فهرست مطالب

صفحه
عنوان
• سخن نخست 4....................................................................................................................................................
• بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و مهاجرت مغزها /احمد شعبانی 6....................................................................
• الزامات زندگی شغلی دانشگران جوان فناور /سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی 16..........................................................
• بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم /زهرا ذوالمجد حقیقی ،عطیه قاسمی ،عاطفه پورسلیمان ،ارسالن آقایی و
علی اکبر صبوری 21...................................................................................................................................................
• چگونه دانش آموخته دکتری بهتر بسازیم /فریبا دشتستانی 28...................................................................................
•تغییرات اقلیم زمین و بیماریها :نقش گرمایش زمین در افزایش دیابت نوع  /2وحید شیخ حسنی 35.........................
• چشم اندازی به عدد طالیی فی ( /)φفائزه موسوی موحدی 39.................................................................................
• فنآوری های جدید بر مبنای دانش زیست الگو و الهام زیستی /زینب موسوی موحدی 53.........................................
• استفاده از علم زیست الگو در منسوجات /نعیمه انزابی 62......................................................................................

سخن نخست

گفتمان دانشمندان با سیاستمداران
تجربــه ملــل مختلــف نشــان داده اســت ،پیشــرفت علــم در هــر کشــوری بســتگی
بــه پشــتیبانی مســئوالن آن کشــور از علــم دارد .بنابرایــن "گفتمــان دانشــمندان بــا
سیاســتمداران" از پــر اهمیــت تریــن تصمیمــات بــرای پیشــرفت علــم و توســعه پایــدار
جمهــوری اســامی ایــران اســت .آمادگی ذهــن فعال بــرای پشــتیبانی از علــم ،بزرگترین
ســرمایه گــذاری بــرای پیشــرفت علــم اســت ،پیشــرفت هــای دیگــر در کشــور منــوط
بــه پیشــرفت علــم و اخــاق در جامعــه اســت .البتــه شــایان ذکــر اســت کــه ریشــه
محبــت در معرفــت نهفتــه اســت .در صورتیکــه انســان بــه موضوعــی معرفــت یابــد
بــه آن محبــت مــی یابــد .اگرضمیــر ،ذهــن ،دل بــه چیــزی محبــت یابــد ،بــرای آن
جــان و مــال فــدا مــی شــود .اگــر معرفــت و محبــت بــه علــم حاصــل شــود ،دنیــا و
آخــرت آبــاد مــی شــود ،چــون دانــش در راس همــه خوبــی هــا قــرار دارد .همانگونــه
کــه هویداســت ،کلیــه کشــور هــای پیشــرفته کــره زمیــن بــر مبنــای علــم پیشــرفت
نمــوده انــد .البتــه مشــی و رشــد پایدارعلــم بــر مبنــای اخــاق اســت .بــرای عملیاتــی
شــدن ایــن موضــوع شایســته اســت دفتــر ارتبــاط دانشــمندان و مســئوالن کشــور در
دانشــگاه هــا تشــکیل شــود و برنامــه ایــن دفتــر ارتبــاط دادن اســتادان و اندیشــمندان و
سیاســتگذاران علــم بــا مســئوالن ارشــد کشــور باشــد .یکــی دیگــر از برنامــه هــای ایــن
دفتــر حضــور یــک کارشــناس پیشــرو و توانــا بــرای رصــد علــم ،نــوآوری و فنــاوری
در جهــان اســت تــا برنامــه هــای پیشــرفت ســایر کشــور هــا مــورد بررســی قــرار گیرد
و سیاســت هــای کالن پیشــرفت علمــی آنهــا تدویــن شــود .ایــن کار خــود در آینــده
نزدیــک بــرای کشــور یــک رصــد خانــه علمــی مــی شــود کــه مســئوالن محترم کشــور
مــی تواننــد بــه صــورت پویــا از آن بهــره منــد گردنــد .ایــن پیشــنهاد ســابقه در دیگــر
دانشــگاه هــای کشــور هــای پیشــرفته دارد .امیــد اســت ایــن پیشــنهاد مــورد اســتقبال
دانشــگاه هــا و مســئوالن ارشــد کشــور قرارگیــرد.
علی اکبر موسوی موحدی
						
سردبیر
							

بیکاری دانش آموختگان

بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و مهاجرت
مغزها
احمد شعبانی*
چکیده
نهــاد هــای علمــی و فنــاوری در تحــوالت فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،ملــی و
بینالمللــی نقشــی برجســته و غیــر قابــل انــکار دارنــد ،بــه طــوری کــه پیشــرفت علــم و فنــاوری از
جملــه شــاخصهای اصلــی توســعه یافتگــی و پیشــرفت کشــورها محســوب میشــود .بــه عبــارت
دیگــر مراکــز علمــی و دانشــگاه هــا بــا تربیــت نیــروی انســانی متخصــص و توانمند ســبب پیشــرفت
و توســعه پایــدار کشــور هــا مــی شــوند .حــال اگــر در تاســیس مراکــز دانشــگاهی اســتانداردهای
الزم (شــامل نســبت دانشــجو بــه اســتاد ،تجهیــزات و امکانــات آموزشــی و پژوهشــی و فضــا هــای
فیزیکــی) رعایــت نشــود و یــا جامعــه و ســازمان هــا بدلیــل عــدم کارایــی دانــش آموختــگان و یــا
تولیــد بیــش از حــد و نیــاز و یــا عــدم تــوازن واحدهــای دانشــگاهی و زیــر ســاخت هــای صنعتــی
کشــور ،احســاس نیــاز بــه دانــش آموختــگان بــه عنــوان نیــروی متخصــص نداشــته باشــد ،نــه تنهــا
توســعه پایــدار حاصــل نخواهــد شــد بلکــه همیــن مســئله ضمــن تحمیــل زیــان هــای اقتصــادی
و مالــی فــراوان بعضــا تبدیــل بــه تهدیــدی بــرای منافــع ملــی خواهــد شــد .در ایــن مطالعــه دو
آســیب دانــش بنیــان فــراروی آمــوزش عالــی کشــور یعنــی بیــکاری دانــش آموختــگان دانشــگاهی و
مهاجــرت مغزهــا از جنبــه هــای مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در پایــان راهــکاری مبتنــی
بــر تحــول در ســاختار نظــام آموزشــی و پژوهشــی بــا رهیافــت سلســله مراتبــی هــرم هیــات علمــی
بــا هــدف اشــتغال دانــش آموختــگان دکتــری و ممانعــت از مهاجــرت مغزهــا کــه خــود علل بســیاری
از آســیب هــا ی آمــوزش عالــی اســت ارایــه شــده اســت .ایــن روش مبتنــی بــر همگرایــی و هــم
افزایــی ظرفیــت هــا در جهــت افزایــش قــدرت و تــوان علمــی کشــور ،ارتقــای شــاخص هــای
کیفــی آمــوزش و پژوهــش و اســتفاده بهینــه از امکانــات و منابــع مالــی محــدود کشــور مــی باشــد.

واژگان کلیــدي :مهاجــرت مغزهــا ،مهاجــرت ژنهــا ،دانشــگاه نســل ســوم ،رهیافــت سلســله مراتبــی هــرم
هیــات علمــی ،اشــتغال دانــش آموختــگان دکتــری ،بیــکاری دانــش آموختــگان دانشــگاهی.
* عهده دار مکاتبات ،استاد ،دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران ،تلفن ،+982129902800 :دورنگار،+982122431671 :
نشانی الکرتونیکیa-shaabani@sbu.ac.ir :
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بیکاری دانش آموختگان
مقدمه
بــه عهــده دارد .همیــن نســبت بــا فــرض اینکــه راهنمایــی
پایــان نامــه و رســاله دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــا
 بیــکاری  42درصــدی دانــش آموختــگان دانشــگاهی که کلیــه اســتادانی کــه دارای مــدرک دکتــری مــی باشــندســالیانه بیــش از هشــت صــد و پنجــاه هــزار نفــر بــه آن راهنمایــی وهدایــت شــود نســبت دانشــجوی تحصیــات
افــزوده مــی شــود [. ]1،2
تکمیلــی بــه اســتاد  19خواهــد شــد .الزم بــه ذکــر اســت
 بیــکاری و عــدم اشــتغال  15الــی  20هــزار نفــری دانش شــاخص نســبت دانشــجو بــه اســتاد بــا کنــار گذاشــتنآموختــگان دکتــری [ ]1کــه ســالیانه بیــش از هفــت هــزار ســهم دانشــگاه هــای دولتــی تمــام وقــت در تربیــت
و پانصــد نفــر بــه آن افــزوده مــی شــود [.]3
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــه شــدت افزایــش
 آمادگــی اشــتغال دانــش آموختــگان دانشــگاهی در خواهــد یافــت.مشــاغل خدماتــی [.]4
 ســهم عمــده مشــاغل خدماتــی ،کشــاورزی و صنعــت تقلــب در تولیــد اســناد و مــدارک علمــی و نیــز مــدرک در مقایســه بــا مشــاغل دانشــی و دانــش بنیان در کشــور8،فروشــی کــه متاســفانه آوازه آن بیــن المللــی شــده اســت  -نداشــتن الگــوی توســعه و نقشــه راه در آمــوزش عالــی
[.]5
و روزآمــد نبــودن آمــوزش عالــی،
 پایان نامه و رساله نگاری نیابتی، مهاجــرت مغزهــا کــه زیــان مــادی آن بالــغ بــر 60 عملکــرد جزیــره ای آمــوزش عالــی بــدون توجــه میلیــارد دالر اســت []9 ،2بــه کمیــت و کیفیــت نیازهــای جامعــه و صنعــت ،عــدم  -سیاس ـتزدگی نهادهــای علمــی ،و ...از جملــه بخشــی
تناســب شــغل و شــاغل ،ترویــج فرهنگ کاســب مســلکی از مســائلی هســتند کــه آمــوزش عالــی کشــور و بالطبــع
در موسســات آموزشــی و پژوهشــی ،مــدرک گرایــی ،کــم کشــور بــا آن مواجــه اســت.
فروشــی یــا گــران فروشــی علمــی و رشــد قــارچ گونــه برآینــد ایــن آســیب ها ،تحمیــل میلیــارد ها دالر خســارت
ی مراکــز آمــوزش عالــی کــه امــروز تعــداد آنهــا بــه مــادی در حــال و تهدیــد منافــع ملــی در دراز مــدت
بیــش از  2800واحــد افزایــش یافتــه اســت []6
خواهــد شــد .لــذا ضــروری اســت در اولیــن فرصــت
 پذیــرش انبــوه دانشــجو خــارج از اســتانداردهای بــا آســیب شناســی ،سیاســت گــذاری و برنامــه ریــزیآموزشــی بــه طــوری کــه امــروز شــاهد جمعیــت چهــار توســط مدیــران ارشــد نهــاد هــای علمــی و فنــاوری از
میلیــون و ســیصد و پنجــاه هــزار نفــری از دانشــجویان قبیــل وزارتیــن علــوم و علــوم پزشــکی ،معاونــت علمی و
هســتیم کــه نســبت دانشــجو بــه اســتاد  54مــی باشــد فنــاوری ریاســت جمهــوری و فرهنگســتان هــای علــوم با
و جمعیــت دانشــجویی کشــور پنــج و نیــم درصــد مشــارکت جمعــی وزارت خانــه هــا و بخــش خصوصــی،
ازجمعیــت کشــور را تشــکیل مــی دهــد .توزیــع ایــن تمهیــدات و راهــکار هــای مناســب بــرای کاهــش و یــا
تعــداد دانشــجو میــان ســه زیــر نظــام آموزشــی دولتــی حــذف کامــل ایــن آســیب هــا و کاســتی هــا طراحــی و
تمــام وقــت ،دولتــی پــاره وقت(پیــام نــور و )...و مجمــوع ســریعا اجــرا شــود.
دانشــگاه آزاد و غیــر انتفاعــی تقریبــا بــه نســبت 1:1:1
مــی باشــد کــه بــه ترتیــب  822000نفــر در مقطــع عوامــل دو چالــش بیــکاری دانــش آموختــگان و
کاردانــی 256000 ،نفــر در مقطــع کارشناســی 774000 ،مهاجــرت نخبــگان
نفــر در مقطــع کارشناســی ارشــد 78000 ،نفــر در مقطــع عــدم تــوازن در اجــرای شــاخص هــای کمــی و کیفــی
دکتــری حرفــه ای و 115000نفــر در مقطــع دکتــری سیاســت هــا ،برنامــه هــا و قوانین اســناد باالدســتی نقشــه
تخصصــی در حــال تحصیــل مــی باشــند [ .]7تعــداد جامــع علمــی
اعضــای هیــات علمــی  80000نفــر مــی باشــد کــه بــه
ترتیــب  4600اســتاد تمــام 9800 ،نفــر دانشــیار 37500 ،در نقشــه جامــع علمــی در افــق ( 1404یعنــی کمتــر
نفــر اســتادیار و  2800نفــر را مربــی تشــکیل مــی دهــد .از ده ســال دیگــر) پیــش بینــی شــده اســت ،جمعیــت
بــا فــرض اینکــه رســاله دانشــجویان دکتــری تخصصــی دانشــجویی آمــوزش عالــی کشــور از جمعیــت 18-24بــا اســتاد تمــام هــا و دانشــیاران هدایــت شــود نســبت ســال 60 ،درصــد شــود [ .]10بــا توجــه بــه اینکــه جمیت
دانشــجو بــه اســتاد  8مــی باشــد ،یعنــی هــر عضــو هیات جــوان بیــن  18-24ســال در ســال  93حــدود  11میلیــون
علمــی راهنمایــی هشــت دانشــجو دکتــری تخصصــی را نفــر تخمیــن زده شــده اســت [ ،]11بــا فــرض اینکــه تــا
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شــکل ( :)1ظرفیــت پذیرش(ســمت چــپ) و ظرفیــت خالی(ســمت راســت) گــروه هــای آموزشــی در دانشــگاه
هــا ی دولتی(روزانــه ،شــبانه و پیــام نــور) و غیــر انتفاعــی در کنکــور کارشناســی مهرمــاه  .1395البتــه بــه نظــر
مــی رســد حتــی مراکــز نظارتــی و قانــون گــذاری در کشــور نیــز مشــوق ایــن رشــد کمــی مــی باشــد [.]14

دانشــجو کــه نســبت دانشــجو بــه اســتاد  54مــی باشــد.
ظرفیــت پذیــرش در دانشــگاه هــا ی دولتــی روزانــه و
شــبانه  22درصــد ،پیــام نــور  51درصــد و غیــر انتفاعــی
 27درصــد مــی باشــد .در پذیــرش دانشــجویی کنکــور
کارشناســی مهرمــاه  1395ســازمان ســنجش وزارت
علوم(بــدون در نظــر گرفتــن ظرفیــت خالــی دانشــگاه آزاد
اســامی) ،گــروه هــای آموزشــی ریاضــی ،علــوم انســانی،
هنــر و زبــان هــای خارجــی بــه ترتیــب بــا 75 ، 52 ، 41
و  57درصــد ظرفیــت خالــی کــه بالــغ بــر چنــد صــد
هــزار نفــر اســت مواجــه شــدند [.]13
شــکل  -1ظرفیــت پذیــرش (ســمت چــپ) و ظرفیــت
خالــی (ســمت راســت) گــروه هــای آموزشــی در
دانشــگاه هــا ی دولتــی (روزانــه ،شــبانه و پیــام نــور)
و غیــر انتفاعــی در کنکــور کارشناســی مهرمــاه .1395
البتــه بــه نظــر مــی رســد حتــی مراکــز نظارتــی و قانــون
گــذاری در کشــور نیــز مشــوق ایــن رشــد کمــی مــی
باشــد [.]14
بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر جمعیت دانشــجویی
چهــار میلیــون و ســیصد و پنجــاه هــزار نفــر می باشــد ،با
رعایــت رشــد متــوازن شــاخص هــای کمــی و کیفــی ،بــا
یک محاســبه سرانگشــتی تعــداد اعضــای هیــات علمی در
قالــب ســند مــی بایســت بــه  100هــزار نفــر افزایــش می
یافــت .بدیهــی اســت بــرای دســت یابــی بــه ایــن تعــداد
عضــو هیــات علمــی ،کلیــه فــارغ التحصیــان دکتــری
بیــکار کــه تخمیــن زده مــی شــود کمتــر از  25هــزار نفــر
باشــد ،مشــغول بــه کار مــی شــدند .قطعا بــا اجــرای قانون

ســال  1404ایــن جمعیــت بــه همیــن تعــداد باقــی بــه
مانــد ،جمعیــت دانشــجویی چهــار میلیــون و ســیصد و
پنجــاه هــزار نفــری فعلــی بــه هفــت میلیــون افزایــش
خواهــد یافــت .در ضمــن در نقشــه جامــع علمــی
کشــور پیــش بینــی شــده اســت جمعیــت تحصیــات
تکمیلــی (ارشــد)  ،30جمعیــت دکتــری  3/5و تعــداد
فــارغ التحصیــان یــک و دو دهــم میلیــون نفــر در ســال
باشــد [ .]12در همیــن ســند بــه شــاخص هــای کیفــی
در آمــوزش عالــی همــراه بــا رشــد کمــی تاکیــد شــده
اســت .از جملــه آنهــا افزایــش تعــداد اعضــاء هیــات
علمــی بــه  150000نفــر و افزایــش بودجــه تحقیــق و
پژوهــش بــه  3درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی تــا
پایــان برنامــه پنجــم (برنامــه پنجــم بــه اتمــام رســیده
اســت) مــی باشــد .بــدون توجــه بــه اینکــه شــاخص
جمعیــت دانشــجویی بــه درســتی طراحــی شــده اســت
یــا نــه (گرچــه مقایســه ایــن شــاخص بــا کشــورهای
آمریــکا و ژاپــن کــه اقتصــاد دانــش و فنــاوری بنیــان
تــری دارنــد چنــدان قابــل توجیــه نمــی باشــد) ،یکــی
از مهمتریــن عوامــل رشــد کمــی جمعیــت دانشــجویی،
ناشــی از سیاســت هــای تدویــن شــده در نقشــه جامــع
علمــی کشــور مــی باشــد.
آخــر خــط ایــن مســابقه ماراتــون در شــکل  1ارایــه
شــده اســت .نتایــج ایــن مســابقه ،احــداث بیــش از
 2800مرکــز آمــوزش عالــی کــه متوســط اعضــای
هیــات علمــی در هــر مرکــز کمتــر از  24نفــر مــی باشــد.
تعــداد چهــار میلیــون و ســیصد و پنجــاه هــزار نفــر
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بخــش بــا طــرح چنــد ســوال بهتــر روشــن شــود.
 آیــا ســاختار اقتصــادی فعلــی کشــور تــوان و ظرفیــتاســتفاده از  30درصــد دانــش آموختــه تحصیــات
تکمیلــی را دارد؟ بــه عبــارت دیگــر چنــد درصــد از
فرصــت هــای شــغلی کشــور نیــاز بــه تحصیــات
دانشــگاهی دارد ( طبــق نقشــه جامــع علمــی کشــور
بایــد ســهم پژوهشــگر در صنعــت  40%باشــد .آیــا
چنیــن اســت؟)؟
 چــه میــزان از تولیــد و تجــارت درکشــور دانــشبنیــان اســت؟ بــه عبــارت دیگــر چنــد درصــد از تولیــد
ناخالــص ملــی مبتنــی بــر دانــش و فنــاوری اســت؟ (در
نقشــه  50%پیــش بینــی شــده اســت .آیــا چنیــن اســت؟)
 اولویــت دولــت هــا در تجــارت مبتنــی بــر دانــشبومــی و تولیــد اســت و یــا واردات کاال؟ ســهم و نقــش
قاچــاق کاال در بــازار و تجــارت چگونــه اســت (بــر
اســاس گــزارش هــای غیــر رســمی قاچــاق کاال در
کشــور بالــغ بیســت میلیــارد دالر در ســال تخمیــن زده
مــی شــود کــه بــا فــرض پانصــد میلیــون ریــال بــازای
ایجــاد هــر شــغل ،معــادل  1/6میلیــون شــغل می باشــد).
 صنایــع و صنعــت ســنتی کشــور تــوان جــذب چنــددرصــد از فــارغ التحصیــان دانشــگاهی را دارد؟
 تفــاوت هزینــه و زیــر ســاخت هــای اشــتغال زائــیبــرای دانــش آموختــگان دانشــگاهی بــا افــراد کــم ســواد
چقــدر مــی باشــد؟
 وجــود خیــل عظیــم دانــش آموختــگان دانشــگاهیبــرای نظــام فرصــت هســت یــا تهدیــد ،چــرا؟
آمــار و ارقــام نشــان مــی دهــد در پانــزده ســال گذشــته
و در فاصلــه زمانــی  1391-1384ســهم فعالیــت هــای
حــوزه ی خدمــات ،صنعــت و کشــاورزی کــه بخــش
عمــده ای از اشــتغال را شــامل مــی شــود ،تقریبــا بــا
شــیب ثابــت و بــه طــور متوســط بــه ترتیــب ،45/7
 ،32/2و  21/2درصــد بــوده اســت .گرچــه درصــد
شــاغلين بخــش كشــاورزي بــه نفــع صنعــت و خدمــات
كاهــش بیــش از  5درصــدی نشــان مــی دهــد [.]16 ،3
در ضمــن بررســی آمــاری ســال  1390در شــهر
اصفهــان کــه یکــی از شــهرهای صنعتــی وکشــاورزی
شــاخص در کشــور اســت ،نشــان مــی دهــد شــاغالن
برحســب گــرو هــای عمــده شــغلی در کلیــه ســنین
فقــط  26درصــد دارای تحصیــات دانشــگاهی اعــم
از تکنیســین ،متخصــص و عالــی رتبــه مــی باشــند .در
ایــن بررســی توزیــع جمعیــت بیــکار بــر حســب میــزان
تحصیــات نشــان مــی دهــد بیــش از  35درصــد

افزایــش بودجــه تحقیــق و پژوهــش بــه  3درصــد از تولید
ناخالــص داخلــی تــا پایــان برنامــه پنجــم کــه در حــال
حاضــر کمتــر از یــک ســوم آن اســت ،بســیاری از آســیب
هــای ناشــی از رشــد کمــی مــی توانســت کاهــش یابــد.
بنابرایــن ،یکــی از عوامــل بیــکاری دانــش آموختــگان
دانشــگاهی و مهاجــرت مغزهــا بــه عنــوان دو آســیب
دانــش بنیــان فــراروی آمــوزش عالــی و کشــور بدلیــل
عــدم اجــرای متــوازن شــاخص هــای کیفــی در کنــار
شــاخص هــای کمــی ســند نقشــه جامــع علمــی کشــور
مــی باشــد.
نــگاه بــه نهادهــای علــم بــه مثابــه بنگاههــای اقتصــادی
آمــوزش محــور
حتــی دانشــگاههای تــراز اول کشــور کــه ظرفیتهــای
نســبت ًا خوبــی در تربیــت منابــع انســانی نخبــه ،در تولیــد
علــم و فنــاوری مــرزی دانــش و فراتــر مــرزی دانــش،
در اقتصــاد دانــش ،پژوهــش و فنــاوریبنیــان دارنــد،
تبدیــل بــه بنــگاه هــای اقتصــادی آمــوزش محــور
شــده انــد .بــه دلیــل محدودیــت منابــع مالــی ،اقتصــاد
آمــوزش بنیــان در آنهــا روز بــه روز گســترده تــر مــی
شــود .ایجــاد دورههــای آموزشــی بــدون توجــه بــه
نیازهــا ،ضرورتهــا و صرف ـ ًا در جهــت کســب درآمــد
و صــدور مــدرک در برنامــه هیــچ نهــاد علمــی معتبــر
جهانــی دیــده نمــی شــود .در دانشــگاههای تــراز اول
دنیــا بــه طــور معمــول کســب درآمــد از طریــق فــروش
خدمــات علمــی ،فنــی و نیــز دانــش فنــی بــه بخــش
صنعــت صــورت مــی گیــرد [ .]15بــه عبــارت دیگــر
دانشــگاه هــای برخــوردار و تــراز اول بــا پذیــرش
اســتعدادهای درخشــان نــه تنهــا در تربیــت نخبــگان و
تاثیــر گــذاران در پیشــرفت آتــی علــم و فنــاوری نقــش
آفرینــی مــی نماینــد ،بلکــه در آنهــا فعالیــت هــای
اقتصــادی پژوهــش بنیــان جــای گزیــن اقتصــاد آمــوزش
محــور شــده اســت.
ســاختار اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،سیاســی و
صنعتــی کشــور
هرگونــه برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری در آمــوزش
عالــی ،مســتلزم توجــه ویــژه بــه ســاختار اجتماعــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی ،سیاســی و صنعتــی کشــور
مــی باشــد .بعبــارت دیگــر هــر گونــه اصــاح و
توســعه در آمــوزش عالــی بــدون توجــه بــه ســاختار
اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،سیاســی ،صنعتــی
کشــور و ...کار بــه جایــی نخواهــد بــرد .شــاید ایــن
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بیــکاران دارای تحصیــات دانشــگاهی مــی باشــند [.]15

دارنــد بــه عنــوان ماموریــت اصلــی جایگزیــن ماموریت
ســنتی شــود .بــا توجه بــه اینکــه وظیفــه ی دوم مســتلزم
بســتر ســازی توســط عوامــل خــارج از دانشــگاه اســت
(از قبیــل اصــاح زیرســاخت هــا و وضعیــت اقتصــادی،
اجتماعــی ،صنعتــی و ،)...لــذا هــدف اصلــی کــه دســت
یابــی بــه نشــان هــا ســت و نهــاد مســئول آن در کشــور
دانشــگاه هاســت ،پذیــرش دانشــجوی تحصیــات
تکمیلــی بــه ویــژه دکتــری بایــد وســیله ای بــرای دســت
یابــی بــه ایــن اهــداف باشــد .قطعــا پیمــودن شــیب تنــد
نشــان هــا ملــی و بیــن المللــی بــا دانشــجویان دکتــری
کــه ســیال مــی باشــند ،بســیار دشــوار و حتــی شــاید
غیــر ممکــن باشــد ،مگــر اینکــه تغییــر و تحــول اساســی
در ســاختار آموزشــی و پژوهشــی بــه عمــل آیــد تــا
مســیر پیمایــش ایــن قلــه مرتفــع بــا شــیب تنــد تــری که
شــاید بــه روش میــان بــر تشــبیه کــرد بــه عمــل آیــد.
بــه عبــارت دیگــر بجــای صــرف انــرژی بــرای کنــار
گذاشــتن موانــع ،پــرش از آنهــا و یــا جراحــی انقالبــی
مــی باشــد.

