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علم و پژوهش 

دو راهیهاي علم و فناوري و الگوبرداري از طبیعت
 2جعفر جعفرزاده ،  *،1پناه سید کاظم علوي 

 چکیده
ها فراهم سازند.  تا به کمک علم و فناوري شرایط بهتري براي آسایش و آرامش انسان   انددانشمندان و متخصصان زیادي کوشیده

ها را بسوي پیشرفت  اند که راه انسان هاي خود را بر روي واقعیات جهان بسته و سعی کرده دیگر هم در این راستا، چشم  هعد
رو مانند هستی  هاي پیش از میان دو راهی. دهددست می معناي خود را از   سرنوشت ببندند. وقتی انتخاب بر سر دو راهی باشد،

، درون و برون و خالصه خیلی دور و رنگی، دارو و دارونماو نیستی، عقل و عشق، ماده و معنا، مسجد و میخانه، رنگ و بی 
ی هستند که طعم های، فیلسوفان نمونه ز گذشتگان اعم از حکیمان، شاعرانکه بسیاري اپردازیم. از آنجاییخیلی نزدیک می 

هاي آنان براي اثبات ادعاي خود  ها و گفتهکرده است، در اینجا ما نیز از سروده هاي درونی و عشق آنها را سیراب می لذت 
در این عنوان الگوییبه ،انداي که در دامن طبیعت تکامل یافته هاي طبیعت و موجودات زنده ایم. برخی عملکرد استفاده کرده 
بلکه موجوداتی   ،. براي این کار عملکرد بسیاري از موجودات نه فقط موجودات زندهه استقرار گرفتبررسی بحث مورد 

هایی جدید و تعریف  ه الگو ئتواند مبنایی براي اراها از جمله ویروس کرونا در مقابله با موجودات زنده می غیرزنده مانند ویروس 
که قبال تصور  دهدیبه ما نشان داده م   یدرخشان  يهاراه   ، الگو ست یتوجه به موضوع ز   ینده باشد.آرانه  و فناوهاي علمی  الگوریتم
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 مقدمه

 دهد کیست کو بر ما به بیراهی گواهی می 

 ]1[  گو ببین آن روي شهرآرا و عیب من مکن 

حل یک مشکل به صورت انتزاعی و بدون در نظر گرفتن دیگر  
آمیز باشد، خود  پارامترهاي زیستی اگر در همان مورد هم موفقیت 

پژوهشگران و  رو تمامی  شود. از این سرچشمۀ مشکالت دیگري می 
که با حیات و   ریزان باید بدانند در مواردي سیاستمداران و برنامه 

تکامل سر و کار دارند؛ چه طبیعت باشد و چه اجتماع، باید رفتارشان  
 . اندامگان (ارگانیسم) زنده باشد همانند رفتار یک پزشک با بدن و 

پس باید هم طبیعت و هم انسان را بهتر بشناسند تا بتوانند  
در راستاي شناخت جامعه و   ه پای هاي مناسب و پژوهش تصمیم 

وري در  تا باالترین بهره  ، مدت کشورها و جهان بگیرند  از منافع در 
مدت به قیمت  دست آید. حل مشکالت در کوتاه حل مشکالت به 

تري  نادیده گرفتن مصالح دراز مدت خود منشأ مشکالت بزرگ 
پایدار و   هاي حل راه  ه خواهد شد. اما چه کسانی شایستگی ارائ 

بنیادین را دارند؟ در هر مرحله از تصمیم و اقدام، انسان بر سر دو  
گیرد که در این مقاله به برخی از آنها اشاره  هایی قرار می راهی 

پردازیم دو  ها که ابتدا به آن می یکی از این دو راهی  شود. می 
سنجش   متخصصانکار    . ]2[راهی خیلی دور خیلی نزدیک است

از   از دور، براي گزینش دور یا نزدیک دشوارتر از بسیاري دیگر
هاي  یا نزدیک پرسش است! براي گزینش دور متخصصان

برخی افراد که بیشتر   کهچنان ؛کندمی بسیاري به ذهن خطور 
 ند!انزدیکی را تجربه کرده و از دور، دوري کرده 

 چون آرمیدند به نزدیکش دمی

 ]3[ ي گزیدنددعاگویان از او دور

اند که  اي به توصیف دوري و نزدیکی پرداخته برخی هم به گونه
اند بلکه بیشتر دچار ابهام  تنها پاسخ خود را دریافت نکردهنه

 اند!  شده

 گر این نزدیک را گوئی و آن مر دور را گوئی

 ]4[؟پس این نزدیک پیدا باشد و آن دورتر پنهان

  که  که دور را نزدیک و چه تنگ نظرانی هستند کسانیحال 
رویان را خوب  نزدیک را دور دیدند. چه نظربازانی که خوب 

اندیشانی که ماهرویان را ندیدند. چه  دیدند و چه کج 
هایی که ما را به حقایق زمین، نزدیک کردند و چه  دورسنجی

سنجش از دور، در توانایی از هاي زمینی که ما را واقعیت
د! در دورسنجی حضور در میدان واقعیت، گنج است!  دورکردن

هایی هایی که به نزدیکی انجامید و چه نزدیکیجستنچه دوري 
هایی که . چه دوري و نزدیکیدر پس دوري گم گشت که به 

هایی که  شود و چه اختالف در فاصله قریب و بعید تفسیر می 
 شود.میانگاشته  نادیده

 به صد مرحله دور گرچه از کوي وفا گشت

 ]5[ دور باد آفت دور فلک از جان و تنش

یا خارج از جو زمین دوردست واقعی است؟ با اینکه خارج از  آ
شود. پس جو، اگر اکنون دور است ولی روزي بسیار نزدیک می

دانیم دورکجاست؟ چون از چند گام دورتر تا  هنوز هم نمی 
آید. در  ستارگان برایمان دور به شمار می  ترینفاصلۀ ما با دور

ن بیابانی آن دورگذشته نیست. درگذشته،  آعصرحاضر دیگر دور  
شدند. در واقع در چنین بیابانی آن گم می   ها دردور بود که انسان 

گم شدن آن  شد! اما امروزه دیگر لشکر سلم و تور هم گم می 
چنان که سود و زیان درگذشته با سود هم معناي پیشین را ندارد.  

