را منتشر کند [که البته 
انتظار بجا و درستی اســت]. اما چرا رسانه ها اقدام به 

انتشار این ادعاها می کنند؟ 
- در مورد برخی رســانه های غیررسمی، تبلیغی 
و زرد هــدف فقط وفقط  جلــب مخاطب حتی برای 
چند دقیقه اســت و اصال صحت و سقم آنچه منتشر 
می کنند برایشــان اهمیتی نــدارد و حتی گاهی خود 
بــا  آگاهی کامل اقــدام به تولید شــایعه و پخش آن 
یا فضا ســازی برای باور پذیرکــردن ادعاهای دروغین 
می کننــد و در ایــن مــوارد فقط اهداف مــادی مهم 
است و البته معموال این گونه رسانه ها اثرات فراگیر و 
طوالنی مدت ندارند و حداقل بعد از مدتی دستشــان 

برای مخاطب آگاه رو می شود. 
- گاهی رقابت برای سرعت بخشیدن به انتقال خبر 
و تالش برای اول بودن ســبب می شود که رسانه اقدام 
برای کســب اطمینان از صحت موضوع نکند که اصال 

قابل توجیه نیست. 
- همان گونــه که در وجه فــردی جلب  توجه مهم 
است در وجه رسانه ای هم جلب توجه رسانه یا فردی از 
رسانه (مثل مجری تلویزیون) می تواند عاملی باشد که 
سبب شود رسانه رسالت اصلی را فراموش کرده و فقط 

انتشار خبر پرسروصدا را مدنظر  قرار می دهد. 
- رسانه ها در طول زمان از آنچه  مورد توجه افکار 
عمومی قرار  می گیرد، آگاه می شوند و درنتیجه پیگیری 
و تالش برای کسب چنین اخبار و موضوعاتی برایشان 

مهم و جذاب می شــود، ولی آنچه باید همیشــه مورد 
توجه قرار  گیرد، این است که از رسانه های ملی، خبری 
و رســمی انتظار می رود که همیشــه قبل از انتشار هر 

موضوعی حتما مستندات آن را بررسی کنند. 
- در دنیای امروز که بررسی شواهد و جست وجوی 
اخبــار و راســتی آزمایی های مربوط بــه آن به راحتی 
قابل انجام اســت، چنین اشــتباهاتی از سوی رسانه ها 
قابل پذیرش نیســت و ممکن اســت شــائبه عمدی و 

آگاهانه بودن آنها را مطرح کند. 
  

و امــا در وجه اجتماعی آنچه مهم اســت و مورد 
 توجه قرار می گیرد، این است که چرا جامعه تا این حد 

پذیرای این ادعا هاست؟ 
- همان گونــه کــه وقتی اعتماد به  نفــس فرد دچار 
آســیب می شــود، بــرای ترمیــم ایــن اعتماد به   نفس 
ممکن اســت ادعای دروغین  کنــد، جامعه ای هم که 
اعتماد   به  نفس پایین و آســیب خورده دارد، به  دنبال این 
اســت که نمونه هایی بیاید تا به وســیله آنها ثابت کند 
که «می توانــد» و به این ترتیــب اعتماد به  نفس خود را 

ترمیم کند. 
- جامعه ای که اعتقاد دارد باالترین ضریب  هوشی 
را دارد، برای اثبات این تفکر به شــواهد و نمونه هایی 
نیــاز دارد که گاه آنها را در بین مدعیان کاذب می یابد و 

دوست دارد آنها را بپذیرد. 
- به نظر می رســد جامعه ما تمایل دارد کسی پیدا 
شــود که بار «کم کاری اجتماعی» را به دوش بکشد و 
یک تنه کاری بکنــد که از هیچ کس دیگری بر نمی آید و 
بنابرایــن زود باورانه هرکدام از این ادعا ها را می پذیرد و 
طلب مســتندات نمی کند. گویی آحاد جامعه در  پی و 
به دنبال کسی هستند که بتواند تمام زخم ها و عقده ها و 
احساس حقارت های فردی و اجتماعی خود را از طریق 
او بهبود بخشند، فراموش کنند و ترمیم و اصالح کنند 
و بنابراین اشتها و ولعی برای پذیرش این ادعا ها دارند 
و از ســوی دیگر، طرح این موضــوع که این افراد مورد 
بی توجهی و ظلم واقع می شوند، در ایجاد حس ترحم 