چه باید کرد؟
قبــل از پاســخگویی بــه ایــن ســوال بــه ظاهــر ســخت،
ضــروری اســت بــه دو مســئله ی مهــم الــف -آســیب
شناســی ســاختار آموزشــی و پژوهشــی فعلــی در دســت
یابــی بــه ماموریــت دانشــگاه هــا ی امــروزی و ب -تــراز
اســتاندارد نســبت دانشــجو بــه اســتاد در دانشــگاه هــا
اشــاره ای شــود.
آســیب شناســی ســاختار آموزشــی و پژوهشــی فعلــی
در دســت یابــی بــه ماموریــت دانشــگاه هــا ی امــروزی
آیــا ســاختار فعلــی از عهــده و تــوان ماموریــت هــای
امــروزی دانشــگاه هــا بــر مــی آیــد؟ اگــر تــا دیــروز
یکــی از اهــداف ،ماموریــت و وظیفــه ی اصلــی دانشــگاه
هــای کشــور تربیــت نیــروی انســانی متخصــص بــرای
اشــتغال در بخــش هــای مختلــف خصوصــی و دولتــی
بــود ،امــا امــروز بــا توجــه بــه برطــرف شــدن ایــن
مهــم و اشــباع شــده گــی بــازار کار ،ماموریــت ســنتی
دانشــگاه هــا بایــد تغییــر کنــد .بــه طوریکــه دســت یابی
بــه نشــان هــای ملــی و بویــژه بیــن المللــی و تربیــت کار
آفرینانــی کــه نقــش مهــم در تولیــد ثــروت دانــش بنیــان

تــراز اســتاندارد نســبت دانشــجو بــه اســتاد در دانشــگاه
هــا
تــراز اســتاندارد نســبت دانشــجو بــه اســتاد در
دانشــگاه هــا معتبــر دنیــا [ ]18بــه طــور متوســط ۱۰

شکل  -2نسبت دانشجو به استاد در  23دانشگاه دولتی بزرگ []4
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و در  100دانشــگاه شــاخص ایــن نســبت بــه مراتــب
کمتــر از  10مــی باشــد بــه طوریکــه در برخــی
از آنهــا تعــداد اعضــای هیــات علمــی بــا تعــداد
دانشــجویان برابــر و یــا حتــی کمتــر مــی باشــد [.]19
در دانشــگاه هــای شــاخص کشــورمان کــه نســبت
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــه کارشناســی حــدود
 50:50اســت ،اگــر اعضــای هیــات علمــی در چهــار
چــوب ســاعت موظــف کار کننــد و حــق التدریــس
حــذف شــود ایــن نســبت بایــد بــه مراتــب کمتــر از
 ۱۰باشــد ،در صورتیکــه ایــن شــاخص در  23دانشــگاه
دولتــی بــزرگ ،دو رقمــی اســت (شــکل .]4[ )2
بــرای دســت یابــی بــه اســتاندارد نســبت دانشــجو بــه
اســتاد  ،10در دانشــگاه هــای کــه نســبت دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی بــه کارشناســی حــدود 50:50
اســت و اجــرای قوانیــن مصــوب در اســناد بــاال دســتی
(نقشــه جامــع علمــی کشــور) مبنــی بــر افزایــش تعــداد
اعضــای هیــات علمــی تــا ســقف  150هــزار نفــر نســبت
بــه تناســب افزایــش جمعیــت دانشــجویی تــا ســال1404
شمســی ،ضــروری اســت تعــداد اعضــای هیــات
علمــی در بســیاری از دانشــگاه هــای کشــور حداقــل
بــه دو برابــر تعــداد فعلــی افزایــش یابــد و یــا تعــداد
دانشــجویان آنهــا بــه نصــف تقلیــل یابــد .بدیهــی اســت
حتــی آمــار  150هــزار نفــری عضــو هیــات علمــی و بــا
شــاخص نســبت دانشــجو بــه اســتاد  ،20فقــط بــرای
تربیــت ســه میلیــون نفــر دانشــجو کفایــت مــی کنــد.
حــال ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه چــه موانعــی
بــر ســر راه دســت یابــی بــه ایــن اســتاندارد کیفــی
وجــود دارد؟ آیــا دانشــگاه هــا نمــی خواهنــد و یــا
نمــی تواننــد اعضــا هیــات علمــی خــود را بــه دو
برابــر افزایــش دهنــد؟ صرفــه اقتصــادی حــق التدریــس
نســبت بــه اســتخدام کــه هزینــه کــرد آن بــه ازای هــر
ســاعت کار در قالــب حــق التدریــس نســبت بــه موظــف
حــدود  ۱۰بــه  ۱اســت (یعنــی اگــر بــرای یــک واحــد
موظــف یــک عضــو هیــات علمــی تمــام وقــت دویســت
هــزار تومــان پرداخــت شــود ،بــرای یــک واحــد حــق
التدریــس همــان عضــو هیــات علمــی بیســت هــزار
تومــان پرداخــت مــی شــود) ،یکــی از عوامــل اصلــی
اســت کــه دانشــگاه هــا نمــی خواهنــد تعــداد اعضــای
هیــات علمــی را افزایــش دهنــد .زیــرا پرداخــت حــق
التدریــس از نظــر مالــی بســیار بــه صرفــه مــی باشــد.
ســودآور بــودن دانشــگاه هــای غیــر دولتــی هــم در ایــن
راســتا قابــل توضیــح مــی باشــد .البتــه محدودیــت منابــع

مالــی نیــز عامــل دیگــری اســت کــه دانشــگاه هــا نمــی
تواننــد تعــداد اعضــای هیــات علمــی را افزایــش دهنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه بــا حــذف حــق التدریــس ،حقــوق
اعضــا هیــات علمــی تکافــوی هزینــه زندگــی آنهــا را
نمــی دهــد ،لــذا اعضــا هیــات علمــی نیــز تمایلــی بــه
دو برابــر شــدن تعــداد اعضــای هیــات علمــی ندارنــد.
بنابرایــن بــرای دســت یابــی بــه تــراز اســتاندارد نســبت
دانشــجو بــه اســتاد  10در دانشــگاه هــا ،الــف -یکــی
از مهمتریــن اقدامــات حــذف حــق التدریــس اســت کــه
مســتلزم منطقــی شــدن حقــوق اعضــای هیــات علمــی
اســت ،ب -افزایــش بودجــه دانشــگاه هــا بابــت تامیــن
حقــوق و دســتمزد افزایــش اعضــای هیــات علمــی.
حــال فــرض بــر ایــن باشــد کــه دولــت هــا مصمــم
بــه تامیــن منابــع مالــی الزم بــرای برطــرف کــردن ایــن
موانــع باشــند ،در ایــن صــورت بــه چــه میــزان بودجــه
و منابــع مالــی بــرای اجــرای آن نیــاز مــی باشــد؟ بــا
فــرض اینکــه حقــوق هــر عضــو هیــات علمــی بــه طــور
متوســط چهــار میلیــون تومــان در مــاه باشــد ،حقــوق
ســالیانه  75هــزار نفــر ،حــدود  3750میلیــارد تومــان
یــا معــادل یــک میلیــارد دالر خواهــد شــد .بــه عبارتــی
معــادل ســه دهــم درصــد تولیــد ناخالــص ملــی کشــور
و یــا یــک شــصتم خســارت مالــی ناشــی از مهاجــرت
مغزهــا ســت .بــا فــرض اینکــه تعــداد بیــکاران بــا مدرک
دکتــری  15هــزار نفــر باشــد ،بودجــه ســالیانه بــرای
اشــتغال آنهــا بــه یــک پنجــم یعنــی دویســت میلیــون
دالر در ســال و یــا شــش صــدم درصــد تولیــد ناخالــص
ملــی کشــور تقلیــل خواهــد یافــت .البتــه در رشــته هــای
تجربــی ،هزینــه هــا فقــط در حقــوق پرســنلی خالصــه
نمــی شــود و هزینــه هــای جانبــی دیگــری از قبیــل دفتــر
کار حداقــل پنجــاه میلیــون تومــان بــدون احتســاب بهای
زمیــن ،هزینــه ی تامیــن آزمایشــگاه ،تجهیــزات ،مــواد و
وســایل آزمایشــگاهی معــادل دویســت میلیــون تومــان و
اعتبــار پژوهشــی ســالیانه معــادل بیســت میلیــون تومــان
کــه جمعــا بــرای هــر نفــر حــدود  270میلیــون تومــان
خواهــد شــد بــه آن افــزود .بنابرایــن شــاید تامیــن
هزینــه مالــی بابــت حقــوق و دســتمزد  15هــزار نفــر
دکتــرای بیــکار در قالــب عضویــت هیــات علمــی میســر
باشــد ،امــا ســایر هزینــه هــا در رشــته هــای تجربــی
یکــی از مشــکالت و موانــع اصلــی در اشــتغال دانــش
آموختــگان دکتــری در دانشــگاه هــا محســوب مــی شــود
کــه در راهــکار پیشــنهادی تمهیــد الزم بــرای تامیــن آن
اندیشــیده شــده اســت.
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البتــه ســواالت دیگــری نیــز مطــرح اســت کــه چــرا
تعــداد اعضــای هیــات علمــی زیــاد شــود؟ آیــا بهتــر
ایــن نیســت کــه تعــداد دانشــجو کاهــش یابــد؟ بــه
عبــارت دیگــر ایــران چــه نیــازی بــه  4/3میلیــون نفــر
دانشــجو دارد؟ از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه
تربیــت هــر عضــو هیــات علمــی جامــع حــد اقــل 30
ســال زمــان مــی بــرد ،چطــور مــی تــوان در عــرض
چنــد ســال تعــداد اعضــاء علمــی را بــه دو برابــر
افزایــش داد؟ از طــرف دیگــر آیــا ایــران هــم اکنــون
تــوان تربیــت  80000نفــر عضــو هیــات علمــی کیفــی را
دارد؟ آیــا فضــای فیزیکــی و کالبــدی اعــم از آزمایشــگاه
و دفتــر کار بــرای اســتقرار ایــن تعــداد عضــو علمــی
موجــود اســت؟ ارایــه پاســخ مناســب بــه برخــی از ایــن
ســواالت ،مســتلزم انجــام پژوهــش هــای جامــع و کامــل
توســط متخصصــان خبــره مــی باشــد و در ایــن نوشــتار
دو آســیب دانــش بنیــان فــراروی آمــوزش عالــی کشــور
یعنــی بیــکاری دانــش آموختــگان دانشــگاهی بــا تاکیــد
بــر دانــش آموختــگان دکتــری و مهاجــرت مغزهــا کــه
علــل بســیاری از آســیب هــا ی آمــوزش عالــی اســت
مــورد بررســی و راهــکاری بــرای آن ارایــه مــی شــود.
تحــول بنیادیــن در ســاختار آموزشــی و پژوهشــی بــا
رهیافــت سلســله مراتبــی هــرم هیــات علمــی در فعالیــت
هــای آموزشــی و پژوهشــی
ســاختار آموزشــی و پژوهشــی فعلــی دانشــگاه هــا
آمــوزش محــور اســت تــا پژوهــش محــور .چــرا کــه
اوال ســاعات موظــف اکثریــت اعضــای هیــات علمــی
دانشــگاه هــا نــه تنهــا بــا آمــوزش (تدریــس) تکمیــل
و پــر مــی شــود بلکــه بعضــا بیــش از ســقف موظــف،
تدریــس مــی کننــد .بــه طوریکــه هدایــت پایــان نامــه ها
و رســاله هــای دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی اغلــب
مــازاد بــر ســاعت موظــف و بــه صــورت حــق التدریــس
انجــام مــی شــود .اغلــب موضوعــات پایــان نامــه هــا و
رســاله هــای دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بر اســاس
ســلیقه ،عالقــه و امکانــات پزوهشــی محــدود موجــود
تعریــف و انجــام مــی شــود و بــه عبارتــی نوعــی تمریــن
و مشــق پژوهــش اســت تــا دانشــجو روش تعریــف
مســئله و حــل آن را آمــوزش ببینــد و علــم تولیــدی از
ایــن طریــق چنــدان کیفــی نخواهــد بــود .بــاال بــودن
نســبت دانشــجو بــه اســتاد نیــز خــود مویــد ســاختار
آموزشــی اســت تــا پژوهشــی .چــرا کــه در دانشــگاهای

بــا ســاختار پژوهشــی نســبت دانشــجو بــه اســتاد تــک
رقمــی اســت [ .]21 ،20بــه عنــوان مثــال در میــان 600
دانشــگاه بــا بهتریــن نســبت دانشــجو بــه اســتاد ،در
یکصــد دانشــگاه برتــر متوســط نســبت دانشــجو بــه
اســتاد  6/5مــی باشــد .بهتریــن نســبت بــا  0/6مربــوط
بــه دانشــگاه ویسکانســین بــا  1211دانشــجو اســت .در
دانشــگاه جانــز هاپکینــز (رتبــه شــانزدهم جهــان) نســبت
دانشــجو بــه اســتاد  3/5و بــا  15000دانشــجو مــی
باشــد .دانشــگاه داکا در بنــگالدش بــا  62000دانشــجو،
نســبت دانشــجو بــه اســتاد  7مــی باشــد .البتــه اینکــه
تولیــد علــم کشــور (تعــداد مقالــه) در ایــن ســاختار
قابــل توجــه اســت بســیار ارزنــده و ســتودنی اســت،
امــا تولیــد مقالــه دال برتولیــد علــم بــا کیفیــت نیســت.
در ســاختار پژوهــش محــور ،پژوهــش متقاضــی محــور
اســت و هزینــه هــای آن توســط متقاضــی یعنــی جامعــه
و صنعــت تامیــن مــی شــود .در ایــن ســاختار هــدف از
پژوهــش تربیــت دانشــجو نیســت بلکــه دانشــجو وســیله
ای بــرای انجــام پژوهــش هــای بــزرگ و هدفمنــد اســت.
نســبت دانشــجو بــه اســتاد در ســاختار هــای پژوهــش
محــور تــک رقمــی اســت .بدیهــی اســت تولیــد علــم
بــا کیفیــت و دســت یابــی بــه نشــان هــای ملــی و
بیــن المللــی در چنیــن ســاختاری کــه دانشــگاها در آن
ســاختار پژوهــش محــور دارنــد نمــود پیــدا مــی کنــد.
گرچــه آمــوزش عالــی در کشــور مــا فراینــد پیمــودن
نســل دانشــگاه هــا [ ]4،5را در شــکل و عنــوان بــه
صــورت جهشــی نــه سلســله مراتبــی از دانشــگاه هــای
نســل اول (بــا ماموریــت آموزشــی ،تربیــت نیــروی
انســانی و صــدور مــدرک تحصیلــی وزارت علــوم
و آمــوزش عالــی ســال  1346یــا وزارت فرهنــک و
آمــوزش عالــی  )1357بــه دانشــگاه هــای نســل ســوم
(بــا ماموریــت آمــوزش و تولیــد علــم و فنــاوری وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ســال  )1379بــا تغییــر نــام
وشــکل پیــدا کــرده اســت ،امــا در متــن و محتــوی
در حــال انتقــال از نســل اول بــه دوم (ضمــن توجــه
بــه آمــوزش تاکیــد بــر پژوهــش) مــی باشــد .لــذا در
مقطــع زمانــی کنونــی ،بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس
ماموریــت ســنتی دانشــگاه هــا (نســل اولــی) بــازار کار
اشــباع از دانــش آموختــگان دانشــگاهی اســت ،شــرایط
اقتضــا مــی کنــد بــا اســتفاده از فرصــت بــه دســت آمده
بــا تمهیداتــی بــا تحــول اساســی در ســاختار آموزشــی
و پژوهشــی حداقــل در دانشــگاه هــای شــاخص کشــور،
آنهــا را بــه ســمت و ســوی دانشــگاهای پژوهــش محــور
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و ماموریــت گــرا در عرصــه پژوهــش و فنــاوری ســوق
داد .بدیهــی اســت تــا دگردیســی نســل اول بــه نســل
دوم دانشــگاه هــا کامــل نشــود ،بــه عبارتــی از مرحلــه
پژوهــش بــرای پژوهــش و یــا از مشــق پژوهــش بــه
پژوهــش کیفــی کــه در آن تولیــد علــم کیفــی نهادینــه
شــود تبدیــل نشــود رفتــن بــه نســل ســوم شــعاری بیــش
نخواهــد بــود .البتــه دســت یابــی بــه دانشــگاه هــای
نســل دوم و ســوم مســتلزم ملزوماتــی از قبیــل افزایــش
بودجــه پژوهشــی حداقــل بــه ســه درصــد از تولیــد
ناخالــص ملــی ،ارتقــای نســبت دانشــجو بــه اســتاد بــه
تــک رقمــی ،تحــول در ســاختار اقتصــادی ،تجــاری و
صنعتــی کشــور و رعایــت قانــون مالکیــت معنــوی مــی
باشــد.
در ساختارآموزشــی و پژوهشــی پیشــنهادی ،فعالیــت های
آموزشــی بویــژه پژوهشــی بــه صورتــی گروهــی و تیمــی
اســت .در راس هــرم یــک یــا چنــد اســتاد برجســته و
پیشکســوت قــرار دارد کــه بــه ترتیــب بــا دانشــیاران،
اســتادیاران و محققــان پســا دکتــری ،و دانشــجویان
دکتــری و ارشــد بــه صــورت سلســله مراتبــی در ارتبــاط
اســت.
در رهیافــت سلســله مراتبــی هــرم هیــات علمــی در
فعالیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی نیــازی بــه هزینــه
هــای اضافــی از قبیــل احــداث آزمایشــگاه هــا و
تجهیــز آنهــا و یــا اختصــاص اعتبــار پژوهشــی بــرای
هرعضــو هیــات علمــی کــه بالــغ بــر  270میلیــون تومــان
تخمیــن زده مــی شــود نمــی باشــد .چــرا کــه اغلــب
ایــن امکانــات درآزمایشــگاه هــای اســتادان پیشکســوت
موفــق و بــا تجربــه در پژوهــش فراهــم اســت .لــذا بــا
اجــرای طــرح پیشــنهادی ،بــار مالــی بــرای اجــرای
قانــون اســناد بــاال دســتی نقشــه جامــع علمــی کشــور
مبنــی بــر افزایــش تعــداد اعضــای هیــات علمــی
دانشــگاه هــا تــا دو برابــر ظرفیــت فعلــی و دســت یابــی
بــه تــراز اســتاندارد در  23دانشــگاه شــاخص دولتــی بــه
شــدت کاهــش مــی یابــد .بــه طوریکــه اشــتغال حــدود
 15هــزار نفــر دانــش آموختــه دکتــرای بیــکار ،صرفــا بــا
تامیــن هزینــه مالــی مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد آنهــا
کــه کمتــر از شــش صــدم درصــد تولیــد ناخالــص ملــی
اســت در قالــب عضویــت هیــات علمــی در دانشــگاه هــا
فراهــم مــی شــود.
عــاو بــر ایــن ،طــرح پیشــنهادی رهیافــت سلســله
مراتبــی هــرم هیــات علمــی در فعالیــت هــای آموزشــی و
پژوهشــی از امتیــازات فــراوان دیگــری برخــوردار اســت

