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دانشآموخته كارشناسى ارشد فلسفه علم ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمى ،تهران ،ايران
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استاديار مركز تحقيقات سياست علمى كشور ،تهران ،ايران

چکیده
معرفتشناسى در فلسفه مبحث شناختهشدهای است ولى جهلشناسى كه نقطهی مقابل
معرفتشناسى مى باشد ،موضوعى نوپا و نيازمند پژوهش است .هر چند در طول تاريخ در
مورد جهل جسته و گريخته تفکر و بحث شده است و گاه تعاريفى از سوی فالسفه و منطق
دانان برای آن ارائه شده است ولى هيچگاه مانند معرفتشناسى به صورت يک حوزه مطالعاتى
مستقل به آن نگاه نشده و مورد بررسى قرار نگرفته است .رابرت پراكتور اولين كسى است كه
مطالعه پيرامون جهل را به عنوان حوزهای مستقل آغاز كرده و عنوان جهلشناسى را برای اين
حوزه پيشنهاد داده است .مقوله ترويج علم نيز در چند دههی اخير به صورت علمى مورد
مطالعه قرار گرفته است و تحت عنوان مشاركت عمومى در علم بصيرتهای خوبى در اين
زمينه بوجود آمده است .در اين مقاله سعى شده است الگوهای مشاركت عمومى در علم با
ديدی جهلشناسانه بررسى شود تا اصالحات مثبتى در جهت بهبود اين الگوها صورت گيرد.
الزم به ذكر است بررسى جهلشناسانهی مشاركت عمومى در علم موضوعى است كه تا كنون
مورد مطالعه و پژوهش قرار نگرفته است.
واژگان کلیدی :معرفتشناسى ،جهل ،جهلشناسى ،ترويج علم ،مشاركت عمومى در علم.
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 .1تاريخ وصول ،9311/91/11 :تاريخ تصويب9316/1/1 :
 .2پست الکترونيکsara.nematzadeh@yahoo.com :
 .3پست الکترونيک(مسؤول مکاتبات)arashmoussavi_ir@yahoo.com :
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مقدمه
در قرن اخير با پيشرفت خيره كننده علم و تکنولوژی و ورود روز افزون فناوریهای نو ين
به زندگى روزمرهی مردم ،نياز به فراگيری علوم حداقلى توسط عموم مردم احساس شد.
در نتيجه ترو يج علم به صورت آ كادميک مورد مطالعه قرار گرفت تا تعامل مردم و
آ كادمى به بهترين نحو انجام گيرد .از ديگر سو با دموكراتيک شدن حکومت اكثر
كشورها ،دموكراسى در علم نيز مورد توجه قرار گرفت و به تدريج زمينه برای مشاركت
عموم در علم فراهم شد .با مشاركت عموم در علم كمكم مشکالتى رخ نمايان كرد و
برای به حداقل رساندن آن مشکالت ،مشاركت عمومى در علم به عنوان بخشى از ترو يج
علم به صورت علمى مورد مطالعه قرار گرفت و تبديل به رشتهای دانشگاهى شد .برای

تبيين مشاركت عمومى در علم ،ابتدا الگوی نقص 1پيشنهاد شد ولى به داليل مختلف از
جمله داشتن ديد افراطى نسبت به عدم آگاهى علمى عوام ،مورد انتقاد قرار گرفت و در
نهايت الگوی تفسيری/پيشنهادی جايگز ين آن شد .وجود جهل يا توليد آن در طى
مشاركت عمومى در علم از مباحث عمده در اين حوزه مىباشد.
از سوی ديگر ،رابرت پراكتور فيلسوف آمريکايى با ارائه عنوان جهلشناسى برای
پژوهش پيرامون جهل ،نظريات قابل توجهى را در اين زمينه بيان داشت .آنچه در اين
مقاله مد نظر گرفته شده جهل از ديدگاه پراكتور مىباشد ،بر اساس آنچه پراكتور در مورد
جهل بيان داشته در اينجا منحصرا سه موضوع مورد توجه است .الف) چه مقدار جهل
وجود دارد؟ ب) چند نوع جهل وجود دارد؟ ج) جهل چه اهميتى در زندگى ما دارد؟
نکته اين طبقهبندی اين موضوع است كه در حقيقت چيزهای زيادی برای دانستن در
مورد جهل وجود دارد.
جهل جايگز ين و همپوشانان جالب و زيادی دارد ،مانند پنهان كاری ،حماقت ،بى
تفاوتى ،سانسور ،دروغ ،باور ،فراموشى و هر آنچه كه بر پيچيدگى علم مىافزايد .جهل
______________________________________________________
1. Deficit model
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دارای سابقه و پيچيدگى جغرافيايى ،سياسى و جنسيتى است و با استفاده از آن كارهای
عجيب و جالبى انجام مى شود كه بايد مورد پژوهش قرار گيرد.
جهل اغلب عادی ،چيزی نيازمند اصالح ،نوعى عدم وجود و به دليل نفوذ نکردن

دانش 1در آن نوعى عدم اعتبار طبيعى ،تصور مىشود .جهل بيش از يک فضای پوچ
است و هميشه چيز بدی نيست .هيچكس نمىخواهد و نمىتواند همه چيز را در تمام
اوقات بداند ،و دوست دارد برخى چيزهايى را كه مىداند ،ديگران ندانند.
به عنوان مثال ،رد پای جهل را در نظامهای ليبرال مىتوان ديد .از اصول اوليهی
نظامهای ليبرال اين است كه آگاهى مطلق مىتواند خطرناک باشد و بعضى چيزها بايد
خصوصى نگهداشته شود .حقوق مربوط به حريم خصوصى در اصل ضمانت اجرايى
برای جهل است .فرض بر اين است كه دولتمردان ليبرال از اينكه همه چيز را بدانند،
محروم نگهداشته مىشوند و مفتشان برای تفتيش بايد مجوز داشته باشند .هيأت
منصفهی دادگاه بايد جاهل نگهداشته شوند ،چون آگاهى مىتواند شکلى از تبعيض را
به دنبال داشته باشد.
در ادامه ابتدا به بيان نظريات پراكتور مىپردازيم و بعد ترو يج علم را معرفى كرده و
در نهايت ديده جهلشناسانهای به ترو يج علم خواهيم داشت.
 .1جهلشناسی
هنگامى كه به مکاتب فلسفى تاريخ مىنگريم آنچه بيشتر خودنمايى مىكند ،ميل و
رغبت فالسفه و فعاليت آنها در مورد هستىشناسى ،ارزش شناخت و در دوران جديد
معرفتشناسى است .امروزه معرفتشناسى به عنوان شاخهای از فلسفه در بسياری از
دانشگاههای ايران و جهان تدريس مىشود .اصطالح معرفتشناسى برای اولين بار
______________________________________________________
1. knowledge
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توسط جيمز فردريک فراير )1181-1111( 1فيلسوف اسکاتلندی مورد استفاده قرار
گرفت .معرفتشناسى يا شناختشناسى ،شاخهای از فلسفه است كه به عنوان نظريهی

چيستى معرفت و راههای حصول آن تعريف مىشود 2.در واقع گسترهی معرفت ،مورد
مطالعه و پژوهش قرار مىگيرد و كار معرفتشناسى ،تجز يه و تحليل فلسفى ماهيت
معرفت و چگونگى ارتباط آن با مفاهيمى مانند حقيقت ،باور و توجيه است.
به طور كلى از عنوان معرفتشناسى بر مىآيد كه هدف اين رشته ،شناخت معرفت
است .در اين راستا پرسشهای متعددی مطرح مىشود .يکى از مهمترين سؤاالت اين
پرسش است كه ما به چه چيزهايى معرفت داريم؟ ولى آنچه در همهی اين سالها از
نظر دور مانده است ،طرح پرسشهايى از اين قبيل است ،ما به چه چيزهايى جاهل
هستيم؟ در واقع با طرح اين سؤال ذهن متوجه واژهی متضاد معرفت يعنى جهل مىشود.
تصور عموم و گذشتگان بر اين است كه جهل لوح سفيدی بر روان آدمى است .بنا
بر منطق قديم ِّ
معرف و حجت (معلومات تصوری و تصديقى موصله) موضوع علم منطق
را تشکيل مىدهند ،از اينرو در منطق از تصور و تصديق و مقسم اين دو (علم حصولى)
و مفهوم مقابل علم (دانش)؛ يعنى جهل بحث مىشود .علم (دانش) ،حضور صورت
شىء نزد عقل است ،و جهل ،بر عدم علم در حق كسى اطالق مىشود كه قابليت و
استعداد عالم شدن را دارد؛ مانند نوزاد انسان كه قابليت عالم شدن را دارد .به عبارت
ديگر ،تقابل بين علم و جهل ،تقابل عدم و ملکه است ،بنابراين كلمه علم (دانش) و
جهل و عالم و جاهل درباره جمادات و نباتات به كار نمىرود .جهل به اعتباری ،به جهل
بسيط و مركب ،و به اعتبار ديگر ،به جهل تصوری و تصديقى منقسم مىشود .همچنين،
وهم و شک هم از مصاديق جهل شمرده مىشود.
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______________________________________________________
1. James Frederick Ferrier
 .2هالينگ ديل ،ريجنالد ،در تاریخ فلسفه غرب ،ترجمه عبدالحسين آذرنگ ،تهران ،انتشارات ققنوس،
9387ش ،ص.13
3. Available at: http://wikifeqh.ir/
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پراكتور گونه ديگری به جهل مىنگرد و آن را لوح سفيدی بر روان آدمى نمىداند .به
عقيده او هيچ نوزادی بدون تأثيرات ژنتيکى و محيطى و خالى از هر گونه پيشفرضى به
دنيا نمىآيد .به دليل همين پيشفرضها و مسائل تربيتى است كه جهل هر فرد دارای
خطوط ،انسجام و قواعدی است كه با پژوهش و آگاهى بيشتر در اين زمينه مىتوان آنها
را كشف كرد .بى شک شناخت جهل و كشف پيچيدگىهايش ما را در بهتر شناختن
قوانين حاكم بر خود و بر جهان پيرامونمان ياری خواهد رساند.
ما نياز داريم در مورد ساختار توليد آگاهانه و ناآگاهانهی جهل بيانديشيم .علل و
تركيبات جهل متنوع است كه ممکن است از طريق غفلت ،فراموشى ،كوتهبينى ،انقراض،
پنهان كاری و يا سركوب به وجود آيد .نکته سؤال برانگيز در مورد جهل ،علل و توزيع آن
است .چرا تعداد كمى از مردم آمريکا در مورد روز نکبت سخنى شنيدهاند؟ چرا امروزه
اعضای حوزهی علم ژنتيک در مورد فرانسيس گالتن ( )1111-1122كه ارائه دهندهی
نظريهی اصالحنژاد است ،دچار فراموشى جمعى شدهاند؟
رابرت پراكتور در مقاله جهلشناسى خود بر اساس تقسيمبندی كه انجام داده ،سه
نوع جهل را معرفى مىكند:
 .9جهل به عنوان وضعيت خام

1

 .1جهل به عنوان قلمرو از دست رفته
 .3جهل به عنوان شگرد استراتژيگ

2

3

در ادامه به معرفى هر سه مورد خواهيم پرداخت.