و همراهی با این افراد مؤثر است. 
* روان پزشک، عضو هیئت علمی دانشگاه

بررسی دالیل گوناگون اقبال عمومی به پذیرش و نشر اخبار کاذب در حوزه علم و فناوری
هیاهو براى هیچ

 محمدرضا کاظمى*

در سودای تولید علم و اندیشه

کشــف و اختراع، هیجان برانگیز اســت و جذاب.  �
تعجبی نــدارد که ایده هــای نوابغ، همــواره مورد 
توجه افکار عمومی و رســانه ها قرار بگیرند. رسانه 
بــه نوابغ یا نظریه پــردازان این امــکان را می دهد تا 
ایده هــا و یافته ها و ابداعات خــود را به اطالع افکار 
عمومی برســانند. نوابغ یا نظریه پردازان یا مخترعان 
بسیاری، با حضور در رسانه این بخت را پیدا می کنند 
که به موضوع روز مخاطبان تبدیل شــوند. دانشمند 
یا پژوهشــگری که ســال ها تــالش و مطالعه کرده، 
زمانی که در برابر رســانه قــرار می گیرد، حرف های 
زیــادی برای گفتــن دارد و طبیعی اســت که بتواند 
نظــر و توجــه جامعه را بــه خود جلب کنــد و به 
شــهرت برسد. اگرچه رســانه ها در تشخیص سره از 
ناســره گاهی ناشــیانه عمل می کنند یا با تبانی یا با 
غفلــت و ناآگاهی، در اینکه چه کســی شایســتگی 
رسانه ای شــدن را دارد دچار اشــتباه می شوند. البته 
یــک نکته دیگر هم وجود دارد کــه نباید از نظر دور 
داشــت. مخترع یا کاشف یا نظریه پرداز، غیر از رسانه 
باید اختراع یا اکتشــاف یا ایده خود را در معرض نقد 
و بررســی متخصصان و محافل رسمی نیز قرار داده 
باشــد. ماجرای اخیر و گفت وگوی تلویزیونی با یک 
نوجوان ۱۱-۱۰ساله، مصداق بارزی از این بی احتیاطی 
رسانه ای اســت. مصاحبه و تریبون دادن به کودکی 
که با اعتمادبه نفس فراوان، مدعی اســت که تسال و 
ولوو از او به عنوان طراح خودرو، دعوت به همکاری 
کرده انــد، جنجال فراوانی به پا کــرد. البته نه مجری 
و نه تیم تهیه کننده برنامه، هیچ کدام به مســئولیت 
رســانه ای خود پایبند نبودند و به انتشــار شــایعه و 
یک ادعای بی ســندومدرک دامن زدنــد؛ ادعایی که 
پرس وجوهای بعدی کاربران اینترنتی و اســتعالم از 

کمپانی ها یا بی جواب ماند یا آن را از اساس رد کرد.
رسانه، بنگاه تولید سلبریتی

با ظهور اینترنت و شبکه  های مجازی، سال هاست 
انحصار رســانه ای از دست رسانه های رسمی خارج 
شــده است. رسانه های رســمی دیگر نمی توانند به 
صورت مونولوگ، صرفا بگویند و بنویســند و دیگران 
بخوانند و ببینند. شهروندان در رسانه های اجتماعی 
هر عکس یا نوشــته یا ادعا را در معرض نقد و نگاه 
و تمجید میلیون هــا کاربر اینترنتی قــرار می دهند. 
مخاطبانی که منفعل نیستند و می توانند با الیک ها و 
کامنت های خود به یک خبر یا تحلیل یا رویداد، رأی 
مثبت و منفی بدهند، اما در شبکه های اجتماعی هر 
روز چهره های جدیدی ظهور می کنند که بنا به دالیل 
پیچیــده ای مورد توجه جمع کثیــری از کاربران قرار 
می گیرند. تلفظ بامزه یا اشتباه یک کلمه، یک شوخی 
یــا هر چیز دیگری می تواند نام فرد را بر ســر زبان ها 
بیندازد. رسانه های رسمی نیز گاهی به دام این بازی 
زرد رسانه ای می افتند و برای جذب مخاطب بیشتر، 
به ســوژه های شبکه های اجتماعی میدان می دهند. 
از آن بدتــر حتی حرفه ای ترین رســانه ها نیز ممکن 
اســت با زدوبند مثال برای تحلیل سیاســی مســائل 
ایــران به یک فیزیوتــراپ گمنام در کانــادا که هیچ 
تخصص و پیشینه ای در سیاست ندارد فرصت بدهند 
و تالش کنند با دوپینگ رســانه ای نــام افراد گمنام 

