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شکاف های آمریکا     

بسـیاری از آمریکایی هـا معمـواًل دوسـت ندارنـد علـم را با سیاسـت ادغـام کنند. بااین حال، واضح اسـت کـه علم و 
سیاسـت بـه هـم مرتبـط هسـتند، به ویـژه ازآنجایی کـه علم بر طیف گسـترده ای از مسـائل سیاسـت عمومـی مانند 
»گـرم شـدن کـره زمیـن«، »تحقیقـات سـلول های بنیـادی« و »تکامل گرایی« تأثیـر می گذارد. عـالوه بر این، بسـیاری 
از پژوهشـگران علمـی در آمریـکا از طریـق اعتبـارات دولتی کنگره به مؤسسـات علمی، پشـتیبانی می شـوند و تحت 
نظـارت منظـم کمیته هـای کنگـره  قـرار دارنـد. بااین حـال، ایـن واقعیـت کـه بررسـی و حل مسـائل علمـی منجر به 
دخالـت دولتـی می شـود، امری اجتناب ناپذیراسـت. بسـیاری در جامعـه علمی ترجیـح می دهند که باالتـر از منازعه 

سیاسـی باقـی بماننـد، امـا نتایـج تحقیقـات اغلب منجـر به بحث، اختـالف و تفرقه می شـود.

مقدمه
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ازآنجاکـه جامعـه ی علمی به دنبـال حقیقت انـد نیازمند 
اسـتقالل فکـری هسـتند و بایـد از مداخلـه رها باشـند، 
امـا ایـن فرآینـد تحقیـق و کشـف علمی می توانـد منجر 
بـه بحث هـای داغ، اختالفـات سیاسـی و شـکاف های 
اجتماعـی شـود. در سـال های اخیـر، تنـش بیـن جامعه 
علمـی و دولـت بـر سـر طیفـی از مسـائل مرتبـط بـا 
آب وهـوا افزایش یافتـه اسـت. حفاری در منابـع طبیعی، 
در مـورد شبیه سـازی  تاالب هـا. همچنیـن  از  حفاظـت 
حیوانـات، مـواد غذایی اصالح شـده ی ژنتیکی، اسـتفاده 
جایگزیـن  علمـی، طـب  آزمایش هـای  در  حیوانـات  از 
نظریـه ی  دربـاره ی  دولتـی  مـدارس  در  آمـوزش  و 
»تکامل گرایـی داروینـی« اختالف نظرهایـی را بـه وجـود 

آورده اسـت.

بـرای  تـالش  سیاسـت،  و  علـم  بیـن  تنـش   باوجـود 
اکتشـافات علمـی و پیشـرفت های آن همچنـان ادامـه 
دارد. نیـاز بـه اکتشـافات علمـی و جریـان پرسـرعتش 
درزمینـه ی ژنتیـک، کنتـرل بیماری هـا و میکروبیولـوژی، 
بـدون توجـه به حواشـی، ادامه دارنـد. به نظر پروفسـور 
»لورنس ساسـکایند « بخشی از مشکالت جامعه ی علمی 
دربـاره ی نبـود ارتباطـات و اطالعـات کافـی بـا سـاختار 
سیاسـی اسـت . بااین وجـود، گسـترش آزمایشـگاه ها و 
مؤسسـات تحقیقاتی و حضور دانشـمندانی که مشـغول 
پروژه هـای مرتبـط بـا طـول عمـر، درمـان بیماری هـای 
توسـعه  و  تولیـد  غذایـی،  منابـع  گسـترش  کشـنده، 
منابـع انـرژی جدیـد هسـتند، نیـاز سیاسـت بـه علـم 
نیـز  علـم  و  کـرده  جدی تـر  را  علمـی  پیشـرفت های  و 
رابطـه ی معنـاداری باسیاسـت را درک کـرده اسـت. این 
مـوارد از بسـیاری جهـات، هیجان انگیزترین زمـان برای 
زمـان  ناامیدکننده تریـن  درعین حـال،  امـا  اسـت،  علـم 
بـرای تعامـل جامعـه علمـی بـا جامعـه سیاسـی بر سـر 
یافته هـای علـم و کاربـرد آن هـا در جامعه آمریکا اسـت. 
به نوعـی اختـالف علـم و سیاسـت در کاربـرد اکتشـافات 
و نوع آوری هـای علمـی و همچنیـن نحوه ی پیاده سـازی 

آن بـرای جامعـه اسـت.