______________________________________________________
1. Ignorance As Naive State
2. Ignorance AS Lost Realm, OR Selective Choice (OR Passive
)Construct
3. Ignorance AS Strategic Ploy, OR Active Construct
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 .2 .1جهل به عنوان وضعیت خام
دانش امروز نسبت به سالهای دور بسيار پيشرفت كرده است و انسان امروز بيشتر از
گذشتگانش نسبت به محيط پيرامونش آگاه است .او مىداند كه فضا بسيار گسترده تر از
تصور افالطون است و بر خالف تصورات بطلميوس ( )968 - 1۹زمين مركز عالم
نيست .انسان امروز اتم را مىشکافد ،با هواپيما سفر مىكند ،قدم بر ماه مىگذارد .با
همه اينها او هنوز در تالش است تا بيشتر بداند و بسازد .اما جور ديگری هم مىتوان به
اين قضيه نگاه كرد ،به اين صورت كه بشر از بدو خلقت سعى داشته از جهل خود رها
ا
شود و در نتيجهی كشف مجهوالت ،توسط عقول خالق و دانشمندان است كه علم

(دانش تجربى) 1و دانش هر روز و هر ساعت رشد كرده و مىكند .پس اينگونه هم
ا
مىتوان گفت كه در واقع عقول خالق ،متخصصان جهلند .آنها مىدانند جهل كجا وجود
دارد و چگونه مىتوان آن را وادار به رفتن كرد .اين جهل در مرزهای دانش قرار دارد.
جهلى كه با تسخير شدنش تبديل به دانش مىشود و سوختى برای موتورهای دانش
است .در اينجا جهل يک منبع ،چالش و يا انگيزهای به نظر مىرسد كه برای به حركت در
آوردن چرخهای دانش مورد نياز است .جهل نو ين هميشه برای تغذيهی اشتهای
سيریناپذير دانش وجود دارد .جهان هيچگاه از جهل خالى نخواهد شد ،چون برای هر
پاسخ ،سؤاالت جديدی به وجود مىآيد .برخى حجابهای جهل كنار مىروند ولى
برخى برای هميشه باقى مىمانند تا پرسشهای ما برای هميشه وجود داشته باشند .اين
قدرت احياكنندهی جهل باعث مىشود كه علم و دانش هميشه پايدار باشد .كابوس
خواهد بود اگر ما به نحوی جهل را بيرون كنيم ،در اينصورت موتورهای توليد علم و
دانش از حركت باز خواهند ايستاد .به عبارتى مىتوان گفت علم و دانش پايدار است
چون جهل بسيط است.
______________________________________________________
1. science
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اين نوع جهل از منظر رشد شناختى 1و تکامل نژادی 2قابل بررسى است ،به اين
صورت كه از منظر رشد شناختى با رشد ،كودک شروع به خروج از جهل مىكند به
آگاهى از جهان وارد مىشود و از منظر تکامل نژادی انسان طى ميليونها سال بعد از
آنكه بر روی دو پا ايستاد و دستانش آزاد شد ،عاقل گرديد و به مرور نسبت به گذشته
جهلش كمتر شد .انسان در سير تکامل نژادیاش با كشف مجهوالت ،مرزهای علم را
گسترش مىدهد .مثالهای زير جهل به عنوان وضعيت خام را در درون مرزهای دانش
بشری نشان مىدهد:
جای لئو ( )1198در آمريکا مصاحبه سرگرمكنندهای ترتيب داد .بيشتر مصاحبه
شوندگان نمىدانستند كه زمين يک قمر يا دو قمر دارد .وقتى از مصاحبه شوندگان پرسيده
شد آيا اولين انسانها در زمان دايناسورها زندگى مىكردند 92 ،درصد پاسخشان مثبت
بود .نصف مصاحبه شوندگان آمريکايى باور داشتند كه زمين  1888سال عمر دارد و در
اين بين رؤسای جمهور سابق هم وجود داشتند .اين موضوع برای فالسفه و دانشمندان و
انديشمندان نگران كننده بود.

3

اينترنت قطعا سرعت گسترش دروغهايى بر پايهی حقيقت را افزايش مىدهد .تابو
امبکى ( )1112رئيس جمهور سابق آفريقای جنوبى در يک گفتوگوی اينترنتى كه
اواخر شب در مورد بيماری ايدز انجام شد شركت كرد و قانع شد كه و يروس اچ ای وی
عامل بيماری ايدز نيست .بعدا ديدگاه رئيس جمهور در كاهش هز ينه برای اقدامات
پيشگيرانه از انتقال و گسترش و يروس اچ آی وی تأثير گذاشت.

1

______________________________________________________
1. ontogeny
2. phylogeny
3. Proctor, R. N., Agnotology, A Missing Term to Describe the Cultural
Production of Ignorance (and Its Study), California, Press Stanford, 2008,
p.4.
4. Proctor, Agnotology, A Missing Term to Describe the Cultural
Production of Ignorance, p.6.
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تحليلگر رسانه سوت جالى ( )1199در سال  1111متوجه شد كه مردم آمريکا
اطالعات غلطى در مورد جنگ خليج فارس دارند و اين اطالعات ارتباط مستقيمى با
تماشای برنامههای تلوزيونى در اين مورد دارد .راديو در ابتدا به دليل اينكه وسيلهی
پخش تبليغات بود مورد انتقاد قرار گرفت چون اغلب به عنوان وسيلهی گسترش جهل
ديده مىشد .والتر بنجامين ( )1118-1112در سال  1128با عنوان اين مطلب كه فيلم
مىتواند از طريق خط دهى اجباری به چشم ،به نوعى ديکتاتوری در تخيالت منجر
شود ،بحث عجيب و جالبى را مطرح كرد.

1

اين مثالها جهل به عنوان وضعيت خام را درون مرزهای دانش بشری نشان
مىدهد .اين نوع جهل علتهای متفاوتى مىتواند داشته باشد .علتهايى مانند ساده
لوحى ،اشتباهات موجود در ترو يج علم و آموزش و پرورش ،استعداد و توانايىهای
مختلف افراد ،فرهنگ غالب در جامعه ،تربيت و حتى باورهای جمعى يا شخصى كه فرد
را در جهل خام خود نگه مىدارد.
 .3. 1جهل به عنوان قلمرو از دست رفته
انسان محدود به زمان و مکان است .بديهى است كه در آن واحد نمىتواند بر روی بيش
از يک چيز تمركز كند .مسلما توجه به شىء الف غفلت از شىء ب را به دنبال خواهد
داشت .پس هر لحظه در حال انتخاب است .اين نوع انتخاب در پژوهشهای علمى هم
وجود دارد .انتخابهايى كه در نحوهی رشد علم و دانش و مسيری كه طى مىكند عميقا
تأثير گذاشته و مىگذارند .يک سؤال كليدی اين است كه ما چگونه مىتوانيم به موضوع
دانش مجهولى كه از دست رفته است توجه كنيم؟ آيا دانش مانند نوری است كه درون
يک جعبه تاريک منتشر مىشود يا تاريکى سريعتر از نور رشد مىكند؟
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در ابتدا به نظر مىرسد انتخاب اغلب گذرا ،ناپايدار ،نوعى نو يز روی سيستم يا
پراكنش پيرامون يک خط با تمايلى آرام برای اصالح باشد .اگر مجهوالت را مانند زمينى
با چمنهای بلند و دانش را همان زمين با چمنهای كوتاه شده فرض كنيم ،پس عمل

چمنزنى هم تحقيق و پژوهش علمى و معرفتى 1خواهد بود ،در اينصورت انتخاب
محل شروع ،چندان تأثيری در روند كار نخواهد داشت ،چون از هرجا كه شروع كنيم در
نهايت چمن كل زمين چيده خواهد شد .ولى واقعيت كمى متفاوت است .چون در علم
و دانش(معرفت) ،انتخاب بسيار اهميت دارد .تنها گاهى مىتوان موارد انتخاب نشده را
از نو انتخاب كرد و مورد مطالعه قرار داد .در بعضى موارد امور انتخاب نشده برای
هميشه از دست مىرود و ديگر نمىتوان به آنها دست يافت .علم و دانش مانند فايل
صوتى نيست كه بشود دوباره به اول آن برگشت ،ما هميشه فرصت برای اصالح خطاهای
گذشته را نداريم.
گاهى انتخابها عمدی و گاهى غير عمدی است و انتخابها در راستای پيشبرد
اهداف سياسى ،اقتصادی ،فرهنگى ،عالقه شخصى و گاهى تحتتأثير خرافات انجام
مىشود .الندا اسچو ينگر ( )1192نمونه روشنى از اين نوع جهل را توصيف كرده است.
در قرون گذشته در پى اولين گذر كشتىهای اروپايى از اقيانوس اطلس ،پادشاهان
اروپايى بر آن شدند تا برای بدست آوردن ثروت ،قدرت و دانش دست به استعمار
كشورهای آفريقايى بزنند .در كسب دانشهای جديد انتخاب حرف اول را مىزند .برای
مثال آنچه در اولو يت اروپاييان قرار داشت ،افزايش جمعيت اروپاييان برای افزايش نفوذ
و قدرتشان بود ،در نتيجه يادگيری روشهای طبى و گياهى كه آفريقاييان برای افزايش
احتمال باروری در زنان و مردان از آنها كمک مىگرفتند مد نظر قرار گرفت و يادگيری
روشهای جلوگيری از بارداری آفريقاييان به دست فراموشى سپرده شد.

2
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در موردی ديگر ديگو الندا ( ،)1971-1921اسقف اسپانيايى يوكتان ،در آمريکای
مركزی در قرن شانزدهم ميالدی بود كه آثاری زيادی در مورد آن دوران از خود بجای
گذاشته كه اطالعات بسياری زيادی از شرايط قاره آمريکا پيش از كريستف كلمب
( )1981-1191و تمدن مايا و آزتک بدست مىدهد .الندا بخاطر پديده كتاب سوزی
ماياها كه به دستور او بيش از هزار جلد از كتابهای ماياهای كهن سوزانده شد شهرت
دارد ،وی با اين تفکر كه نوشتههای باستانى قوم مايا ،حاوی خرافات شيطانى است ،در
سال  9161طى يک عمليات خرابکارانهی فرهنگى ،اقدام به سوزاندن آن نوشتهها كرد.

