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محبوبیت سیگار!

چرا دانشمندان علومانسانی ما

تأمل

«جهلشناسی» ،بهعنوان شاخهای از فلسفه
رواج این پدیده را چگونه تبیین میکند؟

زهیر باقری نوعپرست

شاخهای به نام «جهلشناسـ ــی»  Agnotologyدر
فلسـ ــفه وجود دارد که کمتر از «معرفتشناسـ ــی»
شناخته شـ ــده است .در «جهلشناسـ ــی» به جای
بررسی اینکه چه چیزی «دانش» محسوب میشود
و معیار تمایز «دانش» از «باورهای غلط» چیست،
به بررسی جهل ،انواع آن و چگونگی گسترش آنها
پرداختهمیشود.
«رابرت پروکتور» ،اسـ ــتاد دانشـ ــگاه اسـ ــتنفورد،
کتابی در همین زمینه دارد و برای تبیین اینکه «چرا
سیگارمیکشیم؟»ازجهلشناسیبهر همیگیرد.او
که در زمینه تاریخ علم و معرفتشناسی تخصص
دارد در این کتاب آمار و ارقامی ارائه میکند که بسیار
قابل توجه اسـ ــت و تحلیلش را بر این آمار اسـ ــتوار
یکند؛
م 
سیگار ساالنه به مرگ حدود نیم میلیون نفر در
امریکامیانجامد؛یعنیتقریباًازهرپنجمرگ،یکی
با سیگار کشیدن مرتبط است که بیش از مرگومیر
ناشـ ــی از اچ.آی.وی ،سـ ــوء مصـ ــرف مـ ــواد ،سـ ــوء
مصرف الکل و تصادفهای رانندگی است! تعداد
شـ ــهروندان امریکایی که بواسطه سـ ــیگار کشیدن
از دنیا رفتهانـ ــد  10برابر افرادی اسـ ــت که در تاریخ
جنگهای این کشـ ــور کشته شـ ــدهاند! سیگار علت
بروز حدود 90درصد سرطانهای ریه است و ساالنه
 34هزار نفر به دلیل بیماریهای قلبی ،ناشی از در
معرض دود سیگار بودن ،فوت میکنند.
با وجود چنین یافتههایی اما باز آمارها میگویند
حدود یک میلیارد نفر در جهان سـ ــیگار میکشند.
ضرر بسـ ــیار زیاد سیگار از یک سـ ــو و مصرف بسیار
باالی آن از سوی دیگر ،میتواند ما را به این نتیجه
برسـ ــاند که «ضعف اراده» در انسانها بسیار رایج
است.
«رابرت پروکتور» در کتاب «هولوکاست طالیی»
به بررسی این پرسش پرداخته است که چرا سیگار
ب ا وجود این میزان از آسیب برای سالمتی ،از چنین
مقبولیتی در سـ ــطح جهان برخوردار اسـ ــت؟ او در
این کتاب بررسـ ــی میکند کـ ــه چگونه کمپانیهای

