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دو شيوۀ نامتعارف ترویج علم
در حوزۀ عمومی

 1-مقدمه
مقالة حاضر از جهاتی با تصويری که در زير از نقاش نامدار هلندی موريتس  کورنلیس اِِشر1 درج 
شده است، هم خوانی دارد2.خوانندة اين متن به تصويری می  نگرد که نقاش )اِِشر( از موقعیتش 
در اتاق خود ترس��یم کرده اس��ت. اگر موقعیت نقاش را در اتاق کارش از يک منظر معرفت  

شناختی، با مرتبه "صفر" مشخص کنیم، تصويری که وی از خود ترسیم کرده است، در مرتبه 
"يک" قرار خواهد داشت؛ يعنی بازسازی نظرِی يک وضع و حال واقعی. در اين حال برداشت 
خوانندة اين متن از تصويری که در مقابل او قرار دارد، از حیث معرفت  شناختی در مرتبة "دو" 
قرار دارد؛ يعنی نگاهی معرفت  شناختی به يک بازسازی معرفت  شناختی از يک موقعیت عینی.
اين نوشتار، به متنی نظر دارد که خود بازسازی نظری رويدادی واقعی است که در اواخر سدة 
نوزدهم  در آمريکا رخ داده اس��ت. رويداد اصلی و نیز بازسازی نظری آن، در زمرة نمونه های 
نامتعارف ترويج علم به شمار می  آيند؛ يعنی دربردارندة پیام  هايی هستند که نتايجی مستقیم 

.1Maurits Cornelis Escher (1898-1972) 
2.تصوير مندرج در مقاله که متعلق به دورۀ دوم فعالیت نقاش موسوم به »دورۀ ايتالیايی« است، در وب گاه رسمی 

نقاش، قابل دسترس است:
http://www.mcescher.com/
Picture Gallery “Italian period 1922 - 1935”

 ترويج علم
 پزشک بیماری های زنان

 جايگاه زنان در علم
 رمان پلیسی-جنايی

 رسانه های مکتوب
 قوۀ قضائیه

   کلیدواژه ها
ش�یوه ه�ای متع�ارف تروي�ج عل�م در ح�وزۀ عموم�ی تاريخچ�ه ای نس�بتاً ديرپ�ا دارد و کمابیش به 
دوران ظه�ور عل�م جدي�د در س�دۀ هفده�م بازمی گ�ردد. مطال�ب زي�ادی درب�ارۀ اي�ن ن�وع ش�یوه 
 ها ک�ه از دهة 1980 به اين س�و به گون�ه ای نظامندتر م�ورد توجه قرار گرفته اند، انتش�ار يافته اس�ت. اما
 شیوه های نامتعارف ترويج علم، کمتر به نحو نظام يافته معرفی و  ارزيابی شده اند. مقالة حاضر دو نمونه از 
اين شیوه ها را، که هر دو به يک مورد تاريخی مربوط هستند، معرفی می کند. اين دو نمونه هرچند در ظرف 
و زمینه های خاص شکل گرفتهاند، نمونه های نوعی به شمارمی آيند. به اين معنی که می توان نظاير آن دو را 
در ظرف و زمینه های ديگر و شرايط تاريخی و فرهنگی متفاوت نیز مشاهده نمود و احیاناً مشابه سازی کرد.

علی پايا
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و استاد دانشکدۀ علوم سیاسی و امور بین الملل

 مدرسه علوم اجتماعی، علوم انسانی و زبان ها، دانشگاه وستمینستر
Alipaya@hotmail.com چکیده
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بر ترويج علم دارد. )پايا، 1391( و )پايا،1387(
رويداد مورد اشاره، فعالیت  های پزشکی مری آماندا 
ديکس��ن جونز3، متخصص زنان و زايمان است که از 
اعتبار زيادی در سطح ملی و بین المللی برخوردار بود. 
شیوة نامتعارف وی در رويارويی با موارد دشوار وضع 
حمل خانم  های باردار باعث شد پرتیراژترين روزنامة 
شهر بروکلین در ايالت نیويورک، موسوم به بروکلین  
ديلی ايگل4، در سال 1889 به نشر يک سلسله مقاالت 
علیه دانش علمی و توانايی حرف��ه ای و حتی اخالق 
کاری وی اقدام ورزد. در اين مقاالت که در شمارگان 
وسیعی در آمريکا انتشار يافت و اخبار آن به بیرون از 
آمريکا نیز راه پیدا کرد،خانم دکتر جونز متهم ش��ده 
بود که چاق��وی جراحی را بدون پ��روا و بی  مالحظة 
حال بیمار و صرفاً برای تثبیت نام و موقعیت خود به 
کار می  برد. انتشار مقاالت سبب شد که سه سال بعد 
3 . Mary Amanda Dixon Jones (1828 – 1908).
4 . Brooklyn Daily Eagle