که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:
 ارتقــای کیفــی پژوهــش و دســت یابــی بــه نشــان هایبیــن المللــی کــه مســتلزم کار تیمــی اســت و نهادینــه
شــدن تجربیــات پیشکســوتان و پیشــگامان عرصــه ی
پژوهــش .بدیهــی اســت بــا پژوهــش دانشــجویی و
دانشــجوی ســیال کــه پــس از کســب تجربــه و مهــارت
در انجــام پایــان نامــه و رســاله ،از محیــط دانشــگاهی
کنــده و در مــکان دیگــری اگــر فرصــت کاری فراهــم
باشــد مشــغول بــه کار مــی شــوند امــکان پذیــر نمــی
باشــد.
 حرکــت از ســاختار آمــوزش محــور فعلــی بــهســاختار پژوهــش محــور بــا بهبــود نســبت دانشــجو بــه
اســتاد بــه تــک رقمــی در دانشــگاهای شــاخص
 نهادینــه شــدن فرهنــگ همگرایــی در پژوهــش درمقابــل فرهنــگ واگرایــی فعلــی
 هــم افزایــی اســتادان صاحــب ســبک و مجــرب بــااســتادان جــوان پــر انــرژی و تالشــگر
 فرهنــگ ســازی و ترویــج پژوهــش هــای گروهــی وتیمــی ،زیــرا کارهــای بــزرگ همیشــه از کار گروهــی بــر
آمــده اســت.
 ایجاد انگیزه در میان دانش آموختگان اشــتغال دانــش آموختــگان دکتــری کیفــی گامــی نــهتنهــا در جهــت ممانعــت از مهاجــرت آنهــا خواهــد بــود،
بلکــه منجــر بــه تشــویق مهاجــرت معکــوس نیــز مــی
شــود ،تحقــق ایــن هــدف از خســارت  60میلیــارد دالری
مهاجــرت نخبــگان ممانعــت بــه عمــل مــی آورد.
 اشــتغال دانــش آموختــگان دکتــرای کیفــی و حــلمعضــل بیــکاری آن هــا
 اســتفاده بهینــه و موثــر از امکانــات و تجهیــزاتپژوهشــی و تجربــه گــران بهــای اســاتید شــاخص
و پیشکســوت .نظــام فعالیــت هــای هرمــی بــرای
کشــور هائــی کــه منابــع مالــی محــدود دارنــد شــاید
کارآمدتریــن و اقتصــادی تریــن شــیوه باشــد.
ریشــه کنــی اصولــی خریــد و فــروش مقالــه ،پایــاننامــه و رســاله نویســی نیابتــی
 راهبــرد مبتنــی بــر همگرایــی و هــم افزایــی ظرفیــتهــا در جهــت افزایــش قــدرت و تــوان علمــی کشــور و
اســتفاده بهینــه از امکانــات و منابــع مالــی محدود کشــور
مــی باشــد ،و کامــا بــر عکــس اغلــب سیاســت هــای
واگرایــی در آمــوزش عالــی کشــور مــی باشــد .بــه
عنــوان مثــال تبدیــل آمــوزش عالی کشــور بــه دو وزارت
خانــه ی علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و وزارت بهداشــت،
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درمــان و پزشــکی و یــا تبدیــل دانشــکده علــوم بــه
چندیــن دانشــکده فیزیــک ،شــیمی و ...یــا تبدیــل هــر
یــک از رشــته هــای آموزشــی بــه چندیــن گــروه کــه
ذاتــا بایــد در کنــار هــم باشــند و در حــال حاضــر فاقــد
تعامــل علمــی انــد و بالطبــع هزینــه هــای مالــی فراوانــی
را نیــز بــه کشــور تحمیــل کــرده اســت مــی باشــد.
نتیجه گیری
در ایــن نوشــتار دو آســیب دانــش بنیــان فــراروی
آمــوزش عالــی کشــور یعنــی بیــکاری دانــش آموختــگان
دکتــری و مهاجــرت مغزهــا یــا مهاجــرت ژنهــای برتــر
[ ]6ضمــن تحمیــل خســارتهای اقتصــادی و مالــی مــی
توانــد تهدیــدی بــرای منافــع ملــی بــه شــمار آیــد مــورد
بررســی قــرار گرفــت .بــا ریشــه یابــی بیــکاری دانــش
آموختــگان دانشــگاهی و مهاجــرت مغزهــا تــاش شــد
راهــکاری بــرای تبدیــل ایــن تهدیــد هــا بــه فرصــت
هــا در قالــب اشــتغال دانــش آموختــگان دکتــری
کــه بــه ازای هــر یــک بیــش از یــک میلیــون دالر از
منابــع ملــی هزینــه مــی شــود و مهاجــرت مغزهــا کــه
بدلیــل فراهــم نبــودن بســتر اشــتغال و پژوهــش ده هــا
میلیــارد دالر بــه کشــور خســارت مالــی تحمیــل مــی
کنــد ارائــه شــود .رهیافــت پیشــنهادی کــه مبتنــی بــر
تحــول در ســاختار آموزشــی و پژوهشــی اســت عبــارت
اســت از "سلســله مراتبــی کــردن هــرم هیــات علمــی
در فعالیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه هــا
کــه بــه صــورت نمونــه (پایلــوت) در یــک یــا چنــد
دانشــگاه شــاخص پیشــنهاد مــی شــود اجــرا شــود
و در صــورت موفقیــت آمیــز بــودن و بــا بــر طــرف
کــردن اشــکاالت احتمالــی در ســطح کشــور اجرایــی
شــود .البتــه پیــش شــرط اجــرای موفقیــت آمیــز ایــن
طــرح حــذف حــق التدریــس بــا منطقــی کــردن حقــوق
اعضــای هیــات علمــی مــی باشــد .از امتیــازات شــاخص
طــرح پیشــنهادی مــی تــوان به اســتاندارد ســازی نســبت
دانشــجو بــه اســتاد ،صرفه جویــی در هزینــه ها ،اســتفاده
بهینــه از امکانــات و تجهیــزات پژوهشــی ،نهادینــه شــدن
پژوهــش هــای جمعــی ،کرســی هــای نظریــه پــردازی
و توانمنــد ســازی دانشــگاه هــا در پیمــودن شــیب تنــد
دســت یابــی بــه نشــانهای بــزرگ ملــی و فراملــی در
حــوزه هــای علــم ،فنــاوری و تبدیــل تهدیــد ناشــی از
بیــکاری دانــش آموختــگان دکتــری و مهاجــرت مغزهــا
بــه فرصــت اشــاره نمــود.

تقدیر و تشکر
ازاســتادان محتــرم آقایــان دکتــر موســوی موحــدی از
دانشــگاه تهــران و دکتــر زلفــی گل از دانشــگاه همــدان
کــه حوصلــه بــه خــرج دادنــد پیشــنویس مقالــه را بــه
دقــت مطالعــه کردنــد و پیشــنهادات ارزنــده ای در جهت
ارتقــای کیفــی آن ارایــه فرمودنــد کمــال تشــکر را دارم.
همچنیــن از خانــم شــبنم شــعبانی کــه در امــور تایــپ و
نــرم افــزاری کمــک کردنــد تشــکر مــی کنــم.
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منابع و مأخذ
[ ]1شمســی پــور ،مجتبــی (« .)1395رئیــس انجمــن شــیمی
ایــران :بــه مدیریــت علــم و فنــاوری در کشــور توجــه شــود».
خبــر نامــه فرهنگســتان علــوم ،شــماره .57
[ ]2کوشــا ،کیــوان ،وهمــکاران (« .)1393تاثیــر مهاجــران
پژوهشــگر ایرانــی بــر تولیــد علــم مهندســی کشــور کانــادا».
مجلــه نشــاء علــم ،فصلنامــه علمــی پژوهشــی ،شــماره دوم،
خــرداد مــاه ،ص  101-105و منابــع ذکــر شــده در آن.
[ ]3شــاخصهاي بــازار کار در ایــران ســالهاي،1384-1391
ریاســت جمهــوري ،معاونــت برنامــه ریــزي و نظــارت

راهبــردي ،مرکــز آمــار ایــران؛ دفتــر جمعیــت ،نیــروي کار و
سرشــماري .تهــران .1392
[ ]4شــعبانی ،احمــد و داوری اردکانــی ،نــگار (.)1390
«دانــش ،دانشــگاه و توســعه :کنکاشــی در مســائل آمــوزش
عالــی» .انتشــارات دانشــگاه شــهید بهشــتی.
[5]- Wissema, J.G. “Towards the Third Generation University” Ed)ward Elgar Pub (2009
[ ]6زلفــی گل ،محمدعلــی (« .)1383مهاجــرت ژن هــا» .مجلــه
رهیافــت ،فصلنامــه علمــی پژوهشــی ،شــماره  ،34ص .22-13
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الزامات زندگی شغلی دانشگران

الزامات زندگی شغلی دانشگران جوان فناور
سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی

*

چکیده
پژوهشهــا نشــان میدهــد بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت جوانــان جویــای کار دانشــگاهی و
معضــل بیــکاری آنــان ،توجــه بــه کارآفرینــی میتوانــد یکــی از راهکارهــای مناســب ایــن حــوزه
باشــد .امــا از طرفــی ،شــرایط جامعــه و بــازار کار کنونــی ،الزامــات خــاص خــود را دارد .توســعهی
جهــان آینــده ،مبتنــی بــر اقتصــاد دانشمحــور بــه زودی فراگیــر شــده و شــکل جدیــدی از رفتارهــای
مــدرن اقتصــادی را در جامعــه بشــری بــه وجــود مــیآورد .بــه عبارتــی دگرگونــی در اقتصــاد،
جهانــی شــدن ،تنــوع داخلــی و تکنولــوژی؛ نیازهــای جدیــدی بــرای ســازمان ایجــاد کردهانــد و
ایــن نیازهــای جدیــد بــرای ســازمان ،در برخــی جهــات کامــا خــاق بــوده و ســازمان را بــه جلــو
پیــش میبرنــد و گاهــی هــم مضــر و نابودکننــده میشــوند ،هــر چنــد بهنظــر میرســد اکثــر ایــن
چالشهــا اگــر بــه خوبــی مدیریــت شــوند ،فرصتهــای زیــادی را نیــز بــرای منابــع انســانی و
ســازمان ایجــادکننــد .در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــا توجــه بــه ســرعت تغییــرات و شــتاب
فنــاوری در عصــر جدیــد و بــه کمــک منابــع کتابخانــهای و تحلیــل نظــرات خبــرگان ،الزامــات
زندگــی شــغلی دانشــگران جــوان فنــاوری در ایــن دهــه معرفــی شــوند .نتیجــه پژوهــش تحــت
عنــوان ابزارهــای شایســتگیهای مدیــران آینــده در ســه بخــش دانشهــای کلیــدی ،نگرشهــای
کلیــدی و مهارتهــای کلیــدی بیــان میشــود کــه ایــن افــراد بایــد ضمــن کســب دانشهــا و
معلومــات مشــخص شــده ،تــاش نماینــد نگــرش خــود را بــه نگرشهــای مــورد نظــر نزدیــک
کــرده و بــرای ایــن مهــم ،مهارتهــای مرتبــط را نیــز کســب نماینــد.
واژگان کلیدی :الزامات ،زندگی شغلی ،منابع انسانی ،فناوری ،شایستگی.

* عهده دار مکاتبات ،كارشناس ارشد مديريت اجرايی ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران .تلفن،09369196052 :
پست الکرتونیکیAmirhosseintayebi69@yahoo.com :
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الزامات زندگی شغلی دانشگران
ابزار شایستگیهای دانشگران جوان فناور

مقدمه
توســعهی جهــان آینــده ،مبتنــی بــر اقتصــاد دانشمحــور
بــه زودی فراگیــر شــده و شــکل جدیــدی از رفتارهــای
مــدرن اقتصــادی را در جامعــه بشــری بــه وجــود
مــیآورد [ .]1از طرفــی ،ورود بــه دنیــاي کســب و کار
در عصــر حاضــر کــه جهــان وارد دورهاي از فرصتهــا
و چالشهــاي بــزرگ شــده اســت ،نیــاز بــه دانــش،
مهــارت و ویژگیهــاي خــاص دارد [ .]2در هــزاره
جدیــد عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت و خوشــبختی افــراد،
ســازمانها و ملتهــا بــه ســرعت در حــال تغییــر
اســت و در چنیــن دورهاي موفقیــت ،بــه برخــورداري از
آخریــن دانــش و توانایــی بکارگیــري آن بــه شــیوهاي
نوآورانــه و موثــر بســتگی دارد .دیگــر شــرایط پایــدار
بــراي دنیــاي کســب و کار وجــود نخواهــد داشــت ،لــذا
الزم اســت افــراد در طــول تحصیــات بــراي انتخــاب
زندگــی شــغلی و مقابلــه بــا بحرانهــا و چالشهــا
آمــاده شــوند [.]3
زندگی شغلی
تاکنــون مــردم دنیــا چهــار نــوع زندگــی شــغلی را
تجربــه کردهانــد کــه عبارتنــد از [ :]4اســتخدام،
خوداشــتغالی ،کارآفرینــی و کار آزاد .همچنیــن انــواع
مبانــی نظــري بــازار کار و روابــط کار متناســب بــا نــوع
نگــرش «ضــرورت عــدم مداخلــه»« ،مداخلــه اقتضایــی»
و «مداخلــه کامــل دولــت» در شــکل ،1بــه تفکیــک
اشــاره شــده اســت.
صرفنظــر از مطالــب بــاال ،بــازار كار همــواره در
پــي تحــوالت بــازار كاال و خدمــات ،چرخــه زندگــي
اقتصــادي و نحــوه زيســتي جامعــه يــا فضــاي عمومــي
يــك كشــور ،دگرگونيهــاي زيــادي پيــدا ميكنــد [.]6
شــكلگيري مشــاغل دانــش از موضوعــات كليــدي
بــراي فهــم تحــوالت بــازار كار كشــورها اســت [.]7
بــازار كار جدیــد ،مكانيســمي اســت كــه دانــش جديــد
از بخــش دانــش (مجموعــه دانشــكاران و نهادهــاي
آموزشــي و تحقيقاتــي كــه انــواع دانــش جديــد را توليد،
توزيــع ،تبديــل و اشــاعه ميدهنــد) بــه فعاليــت مبتنــي
بــر دانــش (صنايعــي كــه اســاس كاال ،خدمــات و فراينــد
آنهــا دانــش اســت) جريــان مييابــد [.]8

نتایــج پژوهــش داخلــی اخیــرا نشــان میدهــد کــه
حــدود  59 %مخترعــان جــوان کشــور بــا اطمینــان خوبی
بــرای آینــده شــغلی خــود برنامهریــزی دارنــد و از انــواع
زندگــی شــغلی؛ حــدود  6 %کار آزاد 11% ،اســتخدام،
 14%خوداشــتغالی و  69%کارآفرینــی را انتخــاب شــغلی
خــود میداننــد [ .]9یعنــی بهطــور کلــی حــدود 83%
آنــان عالقهمنــد بــه کارآفرینــی شــخصی و راهانــدازی
واحــد تولیــدی محصــول اختــراع خــود هســتند تــا
دیگــر انــواع زندگــی شــغلی ،کــه نشــان دهنــده میــل
بــاالی مخترعــان بــه ایجــاد کســب و کار و کارافرینــی
در کنــار دیگــران اســت .همچنیــن دیگــر تحقیقــات نیــز
نتیجــه بــاال را تاییــد مینماینــد [.]12-10
پــس بــه نظــر میرســد مســیر شــغلی عمــده اغلــب
دانشــگران ،مدیریــت خــود ایــن افــراد بــر کســب
وکارهــای متعلــق بــه خــود اســت .امــا در کنــار توجــه
بــه ایــن نتایــج ،بایــد دقــت داشــت کــه بــا توجــه بــه
بــه اهمیــت مبحــث آینــده فنــاوری و عملکــرد مدیــران
شایســته ایــن حــوزه کــه در واقــع میتواننــد همــان
دانشــگران جــوان کنونــی فعــال در حــوزه کارآفرینــی
باشــند ،الزم اســت مطالــب زیــر نیــز مــورد عنایــت
قــرار گیــرد .بهنظــر میرســد تــا ســال  2020وضعیــت
کســبوکارها دچــار تغییــرات زیــادی خواهــد شــد
[.]13
بــه عبارتــی ،فنــاوری و همچنیــن مدیریــت اســتعداد
بــه عنــوان دو محــرک اولیــه تغییــر در قــرن  21معرفــی
شــدهاند [ ،]14کــه در ایــن میــان ،حــوزه مدیریــت
منابــع انســانی نیــز هماننــد حوزههــای دیگــر ،فشــارهای
زیــادی را بــرای تغییــر ،تجربــه میکنــد .دگرگونــی در
اقتصــاد ،جهانــی شــدن ،تنــوع داخلــی و تکنولــوژی؛
نیازهــای جدیــدی بــرای ســازمان ایجــاد کردهانــد
[ .]15ایــن نیازهــای جدیــد بــرای ســازمان ،در برخــی
جهــات کامــا خــاق بــوده و ســازمان را بــه جلــو پیــش
میبرنــد و گاهــی هــم مضــر و نابودکننــده میشــوند،
هــر چنــد بهنظــر میرســد اکثــر ایــن چالشهــا اگــر
بــه خوبــی مدیریــت شــوند ،فرصتهــای زیــادی را نیــز
بــرای منابــع انســانی و ســازمان ایجــادکننــد .شــکل،2
عوامــل اثرگــذار بــر آینــده منابــع انســانی دانشــگر را
نشــان میدهــد.
در تشــریح مــدل بــاال ،بایــد گفــت بــه نظــر میرســد دو
موضــوع جهانــی شــدن و تنــوع ،موضوعــات مبهمتــری
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هســتند .اگــر چــه بیشــتر محققــان توافــق دارنــد کــه
عوامــل موثــر بــر شــیوههای منابــع انســانی در محیطهــای
جهانــی متفــاوت اســت ،امــا مهمتریــن متغیرهــای
موثــر بــر منابــع انســانی در  3دســته متغیرهــای متنــی
(نظــام فرهنگــی جامعــه) ،متغیرهــای شــرکت خــاص
(نــوع صنایــع کاری) و متغیــر موقعیتــی (شــیوه خــاص
تصمیمگیریهــا) قــرار گرفتــه اســت .در ایــن میــان،
ســهم فرهنــگ هــر جامعــه بســیار پررنــگ بــوده و
همیــن عامــل خــود ســبب ایجــاد تفــاوت در منابــع
انســانی و ارزشهــای فرهنگــی متفــاوت افــراد میشــود
و بهطــور غیرمســتقیم نیــز بــر تنــوع کــه بــه اختــاف
ســنی و تنــوع ســایق فرهنگــی اشــاره دارد ،میافزایــد.
همچنیــن در گزارشــی کــه مجلــه اکونومیســت در ســال

 2016براســاس مصاحبــه بــا  600مدیــر بینالمللــی
بــا عنــوان «عامــل تغییــر آینــده ،اختــال فنــاوری در
کســبوکار» ارائــه کــرده اســت ،رئــوس چشــمانداز
زیــر بــرای آینــده بــه تصویــر کشــیده شــده اســت [:]16
انتظــار مــیرود بــا توجــه بــه ســرعت تغییــرات و
پیچیدگیهــای روزافــزون ،بســیاری از صنایع و شــرکتها
بهویــژه در حوزههــای فرهنگــی (رســانه و ســرگرمی)،
خدمــات مالــی و ارتباطــات ادغــام شــوند و اطالعــات و
دادههــای حجیــم تبدیــل بــه کسـبوکار جدیــدی خواهد
شــد .در ادامــه ،برخــی ابزارهــای شایســتگیهای مدیــران
آینــده در ســه بخــش دانشهــای کلیــدی ،نگرشهــای
کلیــدی و مهارتهــای کلیــدی ارائــه شــده اســت.

شکل -1انواع مبانی نظری بازار کار و روابط کار []15

شکل -2مدل گرافیکی عوامل اثرگذار بر آینده منابع انسانی دانشگر []15
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• دانشهای کلیدی
 فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ( : )ICTتســلطبــه رســانههای اجتماعــی ،تجــارت بــا تلفــن همــراه،
دادههــای فــراوان و مدیریــت امنیــت اطالعــات.
 مدیریــت مالــی :دانــش نظــری و عملــی مدیریــت مالی،آشــنایی مدلهــا و طرحهــای مختلــف کسـبوکار.
 اســتراتژی :آگاهــی از دانــش مدلهــای اســتراتژی وکســبوکار ،همــراه بــا مســئولیت جاریســازی آن.
 بازاریابــی :بــا رویکــرد ایجــاد شــراکت بــا مشــتریانو تســلط بــه دانــش بازاریابــی بــا رویکردهــای ایجــاد
ارزش بــرای ذینفعــان.
 هوشــیاری جهانــی :نگرشــی وســیعتر ،آگاهــی ازتحــوالت بینالمللــی ،شــیوههای متفــاوت انجــام کار،
توجــه بــه جنبههــای فرهنگــی.
 دانــش ســازماندهی :توانایــی ســازماندهی انعطافپذیــرو کارآمــد بــا رویکردهایــی ماننــد برونســپاری و
شبکهســازی.
• نگرشهای کلیدی
 کارآفرینی در سبک مدیریتی هدایت کارکنان آگاهی از تفاوت نسلها توسعه پایدار• مهارتهای کلیدی
 خودآگاهــی و توانایــی غربالگــری و انتخــاباطالعــات
 داشتن چشماندازی جامع توانایــی در تصمیمگیــری بــا در نظــر گرفتــنچشــماندازهای ســازمان
 مهــارت شبکهســازی و انجــام کار مشــارکتی درســطح عالــی
 مهارت مذاکره و شنیدن موثر -توانایــی جلــب اعتمــاد و ارتباط با فرهنگهــای مختلف

 پشتکار و جدی بودن در کار خالقیت و نوآوری واقعینتیجهگیری
دانشــگران جــوان فنــاور کــه بــه نوعــی متمایــل بــه
مدیریــت کســب و کار کارآفرینانــه خــود هســتند بایــد
بــه فنــاوری و همچنیــن مدیریــت اســتعداد ،توجــه
بیشــتری نمــوده و خــود را بــرای آن آمــاده نماینــد.
لــذا ایــن مدیــران بایــد ضمــن کســب دانشهــا و
معلومــات مشــخص شــده ،تــاش نماینــد نگــرش خــود
را بــه نگرشهــای مــورد نظــر نزدیــک کــرده و بــرای
ایــن مهــم ،مهارتهــای مرتبــط را نیــز کســب نماینــد.
حــال شــاید ایــن ســوال پیــش آیــد کــه چگونــه از
ایــن شایســتگیها اســتفاده میشــود؟ در جــواب
بایــد گفــت؛ آگاهــی از شایســتگیها در مجموعــه
مــوارد زیــر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد:
 -1توســعه مدیــران :ارزیابــی و اندازهگیــری شایســتگی
مدیــران میتوانــد منجــر بــه ایجــاد برنامههــای توســعه
بــرای ایــن افــراد در ســازمان شــود و اجــرای ایــن
برنامههــای توســعهای بــه بهبــود عملکــرد ســازمانی
منجــر میشــود.
 -2برنامهریــزی کارراه شــغلی :ارزیابــی شایســتگی
بهطــور ویــژه بــرای شناســایی مدیــران و افــراد بــا
پتانســیل باالتــر جهــت تصــدی مشــاغل کلیدیتــر
ســازمان مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
 -3ارزیابــی عملکــرد مدیــران :شایســتگیها معمــوال
معیــار مناســبی بــرای ارزیابــی عملکــرد اســت .بــا
اســتفاده از تدویــن شایســتگیها میتــوان اســتانداردهای
عملکــرد را تعییــن کــرد.
بایــد امیــدوار بــود کــه شایســتگیها تبدیــل بــه زبــان
مشــترکی بــرای عملکــرد بــاال و تعالــی در ســازمانهای
آینــده شــوند و احتمــاال ،تنهــا راه پاســخگویی بــه
چالشهــای پیــش رو ،تــاش مســتمر بــرای احــراز
شایســتگیها و آمادهســازی ســازمانها باشــد.
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بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم
زهرا ذوالمجد حقیقی ،عطیه قاسمی ،عاطفه پورسلیمان ،ارسالن آقایی و
*
علی اکبر صبوری

چکیده
عواملــی چــون طراحــی ضعیــف آزمایــش هــا ،تجزیــه وتحلیــل اشــتباه نتایــج و بحــث هــای ضعیــف
باعــث رواج انتشــار داده هــای تکرارناپذیــر و یافتــه هــای پرخطــا ،در ســال هــای اخیــر شــدهاند.
در مقالــه حاضــر ،انــواع مختلــف خطاهــا و نقــش آنهــا در شــیوع انتشــار داده هــای اشــتباه مــورد
بحــث قــرار گرفتــه انــد .دلیــل اصلــی پیدایــش یافتــه هــای خطــا ،تمایــل زیــاد بــرای انتشــار داده
هــای مطلــوب و کنارگذاشــتن داده هایــی اســت کــه بــه راحتــی قابــل توجیــه نیســتند .از طــرف
دیگــر بســیاری از پژوهشــگران ممکــن اســت بــر اثــر ضعــف دانــش مرتکــب خطــا شــوند کــه ایــن
مــوارد نیــز تنهــا در ســایه آمــوزش و تغییــرات اساســی فرهنــگ علــم ،قابــل اجتنــاب هســتند .یکــی
دیگــر از مــواردی کــه در ایــن زمینــه نیازمنــد تغییــر اســت ،شــیوه ارزشــیابی پیشــرفت و توســعه
یافتــه گــی علمــی مبتــی بــر کمیتگرایــی ،بــدون توجــه بــه ارزیابــی کیفیــت و علیرغــم نداشــتن
بســترها و امکانــات تحقیــق ،فشــار زیــادی را بــه گــروه هــای تحقیقاتــی تحمیــل مــی کنــد .در مطالعه
حاضــر مســائلی از ایــن دســت ،بررســی شــده و شــیوه هایــی بــرای بهبــود وضعیــت کنونــی پیشــنهاد
گردیــده اســت.
واژگان کلیدی :فرهنگ علم ،تکرارپذیری ،خطای آزمایش ،مقاله تحقیقی.