1

 .4. 1جهل به عنوان شگرد استراتژیک
اين جهل با استفاده از هنر و علوم خاص ساخته مىشود .در نگاه اول مىتوانيم فرض
كنيم كه اين جهل نوعى پارانو يآ است ،به اين صورت كه افراد خاصى نمىخواهند كه
شما چيزهای خاصى را بدانيد ،و به طور فعال با اقدام به ايجاد شک يا عدم قطعيت يا
دادن اطالعات غلط به شما ،مىخواهند جهلتان را حفظ كنند .آنها مىدانند و ممکن
است نخواهند كه شما بدانيد كه آنها مىدانند ،چون شما محرم اسرار آنها نيستيد .در
اينجا جهل فقط يک شکاف و غفلت ساده نيست ،بلکه يک توليد فعال است و مىتواند
فعاالنه به صورت عمدی ،مهندسى و طراحى شود .اين نوع جهل با شک ،عدم قطعيت،
پنهانكاری ،سانسور ،دروغ و فريب همپوشانى دارد .و برای توليدش افرادی به عمد
تالش مىكنند؛ تالشى كه در راستای اهدافى مانند جنگ ،عشق ،سود مالى ،اسرار علمى
و نظامى و  ...مىباشد.
مخفى كاری به قدمت انديشهی انسان است و شايد از آن هم قديمىتر باشد.
تشخيص تنوع استتار حيوانات ،پنهان كاری حشرات برای ذخيره كردن طعمهی خود از
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دست هزاران گياه خوار مخفى ديگر ،حيرت آور است همانطور كه خالهای سفيد آهو و
بيشتر جانوران سم دار مثال زدنى است چون باعث مىشود كه آنها در سايه ديده نشود و
از دست شکارچيان در امان بمانند.
در دانش و تجارت اغلب گفته مىشود كه پنهانكاری نکنيد .ولى مخفى كاری،
نقش مهمى در هر دو عرصه دارد .تفکر بررسى دقيق و حفاظت غيرتمندانه از اكتشافات،
تا زمان انتشار آنها اهميت و يژهای دارد .دانش با صنعت ،تحت لوای حريم خصوصى
برای حفظ برخى مزايای تجارت درهم آميخته است .دانش در بهترين حالت تحت
محدوديتهای بسيار تشريفاتى ،برای عموم آشکار است .در قديم نيز پنهان كاری علمى
و معرفتى توسط كيمياگران و طالعبينان با اين عنوان كه علومشان اسرارآميز و مخفى
است ،انجام مىشد .هر چند با انقالب علمى تصور مىشد كه دستاوردهای علمى به
صورت آزاد در اختيار طالبان علم قرار خواهد گرفت ولى واقعيت در سطوح باالی علم
خالف آنچه تصور مىشد ،هست.
اسرار تجارت هم از اين قاعده مستثنا نيست .در اوايل مدرنيته علوم مانند اصناف
بودند و اسرار تجارت برای آنها هم وجود داشت .در اسرار تجارت ،دسترسى به نوع
خاصى از فنون و منابع ،كنترل و محافظت مىشود .اسرار تجارت هنوز بخش مهمى از
توليد است ،و بعيد به نظر نمىرسد كه به سادگى ،فرمهای قديمىتر با جديدترها تعو يض
شده باشد .به مقدار زيادی شيمى مدرن با توليد صنعتى گره خورده است و به همين دليل
صحبت در مورد آزادی تبادل انديشهها در اين زمينه سخت است .تنها چند نفر از فرمول
كک آگاهند ،در مورد ادو يه مورد استفاده در مرغ كنتاكى نيز اين مخفى كاری صادق
است.
بسياری از اطالعات خصوصى مربوط به دانش شركتهای خصوصى،
بيمارستانها ،دولتها و هر نوع نهادهای ديگر ،برای آنها قدرت صرف نيست و گاهى
ممکن است خطرناک هم باشد ،به همين دليل ،فراموشى سازمانى مىتواند به اندازه
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حافظهی سازمانى با ارزش باشد .در مجامع آموزشى دانشمندان اغلب ايدههای خاص را
برای جلوگيری از استفادهی نادرست از آنها ،مخفى نگه مىدارند يا محدودشان مىكنند
زيرا پس از انتشار ،كنترل گردش آنها بسيار سخت مىشود .اطالعات برای مقاصد
قانونى و اجتماعى و داليل امنيتى محدود مىشود.
البته اين نوع جهل هميشه بد يا شر نيست ،گاهى حتى فضيلت هم مىشود .در
ادامه به بررسى جهل مفيد مىپردازيم .چه مىشود كه در انسان تمايل باز داشتن علم و
دانش از پيشرفت ،به وجود مىآيد؟ گذشته از هياهو ،بديهى است كه ما نمىخواهيم
بسياری از چيزها را بدانيم و در مقابل ترجيح مىدهيم ديگران بسياری از چيزها را در
مورد ما ندانند .در اين زمينه حفظ حريم خصوصى قبال ذكر شد اما عرصههای ديگری
در معرفت علمى وجود دارند كه اندک دانستنش هم زيانرسان است.
اگر كسى پيرامون پلوتونيوم و اورانيم نداند پس چگونه دانشى بغرنج يا بمب
هستهای و يا برخى سالحهای بيولوژ يکى مهيب توليد خواهد شد؟ يکى از اهداف
آموزشى و همچنين اصول طبقهبندی نظامى ،جلوگيری از دسترسى افراد خطرناک به
قدرت علم است.
دانشگاهها به طور معمول به تحقيقات خاصى ميل دارند ،تحقيقاتى وابسته به
رشتههای خاص يا تحقيقاتى كه مستلزم خطرهايى بر روی انسانها و حيوانات و اشيا
است يا تحقيقاتى كه صرفا برای برآورد منافع افرادی خاص انجام مىشود .بسياری از
دانشگاهها ميل دارند تحقيقات طبقهبندی شدهای كه به نظر مىرسد با منافعشان نيز در
تضاد است را برای مقاصد نظامى انجام دهند ،انواع خاصى از تحقيقاتى كه مىتواند
دانش مغرضانه يا نامطلوبى توليد كند.
مجالت علمى اغلب نوع ديگری از محدوديتها را دارند .گاهى از انجام
پروژههايى كه از برخى منابع معين كمکهای مالى دريافت مىكنند ممانعت به عمل
مىآيد ،به و يژه در باستانشناسى با اين عنوان كه تحقيق در مورد اشيا نبايد از منبع
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نامشروع باشد .در كل ،در مفهوم اخالق پژوهشى فرض بر اين است كه جهل در شرايط
خاص بهتر از دانش است.
در سال  1111بنا به توصيه انجمن پزشکان آمريکا ،مجالت علمى از انتشار
تحقيقات با بودجهی شركتهای دخانيات ،منع شدند و اكنون به تاريخنگاران با توجه به
حمايت مخفى شركتهای دخانيات از برخى از انتشارات ،همين توصيه مىشود.
مورخان هنوز تجربهی زيادی از محدود كردن تحقيقات با اين گونه منابع را ندارند.
نشريات نياز دارند كه منافع متعارض پنهان را بدانند .اين آگاهى مىتواند فهم تاريخ
نگاران از تحقيقاتى كه مىتواند آسانتر از انواع تحقيقات ديگر خريداری شود را تغيير
دهد .كليد اصلى در اخالق تحقيقاتى و به طور كلى در اخالق اين است كه هرچيزی با
هر هز ينهای ارزش دانستن ندارد .معموال در زمينهای كه هز ينهی بدست آوردن دانش،
بسيار زياد تشخيص داده شود ،به صورت قانونى يا رسمى بسياری از آزمايشات علمى
مربوطه مسدود شده و مشروعيت جهل پذيرفته مىشود.

1

اگر دانش قدرت باشد پس برای محدود كردن قدرت نياز به صورتبندی و دفاع از
نوعى جهل هستيم .تاريخ پر از اين انجام ندادنها و رها كردنهای عمدی بعضى از
مهارتها با هدف بهبود زندگى است .ما فقط در مورد فضائل صحبت نمىكنيم .چه
كسى تمام تکنيکهای بردهداری را كه سابقا برای كنترل بردهها استفاده مىشد را
مىداند؟ اين دانشى از دست رفته هست و شايد در موزهها حفظ شده باشد .چه كسى به
دليل از دست رفتن شيوههای شکنجه در جهان ناراحت مىشود؟ امتناع از تکنولوژی
اغلب از اين نوع است.
بنا به داليل ديگر مردم نمىخواهند كه علم و دانش همهجا و در هرزمان وجود
داشته باشد .هركس نمىخواهد بداند چه بيماری ژنتيکى در خود يا در كودكشان نهفته
______________________________________________________
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است .باستانشناسان از ترس غارت و چپاول ،محل سايتهای خود را منتشر نمىكنند.
دسترسى محدود به اطالعات و توليد عمدی جهل ،داليلى بسيار زيادی دارد.
 .2ترویج علم
ترو يج علم موضوعى است كه تنها در نيم قرن اخير به طور علمى مورد توجه محافل
دانشگاهى قرار گرفته است .مفهوم ترو يج علم تا قبل از جنگ جهانى دوم و حتى در
قرون هيجدهم و نوزدهم نيز به نحوی مورد توجه دولتمردان و سياستگذاران برخى از
كشورها قرار داشته است ،اما روند رو به رشد پيشرفتهای علمى و فناوری موجب شد تا
در نيم قرن اخير به صورتى نظاممند نگاه دستاندركاران علم در كشورها به مبحث
ترو يج علم معطوف شود .ترو يج علم در حيطهی عمومى به عنوان فعاليتى نظام يافته كه
در آن نهادهای مختلف آموزشى ،اجرايى ،اقتصادی و مدنى مشاركت دارند تحولى نو ين
محسوب مىشود .تبديل شدن ترو يج علم از يک مفهوم صرف به پروسهای كه عامه مردم
در آن مشاركت دارند از دهه  1118به بعد صورت گرفت.
مهمترين مؤلفه در فرايند ترو يج علم ،اجتماعى شدن آن است .رسانهها،
دانشگاهها ،نخبگان ،مدارس و حتى افراد عادی هر كدام نقش خاصى را در اين فرايند
ايفا مىكنند .ترو يج علم از يک سو به نقش تغييردهندهی عالقه و تمايل عمومى به علم و
از سوی ديگر به عمق بخشيدن به درک عمومى از علم توجه دارد ،در واقع به تعامل دو
حوزه جامعه و علم مىپردازد .ترو يج علم موجب توسعه علمى و دست يافتن قشرهای
مختلف جامعه به اطالعات و دانش مىشود كه نتيجهی اين امر رفاه و زندگى بهتر برای
افراد جامعه خواهد بود.
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مباحث و رو يکردهای مختلفى در حوزه ترو يج علم وجود دارد كه معموال ذيل
عنوان مشاركت عمومى در علم مطرح مىشوند .در ادامه به شرح اين رو يکردها
مىپردازيم.
 .1. 2الگوی نقص
با وجود سابقه طوالنى مشاركت عمومى در علم ،بحث مردم ساالری در علم و فناوری از
سال  1178به بعد قابل لمس شد .در ابتدا ،مشاركت عمومى در علم با بحران درک
عمومى از علم روبهرو شد و اين بحران الگوی نقص نام گرفت .الگوی نقص بر ناتوانى
درک و فهم عوام از دستاوردهای علمى تأ كيد مىكند و بيان مىدارد مواجهه بعضا
خصمانه عمومى نسبت به علم به دليل اطالعات نادرست و نادقيقى است كه توسط
تودهای از رسانهها مانند نشريات ،تلو يزيون ،راديو و اينترنت ارائه مىشود .از منظر اين
الگو ارتباطات علمى بايد يک سو يه ،آموزشى و پدرساالرانه باشد و عمال تعامل دو
جانبه بين صاحبان علم و عوام معنى ندارد.
در اوايل دهه  1118الگوی نقص از سوی گروههای مختلف به شدت مورد انتقاد
قرار گرفت .برای مثال ،اين ديد محدود كه درک عمومى از علم ،معادل توانايى پاسخ به
سؤاالت علمى است ،امری نادرست تلقى شد .مطابق با اين ديدگاه ،دليلى ندارد كه عوام
برای رسيدن به آگاهى از روش علمى استفاده كنند .در اين رو يکرد ،اين سؤال به وجود
مىآيد كه آيا صحيح است كه سنجش سواد علمى جامعه ،بر اساس تصور دانشمندان از
سواد علمى باشد؟
همچنين اين بحث مطرح شد كه ارتباطى ميان سطح دانش عوام و همينطور
نگرش مطلوب آنان نسبت به پژوهش و كاربردهای آن با قرار گرفتنشان در معرض
برنامههای علمى رسانهها ،وجود دارد .برای مثال ،پژوهشهای اخير نشان مىدهد حتى
در ميان افرادی كه پيشرفتهترين موضوعات حوزه بيوتکنولوژی را درک مىكنند ،ميزان قابل
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توجهى شک و ترديد و سوء ظن نسبت به بيوتکنولوژی وجود دارد .به طور كلى به نظر
نمىرسد ،مخالفت بخشهای خاص عوام بهو يژه با اختراعات علمى و فناوری ،تنها به
دليل كمبود اطالعات علمى آنان باشد .در هر حال ،اين پديده نيازمند تجز يه و تحليلى
نظاممند و دقيق است.

1

بهطور كلى ،شکاف بين متخصصان و غير متخصصان به صرف كاهش شکاف
اطالعاتى تصور شده در الگوی نقص ،از بين نمىرود .دانش غير تخصصى به لحاظ
كميتى و مقدار ،نسخه ضعيفتر دانش تخصصى نيست ،بلکه كيفيت آن متفاوت است.
اطالعات علمى (دانش تجربى) تنها جزئى از دانش غير تخصصى است .حتى تخصص
فرد متخصص نيز برای شکل دادن به درک علمى با مواردی مانند قضاوتها ،ارزشها،
اعتماد به نهادهای علمى ،ادراک فرد از خود و يا توانايىهايش در استفادهی عملى از
معرفت علمى در هم تنيده شده است.
منتقدان الگوی نقص عالوه بر اين به اين نکته اشاره كردهاند كه بررسى مسائل
پيچيدهای مانند دانش غير تخصصى در مقياس بزرگ دشوار است .اين انتقاد باعث شد
كه با استفاده از روشهای قوم نگاری 2و ابزار تجز يه و تحليل گفتمان ،روشى جديد برای

مطالعات عميق در مورد درک و عدم درک علمى و معرفتى افراد غير متخصص توليد
شود .استفاده از قومنگاری به جای روشهای بررسى كمى ،تعريف غير انتزاعى از
رابطهی بين علم و معرفت ،و عوام بر اساس احتماالت اجتماعى و فرهنگى ،مفاهيم
دانش تخصصى و بومى و و يژگىهای كليدی و روشن هر يک از آنها بدست مىدهد ولى
اين تعريف وابسته به شرايط محل و عصری است كه افراد در آن زندگى مىكنند .اين
______________________________________________________
1. Bucchi, M., & Federico Neresini, “Science and Public Participation”,
The Handbook of Science and Technology Studies, Massachusetts Institute
of Technology, 2008, p.450.
2. ethnographic
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تعريف انتزاعى به عنوان نگاه تفسيری/انتقادی 1به فهم عموم از علم و دانش شناخته شده
است.

