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چكيده

 علم و معنا اساس نگرش عميق و شناخت بنيادى به پديده مورد مطالعه است. علم و معنا هم دريچه هستند. علم، معنا را مى شكافد و معنا 
، علم را شكوفا مى نمايد. در قلمرو معنويت، علم افزايش و ساختار مى يابد.   براى شناخت و درك كامل تر ويژگى اشيا، انسان  نياز به سه 
گونه سواد و آگاهى دارد: سواد معمولى، سواد علمى، سواد عقلى و معنوى. با سواد علمى، بيشتر قوه هاى مرئى پديده ها شناخته مى شوند،  
ــف مى شود. اين موضوع قابل توجه است كه طبيعت بر محور قانون  ــواد عقلى و معنوى،  نيرو هاى نامرئى  پديده ها كش ــيله س اما به وس
انتروپى اداره مى شود و براى شناخت اين قوانين مى بايد داراى سواد عقلى و معنوى بود. در قلمرو علم، بيشتر با حواس و ذهن پديده ها 
شناسايى مى شوند، اما در قلمرو  عقل و معنا، نيرو ها و قوه هاى مستقل و ويژه وجود دارند كه جزو حواس محسوب نمى شوند. با داشتن 
چنين نيرو هايى مى توان باطن اشيا را مو شكافى نمود.  راه دستيابى به سواد عقلى و معنوى از مسير پرهيزگارى، پاكى و آئينه شدن نفس 
ــيا بنگرد و آنها را كشف كند.هر چه اين نفس شفاف تر باشد،انعكاس نور قوى  ــفاف، نورى دارد كه مى تواند به درون اش ــد.نفس ش مى باش
تر مى باشد و اشيا و ويژگى هاى آن بهترشناخته مى شوند.اين موضوع، ريشه علوم شناختى است. حال، بايد ببينيم اين جنبه ها را چطور 
ــناختى در قلمرو علوم داروئى فعاليت  ــى كه با زاويه علوم ش ــت كس مى توان وارد قلمرو علوم تجربى نمود. براى مثال؛ مى توان انتظار داش
مى كند، نخست به سراغ انديشه بيوممتيك )علم الگو گرفتن از طبيعت ( برود. يعنى، اول ريشه و اساس دارو را در طبيعت تشخيص دهد، 
ــنتز(تهيه) نمايد و در پايان فنآورى طبيعى را پديد آورد.جماد، گياه،حيوان، دعا در طبيعت و ملكوت  ــپس از آن الگو بردارى و بعد از آن س س
ــت، مى توان آن ها را با  ــت كه مى توان آن ها را به دارو و ملكول تبديل كرد. امروز، علم با عقل و معنى در حال تركيب اس آن موجود اس

هم وارد قلمرو علوم تجربى نمود و از آن ها فنآورى هاى طبيعى و ملكولى و پيشرفته تهيه نمود.
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گفتگوى علمى، نگرشى به علم و فناورى هاى آينده

 طليعه بحث 
رابطه علم ومعنا / علي اكبر موسوي موحدي

ــت هم انديشى در خدمت  ــوقتم كه در اين نشس ــيار خوش بس
ــتم. عرض ارادت ويژه خدمت آقاى دكتر  ــما بزرگواران هس ش
رضايت دارم. اولين آشنايى ما يك آشنايى قديمى است كه در 
ــگاه تهران صورت گرفت. همچنين، از جناب آقاى دكتر  دانش
عطار هم تشكر مى كنم كه موجب شدند اين نشست تشكيل 
ــخنرانى فراوان ندارم. براى اينكه نشست را  شود. من قصد س
ــخ آماده كنم، مطالبى را بيان مى كنم كه  براى پرسش و پاس
ــت در راهبردهاى علمى كشور وارد شود  به نظرم شايسته اس
ــت هاى علمى و پژوهشى در  كشور براى  و الزم است سياس
ــناخت و كاربرد پديده ها و رابطه هاى معنوى تدوين شود.  ش
ــا همگى در اين  ــخن را از اينجا آغاز مى كنم كه م ــروع س ش
ــت عضو هيات علمى هستيم. براى اعضاى هيات علمى  نشس
ــت و براى اعضاى هيات علمى كه  سه وظيفه تعيين شده اس
ــعه زندگى مى كنند، چهار وظيفه  ــور هاى در حال توس در كش
ــود. نخستين وظيفه اعضاى هيات علمى كشف،  تعيين مى ش
توليد و مصرف خوب دانش و گسترش مرزهاى علم است. علم 
ــت و وطن ندارد. دانشمند وطن  داراى طبع و حالت جهانى اس
ــم وطن ندارد. ما نيز بايد در توليد و مصرف علم  دارد، ولى عل
ــم. وظيفه دوم اعضا هيات علمى  جهانى نقش موثر ايفا نمايي
تربيت نيروى انسانى رشد يافته و توانمند است كه جزو وظايف 
آموزشى آنها محسوب مى شود. وظيفه سوم، خدمات علمى به 
كشور و جهان است. اعضا هيات علمى بايد مشكالت مردم را 
ــطح ملى و بين المللى طرح كنند  و براى حل آنها چاره  در س
بينديشند. براى كشورهاى در حال توسعه يك وظيفه ديگر نيز 
ــئوالن كشور را براى  ــود و آن اين است كه مس اضافه مى ش

پيشرفت علم توجيه كنند و اين وظيفه بسيار مهمى است. 
ــرى در نظر  ــت براى همفك ــه در اين نشس ــى را ك    موضوع
ــى  ــناخت و كاربرد آن هم انديش گرفته ام كه مى بايد براى ش
نمود، موضوع  رابطه علم و معنا و دريچه هائى كه به هم مى 
ــكافد و چگونه معنا ،  ــايند.يعنى، علم چگونه معنا را مى ش گش
ــكوفا مى نمايد؟در اين مورد، من فكر كردم كه وارد  علم را ش
چه موضوعى بشويم كه هم بوى علم بدهدوهم بوى معنا. علم 
و معنا هم دريچه هستند. ما اگر در قلمرو معنويت وارد شويم، 