فاقدصالحیت را بر سر زبان ها بیندازند.
ادعای اختراعات و اکتشافات جعلی

ادعای کشــف و اختراعات شــگرف، موضوعی 
جدید و مختص به ایران هم نیســت. براي ســالیان 
طوالني، تب ساختن ماشین هاي حرکت دائمی؛ یعني 
ماشین هایی که قادرند با نقض قوانین ترمودینامیک، 
بدون وجود منبع انرژي برای ابد به حرکت خود ادامه 
دهند، به قدري باال گرفته بود که اداره ثبت اختراع و 
نشان تجاری ایاالت متحده آمریکا (USPTO) اعالم 
کــرد که چنین طرح هایی را حتی دیگر بررســی هم 
نمی کنــد، مگر آنکه یک نمونه عینــی از طرح ارائه 
شــده باشــد. در ایران، تب این موضوع، به خصوص 
در سال های اخیر به شدت باال گرفته است. هیاهوی 
رســانه ای مثال بر سر ســاخت خودرویی با سوخت 
آب یا ماشــین تولید انرژی هربار از رســانه ها شنیده 
می شود و با مشخص شــدن جعلی بودن آن خیلی 
زود هم فروکش می کند. همه ساله عده ای در فضای 
رســانه ای ظاهر می شــوند که ادعا می کنند مسائل 
حل نشده مشهور علم را پس از قرن ها حل کرده اند یا 
کسانی که مدعی می شوند مهم ترین قوانین فیزیک و 

اصول ریاضیات را نقض یا رد کرده اند.
آرزوی طی راه صدساله در یک شب

شــهرت به واسطه نبوغ، جذاب اســت و رؤیایی، 
اما هر چیز جــذاب و رؤیایی، الزاما واقعی نیســت. 
به عبــارت دیگر بــا دوپینگ نمی توان دانشــمند یا 
طراح یا نابغه شد. کودک ۱۰-۱۱ ساله مقصر نیست. 
شــاید یکي از عوامل این خودنابغه پنداری، اغراق ها 
و تمجیدهــای کاریکاتــوری اطرافیــان، خانــواده و 
دوســتان نــاآگاه از قابلیت های فرد باشــد. احتماال 
اغلــب دیده ایــم خانواده هــا، کــودکان و نوجوانان 
خــود را که قادرند نصب وینــدوز یا رایت CD انجام 
دهند، مغز متفکر یا نابغــه کامپیوتر می نامند. برای 
مخترع بودن باید مخترع بود و برای دانشــمندبودن، 
دانشــمند و برای نابغه بودن، نابغه! هیچ کس بدون 
زحمت و زمینه علمی نمی تواند مخترع یا کاشــف 
شــود و بدون نبــوغ حتی با پشــتیبانی رســانه ای 
نمی تــوان خود را به عنوان نابغــه به افکار عمومی

 تحمیل کرد.
* پژوهشگر مطالعات علم در دانشگاه کاسل آلمان
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نگاه زاویه دید

داســتان رونمایی از نابغه ای تازه در صداوســیما و در برنامه شــبکه سه 
به طور طبیعی باید شــگفت زده مان کند. داســتان مصاحبه با کودکی ۱۱ ساله 
که ادعا می کند طراح مفهومی خودرو اســت و از شرکت های معتبری مانند 
ولوو و تسال پیشنهاد همکاری دارد، به طور طبیعی این توان را دارد که موجب 
شــگفتی مخاطبان شود، اما نه به دلیلی که در ابتدا به ذهن می آید. دلیل این 
شگفت زده شدن این نیســت که واقعا با چنان نابغه یگانه دورانی مواجهیم. 
داســتان این است که چطور رســانه ما به این سادگی فریب می خورد یا خود 
را به فریب خوردگی می زند و باعث فرصت دادن به کسانی می شود که از این 