فایده به هاي بی و زیان امروزي یکی نیست؛ امروزه از آشغال 
رسند. دور در آن زمان  وسیلۀ بازیافت به سودهاي کالنی می

اي به چند  خیلی دور بود زیرا براي فرستادن یک پیام از نقطه 
روزها زمان نیاز بود. اما امروزه، دیگر   ها وفرسنگ دیگر ساعت

نه مرز طبیعی مانعی است، نه مرز سیاسی و نه مرز اداري! پس 
 ها برداشته نشده بلکه مرزها هم از میان رفته است!  نه تنها فاصله

 نور است علم چشم بی دل بی 

 ]6[دور استمرد نادان ز مردمی  

است شاید   گفتند آواز دهل شنیدن از دور خوشدر گذشته می 
رد اما  اآزاش گوش را می اندازهصداي زیاد و هیاهوي بیش از 

هاي تبلیغاتی و فریبنده از راه دور آنقدر نزدیک شده امروزه دهل 
فاصله گرفته که  هاي نزدیک هم آنقدر از روح انسانیشو دهل 

نه گوش را آسایشی و نه هوش و حواس را آرامشی هست.  
انجامید و هایی بود که به نزدیکی می جستندرگذشته دوري 

گرفت. چه دوري و  هایی که به دوري پایان مینزدیکی
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 شود.  هایی که پیش و پس تفسیر مینزدیکی

 تر آیید که از دور رسیدیم             نزدیک

 ]7[ال بپرسید که از راه رسیدیمو احو 

کس که بخواهی،  دوري بود و دوستی! اکنون هر آن  روزگاري
هاي از نزدیک  بینی اما به صورت مجازي. لذت از راه دور می 

رویی که به صورت خوب جاي خود را به دورها داد؛ به جاي آن
بنگري به تلفیق رنگ در سیستم رنگ مجازي یا همان تصویر 

بینیم! نگري. ما بدل را به جاي واقعی می او می   )دیجیتالرقومی (
را به جاي  همانطور که در سنجش از راه دور تصویر رقومی 

 بینیم. عکس و عکس را به جاي فرد می 

 تو به دلجویی خود مغروري            

 ]8[جوستعربده نشنیدي که فلک،  

هاي فناوري به چنگ  کنند هر آنچه از پیشرفتمی برخی خیال 
که با آمدن  دهیم. مگر نه آن آوریم دیگر چیزي از دست نمی می

تلفن، صداها را بیشتر شنیدیم ولی رخسارها را کمتر دیدیم؟  
اند، صدا همۀ فضاها  دیگر را گم کردهها یکهاست دست مدت 

صدا را حس  که گرمی خوش بودیم از اینهنوز دل  ،را پرکرد
کم صدا از  کنیم که پیامک جاي صدا را گرفت و در نتیجه کم می

گرفت. دیر زمانی    صحنه رخت بربست چون نوشتن جاي آن را
هایی داده است.  نیست که نوشتن هم جاي خود را به شکلک 

حتی  دیگر نه خبري از بوسۀ واقعی است و نه لبخندي واقعی! 
نویسیم بلکه شکلکی جاي بوسه را گرفته دیگر بوسه را نمی 

است! خالصه که هم دست، هم نفس گرم، هم بوسه و هم  
آغوش رفتند و راحتی فناوري آمد! لذات واقعی رفتند و  

 هاي مجازي جاي آنها را پر کردند .... لذت 

 جا خود نرفتست او کجا آمد کجا آمد کزین

 ببندم چشم و گویم شد گشایم گویم او آمد 
 کنون ناطق خمش گردد کنون خامش به نطق آید 

 اعتبار آمد و لیکن چشم گه آگاه و گه بی 
 و او در خواب و بیداري قرین و یار غار آمد 

 ]7[ شمار آمدرها کن حرف بشمرده که حرف بی 

خبري از نسیم سحري    ها و برج و باروهاخراش دیگر میان آسمان 
دیدم ولی اکنون هواي غبارآلود مانع  ها را از دور می نیست؛ ستاره

بین شده است! از نور مهتاب در  دیدن آنها حتی با عینک نزدیک
ها شب و از نور مستقیم خورشید در روز خبري نیست! رودخانه 

ان و در مآمدند اما حاال درکنار دستو جویبارها از دور می
منزلمان چند چشمه آب روان جاریست... اما براي   آشپزخانه

آنکه به آب واقعی برسیم باید بسیار دور برویم. بیاییم دور را  
مان قدر هر دوري را نزدیک نکنیم و نزدیکانبهتر بشناسیم، این

را از خودمان دور نسازیم. دوري زمانی و دوري مکانی را چاره  
 یست. اي نهست اما دوري روي معشوق را چاره

 ز دریا بهست آن ره دوردست             

 ]9[که دوري و دیریش را چاره هست  

نتیجه آنکه از این همه تغییر در مفهوم دوري و نزدیکی، حال  
مفهوم انسان اعصار گذشته با مفهوم انسان عصر جدید چه  

توان گفت که جهان آبستن حوادث  کند؟ آیا می تغییري می 
هاي دیگري  بیشتري در آینده هست؟ نگران آن باشیم که آبستن 

 منوچهري:   ها در راه باشد! شگفتا از سرودةهم از دوردست 

 به دهقان کدیور گفت انگور          

 ]10[ مرا خورشید کرد آبستن از دور 

 انسان و طبیعت  هرابط

زمانی که توجه انسان به درختان جلب شود درختان به رقص  
خشکیده و   هاها و چمنآیند و برعکس زمانی که علفمی

ور درختان پژمرده شوند، یک جرقه کافی است تا همه شعله 
سوزند، و شوند. مسلم است در این شعله تر و خشک با هم می 
گناه با هم این تر و خشک با هم سوختن، مفهوم گناهکار و بی

 سوختن را با خود دارد.  