قدرتمند و ثروتمند سـ ــیگار به روشهای مختلف
از آسیب رسیدن به منافعشان جلوگیری میکنند.
یکی از مشـ ــهورترین این مـ ــوارد ،فراخـ ــوان «هنوز
ثابت نشـ ــده» در میانه سده بیستم بود .مکانیسم
این فراخوان ،مکانیسـ ــمی متعـ ــارف و مقبول نزد
محافظهکاراناست.
زیانهـ ــای سـ ــیگار ،هماننـ ــد گرمایـ ــش زمین،
پارازیت امـ ــواج ماهوارهای ،یـ ــا آلودگی را نمیتوان
با قطعیت اثبات کـ ــرد .این ماهیت «امور تجربی»
است،ولیمحافظهکارانبهجایدرنظرگرفتناین
خصیصه امور تجربی ،در چنیـ ــن مواردی مطالبه
«اثبات» یـ ــا «یقین» میکنند .در فراخوان نامبرده،
کمپانیها با تأکید بر اینکه ضرر سیگار اثبات نشده
اسـ ــت یا اینکه نمیتوان اثبات کرد که سیگار عامل
گ و میر اسـ ــت از تبلیغ علیه سـ ــیگار جلوگیری
مر 
کردند.
ایـ ــن کتـ ــاب ،همچنیـ ــن بـ ــه روشهایـ ــی کـ ــه
کمپانیهای سـ ــیگار به جـ ــذب زنـ ــان ،اقلیتهای
نـ ــژادی و نوجوانان دسـ ــت زدنـ ــد ،اشـ ــاره میکند.
کمپانیها با معرفی سیگارهایی که نیکوتین و قیر
کمتری داشـ ــتند نوید آسـ ــیب کمتر به سـ ــامتی را
میدادند در حالی که در واقع این سیگارها کشندهتر
بودنـ ــد .در این کتاب ،نویسـ ــنده به مـ ــا میگوید که
تالشـ ــی فراگیر و سیسـ ــتماتیک در جریان است که
هدف نهایی آن «توزیع جهل» در مورد سیگار بین
مصرفکنندگاناینمحصولاست.
اینچنین پدیدههایی را در فلسـ ــفه در شاخهای
بـ ــه نـ ــام «جهلشناسـ ــی»  Agnotologyبررسـ ــی
میکنند .برخی نهادهای تجاری-سیاسی از «جهل
عمومی» منفعت کسـ ــب میکننـ ــد .دو مثالی که
پروکتور در اثر دیگر خود میزند «بنگاههای مالی»
و«نهادهاینظامی»هستند.بهعنوانمثالپروکتور
با بررس ـ ـیهای خود نشـ ــان میدهد کـ ــه گرمایش
زمین چندین دهه است که بهعنوان خطری جدی
شناسـ ــایی شـ ــده اسـ ــت ولی از معرفی این پدیده
بهعنوان یک خطر جدی به عموم مردم سر باز زده
میشود چرا که در آن صورت ،قواعد و مقرراتی که
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ëëشاخهای به نام «جهلشناسی»  Agnotologyدر فلسفه وجود
داردکهبهجایبررسیاینکهچهچیزی«دانش»محسوبمیشود
و معیـــار تمایز «دانش» از «باورهای غلط» چیســـت ،به بررســـی
جهل،انواعآنوچگونگیگسترشآنهاپرداختهمیشود.

نیمنگاه

ëëتوجه به مکانیسمهای گسترش و توزیع جهل بین عموم مردم
میتواند به ما کمک کند متوجه شـــویم که چرا مصرف کاالیی که
این میزان ضرر و زیان دارد بین عموم مردم رایج است.

اشکالایجادکند.
توجه به مکانیس ـ ـمهای گسترش و توزیع جهل
بیـ ــن عموم مردم میتواند به ما کمک کند متوجه
شـ ــویم که چرا مصرف کاالیی که ایـ ــن میزان ضرر
و زیان دارد بین عموم مردم رایج اسـ ــت .شـ ــاید به
سـ ــختی بتوان مصرفکننده سـ ــیگاری را یافت که
دقیقاً از تمامی ضرر و زیانهای سیگار کشیدن آگاه
باشـ ــد .اغلب افـ ــراد باورهایی کلی در مورد سـ ــیگار
دارند مانند اینکه «سـ ــیگار کشـ ــیدن برای سالمت
مضر اسـ ــت»؛ ایـ ــن در حالی اسـ ــت که ایـ ــن روزها
این سـ ــخن را تقریباً در مورد همهچیز میشنویم،
بنابراین« ،باورهای کلـ ــی» نمیتوانند مانع خوبی
برایمصرفسیگارباشند.
عـ ــاوه بـ ــر ایـ ــن ضـ ــرر و زیـ ــان ،کـ ــه متوجـ ــه
مصرفکننده سـ ــیگار اسـ ــت ،باید به شرایط تولید
سـ ــیگار نیز توجه کرد .از جمله تعهدات اخالقی ما
اطمینان از شرایط تولید کاالهایی است که مصرف
میکنیم .در صورتی که در تولید یک کاال انسانی یا
انسانهایی به استثمار کشیده شوند ،اخالقاً وظیفه
داریـ ــم از مصـ ــرف آن کاال خـ ــودداری کنیم .بخش
عمدهای از تنباکوی سـ ــیگارهایی که تولید میشود
حاصل کار کودکان در مزرعههای کشورهایی مانند
اندونزی در ازای نهایتاً  25سـ ــنت در ساعت است.
این کـ ــودکان روزانه تا دوازده سـ ــاعت مجبور به کار
هسـ ــتند و به تمامی عالئم مسـ ــمومیت ناشـ ــی از
تنباکو از جمله سردرد و تهوع مبتال میشوند .تولید
بخش عمدهای از سیگارهایی که مصرف میشوند
بواسطه استثمار کودکان کار میسر است و این یعنی
از نظـ ــر «اخالقی» مادامی که شـ ــرایط تولید تغییر
نکند ،افراد ملزم به عدم خرید سیگار هستند.