علم ما افزايش و ساختار پيدا مى كند. حضرت امام على(ع) مى 
فرمايند « باااليمان يعمر العلم « يعنى « به وسيله ايمان، علم 
ساخته مى شود «.  اين نوشته اى است كه بر سردر آزمايشگاه 
ــگاه تـهران  از سـال  1366 نصب  بيوشيمى فيزيك در دانش
ــده اسـت.  پس مى فهميم كه علم مانند يك قطعه است و  ش
بايد همراه با قطعات و مالت ديگر ساخته شود و براى  ساخته 
شدن و بناى آن معمار مى خواهد. معمار علم،يك مومن است 
ــى جز آن نيست كه پيامبر بزرگوار اسالم مى  و مومن هم كس
ــت).  ــان كله عمل (يعنى همه ايمان عمل اس ــد  االيم فرماين
ــت و عملش. انجام عمل خوب و كيفى، بسى  يعنى مومن اس
ــت چون دانش، روش و منش مى خواهد. سخن  ــكل اس مش
ــن، وقتى مى گوئيم  ــت، اما عمل خير. بنابراي ــاده اس گفتن س
ــه داراى هوش و  ــانى ك ــن فقط عمل مى كند، يعنى انس موم
بينش، روش دلخواه است و  خوب راهها و ترفندها را مى داند 
ــخن، از ديدگاه فيزيك صوت  و مى تواند به آن عمل كند. س
است و صوت جسم است. جسم، آن طور جنبش و انرژى ندارد 
كه بتواند در جا ههاى ديگر نفوذ نمايد و قدرت پيمايش زيادى 
ــان دهد. از امام سجاد پرسيدند، سكوت بهتر است  از خود نش
يا كالم؟ فرمودند؛ سكوت بهتر است بجز يك مورد و آن يك 
كلمه حق است. در گفته هاى معصومين ما آمده است؛ بخوانيد 
مردم را بدون زبان. عمل، لطيف است و شبيه به نيرو، بنابراين 
ــت و از آسمان ها هم عبور مى  قدرت نفوذ آن همه جا گير اس
ــاند، حتى به مالئك. تنها  نمايد و پيامش را به همه جا مى رس
ــت كه از دنيا عبور مى نمايد و در دنياى آخرت، عمل  عمل اس
ــود و بر پايه آيه هاى قرآن، عمل  ــنجيده مى ش ــت كه س اس
ــبت به وزن آن جايگاه هر كس معلوم  ــود و نس توزين مى ش
ــود. بنابراين، عمل مانند نيرو است، چون وزن دارد. چه  مى ش
چيزى وزن دارد؟ آنكه زير نيروى كشش است. وزن يك حبه 
قند در كره زمين چند گرم است، اما در كره ماه نزديك به چند 
ميلى گرم است و در كره خورشيد شايد هزاران كيلو گرم باشد.
ــش كره دارد. اين مسئله بسيار  پس، وزن ارتباط با نيروى كش
ــل آن اندازه مهم  ــود كه زيادى عم ــت كه درك ش مهمى اس
ــت، بلكه كشش و جهت گيرى عمل مهم است. بنابراين،  نيس
ــه و نيت عمل، آن را وزن مى دهد. چه كشش و انگيزه  انديش
ــش و سوى خدايى است؟ آيا پر كشش ترين  اى باالتر از كش
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ــش الهى  مقايسه شود؟  ــان ها مى تواند ذره اى با كش كهكش
ــش بزرگ كار  بنابراين،انجام يك عمل كوچك اما با يك كش
ساز است، نه زيادى عمل هاى كو چك و بزرگ با كشش كم. 
ــزى از بين مى رود مگر آن  ــى هالك اال وجهه( هر چي كل ش
ــد). از طرف  ديگر،  ــش و جهت خدايى باش چيزى كه در كش
ــد اصل بقاى انرژى  ــت و اصل بقاى عمل مانن عمل باقى اس
ــت. اصل بقاى انرژى اين موضوع را بيان  در ترمو ديناميك اس
ــى دارد كه در جهان انرژى باقى مى ماند و جهان هدررفتن  م
ــود. اصل بقاى  انرژى ندارد، بلكه تبديل به چيز ديگرى مى ش
عمل هم همينطور است، اگر كسى عمل خيرى را انجام دهد، 
آن عمل تبديل به خير ديگرى مى شود و تبديل به نيكى مى 
ــود و نيكى، بدى ها را از بين مى برد( ان الحسنات يذهبن  ش

السيئات).
   اما بايد ببينيم امروز در دنيا چه محورهائى از علم مهم است. 
ــود؛  ــت كه نام آن در دنيا زياد برده مى ش چهار حوزه علم اس
 (Cognetive sciences ) و علوم شناختى (IT) نانو، بيو، اينفو
. همه مى دانند كه ريشه علوم در علوم شناختى است. منظور از 
ــناختى واژه علوم اعصاب و روان شناختى نيست، بلكه  علوم ش
ــناخت هر پديده است. البته، درك  منظور علوم بنيادى براى ش
ــگر،  علوم بنيادى افزون بر آموزش ها و پژوهش هاى پژوهش
ــرائط ديگر براى خوب فكر و درك كردن دارد. براى  نياز به ش
شناخت و درك كامل تر، نياز به سه گونه سواد است  كه الزم 

است هر سه را بياموزيم تا شناخت پيدا كنيم. 
ــواد معمولى است كه  با استفاده از آن بتوانيم بخوانيم،  يكى س
ــيم، رانندگى كنيم، با كامپيوتر نامه را با پست الكترونى  بنويس
ارسال كنيم، كارهاى اوليه را انجام دهيم، يكى دو زبان ملى و 
بين المللى را بلد باشيم و مانند اينها. اينها جزو سواد اوليه شمرده 
مى شوند ( General literacy). دومين نوع سواد، سواد علمى 
است (Scientific literacy) يعنى اينكه پژوهشگر، پديده اى 
ــتى وجود دارد، براى حل آن راه حلى  را نگاه مى كند، اگر كاس
ــنهاد مى كند و فرضيه اى و سپس آزمايشى  بر مبناي   را پيش
ــپس موضوع را  ــي را طراحى و انجام مى دهد و س روش علم
ــت  ــل مى كند و نتيجه گيرى هائى را براى حل آن بدس تحلي
مى آورد. اين همان كارى است كه ما و شما انجام مى دهيم، 

يعنى پديده اى را با روش علمى و ابزار ريزبين مى شناسيم. 