 بیابان همی آتش افروختند           

 ]11[ تر و خشک هیزم بسی سوختند  

اي امسال بر سر  امسال اما اوضاع کمی تغییر کرد. مهمان ناخوانده
مور طبیعت است  أ سفره همگان حضور پیدا کرد. این ناخوانده م

که به تکامل طبیعت کمک کند و البته خودش هم در بوته  
آزمایشی است که طبیعت برایش تدارك دیده است. اگر این  

بوم  اش باال نباشد، در زیستمیهمان خوب عمل نکند و بازده
شود و ناخوانده دیگري جاگزینش طبیعت کنار گذاشته می 
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ه طبیعت موفق به در  ها در آزمایشخانشود. آیا ما انسانمی
ایم. بدیهی است که باید به عملکردمان بر روي زمین نگاه  آمده 

توان دید و اي که با چشم مسلح نمی این موجود غیرزنده کنیم. 
که از  چه بر سر آنان شود!زنده می وقتی که وارد بدن میزبان شد

اي، با خداشناسان، سر تا پا مسلح بودند آورد. با پیران بگونه
اي دیگر! با مکاران و  اي دیگر و خدانشناسان هم بگونهنهبگو

ریاکاران و کج فهمان و متحجران به نوعی خانه نشین ... و با  
اهل علم و متخصصین هم به نوعی دیگر. این بهار با  

هایش نشان داد که از بد، بدتر هم هست، ویروس  ویروس
آمده است  از راه دور  بدتر هست.    از دیگر ویروس ها  19- یدوکو

(مانند  اما خیلی نزدیک شده است؟ اگر ایمنی انسان باال باشد
کند) مشکل  طور آتش در ان آثر نمی جنگل مرطوب و سرسبز آن 

و یا 19-ید ووتقصیر ک ؛این است که انسان خشکیده شده است
این ویروس موذي چه ناباورانه دنیا را در نوردید  آتش نیست؟ 

رفت آلوده و مبتال کرد! از راه  و هر کس که بر سر راهش قرار گ
که این ویروس طوري به  ها و آب را پیمود.هوا و زمین خشکی 

رونق مردم  هاي کم ویژه سفرهه ها بناخوانده  بر سر سفره انسان 
جا نیاورد و ه کشورمان میهمان شد و شرط همزیستی را هم ب

هاي بسیاري از صاحبان سفره را از زندگی محروم کرد! و داغ 
زیادي بر دل مردم کشورمان نهاد. اما همین کرونا، عبرتها  

ورزان باید بدانند اگر جوانی در عهد جوانی در  سیاست   آموخت.
غم بود و نبود بگذراند آیندة نوجوانان این مرز و بوم نیز در 

که گل سرخ از شدت  جا بگذرد. مگر نه آن جا و آن وتاب اینتب
تواند در س چگونه انسان می شود، پگرما و سرما افسرده می 

تردید مرده، افسرده و پژمرده نگردد؟ بی محیط خشکیده و دل 
مرده چیستی آفرینش را نخواهد دانست و راه  جوان افسرده و دل 

به منزل رسیدن را نخواهد شناخت. مگر نه آن است که وقتی  
شود. وقتی نبض روان آدمی پریشان شد جسم او هم بیمار می

خواهم  یدن نداند، چگونه قلبش تپیدن بداند؟ نمی این جوان جنب
اي چون  شدهشناسان شناختههاي روان دراین خصوص از نظریه 

، بگویم زیرا به اندازة کافی دانشجویان با آن آشنایی دارند. 1فروید
 خواهم از عطار بگویم:  اما می 

 

 
1. Sigmund Schlomo Freud 

 جانت          و جسم بنگر دیده نور ز

 عیانت کلّی شود دو هر این کز 

 دریا               و کوه بنگر دیده نور ز

 ]12[غوغا  و شور در جان بحر حقیقت

 هادو راهی

هاي متعددي قرار  ها دو راهی در مسیر زندگی و تکامل انسان 
  .کنیمجا به برخی از آنها اشاره مینگیرد که در ای می

 عشق زمینی و عشق آسمانی   -1

ها عشق زمینی و عشق آسمانی یکی از مهمترین این دو راهی 
عشق چه از نوع آسمانی و چه از نوع زمینی، چه الهی و  است. 

اند. اما به باور برخی، از همین  چه مجازي با هم متفاوت 
هاست که عشق  شود و همین هاست که تفاوت زاده می تفاوت

متمم یا صفتی نیازمند   آفریند. به باور برخی دیگر عشق به هیچمی
نیست چرا که عشق زمینی هم از آسمان آمده تا دوباره به آسمان  

آید یا در کنارش  در رابطه با عشق دو حالت پیش میبازگردد. 
در  مانی و می آن  ه بیرون دایریا سوزي و می گیري و قرار می 

 . مانیحسرتش می 

 مسجد و میخانه   -2

؟  راه است مسجد و میخانه راه و کدام بی  کدام یک از دوراهی
وید چراغ مسجد از تاریکی میخانه افروخته  گصائب تبریزي می 
 :دانددو را بر خود مسکینش حرام می  است و عطار هر

            نه در مسجد گذارندم که رند است

 ]12[ نه در میخانه کین خمار خام است 

 عبادت گاهمیخانه را تجلی، عاشقانجاست که آیا اما پرسش این 
اي از میخانه  و محراب را جلوه  اهگ، عبادتسارانگدانند و میمی
راهی مسجد و میخانه را درهم    زیبایی دو  گونۀبینند؟ حافظ به  می

معرفت راه یابد و باده بپیماید، دة  به درگاه میک  را  آمیخته و هرکه
 واهد برد.  دهد که به اسرار خانقاه پی خنوید می

            ه یافت رهیکمیخانه هر ۀبر آستان

 ]5[اسرار خانقه دانست ز فیض جام می   
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 رنگیرنگ و بی   -3

 ممکن است؟ چگونه  انتخاب رنگ  ،  رنگی اصل باشدوقتی که بی

               هارنگی اصول رنگهست بی 

 ]13[ هاها باشد اصول جنگ صلح   

زینم، چون آفتاب بر  گبر می آفتاب را  ،سایهمیان آفتاب و اگر از 
  را کاري نیست؟  سایهاما تن سبز بهاران طرح نو خواهد کشید، 

، الزم نیست؟ آنان که تاب گرما ندارندسایه  براي بودن و شدن    آیا
بسیاري از مردم داروي شیمیایی تلخ و گزینند. می سایه را بر

وهاي شیمیایی عوارض امروز دار کنند اما:بدمزه را انتخاب می
فراوان دارند، بعضی از پزشکان در دنیا از قاعده پالسبو استفاده 

نمایند تا در بدن داروي شخصی و فردي را تولید کنند. بدن  می
انسان یک واکنشگر شیمیایی است و داروهاي مورد نیاز بدن را  

هاي رواج پزشکی شخصی این است که سازد. یکی از شیوهمی
و طبیعی در درون بدن ساخته شود مانند پالسبو سعی شود دار

-16 [ کندمانند دعا، خواب که داروي مهم مالتونین تولید می 
14[ . 