در 8 مورد از دکتر جونز شکايت شود. دو مورد مربوط 
به قتل غیرعمد بود و شش مورد به اِعمال روش  های 
نادرست اشاره داشت. خانم جونز نیز به نوبة خود، از 
 روزنام��ة بروکلین  ديلی  ايگل باب��ت "تهمت ناروا" و 
"خدشه  دار کردن اعتبار حرفه ای" به دادگاه شکايت 
برد و خواس��تار دريافت  150000 دالر جريمه شد5. 
اخبار دادگاه که در آن بحث  های تخصصی علمی میان 
متخصصان جريان داشت و 300 چهرة سرشناس از 
میان پزشکان و پیش��ه وران و بازرگانان و معتمدان 
محل��ی در آن برای ادای ش��هادت حضور داش��تند، 
مباحث علمی روز را در طیف گسترده  ای در میان غیر 

اهل فن مطرح ساخت. 
ماجرای دادگاه های خانم دکتر جونز و حوادث پس 
از آن و ش��رايط و زمینه های اجتماع��ی و فرهنگی 
مقدم بر وقوع آن را مورخ سرش��ناس تاريخ تحوالت 
اجتماعی و تاريخ علم، خانم پروفسور رجینا مورانتز- 
سانچز6، در کتابی با عنوان رفتاری نه در خور شأن يک 
زن: دانش پزشکی در دادگاه در ش��هر بروکلین و در 
آستانه قرن بیستم )Sanchez,1999( به رشتة تحرير 
درآورد. خانم مورانتز- س��انچز دو کتاب ديگر دربارة 
پزش��کان زن، با عنوان از زبان خودش: تاريخ شفاهی 
زنان پزش��ک)Sanchez,1982( و همدلی و علم: زنان 
پزشک در پزش��کی آمريکا)Sanchez,2000( تألیف 
کرده است. او مسائل مربوط به دادگاه دکتر جونز را  از 
ديدگاه موضوعاتی گوناگون چون تحوالت اجتماعی، 
منازعات سیاسی، اختالفات طبقاتی، حقوق زنان، نقش 
مطبوعات، و سهم جامعة مدنی، با محور قراردادن نقش 
علم و انديشه  های علمی و پیشرفت های  فناورانه در 
جامعة آمريکا در اواخر سدة نوزدهم بررسی کرده است. 
در اين کتاب مس��ئلة ترويج علم در حوزة عمومی از 
جنبه  های گوناگون مورد توجه قرار می  گیرد. اما آنچه 
 اين کتاب را گذشته از روايت  های سرراست تاريخی و 
تحلی��ل  ه��ای جامع��ه  ش��ناختی، ب��ه اب��زاری 
ب��رای تروي��ج عل��م ب��دل ک��رده اس��ت، ش��یوة 
خ��اص ن��گارش مطال��ب و ايج��اد ارتب��اط می��ان 
 موضوعات اس��ت. نويسنده به س��بک داستان  های

5. اين مبلغ در زمان کنونی تقريبا معادل 3 میلیون دالر است.
6. Regina Morantz-Sanchez
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پلیس��ی- جناي��ی، ماج��را را ب��ه گون��ة ي��ک رم��ان بازگو م��ی کن��د ک��ه در آن جرمی 
 رخ داده اس��ت و کارآگاه��ی )ک��ه در اينج��ا نويس��نده و خوانن��ده نق��ش وی را ب��ازی

 می  کنند( می  کوشد با بازسازی صحنه  ها بر اساس اطالعات موجود مجرم اصلی را شناسايی 
کند. خواننده تنها با مطالعة تمام فصول کتاب درمی  يابد که آيا دکتر جونز چنان که روزنامة 
پرنفوذ بروکلین  ديلی  ايگل مدعی شده بود، واقعاً از کفايت حرفه ای الزم برخوردار نبود و يا 
آنکه روزنامه برای کسب شمارگان باالتر و اعتبار در میان برخی اقشار صاحب قدرت، اتهامی 

بی پايه را به وی نسبت داده بود. 
اين مقاله که بیش��تر )نه کاماًل( بر کتاب پروفس��ور مورانتز- س��انچز تکیه دارد، می کوشد 
تا به اختصار ه��م رويدادهای مربوط ب��ه زندگی دکتر جون��ز و جامعة آمري��کا را در اواخر 
س��دة نوزدهم معرفی کند و ه��م نقادانه تحلی��ل های  مورانتز- س��انچز را ب��رای خوانندة 
فارس��ی زب��ان توصیف و تفس��یر کن��د. نکتة م��ورد نظ��ر مقاله اين اس��ت ک��ه ماجرای 
 دادگاهی ش��دن دکتر جون��ز و جنجال گس��ترده ای ک��ه به دنب��ال داش��ت، و نیز کتاب 
مورانتز-سانچز که ماجرا را با حواشی گوناگون آن به گونه ای خواندنی و در قالب نوعی سبک 
 ادبی نزديک به رمان  های پلیسی-جنايی، بازس��ازی کرده است، مصاديق جالب توجهی از 
شیوه های نامتعارف ترويج علم در حوزة عمومی به شمار می  آيند؛ يعنی ترويج آموزه های 
علمی يکی از نتايج فرعی به دست آمده ازآنهاست1. اين نتايج به اين دو مورد خاص محدود 

نمی شوند و می توان از آنها برای بررسی موارد مشابه ديگر ياری جست.