فضای گل آلود سود می برند. 
اینکه چطور در سازمان صداوسیما که یکی از بزرگ ترین نهادهای رسانه ای 
در جهان اســت و ادعا می کند نقش دانشــگاهی عمومی را برعهده دارد، در 
برنامه ای که از یکی از شبکه های پربیننده و در ساعات پربیننده پخش می شود، 
یکی از مجریان دست اول این سازمان پای صحبت کودکی ۱۱ ساله می نشیند و 
با شگفتی و دلدادگی سخنان او را گوش می کند و از تعریف داستان حیرت انگیز 
اختراعات و دستاوردهای او متحیر می شود و بر اساس این مشاهده، به والدین 

دیگر نیز توصیه های فراوان می کند. 
داستان این کودک مخترع و مبتکر که همه قوانین را زیر پا گذاشته و چون 
نگار به مدرســه نرفته ای، مســئله آموز صد مدرس شده اســت، برای اولین بار 
نیست که رخ می دهد. هنوز فراموش نکرد ه ایم زمانی که نوجوانان پراستعداد 
و نابغــه ما بارهاوبارها همه اصــول علم را زیر پا نهاده انــد؛ از مخترعی که 
خودرو بدون نیاز به سوخت ساخته است تا مخترعان دستگاه دقیق پیش بینی 
زلزله، تا طراحان سفینه های فضایی، تا دانش آموزی که در دوره دبیرستان در 
زیرزمین خانه خود نیروی هسته ای استخراج می کرد، تا زیرسؤال بردن نسبیت 

عام و خاص و تا  هزار و یک مورد دیگر را بارها دیده ایم و شنیده ایم. 
در بســیاری از این موارد تنها یک پرس وجوی ســاده و اندکی فکرکردن و 
پرســیدن سؤال درســت کفایت می کند تا متوجه شویم که آیا با امری درست 
و ممکــن ســروکار داریم یا با توهمی بزرگ، اما چرا هربــار به دام چنین بازی 
تکراری ای می افتیم. بخشی از آن شاید به شبکه پیچیده ای از ساختار آموزشی، 
اداری و درعین حال نظام آموزشی بیمار بازمی گردد. نظام آموزشی ما به جای 
تکیه بر آموزش روش علم، به آموزش داده و به جای تالش برای یاددادن نحوه 
تفکر و پیداکردن راه حل مسئله، به روش های تستی و میانبر اهتمام می ورزد. 
در این ساختار سؤال کردن و دنباِل راِه پیداکردِن حِل مسئله رفتن ارزشی ندارد و 
پاداش نمی بیند. آنچه باعث موفقیت، باالرفتن در ساختار رده بندی و درنهایت 
پاداش دیدن می شــود، توانایی افراد در پیداکردن راه های میانبر سریع تر است. 
اگر شــما راه حل ابتکاری برای حل یک مسئله به دست آورده باشید، احتمال 
زیادی دارد در دوران مدرســه نه تنها ارج نبینید که با استفاده از این روش در 
رقابتی به نام کنکور شکســت بخورید و نتوانید به جایگاهی که شایستگی آن 
را دارید، برســید. در ساختاری که میانبر و روش تستی و سریع در تاروپود نظام 
آموزشــی آن گره خورده است، طبیعی اســت که مردم پس از پایان آموزش 
دوران مدرسه نیز به دنبال به کارگیری همان روش در زندگی باشند و اینجاست 
که درک اشتباه ما از مفهوم نبوغ، ما را به بحران می رساند و متأسفانه ساختار 

تبلیغی و اداری کشور نیز بر این آتش، اکسیژن توهم می دمد. 
پیش تر در نوشته ای به این نکته اشاره کردم و گمان می کنم شاید الزم باشد 
آن را تکرار کنم: «نابغه ذاتی کیست؟ نابغه ذاتی، اگر وجود داشته باشد، کسی 
اســت که توان ذهنی و فکری او فراتر از حد نرمال و میانگین جامعه اســت. 
به  هزارویک دلیل زیســتی که خارج از کنترل او و جامعه است، دارای توانایی 
باالتری در قدرت ذهنی اســت. نابغه ذهنی سوی دیگر منحنی نرمالی است 

که در انتهای آن ناتوانی ذهنی قرار دارد؛ آن هم شرایطی زیستی است که در 
دســت فرد و محیط اجتماعی نیست. طبیعی اســت که جامعه وظیفه دارد 