 ماده و معنا  -4

کنند جمعیت زیادي از آدمیان براي زندگی خود ماده را انتخاب می 
 . شوند شدن به دوراهی ماده و معنا گریزان می چه از نزدیک چنان 

این میان کم نیستند  گذارند اما در برخی هم پاي در راه معنا می 
و معنا ابزاري است براي رسیدن به  اند کسانی که معنا را گزیده 

ماده! گویی هواداري معنا کردن و پاي در راه آن فشردن تنها راه 
نخستین و  ست. از طریق معنا ، آن هم براي کسب قدرت و ثروت 

یابی به معنایی تالش براي دست  ، ترین نیروي محرکۀ هر فرد مهم 
بر این    شناس اتریشی روان   1در زندگی است. ویکتور امیل فرانکل 

باور است تالش براي معنابخشی به زندگی، نیروي اولیه است نه 
نمادي ثانویه که از تحریک غرایز سرچشمه گرفته باشد. هر چند  

  . دانند خواهی را پایه و محرك زندگی می شناسان لذت برخی روان 
اندیشه و معناجویی نیاز  بدیهی است که شور، هیجان، تکاپوي 

آل است،  هیجانی ایده یم حالت سکون و بی زندگی است. اگر بگوی 
ها معنویتی در زندگی خود رسد. زیرا اگر انسان درست به نظر نمی 

 
1. Viktor Emil Frankel  

در نتیجه   .]2[شوند  حس نکنند، گرفتار خأل درونی و پریشانی می 
چه باعث  اما آن  مشکالت و پریشان خاطري افزون شده است. 

 شود:  دست یافتن به معنا می

کار نیک و  تردیدکردار نیک از راه کار و فعالیت؛ بی •
 عمل صالح  

 نیاید ز مرد خرد کار بد               

 ]11[ندید او ز ما هیچ کردار بد 

یابی به معناي زندگی از درك ارزشی روح و دست  •
 طریق عشق، فرهنگ و هنر:  

      عیان دارد را عشق معنا علم

   زیان دارد را عقل صورت علم 
        گرفت هاجان  عالم معنا علم

 ]12[گرفت  مأوا زمین در صورت علم 

 معناي رنج، با تن دادن به رنج:   •

          از سر گذر يکه در عشق آمد چون

 از شه معنا خبر یابیتا ب 

 ي            شد ای در يدر عشق آمد  کهچون

 ]12[يما شد نینشهم  قتیدر حق

و هاي علمی اندیشهآفرینش وقتی ذهن انسان دائم در حال 
سازوکارش در حال تکامل  دنیایی تازه است، و طبیعت با تمامی  

هاي طبیعت الگوي خوبی براي نو شدن نیستند؟  است آیا پدیده 
بنابراین یک الگوي خوب، الگوي همگرایی علوم، شناخت  

هاي طبیعی و سپس الگوبرداري از آن است که این علم را  پدیده
براي رسیدن به این الگو افزون  .  ]17[  نامندطبیعی می الگوبرداري  

بر دانش بنیادي، به چگونگی برخورد گذشتگان با طبیعت،  
طبیعت با آنان و چگونگی دریافت اطالعات از  هايواکنش

طبیعت نیاز داریم. اگر به چهار فصل طبیعت بنگریم معنی نو 
ها هم دیده  شدن طبیعت، نه تنها در بهار، بلکه در دیگر فصل 

ها به  شود. در پاییز نو شدنشود. تابستان با میوه دادن نو می می
 ریزد و زمستانر فرو میو با  آید و در نتیجه برگتردید دچار می

و بار نوست؛ حال باز بهار است که  اندیشۀ برآوردن برگ  در
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گذارد. درست است که  طرح نو شدن زمستان را به اجرا می
لحظه نو شد تا به   ماندن، مانع رشد و تعالی است و باید لحظه 

کردن یا تکامل رسید، اما این نو شدن دلیلی براي فراموش 
آورد، نو می  گذشته نیست. مگر بهار که طبیعتی توجهی بهبی

کند؟! پس تمام راز و رمز تکامل و نو  رونق می زمستان را بی 
 . شدن را باید از طبیعت آموخت 

 ؟آواي خوش یا صداي دلخراش  -5

 کنند، اما اثرگرچه امواج موسیقی خود در محیط مادي نوسان می
. صوت مظهري از موسیقی  دارند غیرمادي یعنی روحی و روانی 

و عکس مظهري از سنجش از دور است. هر دو مشخصاتی مانند  
رنگ و تُن دارند. اگر چه واژگان تن و رنگ در هر دو یکی است  

نوازي  نوازي و در دیگري چشمن و رنگ در یکی گوشاما تُ
دن، سرعت  کند. سرعت دیدن همان سرعت نور و سرعت شنیمی

نواز و صداي آب،  کمان چشم صوت است. براي نمونه رنگین
حال عکس، محصولی از سنجش از دور   نواز است. با این گوش

 . و آواز محصولی از موسیقی است 

 سپاس تو گوش است و چشم و زبان        

 ]11[گمانکزین سه رسد نیک و بد بی   

گشاید و به جسم  موسیقی، راه ناشناخته به سوي کمال را می      
و به بام رفیع آسمان پرواز کند.   دهد تا به عالم باال بال و پر می 

کنند. ولی  ها نیز با طول موج باال واکنش انبساطی ایجاد میرنگ
  . ]2[ آوردهاي انبساطی روحی پدید می موسیقی واکنش 