بـرای اولیـن بـار کشـورهای چین، کـره ی جنوبـی و هند 
منابـع مالـی فراوانـی را بـرای تحقیقات و گسـترش علم 
اختصـاص داده انـد که این موضـوع توان علمـی آمریکا 
و افق هـای پیشـروی ایـن کشـور را به چالش می کشـد. 
از سـال ۱۹۵۰ تـا ۲۰۰۶، ۲۰۶ آمریکایـی برنـده جایزه نوبل 
در پزشـکی، فیزیـک و شـیمی شـدند کـه ۵۸ درصـد از 
جوایـز اهداشـده در ایـن دوره بـود. تـا سـال ۲۰۱۴، ۲۶۰ 
آمریکایـی برنـده جایـزه نوبـل بودند کـه تعـداد ۱۰۰ نفر 
نوبل پزشـکی، ۸۹ فیزیک و ۷۱ شـیمی را دریافت کردند.

رقابت با کشورهای رقیب در تولید علم و سیاست
علم
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آمریـکا  علمـی  کـه جامعـه  رهبـری جهانـی  و  شـهرت 
در قرن هـای ۲۰ و ۲۱ بـه دسـت آورد، آن را بـه قلمـرو 
اخالقـی ناشـناخته ای سـوق داده اسـت. قطعـًا در مورد 
تالش های بسـیاری از دانشـمندان و متخصصان پزشکی 
بـرای حمایـت از گسـترش و حمایـت مالی فـدرال برای 
تحقیقـات سـلول های بنیـادی جنینـی )جنیـن انسـان(، 
یکـی از چالش هـای اخالقـی جامعـه ی علمـی آمریـکا 
سـلول های  تحقیقـات،  ایـن  فرآینـد  در  اسـت.  بـوده 
بنیـادی جنینـی، نابـودی جنیـن انسـان را پـی داشـت.

دانشـمندان در مرکز تحقیقات سـلول های بنیـادی اظهار 
کردنـد کـه مزایـای از بیـن بردن جنیـن انسـان به منظور 
پیشـرفت های  می توانـد  پایـه«  »سـلول های  ایجـاد 
عظیمـی در پزشـکی ایجاد کنـد و منجر بـه درمان برخی 
از جدی ترین بیماری ها و شـرایط پیش روی بشـر شـود. 
اگرچـه برخی تحقیقات انجام شـده اسـت بـا روش هایی 
بـود کـه در آن جنیـن از بیـن نمـی رود و ممکـن اسـت 
مسـیر دیگـری را رشـد سـلول های بنیـادی طـی کنـد، 
بنیـادی  سـلول های  دانشـمندان همچنـان  از  بسـیاری 
جنینـی را دارای بیشـترین پتانسـیل بـرای آزمایش های 
خـود می داننـد. مخالفـان تحقیقـات سـلول های بنیادی 
جنینـی، به شـدت بـا روش هایـی که توسـط بسـیاری از 
محققـان پزشـکی پشـتیبانی می شـود، مخالـف بودنـد، 
زیـرا آن هـا تخریـب جنیـن را درواقـع نابـودی حیـات 
موجـودی زنده می داننـد که از حمایـت قانونی برخوردار 
اسـت. حتـی کسـانی کـه ارزش تحقیقـات سـلول های 
تحقیقـات  ایـن  کـه  دارنـد  اذعـان  دیدنـد،  را  بنیـادی 
باعـث ایجـاد »انحـراف« اخالقـی می شـود، زیـرا چنیـن 
آزمایش هایـی می تواننـد منجـر بـه بحث هـای دیگـری 
مانند شبیه سـازی انسـان به روشـی مرسـوم در حیوانات 

)گوسـفند و گاو( منجـر شـود.