2

يکى از نمونههايى كه الگوی نقص را رد مىكنند اثرات حادثه چرنوبيل بر منطقه
كامبرلند مىباشد .در پى حادثه هستهای چرنوبيل ،در اواخر آپريل  1111ابرهای
راديواكتيو يته در سراسر شمال اروپا گسترده شد .بارانهای شديدی حاوی ايزوتوپهای
سز يم در نقاط مختلف بريتانيا به خصوص در ارتفاعات باريد .واكنش اوليه دولتمردان
بريتانيا برای زدودن اين آلودگى ناچيز بود .اما اواسط ماه ژوئن ،ممنوعيت سه هفتهای
برای انتقال و كشتار گوسفندان مبتال در منطقه كامبرلند اعمال شد .اولين توصيه علمى به
دامداران اين بود كه هيچ كاری انجام ندهند ،زيرا گوسفندان به سرعت خود را پاكسازی
كرده و سز يم در خاک فرو مىرود و چمنهای تازه و سالم مىرو يد .سالها بعد معلوم
شد كه اين توصيه بر پايه مفروضات نادرست در مورد خاک منطقه بنا شده بود .در همين
حال بود كه توجه دامداران به تأسيسات هستهای سالفيلد جلب شد كه تقريبا در مركز
مناطق آسيب ديده قرار داشت .اين در صورتى است كه در سالهای گذشته ،ناآرامىهای
عمومى در رابطه با تأسيسات سالفيلد ،بزرگترين كارفرمای منطقه ،وجود داشت .به
همين دليل ،باور دامداران در مورد اين كه تأسيسات سالفيلد آسيبرسان است ،محکمتر
شد .نگرانى اصلى در مورد سالفيلد مربوط به آتشسوزی يکى از بخشهای اين
تأسيسات در سال  1197بود كه باعث ساطع شدن راديواكتيو يتهی شديد گرديده بود.
سالها پس از حادثه چرنوبيل مشخص شد كه خطرات ناشى از آتشسوزی ناديده گرفته
شده و خود آتشسوزی فرصتى برای سر پوش گذاشتن بر جريان انتشار سوخت راديوكتيو
آزاد شده ،گرديده بود .در سالهای منتهى به حادثه چرنوبيل ،به دليل وجود نرخ باالی
سرطان در منطقه ،اتهاماتى از قبيل تخليه غير قانونى ،اطالعات داده شدهی به ظاهر
______________________________________________________
1. critical/interpretative public understanding of science
2. Bucchi, & Neresini, “Science and Public Participation”, The Handbook
of Science and Technology Studies, p.451.
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گمراهكننده به سؤاالت و ضعف مديريت ايمنى ،سالفيلد را در مركز مجادالت و انتقادات
قرار داده بود .دامداران نسبت به مواضع دولت و نمايندگان علميشان ترديد كامل داشتند.
آنها ادعای دانشمندان وزارت كشاورزی ،شيالت و مواد غذايى در مورد اينكه اثر سز يم
يافت شده در تپه كامبرلند با تشعشعات چرنوبيل مطابقت دارد نه با سالفيلد را قبول
نداشتند .مطالعات بعدی نشان داد كه حق با دامداران بوده و فقط پنجاه درصد از آلودگى
راديواكتيو كامبرلند از چرنوبيل بوده است.

1

كشاورزان از همان ابتدا نگران بودند ،زيرا دانش آنها در مورد چگونگى جذب
راديواكتيو توسط زمين و انتقال آن از طريق ريشه گياهان ،ارتباط مستقيمى با تجربه روزانه
آنان از زمين و چرخه آب قرار داشت ،تجربهای كه متخصصان اعزامى دولت به منطقه
نداشتند .درگيری بين برآورد انتزاعى و رسمى كارشناسان ،و ادراک دامداران باعث از بين
رفتن اعتماد دامداران به اقدامات و ارزيابى رسمى كارشناسان دولت شد و در نهايت
دولت به پنهان كاری محکوم گرديد.
 .2. 2انجمنهای دو رگه

2

اخيرا ،مطالعات مختلف ظهور شکل جديدی از تعامل بين غير كارشناسان و كارشناسان
را گزارش كردهاند .اين مطالعات نشان مىدهند كه ممکن است در شرايط خاص،
بازيگران اجتماعى خارج از حوزه پژوهشى نقش مهمى در تعريف و مشروعيت بخش
رسمى دانش علمى بازی كنند .ظهور اين بازيگران خارجى به عنوان تغيير دهندگان عمده
الگوی نقص و پديدآورندگان نسخه تفسيری/انتقادی از مشاركت عمومى در علم و دانش
تفسير مىشوند .به عنوان نمونه ،بر اساس سخن كالن ( ،)9111نسخه تفسيری/انتقادی
درک عمومى از علم و دانش اين فرض را كه مىگو يد صالحيت علمى و آگاهى عوام با
______________________________________________________
1. Sismondo, S., An Introduction to Science and Technology Studies,
Wiley-Blackwell, 2010, p.176.
2. Hybrid forums
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يادگيری از متخصصان افزايش مىيابد به ديدگاهى تغيير داده كه مىگو يد اولو يت
آموزش عمومى به بى سوادان و مشاركت آنان در مباحث علمى و معرفتى نياز و حق آنان
است .بر اين اساس ،كالن به طور قابل توجهى به سوی الگوی توليد مشترک دانش تغيير
جهت داده و آن را به خودی خود برای توليد دانش ضروری دانست .اين الگو الگو يى
است كه بر خالف الگوی نقص ،نقش غير متخصصان و دانش بومى را مانعى نمىداند
كه بايد توسط طرحهای آموزشى مناسب بر آن غلبه شود .اين رو يکرد آگاهى عوام را
عنصری اضافى تلقى نمىكند كه بايد با تخصص حرفهای غنى شود .دانش تخصصى و
غير تخصصى به طور مستقل از هم در زمينههای جداگانه توليد نمىشوند كه بعدا با هم
برخورد كنند ،بلکه آنها در روندی معمول و رو به جلو در انجمنهای تركيبى بدست
مىآيند ،جايى كه متخصصان و غير متخصصان مىتوانند در آن به طور فعال باهم تعامل
داشته باشند.

1

ملموسترين زمينه برای مشاركت عمومى در علم حوزه پزشکى است .به عنوان
مثال در اواسط سال  ،918۹بيماران مبتال به ايدز با مصرف داروی ای زد تى به معنى
آنتى آنز يم كه مستقيما بر روی آنز يم و يروس اچ آی وی تأثير مىگذاشت و به عنوان
داروی احتمالى برای درمان اين بيماری مطرح شده بود ،در آزمايشات بالينى شركت
كردند و توانايى ايجاد تأثير در روش آزمايش از طريق تشخيص اثر بخشى دارو را و
همکاری برای جلوگيری از ابتالی افراد ديگر به اين بيماری را پرورش دادند ،كه سر
انجام تجو يز دارو توسط سازمان غذا و داروی آمريکا ،اف دی ای ،سرعت گرفت.

2

 .3. 2چهارچوب تفسیری/انتقادی
بوچى و نرسينى ( )2881به جای قبول تعريف بسيط از مشاركت عمومى در علم،
______________________________________________________
1. Bucchi, & Neresini, “Science and Public Participation”, The Handbook
of Science and Technology Studies, p.453.
2. Ibid.
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چهارچوب تفسيری را طرح كردهاند كه قادر است تبيينى برای فرمهای مشاركتى
خودجوش ،داشته باشد .به عنوان مثال ،بسيج شکايات عمومى ،انجمنهای بيماران
شکل گرفته برای پژوهش و مراقبت و پژهش مبتنى بر جامعه بشکل عمدی نمىتوانند
طرحريزی شوند .اين چهارچوبى است كه تا حدودی توسط كالن و همکارانش ()2881
برای طبقهبندی انجمنهای تركيبى و تصو يب يکى از ابعاد كليدی آن يعنى قدرت
همکاری ميان بازيگران مختلف در فرآيندهای توليد دانش مورد استفاده قرار گرفته است.
مثال بارز اين همکاری زمانى است كه نتايج آزمايشگاهى بر اساس شرايط واقعى زندگى
تفسير مىشوند كه مرحلهای بسيار مهم در اثبات معرفت علمى است .در آن نقطه ممکن
است با پرسشافکنى غير متخصص ،تضاد و كشمکشى بين دانش متخصص و غير
متخصص به وجود آيد تا حدی كه دادههای آزمايشگاهى تنها بتواند در حالتى خاص
كاربرد داشته باشد .برای مثال ،مردمى كه نزديک سايت بازفرآوری هستهای سالفيلد
زندگى مىكردند ،دادههايى بر اساس تعداد مبتاليان به سرطان خون در منطقه خود
جمعآوری كرده بودند كه با آمار اطمينان بخشى كه كارشناسان از يک پرسوجو رسمى
بدست آورده بودند ،در تضاد بود.
شکل دوم و قابل توجه از مشاركت مربوط به نقاط دسترسى ارائه شده توسط كالن و
همکارانش ( )2881است كه به آن تعريف جمعى پژوهش گفته مىشود .برای مثال،
هنگامى كه اعضای انجمن بيماران مبتال به ايدز موفق به دخالت در طراحى آزمايشها و
آزمون آزمايشى دارو شدند ،گستره جمعى پژوهش شامل غير محققان هم شد.
مردم حتى ممکن است در شناخت اوليه از مشکالت پژوهشى شركت كنند .به
عنوان مثال ،با ساخت يک رو يداد يا مجموعهای از وقايع خاص به عرصه مشکالت مورد
عالقه و توجه متخصصان وارد شوند .عامه مردم همچنين ممکن است در دانش اوليه
مورد نياز برای ساخت پژوهش حرفهای و ارزشمند سهم داشته باشند .به عنوان مثال ،در
سال  1118ساكنان ووبورن ،ماساچوست ،دادههای اپيدميولوژيک و اطالعاتى

بررسى فلسفى مقوله جهل از ديدگاه رابرت پراكتور 119/

جمعآوری كردند كه نشان مىداد شمار مبتاليان به سرطان خون در كودكان منطقه خود
به طرز مشکوكى باال رفته است كه در نهايت دانشگاه ام آی تى متقاعد شد يک برنامه
تحقيقاتى در اين مورد را شروع كند كه باعث كشف جهشهای ژنتيکى توسط تری

كلرواتيلن شد 1.به طور مشابه ،بسيج انجمن بيماران در فرانسه مانند ای اف ام ،كه باعث

شد تحقيقات پرباری در مورد بيماریهای ژنتيکى انجام شود كه بسيار مهم بود.