هاي دیگري هایی را به رنگکه افراد رنگ یا رنگ گونههمان 
گونه است. مقایسۀ  دهند، در مورد موسیقی نیز بدینترجیح می 

صورت و رنگ، مقایسۀ موسیقی و سنجش از دور را به من 
 ساز آزادي است!  آموخت، چرا که موسیقی نغمه 

 شناس          گردد از جان مرد موسیقی

 ]12[ لحن موسیقی خلقت را سپاس 

 دارو یا دارونما؟   -6

شود که براي بهبود حال بیمار یا تسکین گر دارو به چیزي گفته می ا 

 
1. Ti Choosing  
2. University of Wisconsin-Madison 

شود، چرا به این داروي بدون ضرر و بدون اثرات  درد او داده می 
گویید جانبی که موجب بهبود بیمار است، دارونما گویند؟ اگر می 

سکین درد او توانید بهبودي حال بیمار یا ت که با هیچ واکنشی نمی 
اند، نمایید، باید بگویم دانشمندان دریافته را توجیه علمی 

شوند، که افراد پس از مصرف دارونما دچار کاهش درد می هنگامی 
شود.  زا، آزاد می هاي درون ترکیبات معینی در مغز آنها به نام افیون 

مگر همین ماده و این فعل و انفعاالت مغزي موجب کاهش درد  
از دانشگاه ویسکانسین ـ  1تی چوینگ  ؟ یمار نیست یا بهبود ب 

: «شفا یافتن ممکن است نه از درمان تجویز شده گوید می   2مدیسن 
بلکه از فرآیند عاطفی و شناختی احساس تحت مراقبت قرار 

حال که اثر دارونما   . گرفتن و مراقبت کردن از خود، نشأت گیرد» 
ها گویید این گیري است، چرا می اندازه در بهبودي مریض قابل 

 ]2[؟  واقعی نیستند 

 اند          گفت هر دارو که ایشان کرده 

 ]13[اند آن عمارت نیست ویران کرده     

یک واقعی است؟ دارو یا دارونما؟ داروي شیمیایی تلخ و   کدام 
 درد!مزه و بی بدمزه یا دارونماي خوشمزه و گاه بی

 شربت تلخ بنوشد خرد صحت جو            

 ]7[است و دارو؟   خوششربتی را تو چه گویی که     

آیا جز این است که داروي شیمیایی تنها محل درد را سراغ   
پستی است،    گیرد؟ هرکجا دردي است، دوا آنجا رود؛ هرکجامی

 آب آنجا رود. آیا تعریف ما از دارو و درمان صحیح است؟ 

 از آن نوشدارو که در گنج توست              

 ]11[درست؟کجا خستگان را کند تن  

 رابطۀ لذت بیرونی و درونی    -7

ها و دیگر  اي از حاالت ذهنی است که انسان لذت، طیف گسترده 
ارزش  آور یا باعنوان چیزي مثبت، خوشیهبآن را حیوانات 
چون تري هم کنند. لذت شامل حاالت ذهنی مشخص تجربه می 

بعد   از .]1[استمندي یتو رضا خلسه، خوشی، تفنن، شادي
، مندي از رفاهه جهت مادي بهراز    غیرمادي آرامش روح و روان و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%86%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%B3%D9%87
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سعادت  ،  کاستی  دوري از درد رنج و  امکانات هستی و  و  مواهب
مگر نه آن است که در گرسنگی با   آید.به شمار می بختی نیک و

مان لبریز  اي نان خشک و قدري طعام آنچنان ظرف لذت تکه
 کند!  شود که با بهترین طعام در زمان سیري برابري می می

 و خوشی خوردن در طعام لذت 

 ]12[کام ه ب بیش چندان نیست کز لب تا   

هاي  و نوش با لذت  یا میان فراهم بودن عوامل خوشی و عیشآ
اي خطی برقرار است؟ یعنی آیا با افزایش امکانات  مادي رابطه 

بري از آنها میزان  جویی و فراهم شدن شرایط براي بهره لذت 
که این منحنی در جایی به یابد؟ یا اینافزایش میجویی نیز  لذت 

هاي رسد و با افزایش لذت، میزان ناراحتی مرحلۀ سیري کامل می 
دانست این می شود؟ اگر آدمی درونی و روانی انسان بیشتر می 

کند این همه دعوا بر   ظرف لذت را چگونه و با چه نوع لذتی پر
یاد، زیبا یا زشت، دور یا سر این یا آن، باال یا پایین، کم یا ز

ماند، نزدیک و مانند آن نبود. شاید اگر چیزي براي رقابت می 
عشق بود. حال عشق کدام است؟ و چه نوع عشقی زودتر به  

رسد؟ پرسشی که یافتن پاسخش عمري به  سیري کامل می 
 درازاي زندگی بشر دارد...  

هاي انسانی، طبیعی و الگوهاي موجودات انسان و الگو
 زنده دیگر  

و هاي علمی اندیشه وقتی ذهن انسان دائم در حال آفرینش
سازوکارش در حال تکامل    دنیایی تازه است، و طبیعت با تمامی 

هاي طبیعت، الگوي خوبی براي نو شدن نیستند؟  است، آیا پدیده
کار برده گونی بهدر هر پدیدة طبیعی، دانش و علوم طبیعی گونا

هایی ها و دانشدر طبیعت و عوالم آن حکمت . ]18[ شده است
و دیگر موجودات از آن تأمین  قرار دارد که نیاز واقعی آدمی 

شود. بنابراین یک الگوي خوب، الگوي همگرایی علوم، شناخت 
هاي طبیعی و سپس الگوبرداري از آن است. که این علم  پدیده

نامند. براي رسیدن به این الگو افزون  می  را الگوبرداري طبیعی
بر دانش بنیادي، به چگونگی برخورد گذشتگان با طبیعت،  

هاي طبیعت با آنان و چگونگی دریافت اطالعات از واکنش
اگر به چهار فصل طبیعت بنگریم معنی . ]17[ طبیعت نیاز داریم