مباحث علمی پر چالش
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امـروزه، جنبـش انجیلـی فعـال و حاضـر در سیاسـت، 
حامیـان تئـوری »طراحـی هوشـمند و مدافعـان خلقت 
گرایـی« هسـتند کـه سـعی در القـای گسـترده ی نظرات 
خـود دارنـد. این گروه بـه لحاظ مبنایـی مخالف نظریات 
»تکامل گرایـاِن و تصادفـی دارویـن« هسـتند . علیرغـم 
هوشـمندانه  طراحـی  مدافعـان  دانشـمندان،  انتقـاد 
و جنبـش عمومـی بـرای جایگزینـی آمـوزش تکاملـی 
)داروینـی( بـا آفرینـش گرایی )حداقل تدریـس آن ها در 
کنـار یکدیگر( زمانی کـه کمیته های مدارس و هیئت های 
آموزشـی در برخـی ایالت ها تحت سـلطه محافظه کاران 
قـرار داشـت، انجیلی هـا که بـه دنبال گنجانـدن آموزش 
»خلقـت گرایی« در برنامه درسـی علوم بودنـد.در »دوور« 
را  سیاسـتی  مدرسـه   مدیـران  کمیتـه ی  پنسـیلوانیا، 
تصویـب کـرد کـه بـر طبـق آن در برنامـه درسـی علوم، 
آمـوزش »آفرینـش گرایـی« را در کنـار »تکامـل« الزامـی 
می کـرد. ایـن تصمیـم بالفاصلـه عکس العمـل شـدیدی 
در پـی داشـت. جامعـه علمـی متوجـه شـد کـه نظریـه 
»تکامـل« نادیده گرفته شـده و اقدامات کمیته ی مدرسـه 
می توانـد تسـری یابـد. ازایـن رو تصمیـم کمیته مدرسـه 
در دادگاه پنسـیلوانیا به چالش کشـیده شـد و در سـال 
۲۰۰۵ پرونـده ی قضایـی آن بـه جریـان افتـاد )کیتزمیلر 
علیه مدرسـه منطقـه دوور( . حامیان اسـتدالل »طراحی 
»تکامل گرایـی  حامیـان  و  گرایـی(«  )خلقـت  هوشـمند 
داروینیسـم« در مقابـل هـم موضع گرفتنـد و نظر خود را 
نه تنهـا ازنظر اسـتدالل های سـنتی، بلکه ازنظـر اینکه آیا 
اقدامـات کمیته مدرسـه تخطـی از بند متمـم اول قانون 
اساسـی بـوده، ارائـه کردنـد. قاضـی پرونـده در برخورد 
بـا حامیـان طراحی هوشـمندانه اظهار داشـت: »طراحی 
هوشـمندانه یـک آمـوزه دینی اسـت و نه علـم، بنابراین 
آمـوزش آن توسـط متمـم اول قانـون اساسـی ممنـوع 

مبنای خلقت اساس اختالفات

شـد .«دادگاه »دوور« درزمانـی انجـام شـد کـه هیئـت 
انجیلی هـای  سـلطه  تحـت  کـه  »کانـزاس«  آموزشـی 
محافظـه کار بود، به طرح موسسـه دیسـکاوری رأی داد. 
پـس ازآن برنامه درسـی »تحلیـل انتقـادی تکامل گرایی« 
به عنـوان بخشـی از برنامـه درسـی علـوم بـرای مدارس 
دولتـی کانـزاس تصویب شـد. جامعه علمـی »کانزاس«، 
به ویـژه هیئـت ایالتـی کمیتـه ی علـوم، ایـن تصمیـم را 
به عنـوان یـک دکتریـن دینـی در برنامـه درسـی مدارس 
دولتـی موردانتقاد قرارداد. بسـیاری در کانـزاس به دلیل 
اختـالف بیـن »طراحـی هوشـمندانه و یا خلقـت گرایی« 
و »تکامـل داروینـی« در مقابـل هـم قـرار گرفتنـد؛ امـا 
باالخـره پـس از انتخابـات، شـش نفر از اعضای شـورای 
آمـوزش کرسـی های خـود را از دسـت دادنـد و تصمیـم 
آن هـا توسـط هیئـت اسـتماع علـوم ایالتـی لغـو شـد. 
هیئت مدیـره در بازگردانـدن نظریـه ی »تکامـل« به عنوان 
درسـی،  برنامـه  در  انسـان  رشـد  توضیـح  منبـع  تنهـا 

برنامـه ی قبلـی را مجـددًا تصویـب کردند .

سـر  بـر  جـدال  »تگـزاس«،  در  دیگـری  پرونـده ای  در 
کتاب های درسـی مشـابه ایالـت »کانزاس« از سـر گرفته 
شـد. در ایـن خصـوص کارشناسـان علمـی دانشـگاه ها 
محتـوای کتاب هـای درسـی علـوم در شـورای آمـوزش 
دولتـی را بـرای ۵٫۱ میلیـون دانش آمـوز تهیـه کردنـد. 
بخشـی از محتـوای کتاب های آموزشـی تضاد آشـکاری 
ادامـه،  در  داشـت.  مقـدس  کتاب هـای  مبانـی  بـا 
طرفـداران »خلقـت گرایی« بـرای مقابله با ایـن اقدامات 
به طـور گسـترده اعتـراض کردنـد. همان طور که بررسـی 
بانـک داده نشـان می دهـد، اکثریـت قریـب به اتفـاق 
آمریکایی هـا بـه »خلقـت خدامحـور« اعتقاددارنـد و از 
اسـتدالل تکاملـی داروین و دانشـمندان امروزی حمایت 