* عهده دار مکاتبات ،استاد ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تلفن ،66956984 :دورنگار،66404680 :
پست الکترونیکیsaboury@ut.ac.ir :
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مقدمه
در مــاه آگوســت ســال  ٢٠٠۵میــادی پایــگاه الکترونیکی
نشــریه پزشــکی کتابخانــه عمومــی علــم 1مقالــه ای
تحــت عنــوان «چــرا اغلــب یافتــه هــای پژوهشــیِ منتشــر
شــده نادرســت هســتند؟» [ ]۱منتشــر کــرد کــه فــورا ً
مــورد اقبــال و توجــه بســیاری از پژوهشــگران در رشــته
هــای مختلــف قــرار گرفــت .در ایــن گــزارش عوامــل
گوناگــون ،از انــدازه جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه تــا
میــزان پشــتوانه مالــی گــروه پژوهشــی کــه باعــث شــیوع
و انتشــار «یافتــه هــای نادرســت» مــی شــوند ،مــورد
بحــث و بررســی قــرار گرفتــه بودنــد.
پرداختــن بــه ایــن موضــوع از ایــن لحــاظ ضــروری
اســت کــه متاسـ ّفانه تعــداد مقــاالت حــاوی یافتــه هــای
علمــی تکــرار ناپذیــر رو بــه افزایــش اســت .تکــرار
ِ
ـوآوری یــک یافتــه پژوهشــی موجــب پذیرش
پذیــری و نـ
آن در جامعــه علمــی مــی شــود ،امــا ازآنجایــی کــه در
مرحلــه داوری و بازبینــی دســت آورد هــای پژوهشــی،
بیشــتر نــوآوری مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد ،بســیاری
از دســت آوردهایــی کــه در قالــب مقــاالت انتشــار
می-یابنــد ،در مرحلــه عملیاتــی شــدن بــا شکســت
مواجــه شــده و یــا بــه عبــارت ســاده تــر در عمــل
تکــرار ناپذیرنــد.
بــی شــک یکــی از دالیــل تکرارناپذیــری نتایــج منتشــر
شــده وجــود خطــا در طراحــی ،انجــام آزمایــش ،تحلیــل
و یــا ارائــه نتایــج آزمایــش هاســت ،خطاهایــی کــه بــه
مراتــب از فهرســت یــاد شــده در گــزارش مذکــور []۱
بیشــتر هســتند .خطاها انــواع گوناگونــی دارنــد و در مقاله
حاضــر بــه طــور کلــی بــه ســه دســته :خطــای عمــدی،
خطــای غیــر عمــدی و خطــای ناخــودآگاه دســته بنــدی
شــده انــد .منظــور از خطــای عمــدی کلیــه رفتارهــای
ارادی اســت کــه منجــر بــه انتشــار نتایــج ناقــص و
یــا نادرســت مــی گردنــد ،بــرای مثــال ممکــن اســت
پژوهشــگران بــه هنــگام ارائــه گــزارش یــک ســنجش
تنهــا بــه ذکــر نتایجــی کــه بــه اثبــات نظریــه شــان
ـج بــه
کمــک مــی کننــد ،بســنده کننــد و از گــزارش نتایـ ِ
اصطــاح «ناجــور» خــودداری نماینــد .اینموضــوع یکــی
از مهمتریــن عواملــی اســت کــه باعــث تکرارناپذیــری
نتایــج مــی شــود .دســته دومِ خطاهــا عمــدی نیســتند

ولــی بدلیــل بــی دقتــی و یــا ناآگاهــی ایجــاد مــی
شــوند .ماننــد وقتــی کــه نتایــج یــک ســنجش بدلیــل
خطــای سیســتمی دســتگاهی نادرســت اســت ولــی
پژوهشــگر بدلیــل عــدم تســلط بــه دانــش مــورد نظــر،
نتایــج نادرســت را
متوجــه ایــن نکتــه نمــی شــود و
ِ
تفســیر نمــوده و منتشــر مــی کنــد .خطاهایــی از ایــن
دســت هرچنــد عمــدی و غیرصادقانــه نیســتند ،ولــی
لطمــه زیــادی بــه گــزارش هــای علمــی وارد مــی کننــد
و باعــث ایجــاد نتایــج تکرارناپذیــر مــی شــوند .دســته
ســومِ خطاهــا ناخــودآگاه هســتند و ریشــه در ســوگیری
هــای ذهنــی و خطاهــای شــناختی دارنــد ،ماننــد زمانــی
کــه پژوهشــگر بدلیــل داشــتن یــک زمینــه ذهنــی قبلــی
پاســخ هــا را پیــش بینــی مــی نمایــد و لــذا قــادر بــه
مشــاهده و تفسیردرســت نتایــج آزمایــش نبــوده و نــکات
تــازه و گاه بســیار مه ّمــی را نادیــده مــی گیــرد .نقــش
ایــن خطــا نیــز در شــیوع نتایــج تکرارناپذیــر کــم نیســت
و اگرچــه تشــخیص آن ،بدلیــل ناآگاهانــه بــودن ،دشــوار
اســت ولــی بایــد شناســایی شــده و برطــرف گــردد.
اگرچــه خطاهــای کوچــک و بــزرگ از نظــر اهمیّــت
قابــل مقایســه نیســتند ولــی مــی تــوان گفــت مقــاالت
اندکــی کــه بــه طــور فاحــش غیرصادقانــه هســتند و بــا
جنجــال رســانه هــا از گردونــه حــذف مــی شــوند کمتــر
از مقــاالت فراوانــی کــه ظاهــراً مغایــرت هــای نســبی
کمتــری دارنــد ولــی در حافظــه جامعــه علمــی باقــی
مــی ماننــد ،آســیب زننــده و تخریــب کننــده هســتند [.]٢
مؤسســه انتشــاراتی اشــپرینگر -نیچــر بارهــا مقــاالت
جعلــی و مقاالتــی کــه در آنهــا وجــود خطــا محرز شــده
بــود را از نشــریه هایــی کــه بعضـ ًا جــزء تــراز اول هــای
دنیــای نشــریات علمــی بــوده انــد ،حــذف کــرده اســت.
ایــن مؤسســه ،بــه منظــور حفــظ صیانــت و اعتبــار علــم،
وظیفــه دارد هــرگاه بــه وجــود جعــل (و یــا خطــا) در
مقالــه ای اطمینــان پیــدا کــرد ،آن مقالــه را معرفــی نموده
و از نشــریه مــورد نظــر خــارج کنــد ،بــا ایــن هــدف
کــه بتوانــد رعایــت اصــول اخــاق علمــی در رابطــه بــا
انتشــار مقــاالت را الزامــی نمایــد .2ا ّمــا اینکــه برخــورد
قهــری مؤسســه انتشــاراتی اشــپرینگر -نیچــر تــا چــه
انــدازه در زمینــه نهادینــه کــردن اخــاق علمــی موفــق
بــوده ،تنهــا بــه روایــت اســتنادهای آمــاری و در آینــده
امــکان پذیــر اســت .در حــال حاضــر و بــه گواهــی

1. PLoS Medicine
2. Publishing Ethics for Journals, A guide for Editors-in-Chief, Associate Editors, and Managing Editors, https://www.springer.com/gp/
partners/society-zone-issues/springer-s-guide-publishing-ethics-for-journals/15064

نشریه نشاء علم ،سال هفتم ،شماره اول ،دی ماه 95

22

بحران شیوع خطا
ِ
ـاالت
خــود ایــن مؤسســه ،نــه تنهــا پدیــده انتشــار مقـ
نادرســت متوقــف نشــده بلکــه برخــی از مقاالتــی
کــه بــا اعــام مؤسســه از نشــریات بیــرون انداختــه
شــده بودنــد ،همچنــان مــورد اســتناد پژوهشــگران قــرار
گرفتــه و در برخــی مــوارد صدهــا بــار دیگــر بــه عنــوان
مرجــع معرفــی شــده انــد .1ظاهــرا ً پژوهشــگران و
داوران نشــریات ،اطالعــات خــود را بــا وبــگاه مؤسســه
انتشــاراتی اشــپرینگر -نیچــر بــه روز نمــی کننــد و
اجبــاری هــم بــرای ایــن کار وجــود نــدارد .بــه طــور
کلــی و بــه اســتناد همیــن خبــر ،بــه نظــر مــی رســد
تــا زمانــی کــه ایــن مؤسســه ســاز و کار مطمئــن تــری
بــرای الــزام دســتورالعمل هــای خــود ایجــاد نکنــد،
ِ
ـاالت جعلــی و یــا پرخطــا و ارجاعــات بــه
انتشــار مقـ
آنهــا ادامــه پیــدا خواهــد کــرد .بایــد اذعــان نمــود
وقتــی اطالعــات نادرســت منتشــر میگردنــد ،حتــی اگــر
نادرســتی آنهــا شناســایی و اعــام شــود ،جمــع آوری و
حــذف آنهــا ممکــن نیســت و در هــر حــال بهتریــن راه
بــرای توقــف اشــاعه مطالــب نادرســت ،جلوگیــری از
انتشــار آنهاســت.
امــا بــه راســتی چگونــه مــی تــوان از بــروز خطاهــا
حیــن انجــام پــروژه هــای تحقیقاتــی ،ارائــه یافتــه هــای
علمــی و یــا داوری مقــاالت کــه منجــر بــه انتشــار
مطالــب نادرســت مــی گــردد ،جلوگیــری نمــود؟ مهمتــر
از آن ،چــرا پژوهشــگران گاهــی داده هــای جعلــی ارائــه
مــی دهنــد و چگونــه مــی تــوان از شــیوع ایــن کــج
رفتــاری هــا کاســت؟ ایــن پرســش هــا بایــد در درون
دانشــگاه هــا و مؤسســه هــای پژوهشــی دقیقــ ًا مــورد
بحــث و بررســی قــرار بگیرنــد و علــل وقــوع جعــل و
خطــا شناســایی شــده و راهکارهــای بــر طــرف کــردن
آن هــا رواج داده شــوند.
خوشــبختانه در ایــن زمینــه تــا کنــون پژوهــش هایــی
صــورت گرفتــه و راه کارهایــی نیــز بــرای حــل ایــن
معضــات پیشــنهاد گردیــده انــد [ ]۱،٢امــا ایــن راه
کارهــا تــا کنــون بــه طــور جــدی بــه کارگرفتــه نشــده
و نهادینــه نشــده انــد .بــا توجــه بــه اهمیــت همــه جانبــه
انتشــار مقــاالت علمــی و اهتمــام عمــوم پژوهشــگران بــه
ایــن مهــم ،در اینجــا قصــد داریــم بــه بازبینــی آنچــه
باعــث شــیوع خطاهــا و یافتــه هــای تکرارناپذیــر مــی
شــوند و عوامــل مؤثــر بــر آنهــا بپردازیــم و تــا جــای

ممکن شیوه های مقابله با آنها را یادآوری نماییم.
خطای عمدی
بســیاری از کســانی کــه دســت بــه انجــام یــک کار
پژوهشــی زده انــد ،بــی گمــان لحظــات بــه بــن بســت
رســیدن را تجربــه کــرده انــد .لحظــات گیــج کننــده
ای کــه بــه تعبیــر یــوری آلــون ،2پژوهشــگر خــود را
بیــن زمیــن و هــوا مع ّلــق احســاس مــی کنــد چــرا کــه
نمــی توانــد از بیــن انبــوه داده هــای جمــع آوری شــده
بــه نتایــج روشــن و تاثیرگــذاری برســد ،تاثیرگــذار در
حــدی کــه قابلیّــت چــاپ شــدن در یــک نشــریه معتبــر
علمــی را داشــته باشــد.
متاســفانه بحــث جــدی دربــاره چالــش هایــی از ایــن
دســت در گــروه هــای پژوهشــی بنــدرت اتفــاق مــی
افتــد و گفتگــوی غالــب در بیــن اعضــاء یــک تیــم
تحقیقاتــی معمــو ً
ال حــول محــور چگونگــی انتشــار
مقــاالت اســت .بــه همین دلیــل بســیاری از پژوهشــگران،
بویــژه دانشــجویان ،درلحظــات ســردرگمی خــودرا تنهــا
مقصــر قلمــداد مــی کننــد.
مــی یابنــد و احیانـ ًا خــود را ّ
در چنیــن شــرایطی ممکــن اســت داده هــا و مشــاهده
هــای خــود را اشــتباه تل ّقــی کــرده و کنــار بگذارنــد و یا
بــه «اصــاح» آنهــا بپردازنــد .لــذا بــه نظــر مــی رســد که
فرهنــگ رایــج در جامعــه علمــی مــا در این زمینــه نیازمند
تغییــر اســت و بایــد گفتگوهــای واقــع بینانــه و شــفاف
دربــاره فــراز و فرودهــای گاه رنــج آوری کــه شــخص
حیــن تکامــل ذهــن بــا آنهــا روبروســت ،انجــام پذیــرد.
مفاهیــم پیــروزی و یــا شکســت در بدســت آوردن نتایــج
مــورد انتظــار در یــک آزمایــش مــواردی هســتند کــه
نیــاز بــه تعریــف دوبــاره دارنــد .تبییــن ایــن مهــم کــه
شکســت خــوردن و اعتــراف بــه جهــل مقدمــه گســترش
مرزهــای دانــش هســتند و در غیــاب آنهــا علــم بــه تکرار
بدیهیــات دچــار مــی شــود جــزء حیاتــی تریــن بحــث
هاســت .بــه عبــارت بهتــر و بــه گواهــی تاریــخ علــم و
آنچــه همــواره در ســایه شکســت روی داده ،افــراد بایــد
بیشــتر بــرای شکســت آمــاده باشــند تــا پیــروزی .ایــن
گفتگوهــا پژوهشــگران را بــرای رویارویــی بــا ســختی
هــای مســیر و نامــرادی هــای آن آمــاده مــی ســازد و بــه
دنبــال آن فرهنــگ جامعــه علمــی را ارتقــاء مــی دهــد.

1. Retraction Watch “Top 10 most highly cited retracted papers” http://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/top-10-mosthighly-cited-retracted-papers/
_2. Uri Alon, Alon U. (2013, June). Title [Why science demands a leap into the unknown]. Retrieved from https://www.tedtt-alks/uri_alon
why_truly_innovative_science_demands_a_leap_ into_the_unknown
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از طــرف دیگــر ،اگرچــه انتشــار مقالــه هــای نوآورانــه
امــروزه بــه عنــوان بارزتریــن نشــانه بــرای پیشــرفت
علمــی دانســته مــی شــود ،ولــی اگــر ایــن مهــم بــه
انگیــزه اصلــی از انجــام یــک کار پژوهشــی تبدیل شــود،
تبعــات بــدی بدنبــال خواهــد داشــت .اگــر بخواهیــم
فرهنــگ جامعــه علمــی را بــه نحــو بهتــری تکامــل دهیم،
نــه تنهــا بایــد اخــاق علمــی فــردی را بهبــود بخشــیم،
بلکــه بایــد فشــارهای اجتماعــی را کــه باعــث ایجــاد
ایــن انگیــزش هــا و رفتارهــا مــی شــود تغییــر دهیــم.
در حقیقــت زمــان آن رســیده کــه معیارهــای تــازه ای
بــرای انــدازه گیــری پیشــرفت در جوامــع علمــی تعریــف
شــوند .یــک راهــکار پیشــنهادی مــی توانــد تغییــر
نظــام ارزش یابــی و تشــویق روش هــا و تــاش هــای
تحقیقاتــی بــه جــای بهــا دادن بــه نتایــج آنهــا باشــد
[ .]٢نیــز ارزشــیابی مــی توانــد مبتنــی بــر قابلیــت یــک
گــروه تحقیقاتــی در زمینــه حــل مســائل و مشــکالت
بومــیِ شــناخته شــده باشــد .ایــن عمــل اگرچــه ممکــن
اســت در ظاهــر در زمینــه نــام آوری در عرصــه هــای
بیــن المللــی بــه انــدازه انتشــار مقــاالت مفیــد نباشــد،
امــا در طوالنــی مــدت بــه ارزش و اعتبــار م ّلــی و بیــن
المللــی پژوهشــگران و مراکــز تحقیقاتــی مــی افزایــد.
ِ
عمدی برنامه ریزی شده
خطای
درمــاه نوامبــر ســال  ٢٠۱۶میــادی ،مؤسســه انتشــاراتی
اشــپرینگر -نیچــر تعــدادی از مقــاالت منتشــر شــده از
طــرف دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی ایرانــی را جعلی
خوانــد و از درجــه اعتبــار ســاقط نمــود .1ایــن خبــر
بــرای پژوهشــگران بســیار تــکان دهنــده و بــرای ســایر
مــردم عجیــب و تــوام بــا تاســف و بــی اعتمــادی بــود.
ایــن ماجــرا ،صــرف نظــر از اینکــه اهــداف و سیاســت
هــای انجــام آن چــه بــود و چــرا بــا تمرکــز بــه روی
نــام کشــور ایــران انجــام گرفــت ،بــا بازتــاب رســانه ای
گســترده ای روبــرو شــد و بــه برکنــاری و تعلیــق چنــد
تــن از اعضــای هیئــت علمــی در ایــران منجــر گردیــد.2
همــان طــور کــه پیشــتر گفتــه شــد ،پدیــده جعــل
مطالــب علمــی پدیــده نوظهــوری نبــوده و بــه مقــاالت
مطالــب علمــی پدیــده نوظهــوری نبــوده و بــه مقــاالت

ایرانــی و نشــریات کــم ارجــاع نیــز محــدود نمــی گردد،
امــا آنچــه در ایــن مقــاالت اتفــاق افتــاده فراتــر از داده
ســازی و ســرقت ادبــی 3اســت .متاســفانه آنچــه روی
داد ،برنامــه ریــزی گروهــی و گســترده بــرای فریــب
سیســتم ارزیابــی علمــی نشــریات در مرحلــه داوری
بــود .ایــن گونــه رفتارهــای غیراخالقــی کــه بــه هتــک
آبــرو از جامعــه پژوهشــگران منجــر مــی گردنــد ،تقریبـ ًا
هیــچ توجیهــی بــه جــز ســودجویی ندارنــد و در بحــث
حاضــر جایــی بــرای تحلیــل و بررســی آنهــا وجــود
نــدارد .امــا الزم بــه تذکــر اســت کــه وقــوع چنیــن
پدیــده هایــی بــار دیگــر نظــام ارزشــی وابســته بــه
ک ّمییــت مقــاالت را میتوانــد زیــر ســؤال ببــرد ،چــرا
کــه هــرگاه تصمیــم گیــری هــای اجتماعــی صرفــآ بــر
مبنــای مــاک هــای ک ّمــی صــورت گیرنــد ،احتمــال
تقلــب و تخلــف افزایــش مــی یابــد [ .]٣در وضعیــت
فعلــی کــه بودجــه هــای تحقیقاتــی بســیار انــدک هســتند
و بــه دلیــل تحریــم هــا ،تجهیــزات و مــواد مناســب بــه
ســختی قابــل تهیــه مــی باشــند و انجــام تحقیقــات بــا
کیفیــت مناســب بــه راحتــی میســر نیســت ،اصــرار بــه
چــاپ روز افــزون مقــاالت ،بــدون تامیــن منابــع کافــی
و ایجــاد بســترهای الزم بــرای پژوهــش ،یــک خودکشــی
حرفــه ای اســت و نتیجــه ای جــز ظهــور شــیوه هــای
مبتکرانــه تق ّلــب بــه بــار نمــی آورد.
البتــه ،ایــن فقــط مقــاالت ایرانیــان نبــوده اســت کــه
در ســالهای اخیــر ســلب اعتمــاد شــده و از نشــریات
حــذف شــدهاند .تــا آخــر ســال  2016میــادی3832 ،
مقالــه از کل جهــان ســلب اعتمــاد و از انتشــار حــذف
شــدهاند کــه  106مــورد ( 2/8درصــد مقــاالت ســلب
اعتمــاد شــده) آن متعلــق بــه نویســندگان ایرانــی اســت.
کشــورهای آمریــکا بــا  29( 1111درصــد) ،چیــن بــا
 21/5( 823درصــد) ،ژاپــن بــا  19( 339درصــد) ،آلمــان
بــا  6/4( 244درصــد) ،هنــد بــا  6/3( 240درصــد) و
انگلســتان بــا  4/7( 178درصــد) شــش کشــوری اولــی
هســتند کــه بیشــترین مقــاالت ســلب اعتمــاد شــده از
آنهاســت و ایــران در جایــگاه دهــم قــرار دارد .مقــاالت
ســلب اعتمــاد شــده دانشــگاههای معــروف جینــگ-
جنگ-شــان در چیــن بــا  89مقالــه ،هــاروارد در امریــکا
بــا  61مقالــه و توکیــو در ژاپــن بــا  53مقالــه ،در راُس
دانشــگاههای بــا بیشــترین مقــاالت ســلب اعتمــاد شــده
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بحران شیوع خطا
اســت .در حالــی کــه مقــاالت ســلب اعتمــاد شــده
ایرانیــان مربــوط بــه نشــریات درجــه ســه و یــا درجــه
چهــار از نظــر اعتبــار جهانــی اســت ،بیشــترین مقــاالت
ســلب اعتمــاد شــده جهــان مربــوط بــه نشــریات درجــه
اول جهانــی اســت .بــه عنــوان مثــال ،ســه نشــریه برتــر
جهــان ،یعنــی  PNAS ،Natureو  Scienceبــه ترتیــب هــر
کــدام  52 ،63و  45مقالــه از درجــه اعتبــار ســاقط شــده
دارنــد .در ایــران از  268187مقالــه بــه چــاپ رســیده،
تنهــا  106مــورد (یعنــی یــک در  )2500فاقــد اعتبــار
شــده اســت .اگرچــه ایــن مقــدار کــم هــم باعــث
ناخشــنودی اســت و بایــد بــرای ممانعت از رشــد بیشــتر
آن اقــدام عاجــل نمــود ،امــا نبایــد اســباب بــه چالــش
کشــاندن همــه انتشــارات علمــی کشــور را فراهــم آورد،
چــرا کــه محققــان مــا بــا کمبــود امکانــات پژوهشــی و
تحریمهــای ظالمانــه همــه تــاش خــود را ایثارگرایانــه
انجــام دادهانــد و در مرزشــکنی دانــش جهــان افتخــارات
بزرگــی بــرای ایــران اســامی بــه ارمغــان آوردهانــد .در
حــال حاضــر بســیاری از مراکــز علمــی دنیــا بــه دنبــال
انقالبــی در ارزشــیابی هســتند تــا نقــش مقــاالت را از
نظــر ک ٌمــی بــا کیفیــت پژوهــش و دســت آوردهــای
ملمــوس تــری جایگزیــن کننــد و بــه نظــر میرســد ایــن
موضــوع در ایــران نیــز بــا توجــه بــه محدودیــت هــا،
بایــد بــا جدیّــت بیشــتری صــورت گیــرد.