ها هم دیده  نو شدن طبیعت، نه تنها در بهار، بلکه در دیگر فصل 

ها به  شود. در پاییز نو شدنشود. تابستان با میوه دادن نو می می
 ریزد و زمستانو بار فرو می  آید و در نتیجه برگتردید دچار می

و بار نوست؛ حال باز بهار است که  اندیشۀ برآوردن برگ در 
گذارد. درست است که  طرح نو شدن زمستان را به اجرا می

لحظه نو شد تا به  رشد و تعالی است و باید لحظه  ماندن، مانع
تکامل رسید، اما این نو شدن دلیلی براي فراموش کردن یا 

آورد، نو می  توجهی به گذشته نیست. مگر بهار که طبیعتیبی
 کند؟!  رونق می زمستان را بی 

  ؟نآ ابزاري از ةالهام از طبیعت یا استفاد

تنهایی خود هزاران راه ش به این هم یک دوراهی است که هر راه 
، راه است! ما که داراي هوش طبیعی، خورد و خوراك طبیعی و بی 

، دارو و الیاف طبیعی هستیم ، خواب طبیعی، اشک چشم طبیعی 
هاي فراوانی گاه براي آسایش بیشتر و چیرگی بر طبیعت، نوآوري 

مصنوعی یا هیپنوتیزم، تلقیح مصنوعی، خواب هوش ایم. کرده 
قدر  اند. آن مصنوعی از این دست ف  مصنوعی و الیا   مصنوعی، اشک 

و  استه قدر از درون ک و به صنایع افزوده شد، آن  استه از طبیعت ک 
 شد  ده و به آسایش افزو  کرده د، از آرامش کم به برون پرداخته ش 

چیزي جز زنگ خطر افول و نابودي بشر  21ورد قرن آ که دست 
 !  ه که به صدا درآمد   یست ن 

 انداختی تیر و هر صد خطاست       صد 

 ]1[  و راست   اندازیکاگر هوشمندي    

استفادة ابزاري از آن،  عامل و  الهام از طبیعت رسد به نظر می 
پوشی از منافع ؛ زیرا چشم نمایدمی  معلول است اما انتخاب دشوار

اندکی به دانش بشر و الهام او از طبیعت بپردازیم.   ست. آسان نی
اند. ما سیستم الهام گرفته از طبیعت  هاي تکاملی معموالًالگوریتم 

ي تکامل کنیم که مسیر خود را به سواي طراحی می را به گونه
شمار بیسازند، یعنی    بهینه  هاي تکاملی معموالً طی کند. الگوریتم

خواهیم این  پاسخ براي یک مسئله پیدا شده است. حال می 
حل اصلی  بهترین را به عنوان راه   شمار پاسخ را بهینه ساخته وبی

ولی پیش  پردازیمچند مورد می  کوتاه شرح در زیر به . برگزینیم
    .سته است اشاره کنیماز آن بای 
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 1الگوریتم کلونی مورچگان . 1

سازي آغاز شبیه  ۀ ردن غذا نقط ک رفتار بیولوژیکی مورچه براي پیدا 
مانند براي یافتن غذا ها مورچه که  نااین روش است. بدین مع 

کنند.  پرندگان و زنبورعسل به صورت گروهی حرکت می 
ها شود. مورچه گفته می  هوش جمعی ، به این نوع رفتار  اصطالحًا

اند. ولی با این حال هوش حافظه و بسیار کم موجوداتی کور، بی 
یابند.  ترین مسیر از النه تا محل غذا را می همیشه بهترین و کوتاه 

  2 فرومون  شیمیایی  ة دیگر از طریق ماد ها با یک ارتباط مورچه 
کند بر روي زمین است. زمانی که مورچه از یک مسیر حرکت می 

ها به دنبال شود مورچه کند و همین امر سبب می فرومون ترشح می 
 .]19[  او حرکت کنند 

 3ذرات  ةالگوریتم تود. 2

) داراي ساختاري ساده و قوي است PSOذرات (  ةالگوریتم تود
  ها بدل شده است. الگوریتماربردترین ککه امروزه به یکی از پر

ذرات در طبیعت بیانگر هوش جمعی است. حرکت جمعی    ةتود
ها درون آب یا حرکت پرندگان هنگام مهاجرت را در نظر  ماهی

حرکت   دیگرهماهنگ با یک به صورت کامالً ءبگیرید، اعضا
کنند و اگر  می  با هم شکار ،شکارکنند کنند؛ اگر قرار استمی

ار دیگري شوند با حرکت گروهی از چنگ شک  ۀقرار است طعم 
از طرفی ذرات در راستاي مسیر پیشین ریزند. گشکارچی می 

حرکت، اطالعات   نند بنابراین پس از هرکی خود نیز حرکت م
شود و حرکت به سمت  ذرات به اشتراك گذاشته می ۀبین هم

یابد. این حرکات تا زمانی ادامه دارد که  بهترین نقطه ادامه می 
 . ]20[ دیگر جمع شوندذرات در بهترین نقطه درکنار یک ۀهم

 4الگوریتم گرگ خاکستري  -3

الگوریتم فراابتکاري   ) یکGWO( الگوریتم گرگ خاکستري 
مراتبی و آن ساختار سلسله ۀطبیعت است که پای  گرفته ازالهام 

سازي این ها در زمان شکار است. در پیادهرفتار اجتماعی گرگ
هاي خاکستري آلفا، بتا، دلتا و امگا  نوع از گرگ  پروژه، چهار

آن   شده که در مراتب رهبري استفاده سازي سلسلهبراي شبیه

 
1. Ant Colony Optimization (ACO)      4. Grey Wolf Optimization 
2. Pheromone        5. Firefly Algorithm 
3. Particle Swarm Optimization (PSO) 

طعمه و   ةگام اصلی از شکار، جستجو براي طعمه، محاصرچهار 
هاي خاکستري در رأس  شوند. گرگحمله به طعمه، اجرا می 

غذایی هستند و زندگی اجتماعی دارند. تعداد متوسط   ةزنجیر
  ۀ رتب 4است. در هر گله  گرگ 12تا  5هاي هر گله بین گرگ