2

نمودار  1يک نمای گرافيکى از فضای تعريف شده توسط بوچى و نرسينى ،همراه
با برخى نمونههای گو يا به دست مىدهد .محور افقى نمودار ،ميزان مشاركت عمومى در
توليد علم و دانش را ترسيم مىكند .محور عمودی نشاندهنده ميزان حمايت از مشاركت
عمومى در توليد علم و دانش مىباشد .اين نمودار نشان مىدهد ،يک مشاركت عمومى
با چه ميزان حمايت ،چه مقدار دانش توليد مىكند.
طيف گستردهای از اشکال و موارد مشاركت عمومى را مىتوان در اين فضا ترسيم
كرد .ربع فوقانى سمت چپ شامل اشکال توليد دانش توسط حامىهای غير كارشناس
است .به عنوان مثال ،استخراج نظرسنجى عمومى كه با شدت كمى از مشاركت همراه
است .ربع تحتانى سمت چپ شامل بسيج خود جوشى است كه چندان تحت تأثير
پژوهشى پو يا نيست ،به عنوان مثال ،تظاهرات ساكنان منطقهای ،عليه تصميم اتخاذ شده
در اين مورد كه يک سايت زبالههای راديو اكتيو در آن منطقه قرار گيرد .ربع تحتانى
سمت راست شامل اشکال خود جوش از توليد دانش مشترک مانند ساكنان ووبورن و يا
مثال ای اف ام است .در نهايت ،يک ابتکار مشاركتى مانند كنفرانس اجماع با موضوع
علمى سازمان يافته كه توسط يک مؤسسه حامى ،در درجه بااليى از استخراج و شدت
برگزار مىشود ،را مىتوان در قسمت فوقانى و راست قرار داد.
______________________________________________________
1. Bucchi, & Neresini, “Science and Public Participation”, The Handbook
of Science and Technology Studies, p.461.
2. Ibid, p.453.
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با گذشت زمان ،مشاركت عمومى با توجه به يک مسئله خاص ممکن است در
طول يک يا هر دو بعد حركت كند ،به عنوان مثال ،هنگامى كه يک اعتراض عمومى
باعث جذب نهادی برای حمايت و سازماندهى يک كنفرانس اجماع و يا يک پانل
شهروندی مىشود ،يا زمانى كه خانواده و بيمار در ابتدا با هم به اتاق تحقيق مؤسسات و
يا شركتهای دارو يى بروند و در دراز مدت تصميم به ايجاد امکانات پژوهشى برای خود
بگيرند.
در اين چهارچوب تفسيری ،بر مشاركت نامحدود تأ كيد شده است .از طريق
مشاركت نامحدود ،خروجى مشاركت عمومى به ندرت بهطور كامل بر اساس
و يژگىهای ساختاری خود و يا بر اساس اهداف قابل پيشبينى است .به عنوان مثال ،با
اعتراض عمومى ،ممکن است مذاكره دوباره انجام شده و تصميمى مورد رضايت طرفين
اتخاذ شود .اصل طراحى شده برای توليد يک سند اجماع فقط به عنوان يک ابتکار
مشاركتى است به و يژه هنگامى كه با گزارش رسانهها در تضاد باشد ،شركتكنندگان
واقعى و عمومى عرصه وسيعتر ممکن است بر سر تضاد مواضع با آن سند افراطى
برخورد كنند .برخى دلواپسىها برای مشاركت نامحدود ممکن است به عنوان فنون
رسمى برای وسوسه ،گاهى احياگری بخشى از بدنه پژوهشى و نهادهای ديگر و
رامكنندهی مشاركت عمومى سركش محسوب شود.
چهارچوبهای تفسيری مشخص شده در باال را مىتوان با حداقل دو مجموعه از
مالحظات ،يکپارچه كرد:
اول ،استفاده گسترده و اجتنابناپذير از برچسب غير متخصص و عوام نبايد
موجب خود باختگى انواع درونى حضور و قابليت متفاوت و عالقه به شکل دادن به
فرآيندهای توليد دانش در شهروندان شود .برخى نمونههای قوی از مشاركت وجود دارند
و دارای گروههای با انگيزه و آگاهى (شبه متخصصان در ميان غير متخصصان) هستند
كه به عنوان بخش بزرگ بالقوه مردمى محروم ،رها شدهاند .بايد حمايت و نهادينه كردن
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انتخاب اين گونه افراد در طرحهای مشاركتى توسط ارائه تعريف انتخابى درست و
مشخصى انجام شود كه در اين صورت حتى آنها در گستردهترين امکان حضور (از قبيل
رأیگيری) به ميزان بااليى از مشاركت دست خواهند يافت .به عبارت ديگر در تحقيقات
آينده اين پرسش كه چه "كسى مشاركت كند" كمتر از "چه نوع مشاركتى انجام شود"
اهميت نخواهد داشت.

نمودار  .1مختصات مشاركت عمومى در علم و تکنولوژی

1

دوم آنكه ممکن است وسوسه شو يم تا بيش از حد به شکلهای قویتر مشاركت
تأ كيد كنيم بعالوه برای تفسير مدلهای متفاوت تعامل ميان متخصصان و عوام ،يک
توالى زمانى از مراحلى عنوان كنيم كه در آن مانند مثال قبل شکلهای مشاركتى مبهم به
وجود آمده به وسيله نسخه الگو به سادگى محو شده يا به خاطر نقص موجود ،نسخه
مشاركتى ديگر جايگز ينشان شود .چنين گرايشى ممکن است در ميان عوامل ديگر
______________________________________________________
1. Bucchi, & Neresini, “Science and Public Participation”, The Handbook
of Science and Technology Studies, p.462.
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مربوط به چگونگى زمينه مشاركت عمومى كه هم زمان با يک مسئله سياسى يا علمى
است ،باشد.
با اين حال ،روشن است كه نه تنها ممکن است الگوهای مختلف در تعامل
متخصص و عوام به تدريج از يکى به ديگری تغيير كند حتى در يک زمان معين ،زمينه
علمى فناوری خاص ممکن است شاهد شکلهای متفاوت از جمله تعامل گروههای
مختلف كارشناسان و غيركارشناسان باشد .بر اين اساس ،در چهارچوب تفسيری/
پيشنهادی ،بوچى و نرسينى بهطور همزمان به دنبال زمينهای برای همزيستى الگوهای
مختلف مشاركت هستند كه ممکن است بسته به شرايط خاص و در مورد مسائل خاص
در هم ادغام شود ،از مشاركت صفر درجه كه الزمهاش الگوی نقص است تا به الگوهايى
كه در آنها به طور قابل توجهى مشاركت وجود دارد .در اين راستا ،به جای اين پرسش كه
"كدام الگوی مشاركتى بهتر است «برای تعامالت كارشناسان و عموم ،يکى از
پرسشهای كليدی اين است كه "تحت چه شرايطى اشکال مختلف مشاركت عمومى
پديدار مىشود؟»

1

 .3جهلشناسی و مشارکت عمومی در علم
بر اساس آنچه گفته شد به دو كلمهی شبيه به هم علم و دانش يا دانش تخصصى و غير
تخصصى بر خورديم كه بسياری از عوام و حتى باسوادان تعريف صحيح آنها را نمىدانند
و در محاوراتشان اين دو كلمه را به اشتباه به جای هم استفاده مىكنند .پس در ابتدا آنچه
مهم مىنمايد به دست آوردن مفهومى شفاف از دانش و علم ،و ترسيم تفاوتهای آنها
مىباشد.

______________________________________________________
1. Bucchi, & Neresini, “Science and Public Participation”, The Handbook
of Science and Technology Studies, p.464.
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 .1. 3علم ،دانش و جهل خام
از دير باز فالسفه و انديشمندان تعاريف بسياری برای دانش ارائه دادهاند كه برخى را در
ادامه مىآوريم.
افالطون دانش را باور صادق موجه تعريف كرده است .او عقيده داشت انسانها
دانش كاملى از همه انديشههايى كه جهان را مىسازند ،در اختيار دارند .اين دانش در
بشر قرار داده شده ولى به دليل آلودگى با حواس آشکار نمىشود .بنابراين دانش واقعى از
طريق دروننگری يا خودكاوی كسب مىشود .به پيروی از افالطون فالسفهای چون
دكارت و كانت منشا خلق دانش و ايدههای جديد را ذهن انسان مىدانستند.
ارسطو ذهن و محتوای آن را ناديده نگرفت ،ولى اطالعات حسى را آغازگر دانش
معرفى كرد .بنابر نظر او قوانين حاكم بر دنيای تجربه ،بايستى با فعاليتهای ذهنى كشف
شود .به پيروی از او فيلسوفانى چون هابز ( ،)1171-1911الک ( )1781-1132و
بركلى ( )1793-1119معتقدند كه منشا دانش خلق شده اطالعات حسى و تجربى
مىباشد.
منهاج عنوان مىكند دانش ،مجموعهای قابل بازيابى از اطالعات تأييد شده است.

1

آنچه كه در تمام تعاريف ذكر شده است كلمهی اطالعات مىباشد پس اصل مهم
در كسب دانش اطالعات است .استنباط ديگری هم كه مىتوان از تعاريف بدست آورد
اين است كه پردازشى بر روی اطالعات انجام مىشود و اطالعات كسب شده را تبديل
به دانش مىكند .با تعاريف ارائه شده دانش مفهوم بسيار گستردهای پيدا مىكند و هر
آنچه را كه انسان بدان معرفت داشته باشد و از آن آگاه باشد را در بر مىگيرد.
پس دانش بشری در مقابل جهل مطلق كه شامل تمام انواع جهل مىباشد ،قرار
دارد .دانش را از ديدگاه جهلشناسى اينگونه هم مىتوان تعريف كرد ،در فرايند پردازش
______________________________________________________
 .1هاشميان بجنورد ،ناهيد ،و محمد باقر منهاج« ،دانش چيست؟ مرور ادبيات ،مقايسه تعاريف ،ارائه تعريف
جديد» ،فصلنامه رهيافت ،شماره 9386 ،0۹ش ،صص.98-97
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اطالعات ،با توليد دانش ،جهل به معرفت بدل مىشود .در واقع توليد دانش به معنى از
بين بردن جهل از هر نوعى است.
در ادامه به تعريف علم خواهيم پرداخت.
علم چيست؟ اين سؤالى است كه در ابتدا تصور مىشود پاسخ به آن ساده است.
شايد به راحتى بتوان گفت علم مباحثى مانند فيز يک ،شيمى ،زيستشناسى است .ولى
اين پاسخ قانعكنندهای نيست چون فقط به مصاديق اشاره شده است .از نظر يک فيلسوف
زمانى پاسخ قابل قبول است كه شامل و يژگى مشترک علوم باشد و بر اساس آن بتوان
گفت كه چه موضوعى علمى هست و چه موضوعى علمى نيست.
حال شايد به ذهن برسد كه علم يعنى تالشى برای فهميدن ،تبيين و پيشبينى وقايع
جهانى كه در آن زندگى مىكنيم .در اين صورت بايد حتى طالعبينى و فالگيری را در اين
زمره قرار داد.
انگار پاسخ به اين سادگىها هم نيست .پس برای كاوش بيشتر نگاهى به منشا علم
خواهيم داشت.
علم جديد ريشه در وقايعى دارد كه بين سالهای  1988و  1798در اروپا رخ داد
كه امروزه ما اين دوره را با عنوان عصر انقالب علمى مىشناسيم .هر چند در عصر
باستان هم تحقيق علمى صورت مىگرفت ولى جهانبينى حاكم بر اين تحقيقات،
مشرب ارسطو يى بود كه امروز مىدانيم كه اين جهانبينى درست نيست .انقالب
كوپرنيکى نخستين مرحله سرنوشتساز در گذر از جهانبينى ارسطو يى به جهانبينى
جديد بود .كه بر خالف نظر بطلميوس اعالم كرد خورشيد به جای زمين مركز علم
است .اين نظريه آغازگر مشکالت بسياری از جانب كليسای كاتوليک برای كوپرنيک
( )1913-1173و دانشمندان پيرو او مانند كپلر ( )1138-1971و گاليله (-1911
 )1112بود .در كنار تمامى تحوالت علمى صورت گرفته گاليله نخستين فيز يکدان به
معنايى جديد كلمه است زيرا او اولين كسى است كه از رياضيات برای توصيف رفتار
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اجسام در حال سقوط و پرتابه و غيره استفاده كرده است .نو آوری ديگر گاليله استفاده از
آزمون تجربى فرضيهها است.
حركت رو به جلوی انقالب علمى با نظريههای كپلر و دكارت سرعت گرفت و با
كارهای نيوتن ( )1727-1112به اوج خود رسيد .نيوتن نظريه سه قانون حركت ،اصل
گرانش عمومى و حساب ديفرانسيل و انتگرال را ارائه كرد .با فيز يک نيوتنى چهارچوبى
برای علم فراهم شد كه تقريبا دو يست سال دوام آورد .در قرون  11و  11تحقيقات و
پيشرفتهای علمى در خور توجهى در زمينه شيمى ،نورشناسى ،انرژی ،ترموديناميک و
الکترومغناطيس صورت گرفت كه بيشتر اين پيشرفتها به بركت صحيح انگاشتن جهان
بينى نيوتنى رخ داد .اما در نخستين سالهای قرن بيستم با مطرح شدن نظريه نسبيت
انيشتين و مکانيک كوانتومى اطمينان به مکانيک نيوتنى از دست رفت .ظهور نظريات
جديد انقالب ديگری را در علم به دنبال داشت.
در زيستشناسى نيز با نظريه تکامل بر پايه انتخاب طبيعى دارو ين و ظهور
زيستشناسى مولکولى و ژنتيک مولکولى انقالب مشابهى رخ داد.
در نهايت در عصر كنونى امکانات و منابع بيشتری به پژوهش علمى اختصاص
يافت در نتيجه رشتههای علمى بسياری مانند رايانه ،هوش مصنوعى ،زبانشناسى و
عصبشناسى به وجود آمد .شايد بتوان گفت مهمترين واقعهی  38سال اخير ظهور علوم
شناختى است كه روانشناسى سنتى را به كلى تغيير داد و در آن ادراک ،حافظه ،يادگيری
و استدالل انسانى مورد مطالعه قرار مىگيرد.

