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فعالیتهــای توســعهبخش ،مانند روز ملی فناوری نانــو ،باعث به وجود
آمدن فرهنگی علمی خواهد شد که در نتیجه آن فاصله بین علم و عموم
مردم کم میشود.
معنــای » «post-truthدر دیکشــنری آ کســفورد بــه ایــن صــورت اســت:
«مرتبــط بــا یا مبنی بر شــرایطی کــه در آن حقایــق عینی ،کمتــر از عقاید و
احساسات شخصی در شکل دادن جامعه نقش دارد ».شرحی بهتر از این
برای توصیف وضعیت سیاسی حاضر وجود ندارد و در حقیقت کاربرد این
زمان پیش از رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پس از
واژه در طول ِ
آن انتخابات ریاستجمهوری ایاالتمتحده به اوج خود رسید و میتوان
آن را «واژه ســال  »۲۰۱۶معرفــی کــرد .به گفته ســو دزموند-هلمن ،رییس
بنیاد  Bill Melinda Gatesدر سخنرانی دانشگاه کمبریج (این سخنرانی
در ایــن آدرس در دســترس اســت )http://go.nature.com/2flKfFf
گســترش روزافزون شــکگرایی نســبت به علــم را میتوان بهعنــوان مثالی
ً
برای عصر پســاحقیقت درنظــر گرفت .این شــکگراییها معموال در مورد
تغییــرات آبوهوایــی ،وا کسیناســیون ،تکامــل و هومیوپاتی بــه اوج خود
میرســند و در این مواقع شــواهد علمی در مقابل ســایر گونههای عقیده
در حاشیه قرار میگیرد.
انــکار تئوریهــای علمــی بدون در دســت داشــتن شــواهد تجربــی برای
غلط شــمردن آنها ،موضوع جدیدی نیســت؛ اما موضــوع خطرنا کی که
بــا آن روبرو هســتیم رشــد سیاســت
مداران عوامفریب اســت کــه اینگونه
ِ
نظرهــا را تأییــد میکننــد و بــا مشــروعیتزدایی از نظرهــای کارشناســان
فــراوان موجــود فرو
و متخصصــان ،نظرهــای آنهــا را بــه یکــی از نظرهای
ِ
میکاهند .مشکل از آنجا شروع میشود که این سیاستمداران و رهبران
همانها هســتند که باید سیاســتهایی برای حمایت از پیشــرفت علمی
وضــع کننــد و همانهایی هســتند که بایــد هزینههای ایــن پژوهشها را
تأمین کرده و سالمتی و ایمنی سیاره ما را بیمه کنند.۱
درک نادرست از حقایق علمی تنها بخشی از مشکل است .در بسیاری از
توضیح دستاوردهای خود به
موارد ،دانشمندان خود به علت ناتوانی در
ِ
اجتماع مسئول بیاعتمادی بهوجود آمده در جامعه هستند.