   يك سواد ديگر هم وجود دارد كه موضوع اصلي سخن من 
ــت و آن خرد (Wisdom literacy) است.  ــت اس در اين نشس
ــواد  ــگر بتواند با نامرئى ها كار كند. در س يعنى اينكه، پژوهش
علمى بيشتر با مرئى ها سروكار داريم، اما به وسيله سواد عقلى 
ــى ها را پيگيرى كنيم. اين موضوع  و معنوى مى توانيم نامرئ
قابل توجه است كه طبيعت بر پايه قانون انتروپى اداره مى شود 
و براى شناخت اين قوانين مى بايد داراى سواد عقلى و معنوى 
ــتر با حواسمان كار مى كنيم اما، عقل  بود. در زمينه علم، بيش
ــتقل و  ــائل معنوى خود داراى وظايف  (Function) مس و مس
ويژه خود هستند كه جزو حواس شمرده نمى شوند. اگر بتوانيم 
آنها را بدست آوريم مى توانيم با آنها كارهاى (شناختى) خوبى 
ــتى ) بطن  هاى گوناگون  انجام دهيم. هر پديده اى ( در هس
ــطح پديده را ريز تر درك كنيم،  دارد. اگر بخواهيم  ماهيت س
ــان هاى  ــد اليه هاى زيرين آن را مطالعه كنيم. نفوذ  انس باي
ــى با  ــق تر پيش مى روند. اگر كس ــا اليه  كم عم ــى ت معمول
ــود را فعال كند، اين امكان را مى يابد  كارهاى علمى ذهن خ
كه در عمق بيشتر اليه ها نفوذ كند. سواد سوم (سواد عقلى و 
معنوى) است كه امكان نفوذ به اليه هاى عميق را فراهم مى 
ــد مي توان در عمق بيشتري  ــفاف تر باش كند. هرچه نفس ش
ــت.. براى  ــي نمود و از آن پديده درك فراوان تري داش غواص
ــترس بايد حالتي داشته باشيم كه  رسيدن به طبقات قابل دس
ــاس آن بتوانيم در پديده ها نفوذ كنيم. علوم شناختى در  بر اس
اين زمينه فعال مى شود. بايد وجودى را آماده كرد، ساختار داد 
ــت  ــوال اين اس و هماهنگ نمود كه از عهده اين كار برآيد. س
كه چه بدنى الزم است كه اين قوه سوم را بدست آورد؟ با سر 
ــدن، آزمايشگاه رفتن و كنار استاد بودن شايد  كالس حاضر ش
ــوم بدست نيايد. اما، راه ديگرى براى دستيابى به  اين سواد س
اين سواد وجود دارد و آن چيزى است كه قرآن مى فرمايد «و 
اتقوااهللا و يعلمكم اهللا « يعنى اگر شما پرهيزگار باشيد، خداوند 
ــى داشته باشيم كه  ــما دانش مى دهد. يعنى ما بايد نفس به ش
ــد، خود را در آن زيبا و موزون  ــد. اگر آئينه شفاف باش آينه باش
ــد، خود را در آن تميز  ــى بينيم و اگر آئينه كدر و ناپاك باش م
ــت را  ــت، هر چه كه هس و زيبا نمى بينيم. آئينه امانت دار اس
ــان مى دهد و چيز ديگرى را به خود جذب نمى كند. حال  نش
اگر سنگى بخواهد آئينه شود، بايد بسيار صيقل بخورد تا صاف 
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شود. بنابراين، مقدارى بايد به بدنمان رسيدگى كنيم تا بتوانيم 
ــت كه مكاشفه اتفاق مى  نورى را منعكس كنيم. آن موقع اس
ــت كه امروزه در دنيا موضوع  ــد. بنابراين، بر همين پايه اس افت
ــخن ريشه اى، پيرامون  ــناختى را مطرح مى كنند. س علوم ش
شناخت است. هر چه نفس آئينه ترى داشته باشيم، مى توانيم 
پديده ها را بهتر ببينيم. حال، بايد ببينيم اين جنبه ها را چطور 
ــوم كنيم. براى مثال؛ در زمينه علوم  ــى توانيم وارد قلمرو عل م
دارويى به دو شيوه مى توان به دارو نگريست. يكى اينكه ماده 
اى را در آزمايشگاه تهيه كنيم كه ويژگى داروئى داشته باشد و 
پس از پيمودن گام هاى آزمايشى برروى حيوان سپس انسان، 
ــازيم.اما روش ديگر يافتن  ــان آماده س آن را براى مصرف انس
ــت كه داروئى را پيدا كنيم كه در عالم  داروهاي طبيعي آن اس
ــت، خداوند خلقش كرده است، در طبيعت بكار برده  موجود اس
شده و آزموده شده است و در دوره تكامل، محفوظ مانده است. 
ــولين را در نظر بگيريم . نيمه عمر آن مربوط  براى مثال؛ انس
ــت به صورت يك  ــت كه نخس ــال پيش اس به ميليون ها س
ــيدى – پپتيدى كوچك در يك موجود مادون  قطعه آمينو اس
(باكترى) بوجود آمده است و پس از پيمودن گام هاى تكامل، 
به انسولين انسان تبديل شده است.اگر اكنون هم آن را بررسى 
كنيم، مى بينيم كه آن قطعه آمينو اسيدى – پپتيدى نخستين 
در آن حفظ شده است. به وسيله نرم افزار ترمو ديناميكى كه در 
آزمايشگاه ما فراهم شده است، آن قطعه كه از چند آمينو اسيد 
تشكيل شده است؛ ذات، گوهر و جوهر دارو (انسولين) است. 

ــى كه با زاويه علوم شناختى در  مى توان پيش بينى نمود، كس
زمينه علوم داروئى تالش مى كند، نخست به سراغ پروژه هاى 
بيوممتيك (Biomemetic) برود. ممتيك يعنى الگو گرفتن و 
بيو هم مربوط به طبيعت است. يعنى اگر مى خواهيم دارويى را 
كشف كنيم(Drug discovery) نخست سعى كنيم از طبيعت 
الهام بگيريم، يعنى سراغ بيوممتيك برويم. همانطور كه قرآن 
به عنوان قانون شرع نازل شده است، همانطور هم قانون كون 
ايجاد شده است. طبيعت قانون كون خداست. يعنى اگر چيزى 
ــده بود، استفاده از آن عاقالنه  را در طبيعت يافتيم و آزموده ش
ــت و اثرهاى جانبى آن هم  ــى از آن نيس ــت و هيچ هراس اس
ــيد فرق بين علم و عقل  ــيار كم است. يك نفر از من پرس بس
ــخ دادم كه علم بررسى اثرها (Effects)  است و  چيست؟ پاس

عقل شناخت اثرهاى جانبى (Side effects) است . وقتى قرار 
ــناخت اثرهاى جانبى آن مسئله  است دارويى مصرف شود، ش
ــا تا چه حد در  ــور م ــت. حال، بايد ببينيم كه در كش اصلى اس
ــكده هاى  ــود؟ آيا امروز دانش اين زمينه ها كار  علمى مى ش
ــازى ما اولويت آنها داروهاى گياهى است؟ يا داروهاى  داروس
طبيعى(Natural drugs)؟ اكنون در كشورهاى پيشرفته علمى 
تمركز بر روى داروهاى طبيعى است. درست است كه خيلى از 
داروها در گياهان موجود است، اما در حيوان هاهم موجود است 
و در نيايش هم موجود است. با جستجويى در اينترنت مى توان 
به نتيجه پژوهش هائى دست يافت كه نشان مى دهند چگونه 
ــى كه براى ما آمده  ــود. نيايش هائ ــر به دارو تبديل مى ش ذك
ــدن به فرمول و ورود به داروخانه ها را  است توانائى تبديل ش
ــمند كتابى  دارد. آيا ما به اين موضوع فكر كرده ايم؟ يك دانش
ــت به نام Biology of Blief يعنى؛ زيست شناسى  نوشته اس
باور. يعنى كسى كه با خدا سروكار دارد، گويى بيوملكول هاى 
او  به شكل ديگرى جنب و جوش مى نمايد. ما پيشتراينگونه 
فكر نمى كرديم. فكر مى كرديم باور يك مسئله اعتقادى است 