1

جهل هم در مرزهای دانش بشر قرار دارد و هم در درون مرزهای آن وجود دارد .در
متن باال ديديم كه چگونه نظريههای علمى در طول تاريخ به چالش كشيده مىشوند و
گاهى برای هميشه حذف مىشوند و يا با اصالحاتى به كار خود ادامه مىدهند .به همين
دليل است كه مىگو ييم جهل درون مرزهای علم و دانش هم وجود دارد و نمىتوان
______________________________________________________
 .1اكاشا ،سمير ،فلسفه علم ،ترجمه هومن پناهنده ،تهران ،فرهنگ معاصر9387 ،ش.
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اعتماد صد در صدی به علم داشت .و همچنين در ادامه از منظر فلسفهی علم نشان
مىدهيم كه اثبات مطلق در مورد نتايج علمى وجود ندارد.

فلسفه علم يا فلسفه علوم شاخهای است از فلسفه كه به مطالعه تاريخ ،ماه ايت،
اصول و مبانى ،شيوهها ،ابزارها ،و طبيعت نتايج به دست آمده در علوم گوناگون ا
همت
ا
مىگمارد .فلسفه علم ،از لحاظ علم مورد بررسى ،خود ،به زيرشاخههای متعددی
تقسيم مىگردد كه از جمله آنها مىتوان فلسفه فيز يک ،فلسفه شيمى ،فلسفه رياضيات،
فلسفه زيستشناسى ،فلسفه علوم اجتماعى ،فلسفه مکانيک كوانتومى و فلسفه نسب ايت را
ذكر نمود.
يکى از بحثهای اساسى در تحليل فلسفى علم اين است كه علم از چه روشى در
شناخت جهان استفاده مىكند ،اين روش چه ارزيابى فلسفىای دارد ،و ما را به چه
دانشى از جهان مى رساند .به مجموعه اين مباحث روششناسى علم گفته مىشود.
معموال نخستين برداشتى كه انسان از روش كسب دانش علمى و ماهيت آن دارد
اين است كه دانشمندان با نگاه دائمى به طبيعت ،مشاهدات خو يش را بدون دخالت
سليقه و باورهای شخصى و خرافات يادداشت مىنمايند .سپس دانشمندان دست به
تعميمهايى در آن گزارهها زده و گزارههايى كلىتر به دست مىآورند كه مىتوان قانون
علمى ناميد.
اين ديدگاه كه احتماال نخستين رو يکرد بيشتر انسانهاست ،قديمىترين ديدگاه
فالسفه درباره علم نيز بوده است .آنچه در ابتدا به نظر مىرسد اين است كه دانشمندان
در روش علمى خود از استقراء استفاده مىكنند .محمد خوانساری ( )1311-1388در
كتاب منطق صوری در مورد استقرا مىنو يسد :استقراء حجتى است كه در آن ذهن از
قضايای جزئى به نتيجهای كلى مىرسد .يعنى از جزئى به كلى مىرود و به تعبير ديگر از
محسوس به معقول يا از واقعه به قانون مىرسد.

1

______________________________________________________
 .1خوانساری ،محمد،منطق صوری ،تهران ،آگاه9387 ،ش ،ص.3۹1
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به بيان وی استقراء دو نوع است ،استقراء تام و ناقص.
استقراء تام :وقتى است كه افراد مورد نظر محصور و معدود باشند و هر يک

جداجدا مورد بررسى قرار گرفته باشند ،و پس از آن حکم كلى صادر شود 1.فرض كنيد
در اتاقى ده قوی سفيد وجود دارد .در اينصورت مىتوان گفت :همه قوهای اين اتاق
سفيد هستند .تنها نوع استقراء كه در آن چنين ضرورتى وجود دارد استقرای تام است ،اين
نتيجهگيری با اين كه از جنس استنتاج نيست اما ضرورتا صحيح است.
استقراء ناقص در صورتى است كه افراد مورد نظر نامعدود باشند و ما تعدادی از
آنها را متصف به صفتى بيابيم و آنگاه اين حکم را تعميم دهيم و بگو ييم همه افراد آن
كلى (چه آنها كه بررسى شدهاند و چه آنها كه بررسى نشدهاند) دارای آن صفت هستند.

2

در اين نوع استقراء با داشتن مقدمات نتيجه ضروری نمىگردد ،و مىتوان از مقدمات
صادق به نتيجه كاذب رسيد .به مثال زير توجه كنيد:
قوی  Aسفيد است.
قوی  Bسفيد است.
قوی  Cسفيد است.
نتيجه :همه قوهها سفيد هستند.
نتيجهی حاصل صادق نيست چون قوی سياه هم وجود دارد.
همانطور كه مشاهده مىشود با وجود مقدمات نتيجه ضروری نمىگردد .اما در
بيشتر موارد دسترسى به همه موارد وجود ندارد ،به و يژه اگر موضوع مورد بررسى بتواند
در آينده نيز پيش آيد .حتى اگر همه كالغهای امروزی را دانه به دانه بررسى كنيم و
مشاهده كنيم كه همگى سياه هستند نمىتوان نتيجه گرفت كه همه كالغها سياه هستند
______________________________________________________
 .1خوانساری ،منطق صوری ،ص.3۹1
 .2همان.
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زيرا اين حکم كالغهای آينده را نيز شامل مىشود و ممکن است در آينده كالغ سفيدی
به دنيا آيد.
حال كه با ماهيت استدالل استقرايى آشنا شديم مىتوانيم ببينيم استقراگرايى به چه
معناست .استقراگرايى به عنوان نظريه روش علمى به فرانسيس بيکن ( )1121-1911باز
مىگردد .انديشهی اصلى استقراگرايى اين است كه علم از مشاهده آغاز مىشود ،و
مشاهدات به تعميمها (قوانين و نظريات) و پيشبينىها مىرسند 1.بيکن معتقد بود كه:
 .1استقراء بايد در علوم طبيعى به كار رود تا قوانين كلى پديد آيند.
 .2استقراء يک شيوه استدالل موجه و معقول است.
مثالهايى از اكتشافات علمى در تاريخ وجود دارد كه گو يا كامال با روش بيکن
انجام شدهاند .تيکو براهه ( )1181-1911منجم هلندی كه استاد كپلر فيزيکدان مشهور
آلمانى بوده است رصدهای متعددی درباره مکان سيارات منظومه شمسى انجام داد كه
دادههای فراوان حاصل از آنها اساس قوانين سه گانهی كپلر را فراهم آورد .يعنى كپلر از
مشاهدات تيکو براهه استفاده كرده و با تعميم به قوانين كپلر رسيده است كه نشاندهنده
تطابق با نظريه استقراگرايى بيکن مىباشد.
استقراگرايى با وجود جذابيتاش دچار مشکالت بسياری است .يکى از اشکاالت
استقراگرايى اين است كه تاريخ ،درستى آن را تأييد نمىكند .مثال معروف در اين زمينه
كکولهی شيميدان است .اين دانشمند كه فکرش مدتها مشغول ساختار ملکولى مادهای
شيميايى به نام بنزن بود ،و از دادههای تجربى راه به جايى نمىبرد ،يک روز در خواب
توانست ساختار شيميايى بنزن را كشف كند! اينشتين نظريه نسبيت (هم خاص و هم
عام) را نه بر اساس هيچ داده يا آزمايشى بلکه برای حل برخى مسايل صرفا نظری كه
سليقهی او را آزار مىداد اختراع نمود .اين مثالها نشان مىدهند كه انيشتين و كکوله
______________________________________________________
 .1گيليس ،دانالد ،فلسفه علم در قرن بيستم ،ترجمه حسن ميانداری ،قم ،موسسۀ فرهنگى طه9389 ،ش،
صص 91و .11
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مطابق روش استقراء از مشاهده و تعميم به كشف و ارائه نظرياتشان نرسيدهاند .مثالهايى
از اين دست در تاريخ فراواناند؛ بنابراين به نظر مىرسد كه باور نخست استقراگرايى
دچار مشکالت تاريخى است.
يکى ديگر از ضربات سنگين وارده بر پيکر استقراءگرايى توسط ديو يد هيوم
( )1771-1711صورت گرفت و تا مدتها باعث بى اعتباری علم گرديد .وی عنوان كرد
كه نمىتوان با توسل به قياس منطقى دست به استنتاجات علمى از مشاهدات زد و به
قوانين يا پيشبينىها رسيد .اگر صدق مقدمات قياس را بپذيريم ،آنگاه نتيجه را هم بايد
صادق بدانيم .نتيجهی يک قياس منطقى با قطعيت از مقدمات آن بدست مىآيد.
قياس منطقى زير را در نظر بگيريد:
 .1تمام زاغها سياهند.
 .2جورج زاغ است.
 .3بنابراين جورج سياهه است.
نمىتوانيم مقدمه  1را به عنوان قانون با مشاهده هزاران زاغ سياه استنتاج مىكنيم يا
اين پيشبينى را كنيم كه زاغ بعدی را كه مشاهده خواهيم كرد سياه خواهد بود .در صورتى
كه نمىتوانيم از دادههايى كه داريم با قطعيت اين پيشبينى را استنتاج كنيم .ممکن است
زاغ بعدی سفيد باشد .پس نمىتوانيم به يقين استنتاج كنيم كه تمام زاغها سياهند .هيوم
استدالل كرد كه به اين ترتيب استنتاجات علمى نمىتوانند شبيه قياس منطقى باشند.
نظريه منطق جديد هم نتيجه را تأييد مىكند.

1

پس ديديم كه استقراگرايى مشکالتى دارد .البته واضح است كه همواره مىتوان
برای پاسخ به انتقادها تالش نمود و نمونههای پيشرفتهتری برای نظريه يافت كه مشکالت
سابق را نداشته باشد .پس از هيوم استقراگرايى نابود نشد ،بلکه نمونههای پيشرفتهتری از
______________________________________________________
 .1گيليس ،فلسفه علم در قرن بيستم ،ترجمه حسن ميانداری ،صص.11-10
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آن (بهو يژه در قرن بيستم توسط پوزيتيو يستها) پديد آمدند .يکى از اين موارد بيزگرايى
مىباشد.