 2- جنجال بر سر علم و روش های علمی به منزلۀ شیوه ای برای درک اهمیت 
علم نزد افکار عمومی

1. از آنجا که کتاب خانم مورانتز- سانچز به وسیله انتشارات طرح نو در دست ترجمه و نشر است، در اين مقاله از بازگو 
کردن نتايج دادگاه های خانم دکتر جونز خودداری شده است.
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موفقیت ترويج علم در میان مردم، خ��واه افراد عادی و خواه 
متخصصان در غیر رشته های تخصصی خود، بیش از هر چیز 
بستگی به موفقیت موضوع مورد بحث در جلب توجه عامه 
دارد. مطالعات فراوان در حوزةروانشناسی ادراک نشان می  

دهد که منحنی "شوق يادگیری" افراد، از زمان تولد به بعد، 
صرف نظر از موارد استثنايی، س��یری نزولی طی می  کند2. 
منحنی باال، که در اصل منحنی پر و خالی شدن يک خازن 
الکتريکی اس��ت، اين نکته را به صورت کلی نشان می  دهد3 

.)http://www.google.co.uk/search)
نوزادان، ازآغاز تولد تا چند س��ال پس از آن، اطالعاتی راکه 
 ازمحیط اط��راف دريافت می  کنند به ي��ک معنای واقعی"
می بلعند". اين کار با بهره گیری از توانايی  هايی  که ازپیش 

 2. ژوستین گادر نويسنده نروژی در کتاب خود دنیای سوفی که به فارسی 
نیز ترجمه شده است بدرستی به اين نکته اشاره می کند که کودکان از نوعی 

"احساس شگفتی"  sense of wonder” در مقابل واقعیت برخوردارند و 
بر اساس آن همه چیز برايشان نو و جالب و حائز اهمیت است. بزرگساالن اما 

به تدريج آن احساس را از دست می دهند. عالوه بر فالسفه، عرفا نیز دائًم 
بر اين نکته تاکید دارند که می بايد در برابر جهان واقع همواره حس گرها و 
گیرنده ها را باز و فعال نگاه داشت زيرا جهان هر لحظه در حال تحول است 

و دائماً نو می شود.
3. پر شدن ذهن و ضمیر از حدس ها و فرض ها و اطالعات در باره واقعیت 
و تخلیه تدريجی آن، بی شباهت با پرشدن و تخلیه بار الکتريکی در يک 

خازن نیست. 

از تولد و در جريان يک دورة طوالن��ی تطور در آنها به وديعه 
گذارده شده است، و نیز با به کاربردن تمام ظرفیت  گیرنده 

های حسی و پردازنده های مغزی انجام می گیرد.
 البته اين اش��تها و عطش ف��راوان برای ش��ناخت پیرامون، 
 همواره در پرتو حدس  ها و گمان ه��ای راهنما، جهت داده 
می  ش��ود و هدايت می  يابد4)کارل پوپر،1384(. اين حدس 
و گمان  ها نیز پیوس��ته در رويارويی با واقعیت  های بیرونی 
تصحیح می  ش��وند و جايگزين  های بهتری می  يابند. اما با 
رش��د س��نی، به تدريج از میزان عالقة افراد )به طور کلی و 
 بازهم صرفنظر از موارد استثنايی( کاسته می شود. بسیاری از 
س��نجش گرها در مغز، ي��ا از کار م��ی افتند و ي��ا از میزان 
حساسیتشان کاس��ته می  ش��ود. نمونه ای آموزنده در اين 
زمینه، مقايس��ة توانايی مغز نوزاد و مغز کودکان چندساله و 
بزرگساالن برای درک اصواتی اس��ت که از محیط اطراف به 
گوششان می  رسد. مطالعات روانشناسان ادراک و متخصصان 
زيست- عصبی شناسی روشن ساخته است که بخش  های 

4. فالسفه عقل  گرای نقاد توضیح می دهند که موجودات زنده، در برخورد با 
واقعیت، با ذهن خالی وارد عمل نمی  شوند. بلکه با »آموزه هايی از درون« برای 
»حل مسائلی« که از رهگذر مواجهه با واقعیت برايشان پديد می  آيد، دست 
به اقدام می زنند. آموزه ها، و از آن جمله حدس  ها و فرض هايی که ارگانیزم 
های پیشرفته نظیر آدمی بر می  سازند، از درون اخذ می  شود و نه چنان که 