برای هر دو سوی طیف، امکاناتی را فراهم آورد.
همان طور که باید شرایط آموزشــی، رفاهی و کاری مناسبی برای ناتوانان 
ذهنی فراهم کنیم، باید شــرایطی را برای اســتعدادهای ذاتــی فراهم کنیم 
تــا بتوانند از این داشــته و فرصت خود بــه بهترین نحو اســتفاده کنند و بر 
چالش هایی که به همراه چنین استعدادهایی به وجود می آید، غلبه کنند. اما 
همان طور که نباید آن ناتوانی را بــه عاملی برای خارج کردن افراد از جامعه 
تبدیــل کنیم، نباید این اســتعداد را به ابزاری برای تشــکیل و تبلیغ طبقه ای 
خاص در جامعه بدل کنیم و از آن مهم تر اینکه، ما نباید سرشــت و سرنوشت 

و امیدهای کشور را به امید حضور و ظهور نمونه های استثنایی واگذار کنیم.
با وجود این، ما نابغه را به ابزاری برای میانبرزدن تبدیل کرده ایم. انجمنی 
به نام انجمن نخبگان تأسیس  و در آن شرایط نابغگی را مشخص کرده ایم و 
براســاس آن به افراد امتیاز می دهیم. استعداد ذاتی و بی زحمت را بر تالش 
شبانه روزی افراد ارجحیت می دهیم و به این ترتیب سرنوشت خود را به دست 

قهرمانانی می سپاریم که به دست تقدیر از ما برتر زاده شده اند. 
دراین حــال کســانی را کــه در حال تــالش و کار و زحمت کشــیدن برای 
پیش بردن مرزهای پیِش رو هستند، از دست می دهیم. آن قدر برای حمایت از 
نخبگان فرضی سازوکار درست کرده ایم که آنها را که می توانند گره از مشکل 
ما بگشایند، فراری می دهیم. چندی پیش دکتر «رضا منصوری»، استاد دانشگاه 
صنعتی شــریف و معاون اســبق پژوهشــی وزارت علوم، در یادداشتی درباره 
«مریم میرزاخانی» نوشــته بود که اگر او به ایران بازمی گشت، به دلیل قوانین 
موجود احتماال حتی نمی توانســت در دانشگاه استخدام شود. چرا؟ چون او 
و امثال او ادعای نخبگی و نابغگی ندارند و ســعی نمی کنند از این نام ونشان 
برای خود ردای سودآوری درست کنند. آنها با مشکالت و مسائل دست وپنجه 
نرم می کنند و حل آنها را به مدد ساعت های طوالنی کار، مطالعه، کنجکاوی و 

زحمت ممکن می دانند. نه به یاری استعدادی ذاتی و ناورزیده. 
اما در اینکه همیشــه هستند کســانی که بخواهند از این مسیرهای میانبر 
پیــش بروند و خود یا دیگری را در بســته بندی ویژه ای معرفــی کرده و از او 
ابزاری برای پیشــرفت بسازند، شکی نیســت. هیچ کدام از اینها درواقع دلیل 
شــگفت زدگی ما از شنیدن دوباره چنین داستانی نیست. آنچه باعث شگفتی 

است غیرحرفه ای گری رسانه اســت. چطور ممکن است برنامه ای که ادعای 
جدی بودن دارد فــردی را با چنان ادعای بزرگی روی آنتن زنده بیاورد و پیش 
از برنامــه درباره ادعاهای او تحقیق نکرده باشــد؟ این بدبینی نیســت. برای 
یک لحظه تصور کنید که این داســتان واقعی بود و واقعا پیشنهادی از سوی 
شــرکت خودروسازی تســال یا ولوو به این فرد ارائه شده بود. تصور کنید تیم 
تحریریه برنامه پیش تر با این نهادها تماس می گرفتند و آنها نیز این درخواست 
و پیشــنهاد را تأیید می کردند، نمایش پاســخ این نهادها در میان برنامه آیا به 
تقویــت ادعا و جایگاه این فــرد و خود برنامه کمک نمی کــرد. هر مصاحبه 
حرفه ای نیــاز به پیش مصاحبه دارد. برای هر گفت وگویی باید وقت صرف  و 
تحقیق کرد و نه تنها سؤال های مهم که ادعاهای مطرح شده را ارزشیابی کرد. 
وقتی ما در پشت بلندگوی رسانه ای با ضریب نفوذ صداوسیما می نشینیم، در 
برابر مخاطب خود مسئول هستیم. از آن فاجعه بارتر زمانی است که وقتی کار 
خود را درســت انجام نمی دهیم، به کسانی فرصت سوءاستفاده می دهیم و 
وقتی معلوم می شود در اطالع رسانی ما خطا بوده است، به جای عذرخواهی 
رســمی و اصالح، از واکنش های تلخ گالیه می کنیم و در ظاهرسازی عجیبی 
به جای مطرح کردن انتقادها فرصت یک ســویه دیگری در اختیار مدعی قرار 