اختصاصــی و تــازه (و یــا حیوانــات و ســلول هــای
آمــاده ســازی شــده بــرای آزمایــش مطابــق پروتــکل
هــای اســتاندارد)
ج) بهــره منــدی از دســتگاه هــای انــدازه گیـ ِ
ـری دقیــق
و کالیبــره شــده
د) اســتفاده از ظــروف و شیشــه آالت کامــ ً
ا تمیــز و
خشــک و در صــورت لــزوم اســترلیزه شــده
ه) کار در شرایط استاندارد و آرام
و) وجود پژوهشگر دقیق و متمرکز

رعایــت مــواردی از قبیــل آنچــه کــه در بــاال ذکــر شــد
مــی توانــد پژوهشــگران را از انجــام خطاهــای غیرعمدی
مصــون بــدارد ،ولــی طبیعتـ ًا آنچــه در صدر این فهرســت
قــرار مــی گیــرد لــزوم داشــتن دانــش کافــی بــرای انجام
یــک بحــث صحیــح و موشــکافانه در مقــاالت اســت .در
حساســیّت و
حالــت ایــده آل ،شــناخت کامــل ما ّهیّــتّ ،
محدودیــت هــای انــواع روش هــای انــدازه گیــری ،که در
یــک طــرح تحقیقاتــی معیّــن مــورد اســتفاده قــرار مــی
گیرنــد ،بــه پژوهشــگر کمــک مــی کنــد تــا عــاوه بــر
طراحــی صحیــح طرحنامــه ،در تجزیــه و تحلیــل درســت
داده هــا و ارائــه یــک بحــث مســتدل موفــق باشــد .اگــر
شــناخت پژوهشــگران از روش هــای متــداول انــدازه
گیــری در آزمایشــگاه کافــی نباشــد و داده هــای خــود
را تنهــا از راه مقاســیه آنهــا بــا ســایر نتایــج انتشــار
متاســفانه هــم اکنون
انــواع خطاهــای غیرعمــدی و ارتبــاط آنهــا بــا انتشــارِ یافتــه تحلیــل نماینــد ،شــیوه ای کــه ّ
یافتــه هــای تکرارناپذیــر
بســیار متــداول اســت ،احتمــال عــدم دســتیابی بــه نتایــج
درســت و یــا تحلیــل نادرســت داده هــا بســیار زیــاد مــی
منظــور از خطاهــای غیرعمــدی ،خطاهایــی هســتند کــه شــود .عــاوه بــر ایــن ،در شــرایطی کــه دانــش مــا
بــر اثــر نادرســت بــودن روش هــای انجــام آزمایــش ناکافــی اســت و برداشــت مــا از نتایــج آزمایــش هــا بــه
و تحلیــل داده هــا اتفــاق مــی افتنــد .ایــن خطاهــا در بررســی شــباهت هــای آنهــا بــا ســایر نتایــج انتشــار یافته
صــورت بهــره منــدی از شــرایط درســت آزمایــش و محــدود مــی شــود ،بیشــتر امــکان دارد کــه بــرای قبــول
داشــتن دانــش کافــی در کلیــه مراحــل طراحــی ،انجــام مشــاهداتی خــاص دچــار تعصــب شــویم چــرا کــه
متعصبانــه
و تحلیــل نتایــج آزمایــش ،قابــل اجتنــاب بــوده و بــه بــه طــور طبیعــی ذهــن انســان بــه پذیــرش
ّ
عبــارت دیگــر بــا مطالعــه ،دقــت و بهــره جویــی از موضوعاتــی کــه تنهــا آنهــا را از طریــق خوانــدن یــا
دســتگاه هــای مناســب ،قابــل برطــرف نمــودن هســتند .شــنیدن آموختــه و دربــاره آنهــا ّ
تفکــر ننمــوده و تجربــه
بــه طــور کلــی برخــی شــرایط و ویژگــی هــای الزم واقعــی و عملــی بــا آنهــا نداشــته اســت ،متمایــل تــر
بــرای انجــام درســت یــک آزمایــش و بــر حــذر مانــدن اســت .بازبینــی مــداوم و فراگیــر نتایــج و اســتدالل ها در
از خطاهــای قابــل اجتنــاب را مــی تــوان بــه ایــن درون یــک گــروه تحقیقاتــی و یــا فراتــر از آن و در بیــن
صــورت خالصــه نمــود:
گــروه هــای تحقیقاتــی مشــابه و مشــورت بــا متخصصــان
الــف) داشــتن برنامــهِ صحیــح ،کامــل ،جامــع و تــا حــد ویــژه در هــر روش ســنجش ،قبــل از اقــدام بــرای انتشــار
امــکان روزآمــد
مقــاالت ،فرصتــی بســیار مناســب بــرای دیــده شــدن
ب) داشــتن مــواد خالــص و اســتاندارد و محلــول هـ ِ
ـای خطاهــا و کاســتی هــا و برطــرف نمــودن آنهاســت.
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امــا آخریــن نکتــه در ایــن زمینــه ،رویکــرد پژوهشــگران
در تفســیر داده هــا مــی باشــد .اگــر تمامــی عوامــل نــرم
افــزاری و ســخت افــزاری یــک پروژه پژوهشــی درســت
و دقیــق باشــند ا ّمــا در هنــگام بیــان نظریــه شــیوه هــای
درســتی اتخــاذ نگردنــد ،کار پژوهشــی ســامان نخواهــد
یافــت .مهمتریــن ع ّلــت بــروز کاســتی هــا در ایجــاد
یــک بحــث درســت شــاید ایــن اســت کــه دانشــمندان
بــه طــور معمــول بــه دنبــال اثبــات درســتی نظریــه هــای
خــود بــوده و کمتــر بــه ســراغ کشــف نادرســتی هــا
(مــوارد خــارج از مصــداق) و کاســتی هــای آن هــا مــی
باشــند .در حقیقــت وجــود رویکــرد اثبــات گرایانــه در
تحلیــل یافتــه هــای علمــی بارزتریــن دلیــل عــدم دســت
یابــی بــه نتایــج تکرارپذیــر اســت ،زیــرا ایــن رویکــرد
دانشــمندان را بــه ارائــه و انتشــار تعــداد محــدودی از
یافتــه هــا کــه نظریــه هایشــان را تاییــد مــی نماینــد،
محــدود مــی کنــد .وقتــی اثبــات و فقــط اثبــات نظریــه
ایــی خــاص مــورد نظــر دانشــمندان باشــد ،کمتــر شــاهد
انتشــار نتایــج واقــع گرایانــه و تکــرار پذیــر خواهیــم
بــود.
راه کار حــل ایــن مســئله ســال هــا قبــل توســط کارل
پوپــر 1و مــد ِل ابطالپذیــری ]۴[ 2وی مطــرح گردیــده،
متاســفانه تاکنــون بــر رویکــرد تحلیلــی و نحــوه
ا ّمــا ّ
نظریــه پــردازی پژوهشــگران تاثیــر چندانــی نداشــته
ِ
پذیــری پوپــر ،پژوهشــگر
اســت .برطبــق مــد ِل ابطال
بایــد بــا بررســی عمیــق و دقیــق نظریــه خــود بــه
ایــن ســوال اساســی پاســخ دهــد کــه چــه مشــاهدات
و نتایجــی مــی تواننــد «خــاف» نظریــه وی را اثبــات
کننــد و در یــک گام فراتــر  ،بتوانــد شــرایط الزم بــرای
رد نظریــه اش را ،تبییــن نمایــد .در ایــن صــورت،
نظریــه وی ،کــه ممکــن اســت در واقعیــت صحیــح
و قابــل قبــول باشــد ،در اســاس ابطــال پذیــر بــوده و
راه بــرای بــه چالــش کشــیدن آن همــوار اســت .تــاش
بــرای ابطــال در واقــع تــاش بــرای کشــف ضعــف
هــای نظریــه ای اســت کــه مــورد آزمــون قــرار مــی
گیــرد و در نهایــت نظریــه علمــی ســامان مــی یابــد [.]۴
دیگــر مزیّــت م ّهــم ایــن شــیوه آن اســت کــه نتایــج
ســنجش هــا و داده هــای آزمایــش هــا شــفاف و بــه
دور از ایــده آل گرایــی ارائــه مــی شــوند و در نهایــت
احتمــال تکرارپذیــر بــودن یافتــه هــا افزایــش مــی یابــد.
چنیــن رویکــردی مســتلزم داشــتن ذهنــی آگاه و تفکــری

ن ّقادانــه اســت .پژوهشــگرانی کــه دانســته هــا و نیــز
نظریــه هــای خــود را بــه چالــش مــی کشــند همــواره
بــرای کنــار گذاشــتن تلقیّــات قدیمــی و شــنیدن نظریــه
هــای جدیــد و کامــل تــر و اندیشــیدن دربــاره آنهــا آماده
انــد .بهــره منــدی از تفکر ف ّعــال و رویکــرد ن ّقادانه ســبب
مــی شــود تــا فــرد پژوهشــگر عــاوه برگســترش زاویــه
دیــد خــود و پیــش بینــی و خلــق افــق هــای تــازه بــرای
پیشــرفت ،بــر ذهــن خــود تســلط پیــدا کــرده و کمتــر
درگیــر خطاهــای شــناختی و یــا خطاهــای ناخــودآگاه
شــود [.]۵،۶
نتیجه گیری
بهتریــن گام بــرای توســعه و بهبــود فرهنــگ علمــی،
بازبینــی رفتارهــای رایــج و اصــاح آنهاســت ،بخصــوص
بــرای جامعــه علمــی امــروز کــه عــاوه بــر چالــش های
همیشــگی ،بــا بحــران انتشــار مطالــب نادرســت و
تکــرار ناپذیــر روبروســت .از آنجایــی کــه ایــن معضــل
مرجعیــت علــم را مــورد تهدیــد قــرار مــی دهــد و نیــز
بــه ایــن دلیــل کــه شــیوه مطمئنــی بــرای حــذف یــا
تصحیــح اطالعــات نادرســت ،پــس از انتشــار آنهــا،
وجــود نــدارد ،بایــد تــا جــای ممکــن از عواملــی کــه
باعــث بــروز ایــن پدیــده شــوم مــی شــوند احتــراز
نمــود .در مطالعــه حاضــر ،وجــود خطاهــای عمــدی،
غیــر عمــدی در انجــام آزمایــش ،ارائــه نتایــج و بحــث
و تجزیــه و تحلیــل داده هــا ،بــه عنــوان مهمتریــن دالیــل
بــروز ایــن مشــکل معرفــی گردیــد.
پیشــگیری از بــروز انــواع خطاهــا مســتلزم فرهنــگ
ســازی علمــی اســت و بــه منظــور نهادینــه کــردن
آن لــزوم حفــظ امانــت ،صداقــت و بــی طرفــی بایــد
مرتب ـ ًا یــادآوری گــردد .تغییــر رویکــرد اثبــات گرایانــه
بــه ابطــال گرایــی در انجــام بحــث هــا نیــز از نکاتــی
اســت کــه فراگیــری و کاربــرد آن بــه بهبــود نگــرش
و فرهنــگ جامعــه علمــی کمــک مــی کنــد ،چــرا کــه
امــروزه بارزتریــن نشــانه بهــره منــدی پژوهشــگران از
تفکــر علمــی ،تــاش همزمــان ایشــان بــرای ابطــال
و تاییــد نظریــه هــای علمــی اســت .البتــه بــا وجــود
اهمیــت نقــش پژوهشــگران و فرهنــگ علمــی آنهــا
در توســعه و رشــد علــم ،نبایــد از ضــرورت اصــاح
قوانیــن ارزشــیابی علمــی و پژوهشــی غافــل شــد و
1. Karl Popper
2. Falsification Model
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الزم اســت بــا بازنگــری قوانیــن ارزشــیابی علمــی ،از منابع و مآخذ
شــدت فشــارهای ذهنــی کــه منجــر بــه بــروز چنیــن
کــج رفتــاری هایــی مــی شــوند کاســته گــردد .اگــر [1] Ioannidis, J.P.A. (2005), Why Most Published Research Findings
Are False. PLoS Med 2(8): e124, p 0697-06701
تنهــا تعــداد مقــاالت تحقیقاتــی منتشــر شــده معیــار
ارزشــیابی پیشــرفت یــک پژوهشــگر و پایــگاه علمــی [2] John, L.K. Loewenstein, G. Prelec, D. (2011) Measuring the
وی محســوب شــود ،بــدون توجــه بــه اینکــه مقــاالت Prevalence of Questionable Research Practices with Incentives for
Truth Telling. Psychological Science 23(5) 524–532
وی از چــه نفــوذ و کیفیتــی برخــوردار اســت ،آنــگاه
[3] Smaldino, P.E. McElreath, R. (2016) The natural selection of bad
ایــن امــکان وجــود دارد کــه محقــق بــه هــر شــیوه
science. R. Soc. open sci. 3: 160384.
ممکــن حتــی از راه ناصــواب دســت بــه افزایــش تعــداد [ ]۴کارل پوپــر  ،۱۳۹۵زندگــی رسارس حــل مســئله اســت .ترجمــه شــهریار
مقــاالت خــود بزنــد .اهتمــام بــه چــاپ تعــداد مقــاالت خواجیــان .چــاپ یازدهــم  ،ایــران.
بیشــتر بــرای رشــد کمــی علــم و ارتقــاء رتبــه علمــی [ ]5علــی اصغــر دهقــان ( )۱۳۹۵مغالطــات .چــاپ یازدهــم ،ای ـران انتشــارات
کشــور در ســطح بینالمللــی اگرچــه ضــروری اســت ،موسســه بوســتان کتــاب قــم.
امــا موضــوع ضــروری تــر ایــن اســت کــه همزمــان [ ]6رولــف دوبلــی ( ،)۱۳۹۵هــر شــفاف اندیشــیدن .ترجمــه عــادل فردوســی
بــه ارتقــاء کیفــی مقــاالت نیــز توجــه ویــژه ای وجــود پــور ،به ـزاد توکلــی ،علــی شــهروز ،چــاپ ســی و ســوم ،نــر چشــمه.
داشــته باشــد .در پژوهشــی کــه در ســال گذشــته انجــام [ ]7صبــوری ،علــی اکــر ،اســنادعلمی ایــران در ســال  ،٢٠۱۵نشــاء علــم،
گرفــت [ ]۷عوامــل توقــف رشــد رتبــه جهانــی ایــران صفحــات .۱۳۹۵ ،۹٢-۱٠٢
در انتشــار اســناد علمــی بررســی گردیــد و از مشــکالتی
چــون ضعــف مدیریــت پژوهشــی کشــور ،عــدم رشــد
بودجــه پژوهشــی کشــور و تــو ّرم هــا و تحریــم هــا یــاد
شــد .در اینجــا بایــد گفــت کــه عوامــل مذکــور ،عــاوه
بــر توقــف رشــد ک ّمــی ،عامــل عــدم توســعه کیفــی
مقــاالت نیــز مــی باشــند و در چنیــن شــرایطی اصــرار به
افزایــش تعــداد مقــاالت بــر وخامــت اوضــاع مــی افزاید.
در ایــن رابطــه الزم اســت تــا حدا ّقــل در داخــل کشــور
ســازوکارهای جدیــدی بــرای ارزشــیابی توســعه یافتگــی
علمــی اندیشــیده شــوند .بــرای مثــال ،پاســخگویی بــه
نیازهــای م ّلــی و تــاش بــرای حــل مســائل بومــی
و منطقــه ای از طریــق مرزشــکنی دانــش و همچنیــن
کاربــردی کــردن علــم ،از جملــه مؤلفــه هایــی هســتند
کــه مــی تواننــد بــرای ســنجش پیشــرفت علمــی بــکار
رونــد و تخصیــص بودجــه هــای پژوهشــی متناســب بــا
ایــن معیارهــا صــورت گیــرد.
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چگونه دانش آموخته دکتری بهتر بسازیم
فریبا دشتستانی*

چکیده
وضعیــت اشــتغال در بســياري از كشــورها متناســب بــا ميــزان دانشآموختــگان دكتــري نیســت،
زيــرا بيشــتر دانشآموختــگان دکتــری آينــده شــغلي خــود را در دانشــگاه میبیننــد درحالیکــه
در بهتریــن حالــت يــك چهــارم دانشآموختــگان دکتــری ،جــذب دانشــگاه هــا میشــوند و ایــن
موضــوع بــه ایــن معنــا اســت کــه ســاالنه تعــداد زيــادي دانشآموختــه دکتــری بــدون اشــتغال
مناســب تحویــل جامعــه میشــود .ايــن مشــكل نــه تنهــا در ايــران بلكــه در بســياري از كشــورهاي
جهــان يــك معضــل اساســي اســت .در ايــن راســتا مجلــه نيچــر در مقالــه اي بــا عنــوان چگونــه یــک
دکتــري بهتــر ســاخت بــه علــت هــا و راهكارهــاي مقابلــه بــا ايــن معضــل پرداختــه اســت .مقالــه
حاضــر خالصــه و ترجمــه اي از مقالــه مجلــه نيچــر اســت .در ايــن مقالــه پنــج راهــكار بــراي بهبــود
اشــتغال دانشآموختــگان دکتــری ارائــه شــده اســت .از قبيــل شناســاندن خــط مشــي دوره دكتــري تــا
دانشــجويان بتواننــد بــا توجــه بــه عالقــه و اســتعداد خــود مســير مناســب را انتخــاب كننــد .راهــكار
بعــدي بازســازي نظــام آموزشــي دكتــري بــه منظــور باالبــردن خالقيــت و كارآفرينــي در دانشــجويان
دكتــري اســت .در گام ديگــر مــي تــوان مــدرك دكتــري را بــه دو بخــش دكتــري دانشــگاهي بــراي
تربيــت هيئــت علمــي آينــده دانشــگاه هــا و ديگــري دكتــري حرفــه اي بــراي نيــاز صنايــع و اقتصــاد
كشــور تقســيم كــرد .پيشــنهاد بعــدي كنــار گذاشــتن دكتــري و اهميــت بيشــتر دادن بــه دوره هــاي
كارشناســي ارشــد متناســب بــا نيــاز جامعــه اســت .بــه عنــوان راهــكار آخــر مــي تــوان بــا كاهــش
ظرفيــت پذيــرش دكتــري بــا توجــه بــه کیفیــت دانشــجویان كــه داراي اســتعداد ويــژه اي هســتند
را گزينــش كــرد .زيــرا جهــان نيازمنــد دانشــمنداني اســت كــه بتواننــد هــر روزه يافتــه هــاي جديــد
علمــي بــراي درك بهتــر آفرينــش و رفــاه بيشــتر زندگــي انســان هــا كشــف كننــد.
واژگان کلیــدی :دانشآموختــه دكتــري ،اشــتغال ،فنــاوري كاربــردي ،هیئتعلمــی ،دكتــري حرفــهای و
دكتــري دانشــگاهي.

* دکرتی بیوفیزیک ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران .تلفن،)+9821( 61113338 :
پست الكرتونيكfdashtestani@ut.ac.ir :
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بیــکاری دانشآموختــگان دانشــگاهها معضــل مهــم
جهانــي شــده اســت و آمــار جدیــد از ورود ســاالنه
هــزاران نفــر بــا مــدرک دکتــري بــه صــف بیــکاران در
بســياري از كشــورهاي جهــان حکایــت دارد .جوانانــی
کــه ویژگــی مشــترک همــه آنهــا داشــتن تحصیــات
دانشــگاهی اســت ،همــه آنهــا در ردههــای مختلــف
کاردانــی تــا دکتــري هســتند و همگــی نســبت بــه یافتــن
شــغل طــرز فکــری شــبیه هــم دارنــد .در دهههــای
قبــل تقریبــ ًا مشــکل خاصــی بــا عنــوان اشــتغال
دانشآموختــگان دانشــگاهی وجــود نداشــت و حتــی
افــراد دیپلمــه نیــز میتوانســتند بــه آســانی در مشــاغل
مختلــف واردشــده و فعالیــت کننــد ،امــا امــروز شــرایط
کامــ ً
ا تغییریافتــه و افــراد بــا مــدارک کارشناســی تــا
دکتــري نیــز بــا چالشهــای فراوانــی بــرای ورود بــه
بــازار کار مواجهانــد .گرچــه ايــن چالشهــا مختــص
كشــور ايــران نيســت و میتــوان گفــت كشــورهاي دیگر
جهــان هــم بــا ايــن مشــكل مواجهانــد .مجلــه نيچــر 1در
مقالــهای بــه بررســي علتهــا و راهكارهــاي معضــل
بيــكاري دانشآموختــگان دكتــري زيســت پزشــكي
پرداختــه اســت.
پائــوال اســتفان 2يكــي از اقتصــاددان مشــهور نیــروی کار
در دانشــگاه جورجیــا ایالــت آتالنتــا اســت کــه بســیاری
از فعالیتهــای حرف ـهای خــود را در تــاش بــرای درک
روابــط بیــن اقتصــاد و علــوم ،بــه ویــژه علــوم پزشــکی
بــه ســر بــرده اســت .اســتفان در اکتبــر  2015در همایــش
3
«آینــده پژوهــش» در بوســتون ايالــت ماساچوســت
در ميــان بيــش از  200نفــر از افــراد پســا دكتــري و
دانشــجويان دكتــري بــه ايــن موضــوع اشــاره كــرد
كــه در ســال  1997اعــام كرديــم كــه دانشــکدههای
تحصيــات تكميلــي بايــد در كنتــرل افزايش دانشــجويان
تحصيــات تكميلــي مشــاركت كننــد ولــي متأســفانه
توجــه نشــد .اســتفان معتقــد اســت كــه دانشــکدههای
زیســت پزشــکی در حــال تربیــت افــراد بســیاری در
ســطح دکتــري هســتند كــه ايــن ميــزان بیــش از نيــاز
جامعــه بــرای تصــدي ســمتهای پژوهشــی در مراكــز
تحقيقاتــي اســت.
ســال  ،2003حــدود  21343نفــر در رشــته دکتــري
علــوم در ایاالتمتحــده آمريــكا دانشآموختــه شــدند.
ايــن ميــزان دانشآموختههــای دکتــري علــوم در
ســال  2013بــه  41%افزايــش يافــت کــه بیشتریــن

رشــد ايــن تعــداد دانشآموختههــای دکتــري علــوم
در زمینــه علــوم زیســتی بــوده اســت .بــا توجــه بــه
گزارشــي كــه در ســال  2014توســط  34کشــور عضــو
ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه ارائــه شــد ،تعداد
دانشآموختههــای دکتــري از  0/8بــه  1/6درصــد در
 17ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت.
گرچــه نــه همــه ولــی بســیاری از دانشآموختههــای
دكتــري بــه دنبــال اســتخدام در دانشــگاهها و مراكــز
علمــي و تحقيقاتــي هســتند ،در صورتــی کــه ایــن رشــد
در مشــاغل دانشــگاهی وجــود نــدارد .شــکاف رو بــه
رشــد بیــن دانشآموختههــای دكتــري و مشــاغل
موجــود در ایاالتمتحــده ،توجــه دانشآموختههــای
دكتــري را بــه طــور فزاینــدهای در موقعیتهــای طوالنــی
تحقیقــات پســا دکتــري جلــب کــرده اســت .اگــر چــه
نــرخ بیــکاری بــرای افــراد بــا مــدرک دکتــرای علــوم
نســبت ًا پاییــن اســت ولــي آمــار نشــان میدهــد كــه در
ســال  2013حــدود  42درصــد از دانشآموختههــای
دكتــري علــوم در ایاالتمتحــده بــدون شــغل بــه ســر
میبرنــد كــه  28درصــد نســبت بــه یــک دهــه پیــش
افزايــش يافتــه اســت .امــا هنــوز هــم دانشــجويان تمايــل
بــه ادامــه تحصيــل در مقطــع دكتــري دارنــد .اســتفان در
ســال  2012در کتــاب خــود «چگونــه اقتصــاد علــوم را
شــکل میدهــد» نوشــت كــه چــرا بــا توجــه بــه چنیــن
چشــمانداز تاریکــي بــاز هــم دانشــجويان بــه ســمت
ادامــه تحصيــل در دانشــگاهها میآینــد .یــک دلیــل آن
اســت کــه دانشــگاهها در تــاش بــرای دریافــت بیشــتر
کمکهــای مالــی از دولــت بــراي توليــد علــم و كســب
شــهرت جهانــی از طريــق نشــر مقــاالت بینالمللــی
تحقیقاتــی توســط اعضــای هیئتعلمــی و دانشــجویان
دکتــري میباشــند.
در مــاه ســپتامبر ،یــک گــروه از دانشــمندان مشــهور
ایاالتمتحــده بــه عنــوان «گــروه چهــار جانبــه» بــراي
حــل مشــكل نجــات تحقیقــات پزشــکی تشــكيل
شــد .در ايــن راســتا یــک وبگاه راهانــدازی شــد
کــه در آن دانشــمندان بتواننــد نظراتشــان را در زمينــه
چگونگــی بهبــود آمــوزش تحقیقــات زیســت پزشــکی
در ایاالتمتحــده بــا اهــداف تربیــت نیــروی کار علمــی
موثرتــر ،کاهــش نیــروی کار دکتــري در حــال گســترش
و جســتجوی فرصتهــای شــغلی مناســب تــر بــرای
تحقیقــات زیســت پزشــکی ارائــه نماينــد.
1. Nature
2. Paula Stephan
3. Boston, Massachusetts

نشریه نشاء علم ،سال هفتم ،شماره اول ،دی ماه 95

29

چگونه دانش آموخته دکتری
مجلــه نیچــر هــم یــک ســؤال مشــابه را در ايــن پایــگاه
مطــرح كــرد و بــراي دانشــجويان دکتــري ،پژوهشــگران،
دانشــجویان مقطــع پســا دکتــرا و محققــان حــوزه
اقتصــاد ارســال نمــود .پــس از جمــعآوری طیــف
وســیعی از نظــرات در مــورد چگونگــی ســاخت یــک
سیســتم دکتــری بهتــر ،نتیجهگیــری شــد كــه همــه در
یــک نظريــه توافــق کردنــد« :تغییــر فــوری در سيســتم
آموزشــي نيــاز اســت» .مدیــر موسســه ملــی علــوم
ایاالتمتحــده پزشــکی عمومــی در بتســدا ،مریلنــد
میگویــد« :مــا نیــاز بــه تغييــر ضــروری در تحصیــات
تکمیلــی ظــرف پنــج ســال آینــده داریــم» .در ادامــه بــه
بررســي پنــج دلیــل افزايــش دانشآموختــگان دكتــري
بيــكار و راهكارهــاي موجــود پرداختــه میشــود.