پوزيتیويست ها می  پنداشتند از محیط بیرون. 
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پردازش��گر اطالعات در مغز نوزاد در روزه��ا و هفته  ها و ماه  های اول پس از تولد نس��بت به 
دريافت تقريباً همه انواع اصوات قابل درک برای گیرنده های حسی آدمی، حساس هستند. 
اما به تدريج با خوگرفتن به صدای سخن اطرافیان، پردازشگرهای معینی که با يادگیری زبان 
سروکار دارند، نسبت به دريافت اين اصوات به شکل تخصصی تری فعال می شوند. با گذشت 
زمان، پردازشگرهای مغز نوزاد، به تدريج حساسیت خود را در برابر اصواتی که در زبان اطرافیان 
استفاده نمی  شود، از دست می  دهند. اين کودکان اگر چنین اصواتی را در سنین باالتر بشنوند 
قادر به تلفظ آنها نخواهند بود. دو نمونة مشهود در اين زمینه دشواری تلفظ حرف "پ" برای 
بسیاری از عرب زبانان و دشواری تشخیص تفاوت میان "ل" و "ر" برای بسیاری از ژاپنی  زبان 

.)http://esl.fis.edu/grammar/langdiff/japanese.htm(هاست
خوش��بختانه ب��ه جه��ت آن ک��ه مغ��ز آدم��ی از خاصی��ت انعط��اف پذي��ری1 بس��یار 
زي��ادی برخ��وردار اس��ت، اي��ن ام��کان وج��ود دارد که ب��ا آم��وزش صحیح و کوش��ش 
م��داوم، اتص��االت ت��ازه  ای در می��ان س��لول های مغ��زی پدي��د آي��د و با کم��ک آنها، 
 راه ب��رای درک اص��وات ناآش��نا و تواناي��ی ب��ر تلف��ظ آنه��ا هموار ش��ود. اي��ن خاصیت 
انعطاف  پذيری، در موارد متعددی برای غلبه بر نقايص مادرزادی در ساختار مغز و يا اختالالتی 

که به علت حوادث و سوانح مختلف پديد می آيد، به کار گرفته می شود. 
 از جملة اين موارد می  توان به آموزش افراد مبتال به اوتیسم، که قادر به درک عالئم مربوط به 
حاالت عاطفی و روحی در چهرة افراد نیستند، و يا کسانی که به دلیل ابتال به سکتة مغزی يا 
ضربة مغزی برخی توانايی های ادراکی و زبانی و يا حرکتی خود را از دست داده اند، اشاره کرد2 

.)Sausa,2001( و )Neville,2000:83-99(
اين خاصیت مغز در زمینة ترويج علم در حوزة عمومی، بويژه برای بزرگساالن، نقش بسزايی 
دارد. ايجاد شرايط مناسب برای جلب توجه اين افراد و ايجاد تغییر در عادات روزمره و تشويق 
آنها برای تمرکز حواس بر روی يک موضوع خاص بسیار حائز اهمیت است. مؤسساتی که در 
زمینة تولید آگهی  های تجارتی فعالیت دارند از همین سازوکار برای جلب توجه مخاطبان 
و تمرکز حواس آنان بر روی موضوع مورد عالقة خويش اس��تفاده می  کنند. از اين خاصیت 
مغز می  توان در حوزة آموزش، و نیز موضوع مرتبط با اي��ن مقاله، يعنی ترويج علم در حوزة 
 عمومی، به خوبی بهره گرفت. در تمام اين موارد، از ش��یوه هايی استفاده می  شود که باعث 
از میان رفتن موقت "حجاب عادت" می شوند. ش��خص ناگهان با امری غیرمعمول و ناآشنا 
روبرومی شود که برخالف انتظارات همیشگی وی بوده است و به نظر باارزش جلوه می  کند3. 

)پايا،1390(
 تأثیر اين  گونه "تحريک های ذهنی" را برای تداوم بخشیدن به "شوق يادگیری" افراد، می 

1 .Plasticiy
2. در مورد نحوه عمل مغز و انعطاف  پذيری آن کتاب ها و مقاالت زيادی انتشار يافته است. به عنوان 

نمونه به کتاب زير نگاه کنید:
 Neville, H.J. and Bavelier, D. “Specificity and plasticity in neurocognitive development
 in humans”, In Gazzaniga, M.S. (Ed).The New Cognitive Neurosciences. (2nd ed.),

 Cambridge, MA: The MIT Press, 2000, pp. 83-99.
3. عقل  گرايان نقاد توضیح می دهند که همین پاره شدن حجاب های عادت، و در هم شکسته شدن انتظارات پیشین، 