می دهیم. 
این رفتار در هر رســانه جدی و موجهی که وظیفه خود را اطالع رســانی 
و نه ســرگرمی صرف و انتشار محتوای زرد و شــایعه وار، تعریف کرده است، 
حتما با عواقب بســیاری مواجه خواهد شد. چنین اشتباه هایی در ذهن مردم 
تأثیــر می گذارند و آنها را به خطا می اندازنــد. فقط یک لحظه فکر کنید چند 
کودک ایرانی پس از چنین برنامه ای با ســرکوفت خانواده مواجه شده اند که 
ببین هم قد تو چه می کند و تو دیکته ات خطا دارد؟ بماند که تکرار مکرر چنین 

خطاهایی راه سوءاستفاده را باز می کند. 
اما ساختار ما برخالف ادعای موجود خود را – همچون همان نخبگانی که 
مشتاق معرفی آنهاست – از ضرورت زحمت بی نیاز می داند و در همان حال 
هر آنچه خود می کند را نیکو و بی خطا می داند و نه تنها سعی در درس گرفتن 
و اصالح اشــتباه نمی کند که چنین رفتاری را ارج می نهد. به این ترتیب است 
که مجری و گروهی که توان راســتی آزمایی و مواجهه با یک کودک ۱۱ســاله 
و مقابلــه با ادعاهــای بی پایــه او را ندارد، مســئولیت گفت وگــوی زنده با 

رئیس جمهور را عهده دار می شود. 

زنده باد مردم معمولی
با نابغه خواندن افراد موفق، نباید ارزش زحمات آنها را نادیده گرفت

نه هر که سر بتراشد قلندری داند

در فرهنگ لغت معین نابغه چنین تعریف شــده  �
اســت: مرد بزرگ رتبه، عظیم الشــأن، آنکه نیکو شعر 
بگوید در حالی که پدران او شاعر نبوده اند. اما در باور 
عموم به اشــتباه نابغه به کسی اطالق می شود که در 
رشــته هایی همچون ریاضیات یا فیزیک دســتاوردی 
یا ادعای دســتاوردی را داشــته باشــد. موضوع این 
یادداشــت دربــار ه  علل و آفــات افرادی اســت که 
ادعای نابغه بــودن دارند! اما پیش از آن چند مورد را 

مرور کنیم.
۱ـ چند ســال پیش مردی ادعا کرده بود با تسلط 
بر ریاضیات! و علوم غریبه و دقیقه کشــف کرده عدد 
π، برابر با ۳.۱۵ اســت و نه ۳.۱۴! برای اثبات ادعایش 
هم بــه چند نهاد مراجعــه کرده و نامــه گرفته بود 
کــه ریاضی دانان ادعایش را بررســی کننــد و وقتی 
ریاضی دانان با هزار اســتدالل ایــن ادعای کذب را رد 
کردند، قیل و قال راه انداخت که او نابغه است و کسی 

را یارای فهم او نیست!
۲ـ چند ســال پیش یکی از مقامات اعالم کرد که 
دختری ۱۴ساله در آشپزخانه انرژی «شکاف» هسته ای 
ایجاد کرده و غافل از اینکه نامش شــکافت اســت و 

نه شکاف!
۳ـ قریب به ۱۰ سال قبل آقایی با کمینه تحصیالت 
دانشگاهی مدعی بود ذره بنیادی عالم را کشف کرده 
است و نظریه ای ارائه کرده که تمام سؤاالت حل نشده 
فیزیک را حل می کند. وقتی از او درباره محاســباتش 
می پرســیدند، می گفت نظریه اش بیشــتر توضیحی 
است! و جمیع مجالت معتبر دنیا از فهم آن عاجزند و 

اکتشاف بزرگش را چاپ نمی کنند.
۴- مورد آخر هم پســر ۱۱ ساله ای است که طراح 
اتومبیل اســت! و در حالی که با موهای شانه شده به 
صدا و سیما آمده، تالش می کند مثل آدم بزرگ ها حرف 
بزنــد. به عبارت بهتر این کــودک معصوم را این گونه 