امــا بســیاری از دانشــجویان دکتــرا نیازمنــد آموزشهــای
بیشــتری در زمینــه مهارتهــای مدیریتــی ،بودجهبنــدی
و یــا مذاکــره هســتند .یکــی از پژوهشــگران پســا دکتــری
دانشــگاه کالیفرنیــا ،سانفرانسیســکو 4میگویــد ظاهــرا ً
دانشــجویان دکتــرا بایــد بــرای یادگیــری ایــن قبیــل
مــوارد در دورهای خــارج از دوره دانشــجویی خــود
بپردازنــد.
سیســتم آمــوزش و پــرورش در دانشــگاهها در حــال
5
حاضــر در بســیاری از کشــورها از الگــوی کارآمــوزی
پیــروی میکنــد .در ایــن الگــو ،اســتاد در آزمایشــگاه
فقــط ســعي در آمــوزش دانشــجويان بــه منظــور تربیــت
پژوهشــگران جــوان ماهــر میکنــد .ایــن سیســتم در
ســالهای  1800میــادی (زمانــی کــه اولیــن دکتــری
مــدرن توســط دانشــگاه برلیــن اهــدا شــد) بــه عنــوان
یــک الگــوی برجســته بــوده اســت .امــا شــیوههای
نويــن آمــوزش دكتــري نشــان میدهــد بايــد دانشــجويان
در حوزههــای مختلــف تحقيقاتــی از قبيــل خالقيــت،
طراحــی آزمايــش و كارآفرينــی تربيــت شــوند.
تغییــر شــیوه آمــوزش دکتــری ســازنده بــودن و
کارآفرینــی دانشآموختههــا را بهبــود میبخشــد.
همچنیــن بــا ایجــاد مهــارت بــرای دانشآموختههــای
دکتــری بــه آنهــا در هــر زمینــهای کــه بخواهنــد
فعاليــت كننــد کمــک میکنــد .در برخــی از مراکــز
تحقیقاتــی در حــال حاضــر ایــن موضــوع بررســی
میشــود .بــه عنــوان نمونــه در ســال  ،2013موسســه
ملــی بهداشــت آمریــکا برنامــه توســعه تجربههــای
كاربــردی در آمــوزش علمــی 6را آغــاز کــرد .سرپرســت
ايــن تیــم برنامهریــزی میگویــد دولــت ایاالتمتحــده
 3/7میلیــون دالر بودجــه بــرای طراحــی برنامــهای
بــرای بهبــود آمــوزش دانشــجويان دکتــری و پســا
دکتــری پزشــکی در نظــر گرفتــه اســت .زيــرا مرتبــ ًا
شــکایتهایی از طــرف کارفرمایــان مطــرح میشــود
كــه بســیاری از دانشآموختههــا توانايــي الزم بــرای
تصــدی مشــاغل خــارج از دانشــگاه را ندارنــد.
در دانشــگاه کالیفرنیــا سانفرانسیســکو ،بــه دانشــجویان
دکتــري شــرکتکننده در ايــن برنامــه ،بــه مــدت نــه
مــاه مهارتهایــی از قبيــل :مدیریــت ،بحــث و گفتگــو
و كار بــا شــبکههای ارتباطــي آمــوزش داده شــد و
همچنیــن آنهــا بــه گروههایــی تقســیم شــدند کــه
بــا یکدیگــر در شناســایی اهــداف حرفــهای همــکاری

4. UCSF
5. Apprenticeship model
)6. Broadening Experiences in Scientific Training (BEST

1. Track the PhD
)2. National Institutes of Health (NIH
3. Revamp the PhD

خط مشي دکتری

1

یــک نقطــه مناســب بــرای شــروع آن اســت كــه بــه
دانشــجویان و اعضــاء علمــی راهکارهایــی بــرای
شــانس بیشــتر دانشــجویان از تحقیقــات دانشــگاهی بــه
مشــاغل دیگــر نشــان داده شــود .مدیــر برنامــه آمــوزش
علمــی در موسســه ملــی بهداشــت آمریــکا 2در مریلنــد،
بــر ایــن عقیــده اســت کــه دانشــجویان دربــاره آنچــه
آنهــا واقع ـ ًا بهتریــن اســت فکــر نمیکننــد .نظرســنجی
مجلــه نیچــر در ســال  2015بیــش از  3400دانشآموختــه
تحصیــات تکمیلــی علــوم در سراســر جهــان نشــان
میدهــد کــه بســیاری دانشــجویان بیــش از حــد در مورد
شــانس خــود در اســتخدام در دانشــگاه خوشبیــن
بودنــد .حــدود  78درصــد از پاســخدهندگان بــر ايــن
باورنــد کــه بــه احتمــال زیــاد شــغل دانشــگاهی بــه
دســت خواهنــد آورد 51 .درصــد فکــر میکردنــد کــه
میتواننــد یــک کار دائــم در یــک تــا ســه ســال آينــده
بــه دســت آورنــد .در واقــع تنهــا حــدود  26درصــد از
دانشــجویان دکتــرا در ایاالتمتحــده بــه موقعیتهــای
خوداشــتغالی فکــر میکننــد.
بازسازي دکتري

3

بســياري از دانشــجویان دکتري از آزادی فکــری در دوران
تحصيــل دوره دکتــري بــرای چنــد ســال لــذت میبرنــد
و پــس از آن بــه شــغلهای دیگــری وارد میشــوند.
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چگونه دانش آموخته دکتری
کننــد .یکــی از افــراد شــرکتکننده در ايــن برنامــه
آموزشــی بــا رتبــه پســا دکتــری دربــاره ایــن برنامــه
میگویــد :ایــن برنامــه مــن را بــه طــور عملــی توانمنــد
ســاخت .مــن یــاد گرفتــم کــه در چــه زمینـهای اســتعداد
و عالقــه دارم ،همچنیــن چــه مهارتهایــی دارم.
برخــی از محققــان تاکیــد خاصــی بــر کار گروهــی
دارنــد چــون معتقدنــد كــه کار گروهــی منعکسکننــده
طبیعــت همفکــری و همــکاری در پژوهــش اســت .رئیس
آمــوزش و پــرورش کارشناســی ارشــد در دانشــکده
پزشــکی هــاروارد معتقــد اســت« ،کار گروهــی تجربــه
دانشآموختــگان را عمیــق تــر میکنــد .آنهــا
میتواننــد تواناییهایشــان را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک
بگذارنــد و همچنیــن در برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر
ســنجیده شــوند».
دو بخش كردن دکتری

1

ممکــن اســت بیــش از حــد دانشآموختههــای دکتــری
بــرای تصــدی شــغل دانشــگاهي وجود داشــته باشــد .اما
همچنــان تقاضاهــای زیــادی بــرای افــرادی بــا تحصیالت
عالــی ،در بخــش هــای دیگــر وجــود دارد .بنابرایــن
برخــی از دانشــمندان پیشــنهاد میکننــد کــه سيســتم
آمــوزش دانشــجويان در دوره دکتــری بایــد بــه دو
بخــش تربيــت هيــات علمــی بــرای دانشــگاهیان آینــده و
دیگــری تربيــت افــراد علمیتوانمنــد بــرای اســتفاده در
مشــاغل كاربــردی دیگــر تقســیم شــود.
مدیــر موسســه ســلولی مولکولــی ماکــس پالنــک
در شــهر درســدن آلمــان ،یکــی از افــرادی اســت
کــه بــا ایــن تقســیم بنــدی مــدرک موافــق اســت .او
2
میگویــد دانشــجویان دکتــری در بخــش دانشــگاهی
در زمینــه تحقیقــات کشــف آســمان آبــی تمرکــز کننــد
و دانشــجویان دکتــرای در بخــش فنــی و حرف ـهای 3بــه
ســمت مشــاغل خــاص هدایــت شــوند.
یــک مفهــوم مشــابه در حــال حاضــر در رشــته مهندســی
وجــود دارد .دانشــجویان دکتــری مهندســی در انگلســتان،
ایاالتمتحــده ،فرانســه و آلمــان میتواننــد یکــی
از ایــن دو انتخــاب را داشــته باشــند یــا بــه تحصیــل
در دکتــری دانشــگاهی ( 4)PhDیــا دکتــری مهندســی
( 5)EngDبپردازنــد .برنامــه آموزشــی دانشــجويان دكتــری

 EngDبــا حرفههــای صنعتــی طراحیشــده و اغلــب
شــامل یــک اســتاد راهنمــا در صنعــت و یــک اســتاد
راهنمــا در دانشــگاه اســت .دیویــد اســتنلی ،6کــه
برنامــه دكتــری  EngDرا مدیریــت میکنــد و متخصــص
مهندســی هســتهای در دانشــگاه منچســتر بریتانیــا اســت
میگویــد کــه ایــن برنامــه مفيــدي در جهــت تولیــد
نيــروي كار بــراي صنعــت اســت .دانشآموختــگان
بــا مــدرك دكتــري  EngDبــه دلیــل آموزشهــای
گســتردهای کــه دریافــت میکننــد ،در صنعــت نســبت
بــه افــرادی بــا مــدرک  PhDارزشــمندتر هســتند .امــا
هایمــن میگویــد بــا تقســیم مــدرك دکتــري بــه شــكل
فــوق ممكــن اســت بــا ایــن چالــش مواجــه شــويم
کــه ارزش دو گــروه مختلــف باشــد .مث ـ ً
ا دانشــگاهیان
یــک دکتــری حرفـهای را بــه عنــوان طبقــه دوم در نظــر
بگیرنــد .درحالیکــه شــرکتهای فنــآوری دکتــری
دانشــگاهي را بــرای دنیــای واقعــی خیلــی پیچیــده
مشــاهده میکننــد .بنابرايــن برنامهریــزی آمــوزش در
دوره دكتــري در نهایــت میتوانــد گزينــه خوبــي بــراي
پايــان دادن بــه محدودیتهــای شــغلی دکتــری باشــد.
كنار گذاشتن دکتری

7

برخــی از دانشــمندان ،کاهــش تعــداد متقاضيــان مــدرک
دکتــري را پیشــنهاد میکننــد .بــروس آلبرتــس 8اســتاد
بیوشــیمی و بیوفیزیــک در بخــش پزشــکی دانشــگاه
كاليفرنيــا -سانفرانسیســکو میگویــد تغييــر مســیر
دانشــجویان بــه ســمت برنامههــای کارشناســی ارشــد
یکــی از راههــای کاهــش تعــداد دانشــجويان دکتــري
اســت .در دوره کارشناســی ارشــد میتــوان مجموع ـهای
از آموزشهــای پیشــرفته علمــی کــه بــرای بســیاری از
مشــاغل مــورد نیــاز اســت ارائــه داد بــه همــراه یــک
پــروژه تحقيقاتــي ،یــک یــا دو ســاله (بــه جــای چهــار
یــا پنــج ســاله دکتــري) روش تحقيــق را بــه دانشــجويان
آموخــت .در یــک دنیــای ایــده آل همــه افــراد میتواننــد
بــه ســمت کارشناســی ارشــد برونــد.
در حــال حاضــر مــدرک کارشناســی ارشــد در سراســر
اروپــا رایــج اســت .اســتاد و رئیــس ایمونولــوژی
مرکــز پزشــکی دانشــگاه يوتركــت 9در هلنــد
میگویــد« :دانشــجویان بایــد دوره کارشناســی ارشــد

6. David Stanley
7. Skip the PhD
8. Bruce Alberts
9. Utrecht

1. Split the PhD
2. academic-track PhD
3. vocational PhD
4. academic-style PhD in engineering
)5. doctorate in engineering (EngD
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را قبــل از شــروع دوره دکتــرا بــه پایــان برســانند.
بســیاری از کســانی کــه نمیخواهنــد وارد دانشــگاه
شــوند بــا مــدرک کارشناســی ارشــد در مؤسســات
دولتــی ،شــرکتها مشــغول شــوند .کارشناســی ارشــد
بــه عنــوان یــک شکســت بــرای کســانی اســت کــه
نمیتواننــد در دوره دکتــری شــرکت کننــد در نظــر
گرفتــه نمیشــود».
درحالیکــه در ایاالتمتحــده ،مــدرك کارشناســی
ارشــد رتبــه پاییــن تــري نســبت بــه دکتــری دارد .امــا
دانشــگاه هــا همچنــان در حــال راه انــدازی دورههــای
بیشــتري از كارشناســي ارشــد هســتند .طبــق آمــار
بنیــاد ملــی علــوم آمریــکا ،بیــن ســالهای  2000تــا
 2011دورههــای کارشناســی ارشــد علــوم و مهندســی
 57درصــد رشــد نشــان داده اســت .درحالیکــه ايــن
ميــزان در دورههــای دكتــري تنهــا  38درصــد رشــد
داشــته اســت .بخشــي از ايــن تفــاوت رشــد میتوانــد
بــه دليــل افزايــش آمــوزش مهارتهــای حرفــهای در
دوره کارشناســی ارشــد باشــد .طبــق برنامــهای كــه
در اواخــر دهــه  1990بــه عنــوان برنامــه تحصيــات
تكميلــي ارائــه شــد آن بــود كــه بــه طــور همزمــان بــه
توســعه مهارتهــای علمــی و كاربــردي پرداختــه شــود.
بــه عنــوان مثــال در ســال گذشــته ،دانشــکده پزشــکی
هــاروارد رشــته ایمونولــوژی دو ســاله را باهــدف هدايت
دانشــجویانی بــرای ادامــه تحصيــل در دورههــای دکتــري
تخصصــي ،دكتــري حرفــهای یــا انتقــال بــه صنعــت
ايجــاد كــرد.

ايــن مشــكلي اســت كــه ایاالتمتحــده در دهــه گذشــته
بــا آن مواجــه شــده اســت .بنابرايــن دانشــمندان بــر ایــن
باورنــد کــه دانشآموختــگان کمتــر دکتــرا ،منجــر بــه از
دســت دادن بيشــتر علــم و در نهايــت جامعــه میشــود.
کاهــش برنامههــای دکتــرا بايــد بــه خوبــی پیــش
2
رود .هنگامــی کــه موسســه تحقیقــات بهداشــتی کانــادا
در اوایــل ســال گذشــته برنامــه دکتــراي تخصصــي و
حرفــهای  30ســاله خــود را لغــو كــرد ســبب كاهــش
بودجــه تحقيقاتــي دانشــگاهیان و دانشــجویان شــد .امــا
توســعه رشــتههای دیگــر علــوم ،همســویی دانشــجويان
بــه دورههایــي کــه نســبت عرضــه و تقاضــا را تنظیــم
مــی کنــد جریــان یافــت.
کانــون وکالی آمریــکا ،3کــه نظــارت بــر نظــام
حقوقــی در ایاالتمتحــده را بــر عهــده دارد بــرای
تنظیــم تعــداد وکالی واجــد صالحیــت کنتــرل دقیقــي
بــر دانشــکدههای حقــوق اعمــال كــرد .بــه عنــوان
مثــال در ایاالتمتحــده ،ســوابق امتحانــات)GREs( 4
دانشآموختــگان بــه عنــوان یکــی از راههــای انتخــاب
افــراد بــرای ورود بــه دوره دکتــری اســتفاده میشــود.
امــا ايــن سیســتم هــم کامل نيســت زيــرا یک بررســی در
آمریــکا نشــان داد کــه  37درصــد از دانشــجویان دکتــری
زیستشناســی قبــل از تکمیــل دوره ،تــرك تحصيــل
كردنــد .یــک زیستشــناس مولکولــی در دانشــگاه
كاليفرنيــا -سانفرانسیســکو بــا یــک مطالعــه مــروري
روي دانشآموختــگان ارشــدي كــه وارد دانشــکدههای
دکتــری زیستشناســی دانشــگاه شــده بودنــد نشــان
داد كــه شــاخصهای تجربــه در تحقیــق و نتایــج
آزمــون  GREدر موضوعــي خــاص (بــه جــز تحلیلــی،
کالمــی و یــا کمــی) شــاخصهای خوبــی از موفقیــت
در آینــده دانشــجويان در تحصيــات تكميلــي اســت.
مدیــر اجرایــی بــراي پیشــرفت شــغلی در دانشــگاه
كاليفرنيــا -سانفرانسیســکو میگویــد« :آزمونهــای
ورودی گســتردهتر ماننــد ارزيابــي مهــارت دانشــجو
در برقــراري ارتبــاط ،مديريــت ،كار گروهــي و اهــداف
شــغلي میتوانــد گزينــش خوبــي بــراي انتخــاب
دانشــجويان در يكــي از دورههــای دكتــري ،كارشناســي
ارشــد يــا تحقيقــات صنعتــي باشــد .بنابرايــن بــه
ايــن طريــق میتــوان تعــداد شــرکت کنندههــا در
تحصيــات تكميلــي را کاهــش داد».
اســتفان معتقــد اســت کــه ســازمانهای تأمیــن بودجــه

3. American Bar Association
)4. Graduate Records Examinations (GREs

1. Cut the PhDs
2. Canadian Institutes of Health Research

كم كردن دكتري

1

دانشــمندان علــم اقتصــاد و اشــتغال ،چندیــن دهــه
اســت كــه بــر کاهــش تعــداد دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی کــه وارد علــوم زیســت پزشــکی میشــوند
تاكيــد دارنــد .امــا مخالفهــای زیــادی در ايــن زمينــه
وجــود دارد .بــه عنــوان مثــال هنگامــی کــه بــه تدریــج
تعــداد دانشــجویان دکتــري کاهــش يابــد بخشــی از
تالشهــای علمــي بــرای نجــات تحقیقــات زیســت
پزشــکی كــه توســط دانشــجويان انجــام میشــود راكــد
میمانــد .زيــرا بودجــهای كــه دولــت بــرای تحقیقــات
زیســت پزشــکی در اختيــار اعضــای هیئــت علمــی و
مؤسســات تحقیقاتــی قــرار میدهــد کاهــش مییابــد.
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نقــش مهمــي در محــدود کــردن امكانــات پژوهشــی
دکتــری پزشــکی دارد .همچنيــن اســتفان پیشــنهاد
میکنــد کــه دانشــجويان بایــد در تأمیــن هزینههــای
آمــوزش خــود نقــش داشــته باشــند .زيــرا هنگامــی کــه
مــا مجبــور بــه پرداخــت هزینـهای از جیــب خود هســتيم
کمــی دقيــق تــر در مــورد اینکــه آیــا ایــن تحصیــل
بــرای مــا مناســب اســت يــا نــه فکــر میکنیــم .البتــه
چنیــن ایــدهای بحثبرانگیــز اســت امــا بســیاری از
افــراد معتقدنــد کــه بايــد در نظــر گرفتــه شــود.
متخصصــان بــر ايــن باورنــد كــه مشــكل اصلــي جامعــه
اســت كــه دربــاره مشــکل افزايــش مــدرك دکتــري
بحــث کافــی نمیکنــد .احتمــا ً
ال يــك دليــل بحــث
نكــردن در ايــن موضــوع آن اســت كــه جامعــه نگــران
انحــراف ذهــن دانشــجويان باهــوش و پــر اســتعداد
اســت كــه از ورود بــه سيســتم تحصيــات تكميلــي
اجتنــاب كننــد .همچنيــن محققــان در ايــن زمينــه اذعــان
بــه دشــواری تأمیــن امنیــت موقعیــت سیســتم دانشــگاهي
میکننــد و در نتيجــه دانشــجويان را تشــويق بــه انجــام
آزمایشهــای تحقيقاتــي و چــاپ مقــاالت بيشــتر
میکننــد.
1
ســازمانهای اجتماعــي ماننــد ســازمان آینــده پژوهــش
خواســتار توجــه بــه ایــن موضــوع ،بــه عنــوان تالشــي
بــراي نجــات تحقیقــات پزشــکی میباشــند .در ضمــن،
برخــی از کارشناســان میگوینــد کــه تعهــد مــا بــه
دانشــجویان کنونــی و آینــده دکتــري ايــن اســت
كــه بگوييــم چشــم خــود را بــاز کننــد .آنهــا بایــد
اطالعــات زيــادي از رشــته تحصیلیشــان كســب كننــد
و از گزینههــای جایگزیــن خــودآگاه شــوند تــا بتواننــد
برنامهریــزی درســتي داشــته باشــند.
اســتفان میگویــد کــه ايــن تغییــر ممکــن اســت بــه
طــور طبیعــی رخدهــد ،زمانــي كــه اطالعــات بیشــتري
دربــاره آينــده شــغلي و محــدود كــردن جریــان بودجــه
بــه ســمت رشــد دوره دکتــرا اتفــاق افتد .در ايــن صورت
گرايــش افــراد ممکــن اســت کمتــر بــه ســمت دکتــرا
متمرکــز شــود .البتــه بعضــي از متخصصيــن معتقدنــد كــه
كاهــش زيــاد در برنامههــای دوره دکتــري پزشــکی
مفيــد نیســت ،بــه جــای آن بررســی رویکــرد دكتــري
مهــم اســت .بررســي اينكــه بــا چــه هدفــي افــراد وارد
دوره دکتــري میشــوند و بــه چــه چشــمانداز شــغلی
از همــان ابتــدا فکــر میکننــد .اگــر ماننــد هنرمنــدان یــا