موجب ظهور »مسائل« تازه برای کنشگر می شود
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دو شیوۀ نامتعارف ترويج علم در حوزۀ عمومی

توان به صورت کلی در قالب يک منحنی نمايش داد: 
http://www.premiumorange.com/(

)Daniel
سلسله مقاالتی که در روزنامة بروکلین ايگل در بهار 
1889به چاپ رسید، به اعتباری نقش محرک هايی 
را داشت که توجه عامه را به موضوعی علمی که البته 
با سالمت آنان ارتباط داشت، جلب کرد. محاکمه ای 
که در س��ال 1892 به مدت دو ماه به درازا کشید و با 
جنجال فراوان همراه بود، نیز همین نقش را به صورتی 
برجسته تر ايفا کرد. درنتیجة هر دو فرايند، توجه کامل 
شمار زيادی از عامة مردم به موضوعاتی جلب شد که 
به صورت عادی و در شرايط معمول، مخاطب زيادی 

نداشت.
عوامل بسیاری در تأثیرگذاری گستردة رويدادهای سال 
1889 و 1892 نقش داشتند. از جملة اين عوامل می 
توان از يکسو به لحن مقاالت نشرية بروکلین ديلی ايگل 

که در آن خود را به عنوان "صدای افراد بی صدا"،  "مدافع 
حقوق بی پناهان"، و "مبارز علیه فساد و سوءاستفاده از 
قدرت و موقعیت" معرفی می کرد، اشاره کرد و از سوی 
ديگر به موقعیت ويژة جامعة پزشکی آمريکا که حمله 
به يکی از اعضای خود را حمله به کل حیثیت و اعتبار 
اين جامعه و نیز حرفة پزشکی قلمداد می کرد. در اين 
میان، عواملی ديگر از جمله جايگاه فرودس��ت زنان در 
جامعة آمريکا در اواخر سدة نوزدهم و نیز موقعیت خاص 
"پزشکان زن" به عنوان عضوی از جامعة بزرگ زنان و 
نیز عضوی از جامعة پزشکان، به رويدادهايی که در پی 
انتشار مقاالت و سپس برگزاری دادگاه و هیاهويی که 
در جريان آن برپا ش��د، اعتبار ويژه  ای بخشید. رقابت 
میان پزشکان در جامعة پزشکی نیز، مسئله را حادتر 
کرده بود. اين رقابت در چند تراز مختلف وجود داشت 
و همین امر جريان محاکمه را بس��یار پیچیده ساخته 
بود. از يکسو رقابتی میان پزشکان زن و مرد برقرار بود. 
اين رقابت موجب می شد که اغلب پزشکان زن در برابر 
 آن دسته از پزشکان مردی که علیه خانم جونز شهادت 
می دادند، به دفاع از "هم جنس" خود برخیزند. از سوی 
ديگر، رقابتی میان پزشکان )اعم از زن و مرد( پیرو روش  
های س��نتی و نوگرا برقرار بود. پزشکان سنتی چندان 
موافق ش��یوه های درمانی دکتر جونز نبودند در حالی 

 که پزش��کان نوگرا  دفاع از او را دفاع از خود به ش��مار 
می  آوردند.

فرايندهای اجتماعی متعددی در نیمه سدة نوزدهم  
در ش��کل  گیری فضای علمی- حرف��ه  ای آمريکا در 
حوزة پزشکی نقش داشت. اين باور سنتی که پزشک 
از توانايی شخصی خاصی برخوردار است و با مهارت و 
قابلیت ويژه  ای، "دست شفابخش" خود را در مداوای 
بیماری به کار می  ان��دازد، در ترکیب با فرايند خروج 
زنان از پوستة سنتی خود و فعالیت  در عرصة اجتماعی، 
اندک اندک منجر به ترويج اين ديدگاه شد که زنان، که 
از گذشته به برخورداری از توانايی بیشتر برای پرستاری 
و تیمارداری شهرت داشتند، برای درمان بیماری ها، 
بويژه بیماری های زنان، از قابلیت و صالحیت بیشتری 
برخوردارند. آنچه باعث گسترش بیشتر اين باور شد، 
افزايش دانش مربوط به فیزيولوژی بدن زنان و ظهور 
و رشد رش��تة "پزش��کی زنان" به عنوان يک رشتة 
تخصصی بود. همچنین، تخصصی  شدن دانش در حوزه 
های ديگری چون زيس��ت شناسی، جنین شناسی، 
ژنتیک، و س��رانجام ظهور قلمرو کام��اًل جديد علوم 
 اجتماعی و انسانی با رشته هايی مانند جامعه شناسی، 
انسان شناسی، و روان شناس��ی سبب شد تا راه برای 