1

در روششناسى فلسفه علم نظريات مختلفى مطرح و رد شده است و همچنان اين
تالشها ادامه دارد .ولى آنچه كه در اين مقاله برای ما اهميت دارد نشان دادن اين
واقعيت است كه با هيچكدام از نظريات اثباتپذيری قطعى در علم تأمين نمىشود و
نخواهد شد.
بر اساس تعاريفى كه از علم و دانش ارائه شد مىتوان نتيجه گرفت علم زير
مجموعه دانش است .همانگونه كه دانش بشری تالشى است برای فائق آمدن به جهل
خام ،علم نيز با عملکردی قانونمند و خاص همين تالش را دارد .ديديم كه هم در درون
دانش و هم در درون علم ،جهل به صورت خزنده و نامحسوس به صورت قلمرو از
دست رفته و شگرد استراتژ يک حضور دارد .همين بصيرت جهلشناسانه نسبت به علم و
دانش در بين عوام و صاحبان علم سبب خواهد شد تا اين دو گروه عالوه بر اينكه ديدی
معقول نسبت به علم و دانش داشته باشند ،نسبت به يکديگر نيز ديدی درست داشته
باشند و اين بينش درست تعامالت موجود در مدل تفسيری /پيشنهادی بين دانشمندان و
عوام را بهبود خواهد داد .با بهبود تعامالت ،عملکرد مدل تفسيری در راستای دست
يافتن به اهداف مشاركت عمومى بهتر خواهد شد .شايد اگر در مثال گوسفندان سالفيلد
اين بينش وجود داشت ،كار دانشمندان با شکست مواجه نمىشد و نتيجه بهتری حاصل
مىشد.
مثال زير نمونه ديگری است كه نشان مىدهد ،با وجود بينش غلط نسبت به
دانشمندان و علم در بين عوام و انجام مشاركت عمومى در علم ،اين مشاركت چگونه
مىتواند نتيجه منفى حاصل كند.
______________________________________________________
1. Ladyman, J., Understanding Philosophy of Science, London,
Routledge, 2002.
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در سال  ،2881وو سوک هوانگ ،دانشمند برجسته دانشگاه ملى سئول ،مقالهای
در مجله علم منتشر كرد كه خبر از بدست آوردن اولين كلون جنينى سلولهای بنيادی
انسانى را مىداد .سال بعد در مقالهای ديگر كه در مجله علم چاپ شد اعالم كرد كه 11
مورد ديگر از كلون جنينى سلولهای بنيادی انسانى را بدست آورده است .هوانگ به
علت شبيهسازیهايى كه ادعا مىكرد انجام داده است ،مورد توجه عموم قرار گرفت و
توسط رسانهها به عنوان فردی فروتن ،دارای وجدان كاری ،ديندار ،وطنپرست و قائل به
تمام ارزشهای كره جنوبى معرفى شد.
در سال  2889افشاگری نزديک به آزمايشگاه هوانگ ،در برنامه تلو يزيونى نوت
بوک پى دی كه برنامهای تحقيقى ژورناليستى محترمى در كره جنوبى است ،اين نظريه را
مطرح كرد كه در مقاله دوم هووانگ از دادههای جعلى استفاده شده است .نوت بوک پى
دی به صورت بى سروصدا مشغول جمعآوری اطالعات شد ابتدا در مورد اين كه
تخمکهای انسانى آزمايش هوانگ به صورت غير اخالقى جمعآوری شده است و اين
موضوع نقطه شروعى برای بررسى تقلبهای انجام شده گرديد .حتى با وجود اتهامات
هوانگ طرفدارانش را حفظ كرد .بنا به پيشنهاد هوانگ محصوالت آگهى شده در پى دی
نوت بوک از سوی حاميان هوانگ تحريم شد .تظاهرات با هدف حمايت از هوانگ ادامه
پيدا كرد و گروههای اينترنتى بسياری برای او ابراز عشق كرده و اميد خود را برای موفقيت
كارهای هوانگ حفظ كردند و به سرزنش احزاب مخالف پرداختند و بيان داشتند كه عليه
هوانگ توطئه شده است .زنان همچنان برای اهدای تخمک خود احساس مثبتى داشتند و
همچنان برای انجام اين كار اقدام مىكردند .در سراسر جهان نيز اين حمايتها وجود
داشت و كمکهای مالى برای انجام آزمايشات ارسال مىشد .اين اقدامات تا زمان اعالم
قطعى تقلب ،از سوی حاميان مردمى ادامه داشت.

1

______________________________________________________
1. Sismondo, An Introduction to Science and Technology Studies, p.172.
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در مثال باال از سوی عوام شاهد حجم زيادی از اعتماد صد در صدی به علم و
دانشمند مربوطه هستيم .يکى از عوامل اين رخداد مىتواند عدم بصيرت جهلشناسانه
در مشاركت عمومى در علم باشد.
 .2. 3مشارکت عمومی در قلمرو از دست رفته
حركت تاريخى ما از مدل "جهل خام" به مدل "قلمرو از دست رفته" بطور موازی
هماهنگ با حركت تاريخى ما از مدل "نقص" به سمت مدل "تفسيری" است .وقتى كه
جهل را بعنوان قلمرو از دست رفته نگاه مىكنيم ،اهميت مشاركت عمومى مردم در
انتخاب اين قلمرو حياتى مىشود .مردم بايد در اينكه علم و دانش به كدام سو مىرود
سهمى داشته باشند و ادای اين سهم با استفاده از مدل تعامل دوجانبه (مدل تفسيری)
ممکن خواهد بود.
قانون مىتواند به عنوان مانعى برای رشد علم و دانش باشند يا به رشد آن كمک
كنند .يکى از زمينههايى كه بسيار تحتتأثير قانون مىباشد شبيهسازی انسانى است.
برای اينكه بشر بتواند انسان بى نقص و سالمى را شبيه سازی كند بايد علمى پيشرفتهتر
از علم كنونى داشته باشد .و در صورتى كه موفق به اين كار شود به علوم پيچيدهتری
دست يافته است .دست يافتن به پيشرفت در اين حوزه از علم نيازمند سرمايهگذاری
مالى و معنوی فراوانى است و مسلما بدون حمايت دولتها غير ممکن است .زمانى كه
آزمايش و پژوهش علمى با رضايت و اجازه دولت مردان و جامعه همراه نباشد و ادامه
تحقيقات با موانع قانونى برخورد كند عمال فعاليت علمى در حوزه مورد نظر متوقف شده
و پيشرفت علمى در اين حوزه نخواهيم داشت.
در بسياری از كشورها قوانين محدودكننده بسياری برای شبيهسازی انسان وضع
شده است .به عبارت ديگر قوانين وضع شده در اين زمينه توليد جهل مىكنند ،جهلى با
عنوان قلمرو از دست رفته كه به عمد ايجاد مىشود.
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در مجموع از نوامبر سال  21 ،2881كشور شبيهسازی كودكان را ممنوع كردهاند
كه آلمان و فرانسه ،هند ،ژاپن ،آرژانتين ،برزيل ،افريقای جنوبى و انگلستان ،از آن جمله
هستند.

1

به واكنش برخى كشورها به اين موضوع پرداختيم ولى در اينجا قرار نيست در مورد
اخالقى يا درست بودن يا نبودن شبيهسازی انسان بحث كنيم ،بلکه هدف از عنوان اين
موضوع اين است كه قانون مىتواند بر خالف آنچه كه در فصل پيش عنوان شد به جای
اينكه توليد علم و دانش كند مولد جهل باشد .همانطور كه گفته شد به عنوان مثال
قوانينى وضع شده است كه مانع رشد علم شبيهسازی انسان است و در اين زمينه توليد
جهل مىكند .در اينجا شاهد جهل به عنوان قلمرو از دست رفته هستيم .عوام مىتوانند
از راههای قانونى و با لغو قوانين موجود ،باعث از سرگرفته شدن شبيهسازی انسان شوند.
يکى ديگر از موارد علمى و فناوری كه در آنان شاهد حضور فعال مردم در آن
هستيم ،مسئله محصوالت تراريخته هست .محصوالت تراريخته يا محصوالت
دستکاری شده ژنتيکى ،محصوالتى هستند كه از انتقال يک يا چند ژن بين دو نوع
موجود زنده مختلف به وجود مىآيد.
با پيشرفت محصوالت تراريخته در جهان و به زير كشت رفتن ميلياردها هکتار
زمين و عرضه محصوالت به بازارهای مناطق مختلف جهان ،زمزمه مخالفت و انتقاد
نسبت به اين محصوالت باال گرفت.
بر اساس برخى تحقيقات انجام گرفته در جهان ،محصوالت تراريخته همانقدر كه
مىتوانند دارای كيفيت بهتری باشند ممکن است خطرات ناشناختهای برای انسان و
محيط زيست داشته باشند .نتايج تحقيقات دانشمندان در برخى كشورها نشان مىدهد
كه در ساكنين مجاور به مزارع و روستاهايى كه بذرهای تراريخته كشت مىشود،
______________________________________________________
 .1توكلى ،غالمحسين ،و سنا جوانمرد« ،شبيهسازی انسانى ،واكنشها و پيامدهای اخالقى آن» ،زنجان ،همايش
اخالق سهروردی9319 ،ش.
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عوارضى چون حساسيتهای شديد پوستى ،آلرژی شديد دستگاه ايمنى بدن ،صدمه به
مخاط به و يژه بو يايى و تا  18درصد تخريب پروتئين سلولى و بروز سرطانهای مختلف
مشاهده شده است.
در همين حال بسياری از سازمانهای علمى و زيست محيطى جهانى نسبت به
خطرات استفاده از گياهان ترانسژنيک يا تراريخته و احتمال پيدايش بيماریهای غيرقابل
پيشبينى و درمان ،و نيز اختالالت ژنتيکى هشدار دادهاند.

1

در پى اين هشدارها در اروپا اعتراضات مردمى بسياری صورت گرفت .به عنوان
مثال ،در اوايل سال  2819كشاورزان لهستانى بهنشانه اعتراض به كشت محصوالت
تراريخته با تراكتورهای خود به خيابانها آمدند و خواستار ممنوعيت اين محصوالت
شدند؛ سرانجام در سال  2819لهستان چهاردهمين كشور اروپايى بود كه واردات و
كشت اين محصوالت را ممنوع كرد.

2

در اين مثال ما شاهد مشاركت عمومى در علم و فناوری هستيم كه منجر به توليد
جهل به عنوان قلمرو از دست رفته مىشود.
 .3. 3مشارکت عمومی و جهل استراتژیک
طرح مفهوم "جهل استراتژ يک" توسط پراكتور مسيری تازه در مطالعات مربوط به ترو يج
علم مىگشايد كه تاكنون مطرح نبوده است :چه قسمتهايى از علم مىبايست ترو يج
شود؟ چه كسانى مىبايست به اليههای مختلف علم دسترسى داشته باشند؟ چه كسانى
تصميم مىگيرند كه برخى از قسمتهای علم در اختيار همگان قرار گيرد و برخى از
قسمتها پنهان نگه داشته شود؟ چگونه است كه گاهى به صورت گسترده در رسانهها

______________________________________________________
1. Available at: http://dana.ir/642378
2. Available at: http://www.afkarnews.ir/fa/tiny/news-560891
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برخى از رشتههای علمى مطرح مىشود؟ چرا در عرصه محصوالت علمى تخيلى به
برخى موضوعات به صورت افراطى پرداخت مىشود؟
اگر رسانهها و مؤسسات علمى دولتى ابزاری در دست صاحبان و دولتمردان ،و
اعضای شركتكننده در مشاركت علمى كاربران و مخاطبان رسانهها و مؤسسات باشند،
پس دولتمردان و صاحبان رسانهها و مؤسسات مىتوانند با مديريت مشاركتكنندگان از
آنها در راستای بر آورده كردن اهدافشان استفاده كنند .در نتيجه مهم است كه شركت
كنندگان در مشاركت عمومى در علم از اينكه انجمنشان وابسته به كدام دولت و سياست
و تفکر است آگاه باشند.
اگر در بررسى جهلشناسانهی مشاركت عمومى در علم نگاه بدبينانه داشته باشيم،
به اولين جهلى كه مىرسيم جهل به عنوان شگرد استراتژيک است .به اين صورت كه
سازمانها يا نهادها در راستای اهداف خود برای منافع شخصى يا گروهى برای بدست
آوردن مشروعيت يا قدرت عمومى به مشاركت عمومى روی مىآورند و با تبليغات و
انحراف اذهان عمومى ،گروه مورد نظر را با خود همراه كرده و راه را برای اجرای اهداف
خود هموارتر مىكنند .به عنوان مثال يکى از عوامل مهم پيشبرنده و يا بازدارندهی رشد
هر موضوعى در زمينه علم و تکنولوژی بسيج عمومى است .در دنيای امروز كه ادعای
مردم ساالری دارد ،به همراه داشتن نظر عمومى موافق قدرت محسوب مىشود .از اين رو
دولتها برای حفظ قدرت جمعى با استفاده از ابزار مختلف سعى دارند اذهان عمومى را
با خود همراه كنند.
يکى از مواردی كه از زمان توليدش جنجال برانگيز بوده و در سطح جهان مخالفان
فراوانى دارد سالح اتمى است .جنگافزار هستهای يا سالح هستهای جنگ افزارهايى
هستند كه در آنها از انرژی حاصل از شکافت يا گداخت هستهای برای تخريب و كشتار
استفاده مىشود.
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اين سالحها در طول تاريخ تنها دو بار در جنگ جهانى دوم توسط اياالت متحده
آمريکا عليه ژاپن در شهرهای هيروشيما و ناكازاكى مورد استفاده قرار گرفت.
با وجود مخالفت اذهان عموی و آثار مخربى بمب هستهای ،كشورهای هستند كه
به طور علنى و غير علنى اين سالح را دارا مىباشند .از طرفى برای اينكه اذهان عموم را
در اين موضوع با خود همراه كنند تالشهای بسياری انجام دادهاند .برای مثال ،در
سالهای  1118تا  1118ميالدی ،تعدادی از سيارهشناسان بر اين عقيده بودند كه ممکن
است سيارکهای بزرگ تهديد قابل توجهى برای زمين باشند .نظريه آنها جرقهای برای
جلب نظر توليدكنندگان داستانها و فيلمهای علمى تخيلى بود .در اين داستانها و
فيلمها سيارک تهديدی برای زمين و بمبهای هستهای به عنوان نابودگر اين سيارکها و
ناجيان زمين به تصو ير كشيده مىشدند .در نهايت هدف اينگونه توليدات توجيه وجود
سالح هستهای و ادامه تحقيقات پيرامون سالح هستهای و به نوعى همراه كردن اذهان
عمومى و كاهش اعتراضات برای توليد بمب اتم بود.