نمی کننـد. چندانـی 
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باور مذهبی مهم ترین عامل در مقابل 
نظریات داروینیسم

مذهبـی  عمیقـًا  مردمـی  آمریکایی هـا  ازآنجایی کـه 
هسـتند و بسـیاری بـه داسـتان آفرینش کتـاب مقدس 
ایمان دارنـد، جـای تعجب نیسـت که نتایج نظرسـنجی 
تفـاوت چشـمگیری را بیـن خلقـت خدامحـور و توضیح 
تکاملی برای رشـد انسـان نشـان دهد. ازاین رو بسـیاری 
در جامعـه علمـی برای مدت طوالنی بـرای دفاع از نتایج 
تحقیقـات و شـرکت در برنامه هـای آموزشـی عمومی که 
دیدگاه هـای آن هـا را در مـورد نظریـه ی »تکامل گرایـی 

دارویـن« توضیـح می دهـد، تمایلـی ندارند.

اجدادشـان  کـه  موضـوع  ایـن  آمریکایـی،  اکثـر  بـرای 
میمـون بودنـد و طـی صدهـا هزار سـال ایـن میمون ها 
غیرقابل قبـول  تبدیل شـده اند،  مـدرن  انسـان های  بـه 
اسـت. عـالوه بـر ایـن، درک تصادفـی بـودن انتخـاب 
طبیعـی توسـط »چارلـز داروین« بـرای اکثـر آمریکایی ها 
اسـت  منطقی تـر  آمریـکا  مـردم  ازنظـر  اسـت.  دشـوار 
فـرض کنیـم پیچیدگـی زندگـی انسـان بایـد نتیجه یک 
»طـراح هوشـمند یا یک نیـروی قدرتمند یا خدا باشـد«. 
بحث هـا،  بـرای  دانشـمندان  از  بسـیاری  بااین حـال، 
و  تحلیل هـا  اثـر  در  کـه  دودسـتگی هایی  و  اختالفـات 
اکتشـافات آن ها در عرصه سیاسـی شـکل گرفته، آمادگی 
پاسـخ گویی بـه جامعـه را ندارنـد. نتیجه ایـن موضوع، 
یـک دوره طوالنـی تنـش بیـن دولـت و جامعـه علمـی 
بـوده کـه تحـوالت مختلفـی را در تاریخ آمریـکا رقم زده 
اسـت. بسـیاری از دانشـمندان آمریکایـی از هزینه هـای 
دولتـی اسـتفاده می کننـد و انتظـار دارنـد کـه تحقیقات 
و توصیه هـای آن هـا به عنـوان مبنـای اقدامـات دولـت 
باشـد؛ امـا هـم ازنظـر حمایـت و هـم ازنظـر وضعیـت، 
دانشـمندان در دو دهه ی ابتدایی قرن بیسـت ویک وارد 
دنیـای جدیـدی شـده اند کـه رهبـران دولتـی سیاسـت 
خـود را شـکل دادنـد کـه در اغلب مـوارد با دانشـمندان 

در تضـاد بـوده اسـت . نتیجـه ی آخرین کشـمکش ها و 
تضاد هـا هـر چـه باشـد، مسـلم اسـت کـه دانشـمندان 
آمریکایـی اکنـون به وضـوح ارتبـاط بین علم و سیاسـت 

را تشـخیص می دهنـد.



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت16

شکاف های آمریکا     

دوگانـه ی »علـم و سیاسـت« یا بـه تعبیری دیگـر و البته 
مرتبـط بـا جامعـه ی آمریـکا، »مذهـب و علـم« همـواره 
در مقابـل هـم قـرار داشـته اند. در تحـوالت اجتماعـی و 
سیاسـی، هـر زمـان که یک طرف نـزاع بر اوضاع مسـلط 
بـوده تـالش کـرده باورهـای خـود را بجـای نظـر رقیب 
تبییـن و تأییـد کنـد. بـا توجـه بـه اینکـه در جامعـه ی 
آمریـکا، اختالف نظـر در خصـوص علـم و سیاسـت بـا 
بنابرایـن  بـوده،  درگیـر  »مذهـب«  مهـم  بسـیار  عامـل 
را در  نـزاع  ایـن  یـا کاهـش  رفـع و  انتظـار  نمی تـوان 
آینـده داشـت. مبنـای اختالف نظـر جـدی بحـث بر سـر 
نظریـه ی »تکامل گرایـاِن« دارویـن بـا مبانـی مذهبـی و 

»خدابـاوراِن« ی مـردم آمریکاسـت.
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