مری آمانداديکسن جونزدر 60 سالگی
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فعالیت زنان در عرصه های ی که بیشتر "مردانه" تلقی می  شد، بیش از پیش هموار شود.
خانم دکتر جونز در شرايطی اقدام به فعالیت در حوزة تخصصی "زنان و زايمان" و انجام جراحی در 
اين حوزه کرد که دست اندرکاران اين قلمرو نوظهور در تالش بودند تا برنامه ای ويژه برای سالمت 
زنان با درنظرگرفتن نقش اجتماعی آنان و نیز واقعیت  های زيستی مربوط به بدنشان تدوين 
کنند. فعالیت  های وی با فرايند ديگر اجتماعی در آمريکای اواخر نیمه دوم سدة نوزدهم هم زمان 
شد. اين فرايند ظهور طبقة متوسطی بود که اعضای آن را متخصصان، پیشه وران، بازرگانان، و 
... تشکیل می  دادند. حضور زنان در اين عرصه، رشد اين فرايند را سرعت بخشید. زنان، جايگاه 
خاصی را در میان اعضای طبقة متوسط، در مقام معلمان و پزشکان، به خود اختصاص داده بودند؛ 

حرفه هايی که زنان ادعا می  کردند نسبت به مردان قابلیت بیشتری دارند.

 3- نتیجه گیری
رويداده��ای گوناگ��ون و پیچی��ده ای که ب��ا ماجرای دکت��ر جونز هم��راه ش��د، نتايج و 
پیامده��ای گس��ترده ای در قلمروهای مختل��ف اجتماعی، علمی و سیاس��ی ب��ه ارمغان 
آورد، زيرا تنها به رفت��ار ظاهراً نامتعارف يک خانم پزش��ک اش��اره نمی  ک��رد. اين رويداد 
احتماالً برای نخس��تین بار در تاريخ آمريکا توجه افکار عمومی را در س��طحی گس��ترده به 
 مس��ائل پیچیده و حائز اهمیتی چون ظهور ارزش های علمی مدرن، رشد فناوری ها و نیز 
روش های درمانی نو، تخصصی شدن قلمروهای مختلف علم، ضرورت تکمیل رويکردهای 
 تازه در حوزة قضايی و حقوق به مسائل پزشکی، و نوآوری در شیوه  های جديد برای تشخیص
بیماری  ها، مراقبت از بیم��اران و درمان آنان جل��ب کرد.دو محاکم��ة درازمدتی که  دکتر 
جونز در آنها شرکت جس��ت، مسائلی بس��یار حس��اس در زمینه  های گوناگون و متفاوتی 
 را دربرمی گرفت، مس��ائلی چون جايگاه طبقة متوسط و مس��ئولیت اجتماعی اين طبقه، 
مسئولیت پذيری و پاسخ گويی نخبگان و اهل نظر و تخصص در پايه گذاری و نظارت بر فعالیت 
های نهادهای اجتماعی و بويژه نهادهای شبه  فرهنگی و خیريه که برای کمک رسانی به اقشار 
ضعیف و آس��یب  پذير فعالیت می کردند، جايگاه و نقش دولت و حاکمیت در حفظ منافع 

عمومی، مسئولیت رسانه  های عمومی و سرانجام جايگاه زنان در يک جامعة در حال گذار.
بررسی ظرفیت  های معنايی گس��ترده  ای که از رهگذر دو دادگاه  دکتر جونز آشکار شد و 
 ارزيابی تأثیرات اين معانی جديد بر خود جامعة آمريکا و نیز جوامع ديگر در اين مقاله مختصر 
نمی  گنجد. در اينجا می  توان به اختصار شماری از مهم ترين اين تأثیرات را در مورد ترويج 

علم در حوزة عمومی يادآور شد.
از جمله نخستین پیامدهای  دادگاه  های دکتر جونز و حوادثی که در درون و بیرون دادگاه روی 
داد، توجه پزشکان و عامه به مسائلی بود که مستقیماً با روش های درمانی ارتباط داشت. برای 
مثال، برای نخستین بار اين پرسش مطرح شد که آيا ضرورت  دارد که پزشک پیش از جراحی 
يا به  کارگیری يک روش پزشکی، از بیمار اجازه بگیرد و موافقت او را کسب کند. پرسش و پاسخ  
های طرح شده در دادگاه نیز برای نخستین بار پزشکان را با اين مسئله روبرو ساخت که آيا 
آسیب شناسی)پاتولوژی( نقشی در تشخیص بیماری دارد و بايد مورد توجه قرار گیرد؟ موضوع 
اساسی ديگر که در زمینة تحوالت ناشی از دادگاه معنای جديدی به خود گرفت اين بود که 