ولى، اكنون مى فهميم باور يك مسئله بيولوژيكى است.
  مو ضوع بسيار مهمى كه مى بايد به آن توجه عميق نمود مو 
 (Webinar) ضوع ارتباط علم با الهام است. به تازگى، يك وبينار
در خارج از كشور برگزار شده است با عنوان «علم براى ما الهام 
ــمينارى است كه  مى آورد و به ما كمك مى كند» . وبينار، س
روى وب اجرا مى شود. موضوع مهم اين است كه علم ارتباط 
ــتر از الهام ها  به الهام دارد و هر چه علم خود را بيافزاييم، بيش
ــته در نوشته ها  ــويم. اين موضوع را در گذش بهره مند مى ش
ــمندان بركت زمين  ــا مطرح نموده ام كه دانش ــخنرانى ه و س
ــتند. الهام، تماس ما  ــتند زيرا، با ملكوتيان در تماس هس هس
ــائل را بايد در زمينه علم وارد كنيم  ــت. اين مس با ملكوت اس
ــى در دنيا بـا عنوان علوم  ــازمان هاى گوناگونـ و امروز هم س
ماورائـى(Meta seiences)  ايجاد شده است. يعنى، امروز علم 
ــازمان ها بيشتر  ــت. اين س با عقل و معنى در حال تركيب اس
ــده است نه شرق. شرق دور شده است. حال،  درغرب ايجاد ش
ــتجوى اين بود كه اين مسائل را چگونه مى توان  بايد در جس
در زمينه علوم دارويى وارد كرد و به سطح مولكولى و كاربردى 
ــاند؟ امروز آثار نيايش در سطح مولكولى بررسى مى شود.  رس
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ــى خوانده شود، چه كسى و با چه هدفى  حال اينكه، چه نيايش
ــده است. من مى خواستم در گفتمان اثر نيايش  بخواند كار نش
را برروى سلول هاى حيوانى كار كنم، براى اين منظور خدمت 
مجتهد و عالم بزرگوارى رسيدم، ايشان فرمودند بر روى انسان 
ــان آمده كه نيايش  ــه حيوان. گفتم چرا؟ گفتند انس كار كن ن
ــوان. من گفتم در قرآن موضوع به  ــد و جواب بگيرد، نه حي كن
ــت( هفت آسمان و زمين و آنچه  ــكل ديگرى بيان شده اس ش
ــما تسبيح آنها  ــبيح مى كنند، ولى ش ــت خدا را تس در آنها اس
ــا خودآگاه، خدا  ــد) . همه موجودات خودآگاه و ن ــى فهمي را نم
ــتند، فقط مراتب شعور  ــبيح مى كنند و داراى شعور هس را تس
ــنيده ام پاركى در  ــودات فرق دارد. براى نمونه ، ش براى موج
ــت كه در آن براى هر درختى حسگرى  ــده اس لندن ايجاد ش
گذاشته اند كه صداى درخت را اكو مى كند، هر درخت صداى 
خودش را دارد و با صداى خودش حرف مى زند. البته، من در 
كتابهاى قديمى خوانده بودم كه در آفريقا درختى هست به نام 
ــيقار كه موسيقى هم از همان مى آيد، ولى اينطور كه در  موس
ــنيده بودم. در اين پارك هر درختى  ــت را نش پارك لندن هس
ــى  صداى خودش را ايجاد مى كند. در اين پارك برنامه نمايش
ــتش  ــرا مى نمايند، يك نفر را مى آورند كه تبرى در دس را اج
است و به يكى از اين درخت ها تبر مى زند و درخت جيغ مى 
ــد. سپس، گروهى از افراد را از جلوى اين درخت عبور مى  كش
دهند، درخت صداى معمول خودش را ايجاد مى كند، ولى اگر 
ــخصى كه با تبر درخت را زده در بين جمع باشد، درخت  آن ش
ــد. سنگ هم  دوباره جيغ مى زند. درخت، اين فرد را مى شناس
ــوره سجيل  ــت. در س همين كار را مى كند. نمونه آن بارز اس
ــا انداختند به بمب  ــر فيل ه ــنگ را بر س وقتى پرنده ها ريزس
تبديل شد. سنگ كوچك كه فيل را نمى اندازد،پس فرمانى را 

كه ريزسنگ گرفته است، كار ساز است.
بنابراين، اگر  بخواهيم دارويى براى بيماريى كشف نماييم، مى 
ــناخت شويم. نخست، انسان را بشناسيم. هر  بايد وارد بحث ش
انسانى آهنگ خودش را مى نوازد. DNA و پروتئين هر انسانى 
مانند درخت آهنگ خودش را مى نوازد. مى دانيد كه ابن سينا 
ــه آهنگ ضربه هاى  ــى از روش هاى درمانش اين بود ك يك
نبض را گوش مى داد.ايشان موسيقى شناس بود. در نخستين 
شماره مجله نشا علم ، مقاله اى با اين محتوى به چاپ رسيده 

ــود، آهنگ او تغيير مى كند و  ــت. وقتى كسى بيمار مى ش اس
ــد، آهنگ به وضعيت  ــب را مصرف مى كن وقتى داروى مناس
ــت ميآيد. امروز،  ــالمتى بدس ــتين اش باز مى گردد و س نخس
ــان فراهم شده است. بايد  امكان شنيدن موسيقى DNA انس
ــنويم چه ناله اى مى كنيم و بايد ببينم اگر كسى  خودمان بش
ــد، اين آهنگ چه تغييرى مى كند. اينها مباحثى است  بيمار ش
ــانى ژنو تايپ ويژه  ــت. هر انس كه به علوم دارويى مربوط اس
ــى داروى ويژه  خود را دارد، بدين معنى كه در حقيقت هر كس
خودش را بايد مصرف نمايد تا بهبود كامل يابد. با اين فرضيه 
ــى، موضوع انسان شناسى مطرح مى شود.  در زمينه داروشناس
اين موضوع كه امروز نيايش داراى اثر مولكولى مى باشد، شايد 
ــد. البته،  ــى از راه هاى ويژه درمان بيمار از اين روش باش يك
ــت، اما بى گمان، در  پژوهش هاى اين موضوع در آغاز راه اس
سال هاى آينده مكاشفات زيادى در اين زمينه ارائه خواهد شد. 
امروز بعضى از پزشكان در كشور هاى پيشرفته علمى، نيايش 
را در كنار نسخه داروى شيميائى براى بيمار تجويز مى نمايند. 
ــكى و دارويى داريم؟  ــا ما اين رويكرد را در زمينه علوم پزش آي
چكيده مى گويم كه بايد رويكردمان را رويكرد شناختى كنيم. 
اين كار راه هاى متفاوتى دارد و يك روش بنيادين آن هم اين 
ــت كه «پرهيزگار باشيد و خداوند به شما دانش مى دهد».  اس
زيرا علم خودش قدسى است و با قدسيان سرو كار دارد. جنس 
ــى بشويم علم مان قدسى مى شود به  علم قدسى است. قدس
ــكل بزرگ ما  ــاق مى رويم و همه چيز را مى فهميم. مش اعم
مشكل شناخت است. اين يك بحث اساسى است كه بايد روى 
ــيار بزرگى دارد و موجود بسيار  ــان توانائى بس آن كار كرد. انس
ــروط بر آنكه به مرحله ذهنيتى برسد كه  توانمندى است، مش
ــش را پاك كند. آن موقع توانائى اش انفجارى مى شود.  نفس
ــناخت مطرح كردم اگر  در اينجا، كلياتى را در مورد موضوع ش

حاضرين مايل بودند، گفتگو شود در خدمتتان هستم.
 