1

امروزه اين روند برای توجيه ورود نظامى آمريکا و تسلط آن بر فضای پيرامون زمين
و حتى در صورت امکان بسيار فراتر از آن وجود دارد .اينگونه تالشها را مىتوان در
توليدات سينمايى در مورد حمله موجودات فضايى و ترو يج يوفو پرستى در مجالت
علمى ،تاريخى و فضای مجازی ديد.
عموم مردم در قبال ترس بى پايهای كه در آنها به وجود مىآيد حضور نظامى در
فضا و ادامه تحقيقات بمب هستهای را مىپذيرند .در واقع گونهی متفاوتى از جهل در
بين عوام توليد مىشود .عوام به جای اينكه خطرات واقعى ،عينى و موجود بمب هستهای
بداند و در مخالفت با آن واكنش معقولى از خود نشان دهند ،ترجيح مىدهند در اين
زمينه جاهل بمانند و دل به باورهای توهمى و اثبات نشده در مورد سيارهها و موجودات
______________________________________________________
1. Sismondo, An Introduction to Science and Technology Studies, p.171.
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فضايى بسپارند بدون اينكه بدانند چه هدفى در پس اين تخيالت علمى وجود دارد و
همين تعداد بمب هستهای موجود در جهان مىتوانند بارها و بارها كل زمين را نابود كنند.
جالب است كه برخى كامال به صورت خودجوش به صورت فردی و گروهى در
جامعه و در فضای مجازی به اين تفکرات دامن مىزنند و به خيال خود كار علمى و
روشنگر انجام مىدهند در حالى كه كارشان چيزی جز توليد جهل و انحراف افکار
عمومى نيست .برای اثبات اين موضوع كافى است واژه يوفو پرستى را در سايت گوگل
سرچ كنيد و به نتايج به دست آمده مراجعه كنيد.
در ادامه به موضعگيری دولت آمريکا در قبال پيمان كيوتو تا سال 2881
مىپردازيم .در پى هشدارهای مکرر كارشناسان محيطزيست مبنى بر تأثير گازهای
گلخانهای در گرم شدن زمين ،نمايندگان بيش از  118كشور جهان در دسامبر 1117
پيمان كيوتو را با هدف موظف ساختن كشورها ،در كاهش توليد اين گازها و به تبع آن
متوقف كردن روند گرم شدن زمين به تصو يب رساندند.
بر اساس اين معاهده 31 ،كشور صنعتى جهان موظف شدهاند كه تا سال 2812
ميزان تولد گازهای گلخانهای خود را به طور ميانگين به  9در صد پايينتر از ميزان توليد
شده در سال  1118برسانند.
اما اجرای اين پيمان در فوريه  2889و پس از پيوستن روسيه به آن شروع شد .چرا
كه طبق توافقهای صورت گرفته ،اجرای اين پيمان از زمانى آغاز مىشد كه اعضای آن به
اندازهای برسد كه حداقل  99درصد توليد گازهای گلخانهای را شامل شود.
پس از موافقت استراليا با پيمان كيوتو ،اياالت متحده تنها كشور صنعتى جهان بود
كه پيمان كيوتو را نپذيرفته است .دولتمردان آمريکا معتقد بودند كه كاهش انتشار
گازهای گلخانهای در قالب پيمان كيوتو منجر به كاهش رشد اقتصادی اين كشور و در
نتيجه منجر به از دست دادن جايگاه خود در رقابت با ساير كشورها خواهد شد.
بطوریكه بوش ،رئيس جمهور وقت آمريکا در اظهار نظر خود استدالل كرده بود كه
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تبعيت از پيمان كيوتو منجر به خسارت  188ميليارد دالری به اقتصاد اين كشور و از
طرفى بيکاری حدود  9ميليون نفر خواهد شد.
اما عدم امضای اين پيمان از سوی آمريکا ،سرزنش و انتقاد بسياری از سوی
سازمانهای بينالمللى و انزوای اياالت متحده را در مذاكرات زيست محيطى اجالس
سران گروه هشت به همراه داشته است .اما آمريکا با تشکيل اجالس موسوم به مشاركت
آسيا و حوزه اقيانوس آرام در مورد توسعه آب و هوای پاک با حضور كشورهای چين،
استراليا ،كره جنوبى ،ژاپن و هند در ژانو يه  2881سعى در خارج شدن از اين وضعيت و
از طرفى خودداری از اجرای پيمان كيوتو داشت.
در اين رابطه الگور ( )1111معاون سابق رئيس جمهور آمريکا و رئيس ائتالف
برای حفاظت از آب و هوا بيان داشت :باورم اين است كه پيمان كيوتو چنان در اياالت
متحده تقبيح شده است كه بعيد مىدانم به تصو يب برسد.
تا سال  2881نظرسنجىها در آمريکا نشان مىداد بسياری از مردم معتقدند بحران
تغييرات جوی ،به وخامتى كه سازمانهای بينالمللى از آن سخن به ميان مىآورند
نيست.
اين سياستها باعث شد كه اياالت متحده نه تنها در زمينه كاهش گازهای
گلخانهای موفق نبوده بلکه بر طبق آخرين گزارشات هيات بينالمللى بررسى تغييرات
آب و هوايى در سال  2881ميزان توليد اين گازها در اين كشور نسبت به سال  1118دو
درصد افزايش يابد.
اين درحالىست كه بسياری از دانشمندان ،كاهش  9درصدی توليد گازهای
گلخانهای كه هدف پيمان كيوتو است را كافى ندانسته و برای داشتن حداقل شرايط قابل
قبول زيست محيطى كاهش  18درصدی گازهای گلخانهای را خواستار شدهاند.

1

______________________________________________________
1. Available at: http://alef.ir/vdcb98b5.rhb98piuur.html? 29119
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در آن دوران در اياالت متحده حداقل يک گروه دانشجو يى وجود داشت كه
مىخواست با استفاده از عاليق دانشجو يان ،به حمايت از كاهش دافعات كه هدف پيمان
كيوتو بود ،فشار بياورد .از  1۹ژوئن  1۹۹6هفت ايالت شمال شرقى اياالت متحده به
سازمان گاز گلخانهای منطقهای پيوستند ،كه يک برنامه تجاری و پوششى برای سطح
دافعات بود .به نظر مىرسد كه چنين برنامهای به صورت غير مستقيم نشاندهنده فشار
دولت فدرال برای اين موضوع كه مىتواند بدون امضا شدن پيمان كيوتو انجام شود
دافعات را كاهش داد.

1

اكثر مردم آمريکا اظهارات سازمانهای بينالمللى در مورد بحران تغييرات جوی را
باور نداشتند و به طبع آن پيمان كيوتو را نپذيرفتند و دولت آمريکا هم موافق پيمان كيوتو
نبود .چون امور اقتصادی نسبت به تغييرات جوی برای دولت آمريکا در اولو يت قرار
داشت در نتيجه تالشى برای آگاهى مردم نسبت به گرمايش زمين صورت نمىگرفت.
اين به نوعى توليد جهل به دنبال داشت زيرا در نظر سنجى كه بنا به گفته خبرگزاری الف
كه در بند قبل ذكر شد ،صورت گرفت اكثر آمريکايىها وخامت تغييرات دمايى زمين را
باور نداشتند .در كشوری كه مردم ساالری رعايت مىشود و نظر آحاد جامعه اهميت
دارد ،فريب و در غفلت نگه داشتن اهميت و يژهای مىيابد در نتيجه نتيجهی نظرسنجىها
به دلخواه دولتمردان مىشود.
دستيابى به نتايج علمى در صورتى امکانپذير است كه مؤسسات توليد علم نتايج
خود را منتشر كنند و افراد مورد تأييد مردم آن نتايج را تأييد كنند .در مسيری كه علم و
دانش طى مىكند تا به دست عوام برسد امکان توليد جهل چه به صورت عمدی و چه به
صورت غير عمدی وجود دارد .و مانند نتيجه نظرسنجى مردم آمريکا در مورد تغييرات
جوی كه ذكر شد امکان اين كه در مشاركت علمى عوام توليد جهل شود وجود دارد.
______________________________________________________
پيمان_كيوتو 1. Available at: http://fa.wikipedia.org/wiki/
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به نظر مىرسد بررسى جهلشناسانهی صورت رسمى مشاركت عمومى در علم
برای سياستگذاران علم برای به دست آوردن ديدی معقولتر برای مشاركت عموم در
علم بدست دهد.
در چارچوبى تفسيری/پيشنهادی مشاركت عمومى در علم ،شاهد طيفى هستيم كه
به تناسب موقعيتها ،يک يا چند نوع چارچوب مشاركتى توليد شده ،مورد استفاده قرار
مىگيرد .به نظر مىرسد با در نظر گرفتن اين موضوع كه در كدام نوع مشاركت كمترين
جهل توليد خواهد شد ،انتخاب بهتری صورت خواهد گرفت.
در مسائل تخصصى فيز يک الگوی نقص بسيار كاربردی خواهد بود .به عنوان مثال
نمىشود كه از طريق نظر سنجى عمومى و با مشاركت دادن عوام در مورد صحت نظريه
نسبيت انيشتين قضاوت كرد .بدون شک اغلب مردم شناخت درستى از انيشتين نداشته و
به راحتى مىتوان با تبليغات اذهان عمومى را نسبت به او و نظريهاش بدبين يا خوشبين
ساخت در نتيجه رأی كه بر اساس دادههای مغرضانه باشد نتيجه درستى به بار نخواهد
آورد و چه بسا منجر به توليد جهل خواهد شد.
در مسائلى نظير تعيين محل دفع زباله همه پرسى يا مشورت با عوام بسيار سودمند
خواهد بود زيرا عالوه بر اطالعات علمى كه عوامل اجرايى و تصميم گيرنده درباره مکان
مناسب برای دفع زباله دارند ،اطالعات و دانش موجود در ميان بوميان منطقه مورد نظر
كه شامل مشاهده ،تجربه و اطالعات انتقال يافته از نسلهای قبل مىباشد ،باعث
مىشود مراجع تصميمگيرنده ميزان آگاهى خود را باال برده و جهل كمتری در اين مورد
داشته و عملکرد مناسبى در اين رابطه داشته باشند.
نتیجه
در اين مقاله به معرفى نظريات رابرت پراكتور در مورد جهل پرداختيم و بعد به صورت
مختصر ترو يج علم و مشاركت عمومى در علم را شرح داديم و سعى كرديم تا
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جهلشناسانه به مشاركت عمومى در علم نگاه كرده و ديدی نو برای بهبود عملکرد
مشاركت در علم ارائه دهيم.
در بخش  1نشان داديم كه مشاركت عمومى چگونه مىتواند منجر به توليد انواع
جهل شود كه در اين صورت روند رو به رشد علم را تحت تأثير خود قرار مىدهد ،اين
تأثيرات مىتواند به نفع يا ضرر بشريت باشد .با اين حال به نظر مىرسد برای بهبود
عملکرد مشاركت عمومى در علم نيازمند بصيرت جهلشناسى باشيم و بررسى وجود و
نوع جهل را به عنوان يکى از المانهای انتخاب نوع مشاركت عمومى در الگوی
تفسيری/پيشنهادی قرار دهيم .اميد مىرود با اين نگاه الگوی تفسيری/پيشنهادی بهبود
يافته و شاهد نتايج بهتر مشاركت عمومى در علم باشيم.
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