بهعنوانمثــال فنــاوری نانــو را درنظر بگیرید :بیشــتر مــردم نمیدانند که
امروزه این فناوری در زندگی روزانه ما نقش بازی میکند .در گوشــیهای
هوشــمند ،کرمهــای ضدآفتــاب ،لباسهــا و کفشهــای ضــدآب از ایــن
فناوری اســتفاده شــده اســت .همچنین مردم نمیدانند که فناوری نانو
چــه نقــش بزرگــی در حل کردن مشــکالت مرتبط بــا جامعه ماننــد انرژی،
ســامتی ،محیطزیست و تأمین غذا بازی میکند .این مشکل برای اداره
هماهنگــی فنــاوری نانــو (( )NNCOاداره هماهنگکننــده در کاخ ســفید
کــه با اســتفاده از اعتبارات فــدرال از طر حها حمایت میکند) ،پیشــگامی

ملــی فنــاوری نانــو (( )NNIمتشــکل از  ۲۰موسســه و دپارتمــان درزمینــه
فنــاوری نانو) روشــن اســت .در میــان هدفهــای  NNIآموزش و توســعه
در بــاالی لیســت قــرار دارد .بــه همیــن دلیل ،ســال گذشــته آنهــا اولین
روز ملــی فنــاوری نانــو را در  ۹ا کتبــر (بر اســاس تقویم میــادی )10-9 ،10/۹
برگــزار کردنــد .دانشــگاهها و کالجهــای زیــادی در سراســر ایاالتمتحــده
بــه ماننــد فدراســیونها و جوامــع علمی در ایــن همایش شــرکت کردند و
ســمینارها ،بحثهــا ،نمایشــگاههای عکــس و بازدیــد از آزمایشــگاهها بــا
کــردن فضای خالــی میان علمــی کــه در آزمایشــگاهها به پیش
هــدف پــر
ِ
مــیرود و مــردم عــادی برگــزار شــد .دانشــمندان و متخصصــان در ایــن
زمینــه همچنیــن ویدئوهایــی با نــام «قطعه نانــو» آماده کردند کــه در آن
از دیدگاهشــان نســبت بــه فنــاوری نانو صحبــت کردند .لیســت برنامه در
سایت (http://go.nature.com/2wJjYmU) NNIو کانال یوتیوب آنها
( )http://go.nature.com/2xl3zHlقــرار داده شــده اســت .بعد از یک
شــروع موفقیتآمیز ،روز ملی فناوری نانو ،امســال دوبــاره با فعالیتهای
برنامهریزیشــده بســیار در مدرســهها ،آزمایشــگاهها و موسســهها برگــزار
شــد .بســیاری از این فعالیتها را کمیتههای دانشآمــوزی برپا کردهاند.
گرچــه  NNCOایــن فعالیتهــا را ســازماندهی نکــرده اســت امــا از تمــام
شــرکتکنندگان دعــوت کــرد که برنامههایشــان بــرای آن روز را برای آنها
بفرســتند ،فعالیتهایی که درگیرشــان بودهاند را تشریح کنند و عکسها
و ویدئوهایی برای یادبود به اشترا ک بگذارند.
دانشــمندان و پژوهشــگران بایــد بتواننــد صدایشــان را به گــوش جامعه
برســانند و از قرنهــا پژوهــش و کشــفیات در راهپیماییهــا و مناظرههــا
و یــا هــر مناســبت دیگــری دفــاع کننــد؛ امــا آنهــا میتوانند بــا روشهای
سازماندهیشــده و کارآتری با مردم و جامعه ارتباط برقرار کنند و آموزش
علمــی را در مدرســه ،فســتیوالهای علمــی و رویدادهــای غیررســمی
توســعه دهند .این مســئله درحالحاضر ،زمانی که دنیای آموزش علمی
توســط تغییــرات نا گهانــی نظــام آموزشــی تهدیــد میشــود بســیار مهــم
بهنظــر میرســد .بهعنــوان یک مثــال ویــژه ،نیومکزیکو برنامه خــود برای
کردن» فصلهــای مربوط به تکامل و گرمایش کرهزمین را برای
«کمرنــگ
ِ
نســل بعدی نظام آموزشــی اســتاندارد برای مدارس متوســطه اعالم کرد.
فعالیتهــای اشــاعهای مانند روز ملی فناوری نانو ممکن اســت قطرهای
در دریــا بهنظــر برســد اما اینگونــه فعالیتها در آینده ممکن اســت درجه
بیســوادی علمی را در جامعه کاهش دهد و پایهگذار یک فرهنگ علمی
ً
باشــد که نهایتا میتواند بر تصمیمگیری مردم ،زمانی که باید نمایندگان
خــود را انتخــاب کننــد تاثیرگذار باشــد و مردم خواهان سیاســتهایی که
از نظــر حقایــق علمــی تائید شــدهاند ،باشــند و انتظــار حمایتهای مالی
عاقالنهتری از نمایندگان خود داشته باشند.
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