طراحی اش کرده اند که این طور حرف بزند.
تک تک موارد باال حامل چند پیام اســت که نشان 
از ایرادی در ساختار جامعه دارد و حاکی از روند غلط 

فهم و برهم کنش علم و جامعه است:
۱- جامعــه  مــا از فراینــد «نابــرده رنــج گنــج 
صاحب شــدن» اســتقبال می کند. یکــی ریاضیات را 
تــا مرزهای پژوهشگرشــدن نخوانده ادعــای بزرگی 
در ریاضیــات دارد. دیگــری فیزیــک کافــی در حــد 
یــک علم پیشــه را نخوانده و ادعای حــل بزرگ ترین 
ســؤاالت را دارد. دیگــری کار چندین  هــزار مهندس 
و فیزیک دان را در آشــپزخانه انجــام می دهد. در این 
میان آنچه مشــهود اســت، باور پذیری جامعه است 
که می توان بی زحمت و بدون آموختن مستمر نظریه

 علمی داد.
۲- این قبیل اخبار، از نیاز دســتگاه دولت و مردم 
به افــرادی به اصطــالح نابغه اســت. وگرنه چنین 
افــرادی نه توان مالقات با مقامات را داشــتند و نه از 
سوی بخشی از جامعه تشویق و تأیید می شدند. غافل 
از اینکــه جامعــه رو به تعادل و رو به توســعه نه با 
نوابغ خلق الساعه، که با شــبکه ای از افراد معمولی 
آموزش دیــده و با مهارت به پیش می رود و توســعه 

می یابد.
۳- جامعه ما فهم درســتي از نبــوغ ندارد. نابغه 
بدون تالش و نبوغ بدون پشتکار وجود خارجی ندارد. 
همان طور که بدون حل تمرین کسی فیزیک و ریاضی 
را یاد نمی گیرد و همان طور که بدون سال ها معاینه و 
تجربه، کسی پزشک حاذق نمی شود، به همین ترتیب 
هم کسی بدون سال ها درس خواندن،  طراحی  کردن و 
صیقل خوردن آموخته ها و مهارت ها نمی تواند طراح 

برجسته ترین اتومبیل ها شود؛ آن هم در ۱۱سالگی!
۴- پررنگ کــردن چنیــن افــرادی، رونــد طبیعی 
آموزش مســتمر و ارتقای مهارت ها را مختل کرده و 
نوجوانان را به سمت «خودنابغه پنداری» سوق داده و 

آنها را از تالش بی وقفه بازمی دارد.
در این میان نهاد بزرگی همچون آموزش و  پرورش 
با ســاختار معیوب آموزشِی مبتنی بر تیزهوش پروری 
و انواع مــدارس و آزمون های حقیقتــا مخرب برای 
تفکیک دانش آموزان به تیزهوش، باهوش، معمولی 
و احیانا کم هوش به این روند متضاد با توسعه  کشور 
دامن می زند. نقش آموزش و پرورش از دو ســو مهم 
اســت؛ از یک ســو تربیت آحاد جامعه با تحصیالت 
۱۲ساله، که هوشمندی کافی و قوه  تشخیص را داشته 
باشــد که به چنین ادعاهایی اهمیت ندهد. از ســوی 
دیگــر بتواند با آموزش درســت مانع از شــکل گیری 
اگر ارزش گذاری ها  بیماری «خودنابغه پنداری» شود. 
در آموزش و پرورش به سمت انجام کارهای گروهی و 
نیز کشف استعدادهای هر فرد باشد، احتمال ظهور و 
نیز دنباله روی از خودنابغه پنداران و باور ادعاهایشان 

بسیار کم خواهد بود.
عامــل دیگر اقبال عمومی بــه خودنخبه پنداران، 
نبــود فرهنگ خواندن کتب علمــِی عمومی در میان 
مردم است. کتاب های علمی که به زبان ساده باشند، 
آن هم در موضوعات گوناگون، با وجود تنوع متناسب 
با بازار نشــر ایران، در ســبد کتاب افــراد و خانواده ها 
چنــدان جایی ندارند در حالی که چنین کتبی میانگین 
فهم علمی جامعه را ارتقــا داده و پل ارتباطی میان 
پژوهشگران راستین و فعالیت هایشان با عموم جامعه 
اســت و ســدی محکم در برابــر خودنخبه پنداران و 

گسترش شبه علم.
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