   :اصلی وجود دارد

شوند که  نامیده می ) alphaهاي رهبر گروه آلفا (گرگ •
اند چیره ها بر گله توانند مذکر یا مؤنث باشند. این گرگ می

شکار را مدیریت  ةو مواردي مانند: محل استراحت یا نحو
، نوعی  alphaهاي کنند؛ اما افزون بر رفتار مسلط گرگمی

 شود. گروه دیده می در نیز ساختار دموکراتیک
در فرایند   alpha هايگرگ  یاریگر ): betaهاي بتا (گرگ •

 جاي آنها هستند. گیري و مستعد انتخاب شدن بهتصمیم 
ها و  هاي پیر، شکارچی): شامل گرگ deltaهاي دلتا (گرگ •

 کننده از نوزادان هستند.هاي مراقبت گرگ
ترین مرتبه در هرم  ): پایینomegaهاي امگا ( گرگ •

اعضاي   ۀکه کمترین حق را نسبت به بقی اندمراتب سلسله
 . ]21[ گروه دارند

 5تاب الگوریتم کرم شب  -4

سازي هاي بهینهتاب یکی دیگر از الگوریتمالگوریتم کرم شب 
فراابتکاري است که داراي کاربرد گسترده در حل مسائل  

،  الگوریتم این بنیان است. پایه و و مانند آن مهندسی، اقتصاد
 بیشتر  از خود است.تاب در پراکندن نور هاي شب کرم رفتار
با ایجاد روشنایی به جذب شریک  توانندمیتاب هاي شب کرم 

تاب دیگر و به  هاي شب گیري، هشدار به کرم براي جفت 
تر براي شکار اقدام کنند. در مجموع  انداختن حشرات کوچک دام 
 تاب را در سه بند خالصه کرد: توان خصوصیات کرم شب می

ز یک جنس در نظرگرفته تاب اهاي شب کرم  ۀهم  . 1
اب دیگر، تتاب به کرم شب اي که یک کرم شب شوند، به گونه می

 صرف نظر از جنسیتش جذب خواهد شد. 

تاب دیگر تاب براي کرم شب کرم شب  جذابیت هر .2
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 اي عکس با فاصله دارد.  اي مستقیم با روشنایی و رابطه رابطه 

تاب بر پایۀ تابع هدفی  هاي شبنورکرم   روشنایی یا شدت  .3
 . ]22[ دشوسازي است، انتخاب میحال بهینه  که در

 هاالگوي ویروس

 ی کیاز کد ژنت  ییهاآور باشد که بخش ممکن است تعجب   اگرچه
  ي ز یتر از آن چ  عی شوند، در واقع شامی   یها ناشروس ی انسان از و

در سال    1سل   نشریه  منتشر شده در   ی بررس  ،دیکناست که فکر می 
  ی درصد از ژنوم انسان از برخ 80تا  40 نینشان داد که ب 2016

نشریه الیو  است.  مدهبه وجود آقدیمی  يها روسی تهاجم و
  ن ی است. ا یکیانگل ژنت کی  روسی گزارش داده بود، و 2ساینس
کند و آنها می   قی زرخود ت  زبانیم  يهاخود را به سلول  یکیکد ژنت

  د ی مقاالت جد  اماکند  می   لی را ربوده و آنها را به اهداف خود تبد
تنها باستان نه  روسی گذارد. محققان گفتند که وقدم فراتر می   کی 

فعال است، بلکه به نظر   اری بس وان یمغز انسان و ح يهادر سلول 
مهم   اریبس ي فکر يندهای عملکرد آنها در فرآ یرسد چگونگمی

که آنها احتماالً هرگز بدون آن بوجود   میدانما می  اری است، ز
خود استفاده کند   یکیتواند از مواد ژنتنمی   روسی و.  ]23[ندی آنمی

در  . ]24[ کندمثل می دیتول یکیمواد ژنت ری و فقط با کمک سا
موجود زنده است    کی که    ي زیتوان آن را به عنوان چ، نمیجهینت

وابسته   گری د  سمیارگان  کی و کامالً به    ستیکرد. زنده ن  يبندطبقه
به سلول زنده   شهیمثل همدی عملکرد و تول يبرا رای است، ز

 دارد.  اجیاحت

 الگوي ویروس کرونا

همراه  به  ییآب و هوا راتییاز کارشناسان معتقدند که تغ یبرخ 
  کامالً  يهاي ماریب شرفتیتوانند به پمی  یطیاختالالت مح ری سا

  ي اریاز بس  آنپاسخ به    کمک کنند.  19-ناوویروس کرمانند    دی جد
.  بپردازند  حیاست که مردم به انجام کار صح یجهات، درخواست

اي که  هاي گسترده و بیماري  19-با توجه به نقش ویروس کرونا
در جهان بوجود آورد جاي آن دارد که اوال این ویروس و اثر  

هایی وریتم مثبت آن بر هوشمندي و عمل کردش را در قالب الگ 

 
1 . Cell 
2 . Live Science 

اگر شناخت بیشتري نسبت   تواند سودمند باشد. شایدریاضی می
ها حاصل بشود و الگوهاي آسیب رسانه آنها  به ویروس 

توان به مبارزه با آنها پرداخت. در  تر می تسازي شود راحشبیه
 واقع باید از دشمن ستاند ببخشد به دوست!