بخش  پرسش و پاسخ
پرسش شركت كنندگان و پاسخ دكتر علي اكبر موسوي موحدي

دكتر رضايت: 
ــاى علوم در  ــي از همه گرايش ه ــاى دكتر ، اعضاي علم آق
ــت شناسى،  شيمى، زيست فنآوري،  اين نشست هستند. زيس
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داروشناسي، سم شناسى، داروسازي، بيوفيزيك، شيمى فيزيك، 
اقتصاد و الهيات.

ــتر سفر به روسيه داشتم. سفير گفتند؛ فردى هست     من پيش
كه ادعاهايى مى كند برو ببين اين ادعاها تا چه حد جدى است. 
ــپس، ما رفتيم و ديديم يك ايرانى است كه مدتهاى زيادى  س
ــت. روش  ــت كرده اس ــت در آنجا مانده و درمانگاهى درس اس
ــما بود كه براى درمان بايد بيوريتم  ــخن ش درمانش بر پايه س
انسان را بدست آوريم. يك دستگاهى هم داشت كه به وسيله 
ــما وقتى بيمار  آن بيوريتم را اندازه گيرى مى كرد. مى گفت ش
مى شويد، چون انواع جديدى از سلول و ميكروب وارد بدنتان 
مى شود، جدا از اينكه آهنگ خود بدن به هنگام بيمارى فرق 
ــد، اين ميكروب ها خود نيز يك آهنگ ويژه اى دارند.  مى كن
ــت. منظور من اينست كه آنها به اين  ــترى داش خيلى هم مش
سمت رفته اند. ضمن اينكه بسيار هم مذهبى بود. همكارانش 
ــيحى بودند بسيار آدم هاى مذهبى بودند. خودش  با اينكه مس
ــروقت  ــى گفت آقاى دكتر من يكدفعه امكان ندارد نمازم س م
خوانده نشود. نيايش را هم آزمون كرديم، درست است و سواد 

مذهبيش هم خيلى باال بود.
ــت كه ببينيم در قلمرو  اين ديدگاه آقاى دكتر ديدگاه خوبى اس
ــتفاده كنيم و  ــوم دارويى چه طور مى توانيم از اين نگاه اس عل
چطور مى شود به سمت كاربردى كردن اين فكر رفت كه هم 
ــه اش را ببينيم و هم آنرا ترويج كنيم. خواهش مى كنم  نتيج

دوستان نظرات خود را ارائه كنند.

دكتر مباشرى: 
ــكرم. براى من سخنرانى  ــما متش ــخنرانى ش خيلى از  ارائه س
ــد، خيلى جالب بود، به ويژه از اين نگاه كه موضوع  كه ارائه ش
ــه ياد اين بحث  ــاره فرموديد، من را ب ــما اش آنتروپى را كه ش
ــگى در عرفان مى اندازد كه براى رسيدن به كمال بايد  هميش
ــت داد. شايد بيان امروزيش به برداشت  حتى خود را نيز از دس
جنابعالى از آنتروپى باشد. خواستم ببينم آيا شما چنين برداشتى 

را داريد ؟ 
پاسخ :

   به دو شيوه مى توان به مسئله آنتروپى نگاه كرد. يكى اينكه 
آنتروپى آن چيزى است كه از دست مى دهيم. يك نگاه ديگر 

ــت. از اين زاويه  آنكه آنتروپى يك چيز نامفهوم و نامعلومى اس
ــى و تنها3% آن  ــان آنتروپ ــى مى گوئيم 97% وجود انس وقت
ــان مى دهد آنتروپى و انسان  ــد، نش از خصوصيت ژن مى باش
ــان، آنتروپى- محرك  ــناخته هستند. وقتى مى گوئيم انس ناش
ــتر سخن بگوئيم كه  ــت يعنى،در مورد آن زوايائى بايد بيش اس
نمى شناسيم. به همين دليل، من گفتم ما نياز داريم به توانائى 
ــته باشيم، به  ــناخت پيدا كنيم. اگر توانائى عقلى داش عقلى ش
ــائى اين 97% مى رويم. چون عقل مى تواند آنتروپى را  شناس
شناسايى نمايد. گاهى وقت ها گفته مى شود، عقل در برهوت 
است. اين درست نيست. عقل در باهوت است. باهوت چيست؟ 
ــود معنى كرد، اما باهوت را  ــى نمى داند. برهوت را مى ش كس
نمى شناسيم. ناپديد شدن يك پديده، مالت  آنتروپى را فراهم 
ــازد. به عنوان نمونه؛ اينطور فكر كنيم كه هر كس مى  مى س
ــود يا وقتى پول كم مى آورد، بخشى از پولش  خواهد پولدار ش
را صدقه دهد. هر كس مى خواهد پولدار شود به اين حرف من 
گوش كند. چهل روز اين كار را تمرين كنيد، ببينيد چطور مى 
شود. اين هم يك بحث ديگر آنتروپى است. آن زاويه ديگر را 
ــت و انسان ناشناخته  هم كه عرض كردم آنتروپى نامفهوم اس

است. انسان موجود ناشناخته اى است.

دكتر مباشرى
ــك روى بيوممتيك  كه  ــتم. ي ــوال ديگر هم داش ــك س    ي
ــما بود، اين است كه از داروهائى كه در طبيعت  مورد اشاره ش
وجود دارد و تكامل پيدا كرده، مانند انسولين استفاده كنيم و از 
ــترش دارو الهام بگيريم. اما، روى ديگر آن اين  آنها براى گس
ــم هاى طبيعى الهام بگيريم براى ساختن  است كه از مكانيس
كاالهائى كه در طبيعت وجود ندارد، علمى كه با واژه بيولوژى 
سنتزى (Synthetic biology) نامگذارى مى شود كه با حيات 
ــتركى است. گفتگو هاى زيادى  مصنوعى هم داراى وجوه مش
ــالق در اين علم هم اكنون مهم  ــت و بحث اخ درباره آن هس
ــت كه آيا از ديدگاهى كه شما  ــده است. پرسش من اين اس ش
ــدى از روش ها و  ــت فرموديد، بهره من ــاره الهام از طبيع درب
ــاختن تركيب هاى  ــم هاى موجود در طبيعت براى س مكانيس

