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 سردبیر سخن

 کار مداران محافظهاستيس یژگیو دوساده:  يها حل نفرت از علم و عالقه به راه

 
توسط  راًیاخ زیآن ن يفارس ه)که ترجم «چه خبر ندهیاز آ»خود به نام  دیدر کتاب جد یيکایپژوه معروف آمر ندهیآ پس،یلیف فرد

 ههم یکه برا یيکایخواه آمر یمداران عمدتاً جمهوراستیکند که س يکشور منتشر شد( مطرح م يعلم استیس قاتیمرکز تحق

نوع  کیدهند، به  يم شنهادیمانند کاهش نقش دولت را پ یا و ساده کسانی یها حل کشورشان راه یرو شیپ دهیچیمسائل پ

 !يدگیچیاز پ زیگر یماریمبتال هستند: ب يذهن یماریب

که در سال  یيتا جا ست،یان کشورشان خوب ندکار با دانشمن مداران محافظهاستیس نیا ههم هست که رابط لیدل نیبه هم دیشا

ترامپ،  ۀتفاوت احتماالً در دور نیدرصد آنان دموکرات بودند )ا 55و  خواه یجمهور کایدرصد دانشمندان آمر 6، فقط 2009

ولو به -پسند  ساده و عوام یها مداران پاسخاستیس لیقب نیشود که ا يو دانش باعث م ماست(. نفرت از عل هم شده شتریب يلیخ

 دهند. حیهستند، ترج یمشکالت امروز یمحور که اقتضا ستمیو س دهیچیپ یها بر پاسخ را -وضوح نادرست

 یای، با دنافتهیوفق  نیروزید هساد یایاند ذهن خود را که با دن ها، هنوز نتوانسته به آن لیدهندگان متما یگونه افراد و رأ نیا

به  دهیچیپ میمفاه نیا نییاند که به تب کرده يو دانشمندان هم کوتاه انیتطابق بخشند. البته که دانشگاه ،يکنون هدیچیو پ دیجد

 اند. مردم نپرداخته یزبان ساده برا

توسط  زی( نشرفتهیپ یها سالح ریخواهان )نظ یجمهور همورد عالق یها یفناور يحت پس،یلیجالب آن است که به قول ف نکته

طرفداران پروپاقرص حزب عمده که  یيها کرده لیتحص و ترک اریس یها کیاند و نه توسط مکان افتهیدانشمندان توسعه 

 .دهندرا تشکیل ميخواه  یجمهور

 يلیزمستان خ کیکند که چون  تیی. مثالً مانند ترامپ، تواوردیب یرو میمستق تیدارد به عل لیمسلم است، ذهن انسان تما آنچه

و عناصر متعدد  مندنظام تیبه عل دیکه با دهند يندارد. اما دانشمندان به ما نشان م قتیحق نیسرد اتفاق افتاده، پس گرم شدن زم

از  یشتریباعث شده که آب ب نیزم شیکه گرما نیهم دارند. مثالً ا یادیز تیقطع عدمسک و یدرون آن توجه کرد که ر

 کند.  جادیا یها ببارد و اتفاقاً زمستان سردتر قطب یها بخار شود و در صورت وزش باد مناسب، به رو انوسیاق

داد،  شیرا افزا تیتوان جمع يم ن،یها در صورت سقط جن زنان باردار و مجازات آن دیبا اعمال کنترل شد میکه فرض کن نیا

 دهیو خانواده را ناد یحاکم بر فرزندآور یو اقتصاد ياجتماع یپارامترها هانگارانه، هم ساده يمعناست که به شکل نیبد

 یشتریشوند و فرزندان ب يراه م مردم و جامعه سربه ایآ م،یمجازات کرد لیدل نیا بهکه صد هزار زن را هم  بر فرض. میا گرفته



شود کدام  يباعث م ،یاز باردار یریجلوگ لیمردم به وسا يدسترس کاهش کنند؟ ياز ترس، کالً ازدواج را ترک م ایآورند،  يم

  و آموزش فرزندان خود را ندارند. تیطبقات که بعداً هم توان ترب نیتر نییو پا نیرتریفرزند شوند؟ فق یطبقات جامعه دارا

تا به حال موجب  م،یاوریب یفروش رو گران و به برخورد با کسبه ظاهراً میریبگ دهیتورم را ندکار اندر که همه عوامل دست نیا

 يسالم يدست بردارند و به زندگ اکیتر دنیپا باعث شده که معتادان از کش اعدام موادفروشان خرده ایآ کنترل تورم شده است؟ 

گانه و حذف  سه یشدن قوا دست کی ایآ تر شده است؟خطرناک اریبس یيایمیآنان به مواد ش ادیباعث اعت ایآورند و  یرو

 رسد؟ ينم شرفتهیپ یگذاران کشورها استیبه ذهن س يحل راه نیشود؟ واقعاً چن يها م حکومت یيکارا شیباعث افزا ن،یمخالف

پرورش  یتر اخالق و باتر  کند فرزندان موفق يم هیتنب نشیاز فرام يچیکه فرزندان خود را در صورت سرپ ریپدر سختگ کی ایآ 

 دهند؟ يو انتخاب سوق م یریگ میکه کودکان خود را به تفکر و تصم یا خانواده ایدهد؟  يم

 یریپذ انعطاف جادیا یمسائل، و اقدام برا مندنظام یها يدگیچیآن جامعه در درک پ یاعضا یيجامعه، به توانا داریپا هندیآ نیتأم

امروز را  یایدن یها يدگیچیکه نتوانند پ یندارد. افراد ياسیسعقاید به  يموضوع ربط نیاست. اها وابسته  يدگیچیپ نیدر برابر ا

است.  ندهیآ یایدر دن اتیح یبرا يناتوان یها، به معنا تیاز عل میو مستق عیهستند. درک سر ناسازگارمدرن  یایهضم کنند، با دن

 .رندیگ ي، حقوق مملياست که از خزانه  يدانشمندان وظیفهفهم هم  نیا جادیرا بفهمد. ا نیا دیبا يهر ملت

 

 