بازیگــران ،آنهــا در تصمیــم خــود بــه داشــتن شــانس
بــراي تبدیــل شــدن بــه یــک اســتاد موفــق راســخاند
پــس از آن اجــازه دهیــد كــه ادامــه دهنــد.
نتیجهگیری
بــا توجــه بــه افزايــش دانشآموختــگان دکتــری بــه
صــف بیــکاران دانشآموختــه میبایســت سيســتم
آموزشــي دكتــرا بررســي دقيــق تــري شــود .در ايــن
مقالــه پنــج راهکار بــراي كاهــش دانشآموختــگان
دكتــري بیــکار ارائــه شــده اســت .از آنجايــي كــه بيشــتر
دانشآموختــگان دكتــري هــدف شغلیشــان اســتخدام
در دانشــگاه اســت بايــد مســیرهای ديگــر بــه ســمت
مشــاغل غیردانشــگاهی را به آنهــا نشــان داد .همچنين در
قــدم بعــدي بايــد بــه دانشــجويان دكتــري در حوزههــای
كارآفرينــي و فنــي آمــوزش داده شــود .راهــكار ديگــر
آن اســت كــه دو نــوع مــدرك دكتــري يكــي دكتــري
دانشــگاهی و ديگــري دكتــري حرف ـهای ايجــاد شــود و
داوطلبــان دكتــري بــر اســاس ميــزان اســتعداد و عالقه در
يكــي از ايــن دو گــروه قــرار گيرنــد .بــه عالوه مــی توان
بــا افزايــش دورههــای كارشناســي ارشــد و آموزشهــای
كاربــردي ايــن امــكان فراهــم شــود كــه افــراد بتواننــد با
مــدرك كارشناســي ارشــد توانايــي الزم بــراي تحقيــق
و كار حرفــهای را بــه دســت آوردنــد و وارد بــازار
كار شــوند .در نهایــت كاهــش پذيــرش دكتــري بــا
آزمونهــای ورودی دشــوارتر از قبيــل ارزيابــي مهــارت
دانشــجو در برقــراري ارتبــاط ،مديريــت ،كار گروهــي و
توانمندتريــن افــراد بــراي دوره دكتــري انتخــاب شــوند.
بــه طــور كلــي بايــد بــه دانشــجويان دكتــري آمــوزش
داد كــه چشــم خــود را بــاز کننــد و بــا اطالعــات
صحيــح از رشــته تحصیلیشــان از گزینههــای موجــود
آگاه شــوند تــا بتواننــد برنامهریــزی دقيــق تــري بــراي
آينــده شــغلي خــود داشــته باشــند.
تشکر و قدردانی
از راهنمایــی هــای ارزشــمند جنــاب آقــای دکتــر علــی
اکبــر موســوی موحــدی بــرای نــگارش ایــن مقالــه
سپاســگزارم.
1. Future of Research
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تغییرات اقلیم زمین و بیماریها :نقش گرمایش
زمین در افزایش دیابت نوع 2
وحید شیخ حسنی

 1و *2

چکیده
دیابــت نــوع  2یکــی از قدیمیتریــن بیماریهــا شناختهشــده اســت .عوامــل محیطــی و زمینههــای
وراثتــی در ابتــا بــه ایــن بیمــاری نقــش دارنــد .معیارهــای مهمــی در ســبک زندگــی ماننــد تغذیــه،
عــدم تحــرک و افزایــش وزن ،افســردگی ،مواجهــه بــا اســترس و رادیکالهــای آزاد ایجادشــده،
اســتفاده از دخانیــات و مصــرف الــکل رونــد ابتــا بــه بیمــاری را در افــراد ســرعت میبخشــد .مــازاد
انــرژی دریافتــی در بــدن بــه شــکل انواعــی از خانــواده لیپیدهــا در بافت چربــی و در صــورت تکمیل
ظرفیــت ایــن بافــت در برخــی بافتهــای دیگــر ذخیــره میشــود .ذخیــره چربــی در بافتهــای
دیگــر موجــب ایجــاد مقاومــت بــه انســولین میشــود .نشــان داده شــده اســت کــه فعــال شــدن
بافــت چربــی قهــوهای در ســرما موجــب ســوختن چربــی ذخیــره شــده و آزاد شــدن انــرژی میشــود.
قــرار گرفتــن طوالنیمــدت بــدن در محیــط گــرم بــا غیرفعــال نگهداشــتن بافــت چربــی بــا افزایــش
مقاومــت بــه انســولین و قنــدی شــدن هموگلوبیــن ارتبــاط دارد .تغییــرات اقلیــم و گرمایــش جهانــی
بطــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه جامعــه اســترس وارد مــی نمایــد کــه ایــن تنــش بیمــاری هــای
گوناگــون را بــه جامعــه تحمیــل مــی نمایــد .بــا توجــه بــه مطالــب ارائهشــده میتــوان پیشــنهاد
میشــود بــا توجــه بــه رونــد گرمایــش جهانــی تغییــر ســبک زندگــی و عادتهــای غذایــی بــرای
کاهــش خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع  2ضــروری اســت.
کلیدواژهها :دیابت نوع  ،2گرمایش جهانی ،افزایش وزن ،بافت چربی ،استرس ،بیماری ها.

* عهده دار مکاتبات ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .تلفن،)+9821( 61113381 :
دورنگار ،)+9821(66404680 :نشانی الکرتونیکv.sheikhhasani@ut.ac.ir :
 .1مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2کرسی یونسکو در تحقیقات بینرشتهای در دیابت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه

مطالعات انجامشده

بیمــاری دیابــت یکــی از قدیمیتریــن بیماریهــا
اســت کــه انســان بــا آن درگیــر بــوده اســت .نخســتین
گزارشهــا دربــاره ایــن بیمــاری بــه حــدود 3000
ســال پیــش بازمیگــردد .در میــان انــواع ایــن بیمــاری،
دیابــت نــوع  2فراوانــی باالیــی دارد .ایــن بیمــاری بــا
بــاال بــودن مقــدار قنــد خــون ،مقاومــت بــه انســولین و
برخــی از عــوارض ایــن مقاومــت شــناخته میشــود [.]1
بــر اســاس مطالعــات آمــاری انجامشــده در ســال ،2015
 415میلیــون نفــر در جهــان مبتــا بــه دیابــت بودنــد
کــه در صــورت ادامــه همیــن رونــد رشــد ،تخمیــن زده
میشــود تــا ســال  2040حــدود  642میلیــون نفــر در
سراســر جهــان مبتــا بــه ایــن بیمــاری باشــند [.]2
ســبک زندگــی و زمینـهی ارثــی از عوامــل مهــم در ابتــا
بــه ایــن بیمــاری اســت .معیارهــای مهمــی در ســبک
زندگــی ماننــد تغذیــه ،عــدم تحــرک و افزایــش وزن،
افســردگی ،مواجهــه بــا اســترس و رادیکالهــای آزاد
ایجادشــده ،اســتفاده از دخانیــات و مصــرف الــکل رونــد
ابتــا بــه بیمــاری را در افــراد ســرعت میبخشــد [.]3
همچنیــن نشــان داده شــده اســت کــه برخــی عوامــل
محیطــی و همچنیــن اســتفاده رو بــه رشــد از مــواد
صنعتــی در رونــد ابتــا بــه دیابــت نــوع  2مؤثــر اســت.
در ایــن میــان ارتبــاط هرچنــد ضعیــف میــان اســتفاده از
پلیمرهــای صنعتــی و خطــر ابتــا بــه دیابــت دیدهشــده
اســت [.]4
ازنظــر زیســتی بــدن انســان در صــورت دریافــت قنــد و
چربــی مــازاد بــر نیــاز روزانــه اقــدام بــه ذخیــره آنهــا
در بافــت چربــی و برخــی اندامهــای بــدن میکنــد.
قســمتی از قنــد اضافــی بهصــورت گلیکــوژن در کبــد و
ماهیچههــا ذخیــره میشــود تــا در صــورت نیــاز تجزیــه
شــده و قنــد موردنیــاز بــدن را تأمیــن کنــد .بهغیــراز
ذخیــره گلیکــوژن مــازاد انــرژی دریافتــی بــه شــکل
انواعــی از خانــواده لیپیدهــا در بافــت چربــی ذخیــره
میشــود .دو نــوع بافــت چربــی در بــدن انســان وجــود
دارد .بافــت چربــی ســفید ( )WATکــه انــرژی اضافــی
کسبشــده را در قالــب مولکولهــای تــری گلیســیرید
ذخیــره میکنــد و بافــت چربــی قهــوهای ( )BATکــه
بــرای آزادســازی انــرژی بــه شــکل گرمایــی در بــدن
تخصصیافتــه اســت .بافــت چربــی قهــوهای کمــک
میکنــد تــا نــوزادان تــازه بــه دنیــا آمــده در مقابــل
ســرما مقاومــت داشــته باشــند [.]5

تــا چنــدی پیــش تصــور بــر ایــن بــوده اســت کــه مقدار
ایــن بافــت در بزرگســاالن بســیار کــم اســت یــا نقــش
مشــخصی نــدارد .مطالعــات اخیــر نشــان داده اســت کــه
در بــدن بزرگســاالن نیــز بافــت چربــی قهــوهای فعــال
وجــود دارد کــه در تنظیم همایســتاییِ انــرژی دارای نقش
مهمــی اســت .ازنظــر فیزیولــوژی بافــت چربــی قهــوهای
در مواجــه بــا ســرما فعــال میشــود و بــا ســوزاندن
چربــی ایجــاد گرمــا میکنــد .بنابرایــن قرارگیــری
طوالنیمــدت در معــرض ســرما ،بــا ســوزاندن مقــداری
از چربیهــای اضافــی توســط ایــن بافــت تــا حــدودی
میتوانــد موجــب کاهــش وزن شــود [ .]6بــا توجــه بــه
مطالــب اشارهشــده بیــن دمــای محیــط ،فعالیــت بافــت
چربــی و میــزان مقاومــت بــه انســولین ارتبــاط معنــاداری
وجــود دارد .بهعبارتدیگــر میتــوان گفــت در افــراد
بزرگســال ممکــن اســت ارتبــاط بیــن فعالیــت ایــن
بافــت و بیمــاری دیابــت نــوع  2وجــود داشــته باشــد.
بــرای درک بهتــر ایــن ارتبــاط ضــروری اســت بــه ایــن
مــورد توجــه داشــته باشــیم کــه بافــت چربــی نخســتین
محــل ذخیــره چربــی و قندهــای اضافــی اســت .بــا تمــام
شــدن گنجایــش بافــت چربــی ،لیپیدهــا در اندامهایــی
ماننــد کبــد ،پانکــراس ،قلــب و ماهیچههــای اســکلتی
ذخیــره میشــود .ذخیــره لیپیدهــا در ایــن اندامهــا
موجــب ایجــاد مقاومــت بافتــی بــه انســولین میشــود
[ .]7مقاومــت بــه انســولین بیــش از ارتبــاط بــا نمایــه
تــوده بدنــی بــه گنجایــش بافــت چربــی بــرای ذخیــره
لیپیدهــا بســتگی دارد .مطالعــات نشــان دادهاند در آســیای
جنوبــی بهطــور متوســط ظرفیــت بافــت چربــی افــراد
پاییــن اســت و ایــن افــراد در وزنهــای کمتــری بــه
اشــباع بافــت چربــی میرســند و نســبت بــه انســولین
مقاومــت نشــان میدهنــد [.]8
بــه تازگــی پژوهشهایــی در راســتای درک مکانیســم و
چگونگــی ایــن ارتباطهــا انجامشــده اســت .تاکنــون
نشــان دادهشــده اســت کــه قرارگیــری بیمــاران مبتــا بــه
دیابــت نــوع  2در آبوهــوای نســبت ًا خنــک بــه مــدت 10
روز تأثیــر معنـیداری در کاهــش مقاومــت بــه انســولین
داشــته اســت [ .]9همچنیــن بــر اســاس مطالعــات کــه در
ســال  2016انجامشــده اســت ارتبــاط معنــیداری بیــن
دمــای محیــط و میــزان قنــدی شــدن هموگلوبیــن انســان
مشاهدهشــده اســت [ .]10ارتبــاط بیــن ایــن عوامــل در
یــک شــمای کلــی نشــان داده شــده اســت.
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شکل  .1تصویر شماتیک ارتباط بین ذخیره چربی ،دمای محیط و خطر ابتال به دیابت

شکل  .2میزان تغییرات دمای خشکیها و اقیانوسها بر اساس میانگین دماهای ثبتشده در سال  2015نسبت
به دوره زمانی  1981تا  2010میالدی ( .برگرفته از سایت مرکز ملی اطالعات هواشناسی )NOAA
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بحث و نتیجهگیری
بــا توجــه بــه روابــط اشارهشــده در شــکل ( )1دمــای
محیطزیســت در رونــد ابتــای افــراد بــه دیابــت نــوع
 2اهمیــت قابلتوجهــی پیــدا خواهــد کــرد [ .]11در
ســالهای اخیــر بــا افزایــش رونــد تولیــد گازهــای
گلخانــهای و تغییــرات آب و هوایــی ایجادشــده دمــای
کلــی زمیــن رو بــه گــرم شــدن گذاشــته اســت.
همانطــور کــه در شــکل ( )2نشــان داده شــده اســت
در اغلــب قســمتهای زمیــن متوســط دمــا در ســال
 2015نســبت بــه بــازه زمانــی  1981تــا  2010تغییــرات
قابلتوجهــی داشــته اســت .امــروزه میتــوان گرمایــش
زمیــن را در کنــار تمامــی مخاطــرات زیســتمحیطی
کــه ایجــاد میکنــد بهعنــوان عاملــی بالقــوه در تغییــر
رونــد ســامت انســان نیــز مطــرح کــرد .بــا توجــه بــه
نقشــه گرمایــش زمیــن ،افزایــش متوســط دمــا در ایــران
نیــز قابــل مشــاهده اســت .تغییــرات اقلیــم و گرمایــش
جهانــی بطــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه جامعــه
اســترس وارد مــی نمایــد کــه ایــن تنــش بیمــاری
هــای گوناگــون را بــه جامعــه تحمیــل مــی نمایــد [.]11
ایــن رونــد افزایشــی در کنــار ســبک زندگــی صنعتــی
هشــداری اســت در جهــت آمــاده شــدن بــرای مواجهــه
بــا رشــد معنـیدار مبتالیــان بــه دیابــت نــوع  2در ایــران.
الزم بــه ذکــر اســت بــرای مقابلــه بــا ایــن خطــر تغییــر
ســبک زندگــی و عادتهــای تغذیــهای از غذاهــای
پرکالــری و چــرب بــه ســمت غذاهــای کمچــرب و بــا
انــرژی متعــادل ضــروری اســت [.]12

[5] C. H. Saely, K. Geiger, and H. Drexel, “Brown versus White Adipose Tissue: A Mini-Review,” Gerontology, vol. 58, no. 1, pp. 15–23,
2012.
[6] T. Yoneshiro, S. Aita, M. Matsushita, T. Kayahara, T. Kameya, Y.
Kawai, T. Iwanaga, and M. Saito, “Recruited brown adipose tissue as
an antiobesity agent in humans.,” J. Clin. Invest., vol. 123, no. 8, pp.
3404–8, Aug. 2013.
[7] A. Tchernof and J.-P. Després, “Pathophysiology of human visceral obesity: an update.,” Physiol. Rev., vol. 93, no. 1, pp. 359–404,
Jan. 2013.
[8] L. E. H. Bakker, M. A. Sleddering, J. W. Schoones, A. E. Meinders,
”and I. M. Jazet, “Pathogenesis of type 2 diabetes in South Asians.,
Eur. J. Endocrinol., vol. 169, no. 5, pp. R99–R114, Nov. 2013.
[9] M. J. W. Hanssen, J. Hoeks, B. Brans, A. A. J. J. van der Lans, G.
Schaart, J. J. van den Driessche, J. A. Jörgensen, M. V Boekschoten,
M. K. C. Hesselink, B. Havekes, S. Kersten, F. M. Mottaghy, W. D.
van Marken Lichtenbelt, and P. Schrauwen, “Short-term cold acclimation improves insulin sensitivity in patients with type 2 diabetes
mellitus.,” Nat. Med., vol. 21, no. 8, pp. 863–5, Aug. 2015.
[10] P. Lee, R. Bova, L. Schofield, W. Bryant, W. Dieckmann, A. Slattery, M. A. Govendir, L. Emmett, and J. R. Greenfield, “Brown Adipose Tissue Exhibits a Glucose-Responsive Thermogenic Biorhythm
in Humans.,” Cell Metab., vol. 23, no. 4, pp. 602–9, Apr. 2016.
محمــد بهنــام راد ،فرشــته تقــوی ،فائــزه موســوی
[]11
موحــدی و علــی اکبــر موســوی موحــدی» تغییــرات
اقلیم،گرمایــش جهانــی و دیابــت» نشــريه نشــا علــم ،مجلــد،6
شــماره ، 1صفحــات  67-61ســال 1395
مح ّمــد بهنــام راد  ،فرشــته تقــوی ،علی اکبرموســوی
[]12
موحــدی «نقــش ســبک زندگــی در تعدیــل دیابــت» نشــريه
نشــا علــم ،مجلــد ،5شــماره، 1صفحــات  21-12ســال 1394
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چشم اندازی به عدد طالیی فی()φ
فائزه موسوی موحدی

*1

چکیده
عــدد فــی یــا نســبت طالیــی کــه عــددی معــادل  1/618اســت ،از دوران باســتان بــه عنــوان زیباتریــن
عــدد بــرای انســان شــناخته شــده و مــورد توجــه بســیاری از دانشــمندان و هنرمنــدان بــوده اســت؛ نام
فــی از حــرف اول نــام فیدیــاس ،هنرمنــد و مجســمه ســاز یونانــی گرفتــه شــده اســت .ســاختارهای
هندســی از جملــه مســتطیل ،مثلــث و مارپیــچ طالیــی دارای نســبت و یــا زاویــه ی طالیــی ()۱۳۷/۵
هســتند ،عــاوه بــر داشــتن تناســبی کــه در نظــر انســان زیبایــی مــی آفرینــد ،خشــت اول تقــارن
در طبیعــت مــی باشــد .همچنیــن توالــی اعــداد فیبوناچــی کــه نســبت جمــات آن بــه هــم نزدیــک
بــه فــی اســت ،در طبیعــت بســیار تکــرار مــی شــود .فــی را مــی تــوان در عالــم از کهکشــان هــا
تــا ســاختار کریســتالی مولکــول هــا یافــت؛ ایــن عــدد موجــب تقــارن ،بهتریــن چیدمــان هندســی و
زیبایــی اســت .در فضــا چرخــش مارپیــچ کهکشــان هــا از مارپیــچ لوگاریتمــی الگــو مــی گیــرد و
بــا کوچــک کــردن مقیــاس دیــد بــه منظومــه ی شمســی مشــاهده مــی شــود کــه میانگیــن مســافت
مــدار ســیارات بــه هــم و ســاختار خــود ســیارات و مــاه هــای آنهــا ،همــه از نســبت طالیــی تبعیــت
می-کنــد .ایــن نســبت در فیلوتاکســی و ســاختار گیاهــان بــرای بهتریــن جایگزینــی و دریافــت نــور
مفیــد؛ در الگــوی رشــد و شــجرنامه ی حیوانــات؛ همچنیــن در زیبایــی ســاختار و ســامتی بــدن
انســان نقــش بســیار مهمــی را ایفــا مــی کنــد .عــدد فــی در هنــر و معمــاری بــه عنــوان یــک اصــل
شــناخته مــی شــود .ایــن نســبت در معمــاری اهــرام بــزرگ مصــر ،پارتنــون یونــان و پرســپولیس
ایــران نقــش کلیــدی را بــازی مــی کنــد؛ در هنــر رنســانس بســیار مــورد توجــه بــوده اســت .در
معمــاری اســامی بــرای مثــال ســاختار عالــی قاپــو ،گنبــد تــاج الملــوک مســجد جامــع اصفهــان
و همچنیــن در طــرح هــا و کاشــی کاری هــا از نســبت طالیــی بهــره ی زیــادی بــرده انــد .در ایــن
مقالــه بــا توضیــح ریاضیــات مربــوط بــه عــدد فــی و تعریــف آن ،گزیــده ای از اثــر عــدد فــی در
طبیعــت و هنــر تشــریح مــی شــود.
واژگان کلیــدی :نســبت طالیــی ،عــدد فــی ،اعــداد فیبوناچــی ،زیبایــی ،ســامت ،تعــادل ،تقــارن،
هندســه.