غير طبيعى قابل تائيد است؟
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پاسخ :
   روش كار در زيست شناسي سنتزى آن است كه مولكولى مانند 
ــابه  پروتئين يا يك هورمون را از ميان همه مولكول هاى مش
جدا و آنرا در آزمايشگاه  از مواد غير طبيعي تهيه مى كنند. اما 
بيوممتيك فرا تر از اين موضوع است. در بيوممتيك جداسازى 
يك مولكول از ساير مولكول ها مطرح نيست، بلكه اندركنش 
ــون، روش علمى  ــا اهميت ويژه اى دارد. اكن ــن مولكول ه بي
   (Interactomic)  ــت با عنوان اينتركتوميك ــده اس مطرح ش
يعنى، ارتباط هر پروتئين با پروتئين كنارى و يا هر بيو مولكول 
ــن را با گيرنده  ــى گيرند. يا ارتباط پروتئي ــارى را در نظر م كن
ــر جز با محيط  ــر مى گيرند. ه ــار آن در نظ (Receptor)  كن
اطرافش در ارتباط است و محيط اطراف به آن هويت مى دهد. 
ــاس، امروز واژه ديگرى جارى شده است به نام  و بر همين اس
ــت شناسي سيستمى ( Systems biology). يعنى، درك  زيس
ــم مولكول ها، ژن ها، بافت ها، ارگان ها چگونه بايكديگر  كني
اندركنش هاى ويژه دارند. براى دستيابى به اين درك، بايد آنها 
ــد. واژه اميك يعنى داده هاى  ــبكه دي را در چهارچوب يك ش
زياد. هر موضوعى كه از پسوند اميك  استفاده شده است، مانند 
ــبكه سازى داده ها را معنى و تحليل  پروتئوميك بايد طريق ش
ــبكه اى را در نظر بگيريم و در  ــم و به طور حتم روابط ش كني
ــت كه چيزى از  روند مطالعه لحاظ كنيم. رمز طبيعت اين نيس
چيز ديگرى جدا باشد. در بيولوژى سنتزى اجزا را جدا مى كنند 

ولى، در بيوممتيك كليت را در نظر مى گيريم. 
   (Science Intergration) ــوم ــام و همگرايى عل از روش ادغ
مى بايد سراغ شناخت پديده ها برويم و اين يك برهان اساسى 

براى شناخت اشيا است.

خانم دكتر موسوى:
چگونه مى توانيم به شرايطى كه فرموديد، دست پيدا كنيم؟ 

پاسخ:
ــت علم كلى كه  ــگاه براى درياف ــد اولين جاي به نظر مى رس
ــد همه جوانب را ببيند،  ــت و علمى كه مى توان هدايت گرا اس
تزكيه نفس است. بنابراين، بايد در زندگى مقدارى پرهيزكارى 
ــه كنيم. بايد ببينيم اين پرهيزكارى از كجا مى تواند آغاز  پيش
شود.شايد يكى از روش ها بخشندگى و پرهيز از انباشتگى در 

زندگى باشد و از قانون آنتروپى استفاده كنيم، جهان و طبيعت 
 . (Entropy driven)از قانون آنتروپى اداره مى شود

خانم دكتر موسوى:
اين موضوع ( لزوم تزكيه نفس ) را خيلى ها احساس كرده اند 

اما، براى اينكه بتوانند اين راه را بروند،نياز به راهنما دارند .
پاسخ : 

بله اين درست است ،اما هر كسى طبعى دارد و نسبت به طبع 
ــودش و آن چيزى كه بدنش قبول مى كند و مى پذيرد بايد  خ

اين راه را برود. 

آقاى دكتر عزيزى 
ــان. صحبت هاى خانم دكتر  ــى ممنون از صحبت هايت    خيل
ــروع كنيم.            ــه فرمودند بايد از كجا ش ــى جالب بود ك هم خيل
ــود دارد. آقاى دكتر  ــروع وج توصيه هايى هم درباره نقطه ش
ــجو بوديم و وقت  من به فكر موضوعى افتادم. زمانى كه دانش
ــترى داشتيم، از اين نوع گفتگو ها زياد داشتيم.  هاى آزاد بيش
زمانى در مورد واكسن مطلبى را گفتم كه به گفتگوى امروز تا 
ــت.  بعضى وقت ها، افرادى كه مى بينيم، به  حدى نزديك اس
ــاس مى كنيم آنرا قبال در جايى  ــنا مى آيند و احس نظرمان آش
ديده ايم، مانند همين مسئله در مورد سيستم ايمنى هم وجود 
ــود،  ــتم ايمنى فعال مى ش دارد. وقتى آنتى ژن مى زنيم، سيس
سپس اگر ميكروارگانيسم يا پاتوژنى حمله كند، آنرا مى شناسد 
و غيرفعال مى كند. اكنون اگر بتوانيم از اين مكانيسم استفاده 
ــن بزنيم، چيزى  كنيم، مى توانيم به جاى اينكه به مردم واكس
ــتم ايمنى شان را فعال  ــان دهيم كه بتوانند سيس را به آنها نش
كند.آن موقع ما جوان بوديم، فيلم هاى علمى تخيلى هم مى 
ديديم، قدرت تصورمان هم خوب بود ولى، از كنار اين موضوع 
ها مى گذشتيم و ديگر دنبالش نرفتيم كه ببينيم آيا اين كار را 

مى توان عملى كرد يا نه.
ــلول  ــما در مورد تاثير دعا برروى س    همچنين، بحثى كه ش
ــت. يك مقدار كاهلى دانشمندان  ــت اس ها فرموديد، هم درس
مسلمان است كه اين مسائل را كمتر مطرح مى كنند و يا اينكه 
در خودشان نگه مى دارند. بر خالف دانشمندان غربى كه يك 
چيز كوچك را صدها بار از تلويزيون و راديو پخش مى كنند يا 
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آنرا به صورت مقاله منتشر مى كنند.
پاسخ :

ــازمانى  ــش س ــا پي ــال ه ــما، س ــش ش ــتاى فرماي    در راس
ــون                                                                         تمپلت ــان  ج ــام  ن ــه  ب ــده  آم ــود  بوج ــكا  آمري در 
ــن فكر افتاده  ــه اي ــه ب (John Templeton Foundation) ك
ــى را به عرصه تجربى و حوزه  ــى يك خرد دين اند كه هر كس
ــرمايه گذارى مى كنند. بعدها هم نامه  علم بياورد، روى آن س
ــالم در ايتاليا نوشته بودند كه اين موضوع  اى به مركز عبدالس
ــانى كنند. سال ها پيش  ــورهاى اسالمى اطالع رس را به كش
ــگاه تهران  ــالم در ايتاليا اين موضوع را به دانش مركز عبدالس
ــانى نمود كه هركس يك تفكر اسالمى را به حوزه  اطالع رس
ــيمى يا حوزه علم فيزيك  ياعلم كاربردى بياورد براى  علم ش
ــر كدام پاداش 20000 دالرى دريافت مى كند. حتى ترجمه  ه
ــن پاداش ها  ــتاده بودند. البته، اي ــى را هم فرس متن به فارس
ــجويان و يا پژوهشگران جوان بود، اما پاداش براى  براى دانش
استادان ارشد در حدود يك ميليون دالر هم حمايت مى نمايند. 
ــده  ــن ،هم اكنون اين نوع فكر در دنيا ايجاد و تثبيت ش بنابراي
است كه تفكر و خرد دينى را به علوم تجربى ارتباط دهندو براى 
ــمند آن براى   آنها روش علمى ايجاد مى كنند و از مزاياى ارزش

رفاه جامعه استفاده نمايند.