 تا گذر کرد نسیم سحري بر در دوست

 ]12[آیددارو ز دم زهرگیا می نوش 

 الگوي اثرات بهداشتی سالمتی و اجتماعی و سیاسی

تاکنون از سعدي نقل  همگی باهم تنهایی را تجربه کنیم! 
چو عضوي به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند    کردیممی

قرار. اما این سروده از طرفی خیلی جالب و از طرفی دیگر بدیهی  
ما  ه را باور نداریم. اما کرونا ب رسد. اما باز هم آنبنظر می 

را با هم گره بزنیم تا مشکل    هاو دل   هاباید دستمی   آموزد کهمی
تنها ماندن را کرونا،  به ابتال زجلوگیري ابراي  .]25[ بشود لح

باید تجربه کند و براي رهایی به تنهایی خود پناه ببرد. هر چند  
 . تنهایی اما همگی با هم درد را احساس کردیم 

 گیرينتیجه

ها نقاط مشترك زیادي با هم دارند، اما در مواردي هم از  رشته
توانند این خألها را  اي می رشتههاي بینخبرند. رشتهدیگر بییک

پر کنند. بایسته است با نگاهی تازه علم، ادبیات و هنر را با هم  
اي و ارتباط دهنده  رشتههایی نو با ماهیت بینکرده تا رشتهترکیب 

ها ایجاد گردد. خألها نه تنها در علوم بلکه در  بین این تخصص 
اي باید رشتهبین  هايهنر، فرهنگ و ادب هم وجود دارند و رشته

برطرف کنند. با بررسی  این خألها را از لحاظ ادبی و علمی 
توانند ها نمی یابیم این شاخهو ادبی درمی موارد هنري، علمی 

توانند مکمل هم باشند تا فرآیند  دیگر را بگیرند اما می جاي یک
توان از هنر و ادبیات  خروجی بهتري حاصل شود. براي نمونه می 

تلطیف علم و مفاهیم آن و در نتیجه ایجاد فهم و درك بهتر  براي  
اي جلوگیري از رشتههاي بیناز آن استفاده کرد. هدف رشته 

کردن آنهاست تا   ها و تالش در جهت همگراواگرایی تخصص
اي رشتههاي بیندر یک راستا قرار گیرند. امید است با ایجاد رشته
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یی بیشتري در مطالعات داشته  همگرابا تلفیق هنر، ادب و علم 
ها به طور بهینه در زندگی بهرمند  باشیم که در نهایت از تخصص 

پریشان شد جسم او  شویم. مگر نه آن است که وقتی روان آدمی 
شود. وقتی نبض این جوان جنبیدن نداند، چگونه  هم بیمار می 

 خواهم از عطار بگویم:  قلبش تپیدن بداند؟ می 

 جانت        و جسم بنگر دیده نور ز

 عیانت  کلّی شود دو هر این کز    

 دریا           و کوه بنگر دیده نور ز

 ]12[غوغا  و شور در جان بحر حقیقت     

را عصر   این ویروس ما را وارد عصر جدیدي کرد که اگر آن
کرونا بنامیم و از این ویروس سپاسگزاري کنیم خالی از لطف  

صاحبان قدرت و ثروت به مردم سرزمینشان هم نباشد. از بس 
توجهی کردند و یا اینکه جز به خودشان به چیز دیگري فکر  بی

نکردند، مردم از برخی شرایطی که کرونا برایشان فراهم کرد  
ها کردند! اگر هم برخی حاکمان شرایط رفاهی  سپاسگزاري 

خوبی براي مردمشان فراهم کردند خود مردم متوجه نشدند که  
هایی چون رفت چه ناز و نعمتی هستند. این مردم قدر آزادي در  

و آمدها و دید و بازدیدها و ... را نفهمیدند چون همه چیزها 
کردند  ها را درك نمیبرایشان  عادي شده بود. دیگر برخی لذت 

گذاشتند. دچار توهم بودند  و براي برخی چیزهاي مهم وقت نمی 
که هنوز  بیاورند در حالی خواستند سر از کرات دیگر در و می 

هاي سال  کره خاکی خودشان را نشناخته بودند. این ویروس سال 
در بین مردم بود ولی کسی از آن سراغی نگرفت تا خودش به 

دانست چون به چنین رنجی  سراغ ما آمد. قدر نعمت را کسی نمی 
گرفتار نیامده بود. بنی آدم اعضاي یکدیگرند را فقط معلمان  

ند. این فقط خورشید و  فلک نیست که در تکامل  کردمعنی می 
هستند بلکه ویروس هم در همان کار است. تا جهان باقی است  
نه این دست از سیر و سلوك بر می دارد نه آن، حتی وقتی بشر  
دارویی براي معالجه این ویروس یا پیشگیري به آن ویروس 
کشف کند همین ویروس غیر زنده هم بصورت دیگري ظهور  

کند. اگر بیماري کهنه شد بیماري نوظهور دیگري پیدا  می
 شود. تصور نکنیم که تکامل آنها مغایر با تکامل انسان است.  می

 گری د  یهمه اضداد از لطفش بپوشد خلعت

 ابندی   ییمحو عجب نومست انیاز م دگربار 

          نندیجمال عشق را ب ندی بگشا دهی آنگه د پس

 ي اریلطف بس ردیخجلت جمله محو آمد چو گ ز 
 ي          چون کز خار گلزار ینف انیاز م ندی برو

 ]12[ي حکم و همه علم و همه حلم است و غفار همه  

 تشکر  و تقدیر

آنکه   راستاد بزرگ بخاط موحدي موسوي دکتر آقاي جناب از
همیشه مشوق کارهاي بنیادي و نظرات نو بوده و ما نیز نه تنها  

ایم بلکه بسیاري از دستاوردهاي خود  بهره نبودهاز لطف ایشان بی 
از ایشان  رودانیم. از اینهاي ایشان میرا مرهون راهنمایی

 نشاء وزین مجلۀ  دراین موضوع    چاپ خاطر تشویقشان جهتهب

 داریم.  را کمال تشکر  علم

 اخذؤمنابع و م 
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The Dilemma of Science and Technology: Biomimetic 

Approach 
2Jafar Jafarzadeh, 1,Seyed Kazem Alavipanah* 

Many scientists and experts have tried to provide better conditions for human comfort with the help of 
science and technology. From the following two paths, such as existence and non-existence, wisdom and 
love, matter and meaning, color and colorlessness, medicine and placebo, and in short, we are too far 
and too close. Since many of the ancients, including sages, poets, and philosophers, are examples that 
have watered down their inner pleasures and love, here we have also used their poems and sayings to 
prove our claim. Some of the functions of nature and living things that have evolved in the realm of 
nature have been examined as a model in this discussion. To do so, the functioning of many organisms, 
not just living organisms but also non-living organisms such as viruses, including the coronavirus, can 
be the basis for new patterns and definitions of future scientific and technological algorithms. Paying 
attention to the subject of the biomimetic shows us brilliant ways that we did not imagine before. 
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