منابع:

کمپانیها برای محافظت از محیطزیست باید به
آنها ملزم شوند مانعی برای سودشان میشود.
پروکتـ ــور از «قوانیـ ــن سـ ــری طبیعـ ــی» سـ ــخن
میگویـ ــد .منظور او از چنین قوانینی این اسـ ــت که

امـ ــکان دارد برخی نهادها و مراکز قـ ــدرت از وجود
قوانین طبیعی جدیدی آگاه شـ ــده باشند ولی آنها
را بـ ــا عموم مردم در میـ ــان نگذارند چرا که ممکن
است برای منافع مالی و روشهای درآمدزاییشان
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در خارج از کشور به جایی نمیرسند؟

رئیـــس فرهنگســـتان علـــوم معتقـــد اســـت کـــه
هوراد صبری
دانشـــمندان علومانســـانی با ریشههایشان پیوند
وثیقی دارنـــد و وقتـــی از آن جدا میشـــوند دیگر
تفکر علمی صورت نمیگیرد .از اینرو اســـت که دانشمندان علومانسانی
خـــارج از کشـــور به جایـــی نرســـیدهاند امـــا فیزیکدانان در دانشـــگاههای
خارجی شکفته میشوند.
دکتر رضا داوری اردکانی در ســـومین همایش «جامعهشناســـان ایرانی
و جامعـــه ایرانی» که آثار و افکار دکتر غالمعباس توســـلی را موضوع خود
قـــرار داده بود ،گفت« :من یک ســـال در دانشـــکده از دکتر توســـلی جلوتر
بـــودم و بـــا هم تحصیـــل کردیم ،البته ایشـــان زبـــان فرانســـه میخواندند
و مـــن فلســـفه ».بـــه زعـــم داوری« ،جامعهشـــناس» و «عالماجتماعی»
بودن مشـــکل است اما دانشـــمند بودن کار دشواری نیســـت .او در توضیح
ایـــن ادعـــا گفـــت :علـــم بـــر دو قســـم
اســـت؛ «آموزشـــی» و «یافتنی»« .علم
آموزشـــی» علمی اســـت که در مدرسه
میآموزیم و اگر کســـی آن را نیاموزد به
«علم یافتنی» دست پیدا نخواهد کرد.
داوری معتقد اســـت کـــه علم باید
در جامعـــه «جاگیـــر» شـــود .ایـــن در
حالی اســـت که برخی از علـــوم ،صرفاً
بـــه کتابخانههـــا محدود میشـــوند و با
جامعـــه پیونـــد ندارنـــد .واقعیت این
اســـت کـــه علـــم اگر جـــای خـــود را در
جامعـــه پیـــدا نکنـــد بـــه کار نیامـــده و
نمیتوانـــد معنای خود را بیابـــد .وی با بیان اینکـــه علوماجتماعی ما نیز
باید به مرحلهای برســـد که ما به آن نیاز داشـــته باشیم ،گفت« :دانشمند
علوماجتماعـــی بایـــد بتواند برای مســـائل مبتالبه جامعه چارهاندیشـــی
کند .ما با وجـــود اینکه اطالعات و دانش اجتماعـــی خوبی داریم اما هنوز
ل مبتالبه جامعهمان را
جامعهشناســـی ،اقتصاد و ...ما توانایی حل مســـائ 
ندارند».
داوری معتقـــد اســـت کـــه دانشـــمندان علومانســـانی با ریشههایشـــان
پیونـــد وثیقی دارنـــد و وقتی از آن جدا میشـــوند دیگر «تفکـــر علمی» رخ
نمیدهد .از اینرو اســـت که دانشـــمندان علومانســـانی خارج از کشـــور به
جایی نرسیدهاند ،اما فیزیکدانان در دانشگاههای خارجی شکفته میشوند.
به زعم او ،دانشـــمند علوماجتماعی با تاریخ معاصـــرش پیوند دارد و اگر
از آن جدا شـــود دانشـــمند علوماجتماعی نخواهد بود .بنابراین ،دانش ما
بایـــد «اینجایی» شـــود .داوری در این راســـتا ،بر جایگاه دکتـــر غالمعباس
توسلی ،استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران ،ارج نهاد و تأکید کرد :توسلی
با «تعلق خاطـــر»« ،اســـتقالل رأی»« ،مناعت طبع»« ،اعتقـــاد به علم»،
«رعایت مقام علم» و «درنیامیختن علم با ایدئولوژی» به جامعهشناسی
ایران بویژه در مباحث نظری خدمت بزرگی کرده است.
داوری تأکید کرد ما هنوز نمیدانیم که برای آینده بیش از هر علمی به
فلســـفه ،علومانســـانی و اجتماعی نیاز داریم چون علوم تجربی را میشود
استخدام کرد اما جامعهشناس و فیلسوف را نمیشود استخدام کرد.