آقاى دكتر عطار: 
از سخنرانى جنابعالى استفاده كرديم. بحث مال را كه جنابعالى 
مطرح كرديد در احاديث هم به آن اشاره شده است كه باالترين 
عبادت آن است كه انسان مالش را حالل كند. واقعيت آن است 
كه وقتى انسان تقوا(پرهيزكار باشد) داشته باشد، پله هاى اوليه 
ــن مى شود. اگر عمل كند مراحل بيشترى روشن  برايش روش

مى شود و اگر عمل نكند در همان مراحل اوليه مى ماند. 
ــايد يكى از گفتگوهائى كه بتوانيم دنبال كنيم، اين باشد كه  ش
در بعضى پايان نامه ها و كارهاى پژوهشى بر روى اثر نيايش 

بر سلولها كار شود و يك نتيجه كاربردى بدست آيد. 

آقاى دكتر رضايت :
ــكى كالسيك است. ما تا  ــكى كه در ايران داريم پزش    پزش
ــكى فرانسوى داشتيم. سپس به تدريج به سمت  مدت ها پزش

ــش پيدا كرديم و اكنون هم  ــكى با روش  آمريكائى گراي پزش
پايدارى عجيبى وجود دارد كه پزشكى ديگر وارد نشود. خيلى 
ــتادها اگر با آنها  در باره پزشكى يونانى، چينى، هندى و  از اس
ــود، مى گويند اينها خرافات است. من آن آمپولى  ... گفتگو ش
را قبول دارم كه تزريق مى كنم و اثرش را مى بينم. بيمار من 
درد دارد و وقتى آمپول را تجويز مى كنم، اثرش را مى بينم. و 
بعضى از اين افراد انسانهاى بسيار مسلمان و اخالقى هستند و 
باور پيدا كرده اند و باور خود را مى گويند . ما مكتب هاى بسيار 
گوناگونى داريم . مانند هميوپاتى كه در آن دارو را به طور مكرر 
ــيار رقيق مى كنند. ما در اينجا كالسهاى هميوپاتى را به  و بس
ــى برگزار مى كنيم. يا مانند همان تجربه اى كه با  طور هفتگ
ــت پزشكي كه عالم دينى هم هست به روسيه رفته بودم  دوس
ــان مى كرد) گفت آقاى  ــردى كه با روش خودش درم ( آن ف
دكتر لطفا هر دو در همانجا بايستيد، ايستاديم و وقتى دستش 
ــا را در صورت خود حس  ــو آورد، من به طور كامل گرم را جل
ــردم، در حالى كه من با نيت منفى رفته بودم و با نيت اينكه  ك
ــناخت در حوزه پزشكى  رد بكنم. فكر مى كنم جايگاه بحث ش
ــيمى نيست. گرچه آقاى دكتر  كمتر از حوزه هاى فيزيك و ش
ــاره اين موضوع هم صحبت  ــايد در فرصت باقى مانده در ب ش
ــوى  ــد. آقاى دكتر باور دارند كه ما اكنون دوباره به س بفرماين
ــز ذانى حركت كنيم.يك زمانى بحث اصلى جزء جزء  همه چي
ــر من بخواهم درباره  ــردن حوزه هاى علمى بود. اكنون، اگ ك
نانو سخن بگويم، بايد يك مقدار فيزيك هم بدانم. شيمى هم 
ــبيه سازى و محاسبه ها و  ــت كم با موضوع هاى ش بدانم دس
ــم. آقاى دكتر درباره رشته هاى  ــنا باش فنآورى داده ها هم آش
ــته اى سخن گفتند. در اين زمينه ها خيلى جاى كار  ميان رش
ــتم درباره جنبه هاى آسيب شناسى اين  وجود دارد . مى خواس
ــژه اى وجود دارد  ــر فكر مى كنيد راهنمايى وي موضوع ها اگ

بفرماييد ( خطاب به دكتر موسوى موحدى )

پاسخ :
ــت كه چندين دانش،روش، پژوهش در هم    طبع علم اين اس
ــكلى به طور ريشه اى حل و فصل شود. اما  ادغام شود تا مش
خوبست كه زير مجموعه علم كلى تجزيه و تحليل شده باشد.
در قديم علم كلى بكار مى بردن اما اجزاء آنرا نمى دانستند،هم 
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ــزاء را بهم متصل  ــى دانند اما نمى توانند اج ــون اجزا را م اكن
ــت كه جزء و كل دانسته شود و هر  ــت آن اس نمايند. كار درس
ــناخت عميق خواهد شد. از طرف ديگر، به  دو با هم موجب ش
ــد در حد امكان بر  ــه خوب را مى باي ــد يك انديش نظرمى رس
محور روش هاى قابل دسترس به  آزمايش گذاشته شود، و از 
نتيجه آزمايش بهره بردارى شود تا اثر خودش را بگذارد. براى 
مثال؛ نمونه كارى كه درمركز تحقيقات بيو شيمى و بيو فيزيك 
ــت را عرض مى كنم. پيامبر  ــده اس ــگاه تهران انجام ش دانش
ــى نداشته  ــالم فرموده اند كندر بخوريد تا فراموش بزرگوار اس
ــيد. يك برداشت از اين سخن گهربار، به زبان امروزى مى  باش
توان گفت كندر بخوريد تا آلزايمر گريبانتان را نگيرد. از پروتئين 
ــند كه  ــاى اصلى موثر در بيمارى آلزايمر توبولين ها مى باش ه
ــى نمى شود،  ــد منجر به فراموش ــته اى باش اگر به صورت رش
ــكل فراموشى به وجود مى آيد.  ــد مش ولى اگر قطعه قطعه باش
پژوهشگران درمركز تحقيقات بيو شيمى و بيو فيزيك دانشگاه 
ــه را در دو ظرف مجزا قرار  ــران پروتئين توبولين قطعه قطع ته
دادند ، به يكى از اين ظرف ها بوسولونيك اسيد كه ماده اصلى 
ــيدى كندر است اضافه كردند و به ديگرى اين ماده كندر را  اس
اضافه نكردند و هر دو را گذاشتند تا به مدت كافى آنكوبه شود. 
ــت زمان معين با استفاده از ميكروسكوپ الكترونى  بعد از گذش
ــاهده كردند پروتئين هاى  ــر دو ظرف عكس گرفتند . مش از ه
ــولونيك به آن اضافه شده  ــيد بوس توبولين درون ظرفى كه اس
به صورت رشته اى در آمده و پروتئين هاى ظرف ديگر قطعه 
ــت. مقاله اين پژوهش در نشريه بين المللي  اى باقى مانده اس
ــيار خوبي به چاپ رسيد. پس از چاپ مقاله به آنها پيشنهاد  بس
ــن پژوهش را براى دريافت جايزه 20000  نمودم كه نتيجه اي
ــه تمپلتون بفرستند. اين خيلى اثر مى گذارد  دالرى به موسس
ــكوپ الكترونى  ــل جوان و يا ديگران نتايج ميكروس كه به نس
از اثر كندر را نشان دهيم هر كسى هم شك دارد خودش مى 
ــت بعضى از  ــش كند و اثر را ببيند. البته محرز اس ــد آزماي توان
ــت ، منظور من آن  ــات را نمى توان به آزمايش گذاش موضوع
ــته از موضوعاتى است كه مى توان روش شناسيو آزمايش  دس
ــت، متقن، بدون  صحيح  براى آن طراحى نمود و نتيجه درس

ترديد و تكرار پذير از آن بدست آورد.