مقصود از “تخلف حرفه ای1" در پزشکی چیست و مصاديق آن کدامند؟

1 . Malpractice

دفتر روزنامه بروکلین 
ديلی ايگل سال 1892
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مسئلة بسیار مهم ديگری که در دادگاه دربارة مباحث علمی 
مطرح شد و مورد توجه عامه قرار گرفت، نقش شاهدان عینی 
و شواهد و نیز جايگاه ش��هادت متخصصان در صدور حکم و 
تأثیر بر رأی هیئت منصفه بود. چگونگی ارزيابی توانايی و نیز 
بی طرفی شاهدان از مسائل حائز اهمیت بود. رواج اين شايعه 
که ش��اهدانی با دريافت وجه نقدی و يا به دلیل غرض ورزی  
شهادت  های نادرست داده اند، به اهمیت اين مسئله شدت 
بخش��ید. هیئت منصفه و قاضی نادرس��ت  بودن شهادت را 

تشخیص نمی دادند، زيرا موضوع بسیار تخصصی بود2.
حضور ش��اهدان به عنوان متخصص در دادگاه های مربوط 
به شکايات پزشکی از دهة 1870 در آمريکا رو به رشد بود تا 
جايی که ش��مار اين قبیل دادگاه ها در 1876 به بیش از 20 
هزار مورد رسیده بود. اما جنجال دادگاه دکتر جونز باعث شد 
اهمیت مسئله برای حوزة عمومی وجدانی شود و بحث دربارة 
نقش شاهدان متخصص به موضوع روز در جوامع پزشکی در 

تمامی ايالت های آمريکا بدل شود.
از رهگذر اين بحث ها اين نکته روشن شد که مسئلة شهادت 
حرفه ای در دادگاه دربارة موضوعات پزشکی امری نیست که 
بتوان به سادگی در مورد آن تصمیم گرفت، زيرا در اين زمینه 
ديدگاه  های گوناگون و تخصص های متفاوت و تجربه های 
غیرمشترک که هر يک در جای خود حائز اهمیت است، مطرح 
می شود. در چنین شرايطی تشخیص درست و نادرست امر 
آسانی نیست و چه بسا که اساساً نتوان به نظر روشنی دست 
يافت. بحث بر سر ماهیت شهادت به موضوعی تخصصی در 
نشريات پزشکی تبديل شد و مقاالت پرمحتوای فراوانی در 
خصوص آن نگاشته شد.رابطة میان پزشک و بیمار نیز به دلیل 
توجهی که به دادگاه دکتر جونز داده شد به حوزة عمومی راه 
پیدا کرد. اين پرسش که پزشک وظیفه دارد تا چه حد بیمار را 
از جزئیات روش های مورد نظر خود برای مداوای آگاه سازد، 

تعارض  که  دارد  توجه  فلسفه  به  مربوط  مباحث  با  2. خواننده آشنا 
شهادت  ها و يا تعارض تفسیرها در مورد يک شهادت، نظیر موردی 
-underdetermin  است که در فلسفه علم با عنوان تعّین ناقص
tion of theory by data از آن ياد می شود. در فرهنگ اسالمی 
اين اصطالح با عنوان “تکافوی ادلّه” مورد استفاده فقها و فیلسوفان 
متفاوت  تفسیرهای  يا  ها  نظريه  موارد،  قبیل  اين  در  است.  بوده 
)مبتنی به پیش فرض  های مختلف( با يک میزان از موفقیت از عهده 
تفسیر مجموعه خاصی از داده ها و امور واقع )فکت ها( بر می آيند. 
در اين حال تصمیم گیری میان يکی از دو يا چند نظريه رقیب که در 

عین حال ظاهرا هم قوت و هم عرض اند آسان نیست.

مورد بررسی قرار گرفت.
مس��ئلة مهم ديگری که دادگاه نقش آن را در حوزة عمومی 
برجس��ته س��اخت، وظیفة نهادهای اطالع رس��انی، مانند 
مطبوعات، در حفاظت از منافع شهروندان در برابر صاحبان 
منافع خاص بود. اين مس��ئله نیز به مراتب پیچیده تر از آن 
بود که بتوان به راحتی به آن پاسخ داد. برای مثال، از بحث ها 
و مسائل حاشیه ای که در جريان دادگاه مطرح شد اين نکته 
آشکار شد که روزنامة بروکلین ديلی ايگلکه از 1841 انتشار 
می يافت نمايندة طبقات و گروه های اجتماعی خاصی است 
که بیش��ترديدگاه های محافظه کارانه دارند. اين گروه ها در 
رقابت با طبقات اجتماعی در شهر نیويورک بودند که در آن 
طبقات متوسط از امکانات بیشتری برخوردار بودند. آنها در نظر 
داشتند چهرة خاصی از شهر بروکلین در مقام پاسدار اخالقیات 
و روش های سنتی در ايالت نیويورک ارائه دهند. از سوی ديگر، 
پزشکان و متخصصان به اين نکته توجه کردند که بازتاب جنبه 
های تخصصی بحث های پزشکی در روزنامة بروکلین ديلی 
ايگل به گونه ای بود که امکان کج فهم��ی عامه را فراهم می 
ساخت. پزشکان نگران آن بودند که شیوة گزارش روزنامه می 
توانست تصويری نامطلوب از حرفة پزشکی و دست اندرکاران 
آن در نزد عامه ترسیم کند. بدين ترتیب، اين نکتة مهم مطرح 
شد که مطالب تخصصی چگونه و به وسیلة چه کسانی و با چه 

زبانی بايد برای عامه توضیح داده شود.
دادگاه هم چنین تضادهای طبقاتی و چگونگی ارتباط آنها را 
با نقش علم و تخصص در جامعه برجسته کرد. دادستان، در 
استدالل های خود، با تکیه برجنسیت دکتر جونز می کوشید 
تا ثابت کند او در مقام يک زن از تخصص حرفه ای کامل و نیز 
بی طرفی در قضاوت به نحو احسن برخوردار نبوده است و به 
دلیل شخصیت قدرت طلب خود جان زنان ديگر را به خطر 
انداخته اس��ت. در برابر، وکیل مدافع خانم جونز از زن بودن 
موکل خود برای تأکید بر اين نکته استفاده می کرد که وی به 
دلیل جنسیت خود مشکالت زنانی را که به او مراجعه می کرده 

اند بهتر درک می کرده است. 
نقش های متض��اد و گوناگونی که هر ي��ک از طرفین دادگاه 
های خانم جونز بر عهده داشتند، نکاتی بسیار آموزنده برای 
جامعة آمريکا و نیز کش��ورهای ديگری ک��ه آن را دنبال می 
کردند دربرداش��ت. هريک از طرفین ماجرا کاماًل برحق و يا 
ناحق نبودند و نقاط ضعف و قوت معینی داشتند  که امر داوری 
را دشوار می کرد. اين دشواری را شايد بیش از هر گروه ديگر، 

دو شیوۀ نامتعارف ترويج علم در حوزۀ عمومی
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هیئت منصفه های دو دادگاه احساس کردند که ناگزير بودند 
زير انواع فشارهای اجتماعی و نیز افکار عمومی، قضاوتی عادالنه 
ارائه دهند. روزنامة بروکلین ديلی ايگل که نقش مدافع منافع 
شهروندان و نظارت بر امور را برای خويش در نظر گرفته بود، 
درعین حال به نمايندگی  از سوی اقشار محافظه کارتر بر آن 
بود تا در حد امکان از دامنة فعالیت های اجتماعی زنان بکاهد. 
خانم دکتر جونز و طرفدارانش نیز در همان حال که در تالش 
بودند تا حرفة پزشکی را به مس��یری تازه سوق دهند و روش 
های جديد را جايگزين ش��یوه های سنتی سازند، در اشتیاق 
برای دس��ت يابی به اهداف خود، با بی پروايی از برخی حد و 
مرزها می گذشتند. زبان تند و گزندة دکتر جونز و بی اعتنايی 
او به ديگران نیز در مواردی برايش مش��کل ساز بود.ماجرای 
خانم دکتر جونز هرچند در زمان خود شهرتی استثنايی يافت 
و جزئیات آن نه تنه��ا در ايالت های آمريکا که در کش��ورهای 
اروپايی نیز مورد توجه قرار گرفت و بحث های زيادی در میان 
عامه و متخصصان و نشريات تخصصی برانگیخت، پس از چند 

سال به فراموشی سپرده شد. با وجود اين، نکات آموزنده ای که از 
رهگذر آن مطرح گرديد، حیاتی مستقل پیدا کرد و ماندگار شد. 
در روزگار کنونی که پزشکی و قلمروهای گوناگون آن اهمیت 
فراوان يافته اند، بازهم می توان نمونه هايی از ماجرای دکتر جونز 
را مشاهده کرد که همان موارد يعنی جامعة علمی، قوة قضائیه، 
 حوزة عمومی، نهادهای مدنی، رسانه ها، و ديگر صاحبان قدرت، 
هم چنان به نقش آفرينی مشغولند. شايد يکی از تازه ترين موارد 
در اين زمینه مربوط به ماجرای دکتر کنراد موری، پزشک معالج 
خوانندة آمريکايی مايکل جکسون باشد که متهم است با تجويز 
داروی آرام بخش بسیار قوی موجبات مرگ پیش هنگام اين 
خواننده را فراهم آورده است. بی گمان، در جريان اين محاکمه نیز 
بسیاری از مباحثی که در دادگاه دکتر جونز مطرح گرديد، البته در 
ترازی متناسب با دانش و فناوری سدة بیست و يکم، مجدداً مطرح 
می شود و می توان انتظار داشت از رهگذر اين شیوة نامتعارف، بار 
ديگر توجه عامه به موضوعات تخصصی علمی، حقوقی، اخالقی، 

فلسفی و سیاسی جلب گردد.