آقاى دكتر رضايت :
ــائل از نظر مالى هم قابل توجه هستند. اگر راه را براى  اين مس
اين نگرش ها باز كنيم بار مالى بزرگى از دوش مردم ما برداشته 
مى شود ( به همين ترتيب كه شما مى فرماييد و حرف عقالنى 
هم هست). البته، عكس اين هم وجود دارد كه اين مسائل را با 
لقلقه زبان بيان كنيم و بعد چيزهاى ديگرى را هم به آن اضافه 
كنيم، خوب براحتى يك نشان خرافاتى روى آن مى زنند و آن 
ــت. ولى مايل بودم  را كنار مى گذارند. اين هم نكته مهمى اس

آن بحث همه چيزدانى را هم مورد اشاره قرار دهيد. 
پاسخ : 

بحث همه چيز دانى را از اينجا آغاز مى كنم، كه حدود 20 سال 
ــور علمى نوشته شده است و به اين نتيجه  است كه يك منش
رسيده اند كه از پديده هاى طبيعت الگو بردارى نمايند و آن را 
بشناسند سپس آن ها را  سنتزو يا بسازند. توجه دانشمندان به 
اين سو جلب شده است كه در طبيعت چيزى از چيز ديگر جدا 
ــت و بدون ترديد پديده ها به هم ربط دارند. بنابراين، اين  نيس
ــد كه بحث ادغام سازى و همگرايى علوم دوباره  فكر ايجاد ش
از سر گرفته شود. امروز، خيلى از دانشمندان به اينجا رسيده اند 
كه يك كار علمى جامع آن است كه اتمسفر و محيط آن پديده 
ــن طريق پاى خيلى  ــود.  بدي علمى مى بايد مطالعه علمى ش
علوم ديگر باز مى شود و اين مسئله فقط به يك و يا دو رشته 
ختم نمى شود. براى مثال؛ براى رشد علوم داروئى،  رشته هاى 
ــيمى، بيو فيزيك، بيولوژى ملكولى و انسان  انفورماتيك ، بيوش
و معرفت شناسى،تاريخ علم... هم الزم است. بنابراين، رشته ها 
ــت. ابن  ــينا اس را بايد با هم درگير كرد. اين همان روش ابن س
سينا، شيمى دان، فيلسوف،پزشك، موسيقى شناس، فقيه، قرآن 
ــت و رشته هاى ديگرى را هم مى دانسته و با  شناس بوده اس
ــت.  توجه به همه اين حوزه ها راى علمى را ارائه مى كرده اس
ــده مانند  ــاخته ش ــما يك موجودى كه در طبيعت س اكنون، ش
ــاس را در نظر بگيريد. در بوجود آمدن گل ياس آب، باد،  گل ي
آفتاب و خاك موثر بوده اند. اينطور نيست كه كسى بتواند گل 
ــد. گل ياس را مى توان تحليل  ــگاه تهيه كن ياس را در آزمايش
كرد، آن را بوئيد و با علوم شناختى درك كرد اما، بعيد مى دانم  
كسى در آزمايشگاه بتواند گل ياس را از يك منظر بوجود آورد. 
ــته باشند  بايد براى ايجاد گل ياس همه اين عوامل وجود داش
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ــود. اكنون، موضوع خيلى ريشه اى  كه باز همان طبيعت مى ش
ــائل علمى آن است كه دانشمندان از زمينه  در دنبال كردن مس
هاى گوناگون علم دور يك ميز بنشينند و حول يك مسئله بر 
ــن در تعريف علم هم قبال  ــان فكر كنند. م پايه رويكرد خودش
ــت آيد.  ــت كه از يك روش بدس خوانده بودم، علم چيزى نيس
ــته باشد، از  ــر يك چهار راه قرار داش يك يافته علمى اگر بر س
ــود، اگر شما يافته اى را برپايه يك روش  هر راهى بايد تائيد ش
بدست آوريد وروش ديگر آنرا تائيد نكند، علم نيست.علم چيزى 
است كه روش هاى مربوط به آن تائيدش بكنند. اينجا باز هم 
ــت بنابراين، اگر وارد  ــان بحث ادغام و همگرايى علوم اس هم
ــد از رويكردهاى گوناگون  ــويم، باي يك موضوع علمى مى ش
ــيوه زمان بر است، اما اثرگذار است. مى  به آن بنگريم. اين ش
ــال ها  ــتار علمى را ارائه مى دهيد س دانيد كه وقتى يك نوش
ــد تا به كتاب درسى  تبديل شود. اكنون، چطور  طول مى كش
ــد . براي مثال اگر يك  ــى مى رس ــتار به كتاب درس يك نوش
ــتار ديگرى مى آيد و  ــود، سه سال بعد نوش ــتار منتشر ش نوش
ــتار ديگرى  براى مثال؛ 30% از مطالب آن را رد مى كند، نوش
ــتار  ــى آيد و 30% ديگر را رد مى كند، باز نوش ــال بعد م 5 س
ــه مطالب آن را رد مى كند.  ــال بعد مى آيد و بقي ديگرى 3 س
ــت كه دست كم بخشى از پژوهش او تا 30  مرد ميدان آن اس
ــى برسد. بخشى از آن بماند  ــال باقى بماند و به كتاب درس س
ــند. در نشست هاى  ــمندان در مورد آن به توافق برس كه دانش
ــاالنه هر رشته اى ، بخشى وجود دارد به نام نشست اجماع  س
ــق(Meeting Consensus)  براى يك موضوع علمى  و تطبي
ــوند يك موضوع را تائيد  ــته جمع مى ش ــمندان آن رش . دانش
ــى شود. علم اجماع مى خواهد.  مى كنند كه راهى كتاب درس
اكنون، اگر بخواهيم اين نوشتار را به كتاب درسى تبديل كنيم، 
ــتار را  بايد با روش هاى گوناگون داده هاى تكرار پذير آن نوش
بدست آوريم كه همديگر را تائيد نمايند و اعتبار آن را ارزيابى 
كنيم، وگرنه در طول زمان كوتاه آن نوشتار محو مى شود و از 
ــيارى از مواقع شده كه دانشجو از يك روش  بين مى رود. بس
ويژه استفاده مى كند و به نتيجه مى رسد و خوشحال مى شود 
ــه من نتيجه گرفتم. بعد به او مى گويم برو و از فالن روش  ك
ديگر هم استفاده كن و ببين همين نتيجه را مى گيرى؟ خيلى 
ــت نمى آيد. به چيزى علم مى گوئيم  زمان ها آن نتيجه بدس

كه روش هاى گوناگون آنرا تائيد كنند. اين موضوع يكى ديگر 
از زواياى همگرايى علوم و روش ها است.
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