* عهده دار مکاتبات ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .پست الکرتونیکیfmoosavi@ut.ac.ir :
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مقدمه
طبیعــت یــک تصویــر هلوگرافیکــی فــوق العاده ای اســت
کــه هــر جــزء آن ،آینــه ای از کل اســت؛ بــه گفتــه ی
فیزیــک دان بــزرگ دیویــد بوهــم «ایــن ویژگــی اساســیِ
ارتباطــات متقابــل کوانتومــی اســت کــه کل عالــم در
همــه چیــز نهفتــه و همــه چیــز در کل عالــم ،پیچیــده
باشــد» .ایــن پیونــد بیــن جــز و کل از طریــق تقارنــی
بــر مبنــای «نســبت» شــکل گرفتــه و نیرویــی بــرای نظــم
دادن بــه پریشــانی عالــم اســت .در ایــن راســتا بــه طــور
خــاص عــددی بــا نــام عــدد فــی ( )φمطــرح مــی
شــود؛ ایــن نســبت بــه ظاهــر ســاده و اعــداد فیبوناچــی
بــا تکــرار خــود در ابعــاد همگــرا ،یکــی از عوامــل پیــش
برنــده در رونــد رشــد طبیعــت هســتند [.]2 ,1
عــدد فــی کــه بــا نــام هــای نســبت طالیــی ،بخــش
طالیــی ،بــرش طالیــی ،نســبت الهــی ،عــدد فیبوناچــی و
نیــز نســبت فیدیــاس مطــرح مــی شــود ،از دوران باســتان
مــورد توجــه ریاضــی دانــان ،فیزیــک دانــان ،فیلســوفان،
مهندســان و اســاس کار بســیاری از هنرمنــدان و موســیقی
دانــان قــرار گرفتــه اســت [ .]3ویژگــی هــای خــاص
ایــن عــدد ،دروازه ای بــه ســوی فهــم عمیــق زیبایــی،
روح جهــان واقعــی و عالــم مــی گشــاید؛ بــه همیــن
دلیــل آن را بــا نســبت طالیــی 1مــی خواننــد.
نســبت طالیــی از گذشــته هــای دور توجــه بشــر را
بــه خــود جلــب کــرده و یــک مســیر طوالنــی را در
زمیــن گــذران کــرده اســت؛ امــا اینکــه ایــن ایــده
اولیــن بــار توســط چــه کســی و کجــا مطــرح شــد،
دارای گذشــته ای نامعلــوم اســت .مطالعــات نشــان مــی
دهــد کــه مهندســان بــدوی از وجــود هــر دو عــدد پــی
( )ᴫو فــی ( )φمطلــع بودنــد و بــرای مثــال در اهــرام
بــزرگ مصــر و همچنیــن در طراحــی پارتنــون (معبــد
الهــه ی آتنــا کــه پیــش از  ۴۰۰ســال قبــل از میــاد
در یونــان ســاخته شــده اســت) ،از آن اســتفاده شــده
اســت .افالطــون ( ۴۲۷الــی  ۳۴۷قبــل از میــاد) در اثــر
تیمائــوس خــود کــه نظراتــش را در حیطــه ی کیهــان
شناســی و علــوم طبیعــی بیــان کــرده ،نســبت طالیــی
را مهمتریــن اتصــال روابــط ریاضــی و کلیــد فیزیــک
جهــان هســتی مــی دانــد .فیدیــاس پیکرتــراش بــزرگ،
نقــاش ،معمــار و ریاضــی دان یونانــی ( ۴۳۰تــا ۴۸۰
قبــل از میــاد) ،بــه مطالعــه ی عــدد فــی پرداخــت و

در تمــام مجســمه هــای پارتنــون ایــن نســبت را بــکار
بــرد .اقلیــدس ( ۳۲۵الــی  ۲۶۵پیــش از میــاد) عــدد
دقیــق  1/6180399را در کتــاب اصــول اقلیــدس ثبــت
کــرد و اصطــاح تعــادل طالیــی 2را بــرای آن بــکار بــرد؛
همچنیــن ارتبــاط ایــن عــدد را بــا ســاختار پنتاگــرام
یــا ســتاره ی پنــج پــر اثبــات نمــود .در قــرون وســطی
و همچنیــن در طــول رنســانس نســبت طالیــی در
ریاضیــات چنــان همــه گیــر شــد کــه بیشــتر ریاضیدانــان
را بــه ســوی خــود جــذب کــرد؛ تــا جایــی کــه در
اوایــل قــرن  ۱۹پیشــنهاد شــد تــا نســبت طالیــی را بــا
حــرف یونانــی (فــی) کــه اول نــام فیدیــاس اســت،
بــه نمایــش گذارنــد .توالــی فیبوناچــی در حیطــه ی
 ۱۲۰۰میــادی توســط لئونــاردو فیبوناچــی ۱۱۷۰( 3الــی
 ۱۲۵۰میــادی) ،ریاضیــدان ایتالیایــی ،کشــف شــد .او
بــه یافتــن ویژگــی هــای شــگفت آور و مرمــوز ایــن
توالــی پرداخــت و بعــدا ً متوجــه ارتبــاط عمیــق آن بــا
عــدد فــی شــد .ایــن نســبت اولیــن بــار در اوایــل ۱۵۰۰
میــادی بــا نــام نســبت الهــی 4خوانــده شــد ،زمانــی کــه
داوینچــی 5بیاناتــش را در یــک رســاله فراهــم آورد کــه
بعــد توســط دوســتش لــوکا پاچیولــی در ســال ۱۵۰۹
در کتابــی بــه نــام نســبت الهــی منتشــر شــد؛ در ایــن
کتــاب پنــج جســم افالطونی کشــیده شــده اســت [.]6-3
هنرمنــدان رنســانس از نســبت طالیــی بــه وفــور در
نقاشــی هــا و در مجســمه هــا اســتفاده کــرده انــد تــا
بــه تعــادل و زیبایــی دســت پیــدا کننــد .ایــن نســبت در
نقاشــی هــای داوینچــی بــه شــدت مشــهود اســت ،از آن
جملــه مــی تــوان نقاشــی شــام آخــر ،مــرد ویتوریــن،
مونالیــزا را نــام بــرد .دانشــمندانی ماننــد یوهانــس کپلــر،
مارتیــن اهــم ،مــارک بــار و  ...از جملــه کســانی هســتند
کــه مفهــوم نســبت طالیــی را در کارهایشــان منعکــس
مــی کننــد .بــه بیــان یوهانــس کپلــر ریاضیــدان بــزرگ
آلمانــی ( ،)۱۶۳۰-۱۵۷۹هندســه دو گنجینــه ی بــزرگ
دارد؛ یکــی قضیــه ی فیثاغــورث و دیگــری نســبت
طالیــی .ایــن عــدد در علــوم نویــن و مخصوصــا در
فیزیــک تِئــوری کاربــرد بســیار دارد [ .]4فیزیکدانــان آن
را در رفتــار نــور و اتــم مطالعــه کــرده ،ریاضیدانــان در
بررســی پنتاگــرام و تحلیــل گــران اقتصــادی آن را در
بــاال و پاییــن شــدن بــورس مــی یابنــد.
ایــن مقالــه در صــدد معرفــی عــدد فــی ،در ســه
بخــش عمــده جــای گرفتــه اســت .پــس از فهــم

)4. Devine Proportion (De Divina Proportione
5. Leonardo da Vinci
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بهتــر ریاضیــات مربــوط بــه عــدد فــی ،گزیــده ای از می شود و در شکل  c۲نمایش داده شده است.
کاربــرد آن در طبیعــت و معمــاری بیــان شــده اســت.
توالی فیبوناچی
عدد فی و توالی فیبوناچی
مفهوم نسبت طالیی
لئونــاردو فیبوناچــی ( ۱۱۷۰-۱۲۵۰میــادی) ریاضیــدان
بــزرگ ایتالیایــی در قــرن  ۱۲اســت .یکــی از مهمتریــن
در ریاضیــات دو کمیــت وقتــی دارای نســبت طالیــی تحقیقــات او در مــورد رشــد جمعیــت خرگــوش هــا در
هســتند کــه نســبت جمــع آن دو ،بــر کمیــت بــزرگ تــر شــرایط ایــده آل بــود؛ بدیــن صــورت کــه اگــر یــک
( )pو یــا نســبت کمیــت بــزرگ تــر بــه کمیــت کوچــک جفــت خرگــوش (مــاده و نــر) را  ۱۲مــاه بــا وجــود آب
تــر ( )qبرابــر بــا عدد گنــگ فــی یعنــی  1/6180339887و غــذای کافــی ،بــدون اینکــه صیــد شــوند یــا فــرار
باشــد؛ کــه بــه صــورت شــکل  ۱نمایــش داده شــده کننــد و یــا بمیرنــد و بــا در نظــر گرفتــن اینکــه تمــام
اســت.
خرگــوش هــای مــاده توانایــی تولیدمثــل داشــته باشــند،
بــه مســتطیلی کــه نســبت طــول بــه عــرض آن برابــر در یــک بــاغ بــا محیــط بســته قــرار دهنــد ،رونــد رشــد
بــا عــدد فــی باشــد ،مســتطیل طالیــی گفتــه مــی شــود .جمعیــت در نســل هــای متوالــی چگونــه خواهــد بــود.
همانطــور کــه در شــکل ۱مشــخص اســت ،مســتطیل پاســخ ایــن آزمایــش (شــکل )۳او را بــه یــک توالــی
 ABCDیــک مســتطیل طالیــی اســت؛ خــط  EFایــن مشــخصی از اعــداد رســاند ،کــه بعــد بــه نــام توالــی
مســتطیل را بــه دو قســمت (یــک مربــع و یــک مســتطیل) فیبوناچــی نامیــده شــد [.]7 ,4
تقســیم کــرده کــه نســبت مســاحت آنهــا برابــر بــا عــدد یــک جفــت خرگــوش را در نظــر بگیریــد .خرگــوش هــا
فــی اســت .همینطــور ایــن رونــد بــا تقســیم مســتطیل یــک مــاه طــول مــی کشــد تــا بعــد از تولــد بــه بلــوغ
کوچــک ادامــه مــی یابــد و یــک شــکل مارپیچــی بــه برســند و بتواننــد تولیدمثــل کننــد .همانطــور کــه در
خــود مــی گیــرد کــه حاصــل آن یــک مارپیــچ طالیــی شــکل ۳نشــان داده شــده ،مــاه اول هیــچ جفتــی متولــد
اســت .مارپیــچ طالیــی مارپیچــی اســت کــه از نقطــه نمــی شــود؛ در مــاه دوم ایــن جفــت بــه بلــوغ رســیده
اولیــه بــا زاویــه ای مــی چرخــد کــه اگــر از نقطــه ی و جفتــی دیگــر را بوجــود مــی آورنــد .فرزنــدان نیــز
وســط آن یــک خــط رســم کنیــم ،نســبت هــر بخــش بــه بــا همیــن رونــد در طــی مــاه هــای آینــده جفــت هــای
بخــش قبلــی معــادل عــدد فــی باشــد [.]1
دیگــری را بوجــود مــی آورنــد .تعــداد جفــت هــا در
مثلــث طالیــی یــک مثلــث متســاوی الســاقین اســت کــه هــر نســل شــمارش شــده و ثبــت مــی گــردد و توالــی
بــه صــورت شــکل  a۲رســم مــی شــود .در یکــی از خاصــی تکــرار مــی شــود [.]8 ,7
آنهــا دو زاویــه ی روبــه روی رأس  ۷۲°بــوده و رأس  ۳۶°توالــی عــددی ،۸۹ ،۵۵ ،۳۴ ،۲۱ ،۱۳ ،۸ ،۵ ،۳ ،۲ ،۱ ،۱ ،۰
اســت؛ در دیگــری دو زاویــه ی روبــه روی رأس  ۳۶°و  ۹۸۷ ،۶۱۰ ،۳۷۷ ،۲۳۳ ،۱۴۴و  ....را ریاضیــدان فرانســوی،
خــود رأس  ۱۰۸°باشــد .در ایــن مثلــث هــا هــر یــک از ادروارد لــوکاس حــدود ســال  ،۱۸۷۶بــه نــام «توالــی
اضــاع بــه قاعــده دارای نســبت طالیــی هســتند .همچنین فیبوناچــی» نــام گــذاری نمــود [ .]9در ایــن تصاعــد هــر
عــدد فــی در زاویــه ی مثلــث هــای طالیــی پنهــان شــده جملــه برابــر مجمــوع دو جملــه ی پیشــین خــود اســت
اســت؛ بــه طــوری کــه میــزان مطلــق کوســینوس هــر (بــه جــز دو جملــه ی اول)؛ همچنیــن خــارج قســمت دو
یــک از زاویــه هــا برابــر بــا  φ/2اســت [.]4 ,1
جملــه ی کنــار هــم نزدیــک بــه عــدد اعجــاب انگیــز
در جهــان طبیعــی نمونــه هــای بســیاری از اشــکال  1/618مــی باشــد [ .]8 ,7جالــب اســت بدانیــم کــه φ
پنــج ضلعــی منظــم یــا ده ضلعــی وجــود دارد کــه در الفبــای یونانــی در جایــگاه ۲۱میــن حــرف قــرار دارد
رابطــه ی تنگاتنگــی بــا عــدد  φدارد .مثلــث طالیــی کــه نــه تنهــا خــود ایــن عــدد بلکــه جمــع الجمــع آن
از ایــن جهــت کــه پایــه ی ســاخت اشــکال پنــج یعنــی عــدد  )۲+۱=۳( ۳عضــو توالــی فیبوناچــی هســتند
و ده ضلعــی اســت اهمیــت شــایانی دارد (شــکل [.]4
 .)b۲از تقســیم بنــدی مثلــث طالیــی بــر قســمت اعــداد فیبوناچــی یکــی از سیســتم هــای عــددی
هــای کوچــک تــر طالیــی آن ،مارپیــچ طالیــی رســم طبیعــت اســت کــه نــه تنهــا جمعیــت رشــد خرگــوش
مــی گــردد کــه بــه آن مارپیــچ لوگاریتمــی نیــز گفتــه هــا از آن تبعیــت مــی کنــد بلکــه ردپــای آن را
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شــکل :۱خــط  ABبــر روی طــول مســتطیل بــه دو قســمت
بــا کمیــت هــای  pو  qتقســیم شــده کــه نســبت ایــن دو
معــادل عــدد فــی مــی باشــد .مســتطیل  ABCDنشــان دهنــده
ی یــک مســتطیل طالیــی اســت و نســبت طــول بــه عــرض
آن معــادل عــدد فــی مــی باشــد .خــط  EFآن را بــه دو
قســمت بــا نســبت طالیــی تقســیم نمــوده و بــه همیــن
صــورت تقســیم بنــدی مســتطیل بــه قســمت هــای کوچــک
تــر مارپیــچ طالیــی بدســت مــی آیــد.

شــکل )a :۲نشــان دهنــده ی دو نــوع مثلــث طالیــی اســت.
نســبت اضــاع بــه قاعــده نشــان داده شــده اســت و همچنیــن
خطــی هــر کــدام را بــه دو قســمت طالیــی تقســیم کــرده
اســت )b .پنــچ ضلعــی و ســتاره ی پنــج رأس از مثلــث هایــی
کــه طالیــی هســتند شــکل گرفتــه انــد )c .مارپیــچ طالیــی از
بهــم وصــل کــردن نقــاط اتصــال مثلــث هــای طالیــی شــکل
مــی گیــرد.

هــر جایــی در طبیعــت از آرایــش هــای برگــی و گلبرگی
در گیاهــان تــا ســاختار فضــا مــی بینید.

اســت؛ در فرایندهــای طبیعــی انــرژی از مرکــز در یــک
تناســب لوگاریتمــی و دقیقــا بــه شــکل مارپــچ طالیــی
پخــش مــی شــود .ایــن مارپیــچ را مــی تــوان در الگــوی
چرخــش عــاج فیــل ،شــاخ گــوزن ،ناخــن قنــاری ،طرح
روی آنانــاس تــا شــکل کهکشــان مشــاهده کــرد .طــرح
روی اثــر انگشــت تــا پیــچ و تــاب مــژگان از مارپیــچ
طالیــی تبعیــت مــی کنــد .ســیارات منظومــه شمســی
طبــق الگــوی مارپیــچ طالیــی در فضــا قــرار گرفتــه،
انــگار از خورشــید متشعشــع مــی شــوند؛ کهکشــان هــا
بــر ایــن ریتــم شــکل مــی گیرنــد [.]10

نسبت طالیی و توالی فیبوناچی در زیبایی طبیعت
نســبت طالیــی در الگــوی رشــد بســیاری از سیســتم های
بیولوژیکــی نقــش کلیــدی دارد و بــه دلیــل خاصیــت
ریاضــی و هندســی آن ،بــه صــورت هــای گوناگــون در
طبیعــت متجلــی مــی شــود .در واقــع ایــن عــدد تقــارن
اول طبیعــت اســت .گیاهــان ،حیوانــات و حتــی انســان
همگــی بــا دقتــی بســیار بــاال وجوهــی از ضرایــب فــی
بــه یــک هســتند .نســبت طالیــی بــه دلیــل تطابــق بــا
قوانیــن طبیعــی ،انتخــاب خوبــی بــه شــمار مــی آیــد
کــه در ایــن راســتا ســه جایــگاه قابــل ذکــر اســت:
تقــارن ،چیدمــان هندســی در مطلــوب تریــن فضــا 1و
الگــوی رشــد مارپیچــی [.]1
نســبت طالیــی در سراســر جهــان هســتی دیــده مــی
شــود .از گــرداب هــا و مــوج هــای دریــا تــا ســه حلقــه
ی ســیاره ی زحــل ،کهکشــان راه شــیری و فاصلــه ی
نســبی ســیارات در منظومــه ی شمســی از نســبت طالیــی
تبعیــت مــی کننــد.
مارپیــچ طالیــی قانــون رونــد تشعشــع انــرژی در طبیعت

در فضا
شــاید بهتــر باشــد ســفرمان را بــرای شــناخت عــدد
فــی در طبیعــت از کهکشــان شــروع کنیــم .ســتاره
شناســان کهکشــان هــا را بــه ســه دســته اصلــی تقســیم
مــی کننــد :کهکشــان هــای مارپیچــی ،کهکشــان هــای
بیضــوی و کهکشــان هایــی کــه نــه بیضــوی و نــه
مارپیچــی هســتند و کهکشــان هــای نامنظــم نامیــده مــی
شــوند .کهکشــان هــای مارپیچــی معمــو ً
ال از ســه بخــش
تشــکیل شــده اســت :یــک دیســک چرخــان کــه از چنــد
بــازو تشــکیل شــده و اغلــب ســتارگان آن در اینجــا
1. Optimal spacing
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واقعنــد؛ مرکــز آن یــک برآمدگــی کــره ماننــد اســت کــه  ۱/۶۱۸۷۴مــی شــود کــه بســیار بــه عــدد نســبت طالیــی
معمــو ً
ال شــامل ســتارگان پیــر بــوده و همچنیــن ســیاه یعنــی  ۱/۶۱۸۰۳نزدیــک اســت [ .]4همچنیــن بوینــز بــا
چالــه ای کــه در مرکــز قــرار دارد .ســتاره هــا و گازها در بررســی نســبت میانگیــن فاصله ی ســیارات از خورشــید،
قســمت دیســک همــه بــه صــورت هــم جهــت بــه دور بــه ایــن نتیجــه رســید کــه همــه ی ســیارات منظومــه ی
مرکــز کهکشــان بــا ســرعت صدهــا کیلومتــر بــر ثانیــه شمســی بــر روی یــک مارپیــچ طالیــی قــرار مــی گیــرد
بــه شــکل مارپیچــی مــی چرخنــد .مرکــز یــک ســری [ .]11بــا عــوض کــردن مقیــاس دیــد بــه ســطح ســیاره
از ایــن کهکشــان هــا میلــه ای شــکل اســت و بعضــی ای مــی رســیم؛ هــر ســیاره و مــاه هــای آن بــه نوبــه ی
دیگــر گــرد هســتند کــه بــر همیــن اســاس کهکشــان هــا خــود بــر ایــن نســبتند ،بــرای مثــال نســبت طــول ســیاره
نامگــذاری مــی شــوند .کهکشــان  M51یــا کهکشــان ی ســاتورن بــه طــول حلقــه هــای آن یــا نســبت خــود
گــرداب (شــکل  )a4بــرای مثــال یــک کهشــکان حلقــه هــا بــه هــم بــر همیــن اســاس اســت (شــکل .)4b
مارپیچــی اســت کــه در فاصلــه ی  ۳۱میلیــون ســال مقیــاس را بــه زمیــن و مــاه محدودتــر مــی کنیــم .شــعاع
نــوری از زمیــن قــرار دارد .فــرم چرخــش مارپیــچ ایــن زمیــن  ۶۳۷۸/۱۰کیلومتــر اســت کــه آن را معــادل  ۱مــی
کهکشــان هــا از مارپیــچ لوگاریتمــی تبعیــت مــی کنــد گیریــم؛ شــعاع مــاه  ۱۷۳۵/۹۷کیلومتــر (معــادل )0/272
کــه بــا افزایــش مســافت از مرکــز ،زاویــه ی چرخــش اســت؛ جمــع ایــن دو شــعاع (بــر اســاس معــادل هــا)
افزایــش مــی یابــد .ایــن کهکشــان دارای دو مارپیــچ  ۱/۲۷۲اســت .حــال بــر اســاس شــکل  4cیــک مثلــث
طالیــی اســت کــه هــر دو بــه یــک ســو مــی چرخنــد؛ مــی کشــیم کــه یــک ضلــع آن جمــع ایــن دو ،ضلــع
کهکشــان راه شــیری نیــز از ایــن داســتان پیــروی مــی دیگــر شــعاع اســتوایی زمیــن و دیگــری وتــر اســت .بــر
اســاس معادلــه ی فیثاغــورث وتــر معــادل  ۱/۶۱۸اســت.
کنــد [.]11 ,4
در منظومــه ی شمســی طــول مســافتی کــه ســیارات بــه ایــن مثلــث را مثلــث کپلــر مــی نامنــد کــه در طبیعــت
دور خورشــید مــی چرخنــد (مدار) بــرای عطــارد  ،۵۷/۹۱نقــش مهمــی دارد و مصریــان باســتان نیــز اهــرام خــود
زهــره  ،۱۰۸/۲۱زمیــن  ،۱۴۹/۶۰مریــخ  ،۲۲۷/۹۲ســرس را بــر همیــن اســاس ســاخته انــد [ .]13 ،12پــس در ایــن
 ،۴۱۳/۷۹مشــتری  ،۷۷۸/۵۷زحــل  ،۱۴۳۳/۵۳اورانــوس راســتا متوجــه نســبتی مــی شــویم کــه تمــام مقیــاس هــا
 ،۲۸۷۲/۴۶نپتــون  ۴۴۹۵/۰۶و پلوتــو  ۵۸۶۹/۶۶میلیــون را در بــر مــی گیــرد و هــر سیســتم ســیاره ای مینیاتــوری
کیلومتــر (بــر طبــق ناســا) اســت .نســبت هــر ســیاره بــه از منظومــه شمســی و هــر سیســتم منظومــه ی شمســی
ســیاره ی قبلــی بــه ترتیــب اعــداد ( ۱/۰۰نســبت عطــارد مینیاتــوری از کهکشــان مارپیچــی اســت.
بــه خــودش)،۱/۸۴ ،۱/۸۸ ،۱/۸۱ ،۱/۵۲ ،۱/۳۸ ،۱/۸۶ ،
 ۱/۵۶ ،۲/۰۰و  ۱/۳۰محاســبه مــی شــود .جمــع کل ایــن
اعــداد برابــر  ۱۶/۱۸۷۳۶و میانگیــن آنهــا برابــر عــدد

شکل :۳جدول رشد خرگوش ها در هر برج از اعداد فیبوناچی
تبعیت می کند.

شــکل )a :۴کهکشــان گــرداب در  ۳۱میلیــون ســال نــوری از
زمیــن قــرار دارد و بــا دو مارپیــچ طالیــی نشــان داده شــده
اســت [ )b .]11ســیاره ی کیــوان؛ نســبت ســیاره بــه حلقــه ی
گازی دور آن و همچنیــن نســبت الیــه هــای حلقــه بــه هــم
بــا مســتطیل طالیــی نشــان داده شــده اســت )c .نســبت شــعاع
زمیــن و مــاه بــا هــم ســازنده ی مثلــث کپلــر اســت کــه
اســاس ســاخت اهــرام مصــر مــی باشــد.
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در گیاهان

گونــه هــای مختلــف مطالعــات بــی شــماری صــورت
گرفتــه اســت؛ تعــداد بســیار زیــادی از دانشــمندان در
زاویــه ی طالیــی معــادل  ۱۳۷/۵درجــه بــه اشــتراک
رســیدند [ .]17 ،16اگــر یــک دایــره را بــه صورتــی
تقســیم کنیــم کــه نســبت دو قــوس بــر هــم معــادل عــدد
فــی باشــد ،زاویــه ی بدســت آمــده برابــر بــا ۱۳۷/۵
درجــه بــوده کــه در شــکل  5bبــه خوبــی نشــان داده
شــده اســت .توالــی فیبوناچــی رابطــه ی مســتقیمی بــا
رشــد شــاخه هــا و همچنیــن بــرگ هــا دارد .در شــکل
 5cبهتریــن قرارگیــری فیزیکــی شــاخه هــا را کــه
بهترین دریافت نور را داشته باشد نشان می دهد.

واژه ی فیلوتاکســی در یونانــی بــه معنــای آرایــش برگــی
اســت و در واقــع نشــان مــی دهــد کــه چگونــه بــرگ
هــا بــر روی ســاقه مرتــب مــی شــوند؛ بســیاری از آنهــا
دارای آرایــش برگــی متناوبــی هســتند کــه بــه صــورت
مارپیچــی بــر روی ســاقه قــرار مــی گیرنــد .در اوایــل
قــرن  ،۱۹اســکیمر [ ]14و بــران [ ]15بیــان کردنــد
کــه فیلوتاکســی گیاهــان از کســری پیــروی مــی کنــد
کــه تابــع اعــداد فیبوناچــی اســت .بــرای مثــال در
فیلوتاکســی  ،۵/۸فاصلــه ی بیــن هــر بــرگ بــا بــرگ
باالیــی خــودش کــه دقیقــا هــم راســتای اوســت ،هشــت
بــرگ اســت کــه در پنــج دور اتفــاق مــی افتــد (شــکل
 .)a۵در بســیاری از گیاهــان فیلوتاکســی هایــی مثــل ،۱/۳
 ۵/۱۳ ،۳/۸ ،۲/۵و  ...دیــده مــی شــود کــه همــه از ســری
فیبوناچــی هســتند (بــا در نظــر گرفتــن اســتثناها) .البتــه
فیلوتاکســی را نمــی تــوان بــه عنــوان یــک قانــون بــرای
یــک گونــه تعریــف کــرد؛ همچنیــن الزامـ ًا در یــک گیــاه
خــاص فقــط یــک فیلوتاکســی نداریــم و ممکــن اســت
در قســمت هــای گیــاه کســر آن تغییــر کنــد کــه بــه ایــن
پدیــده تحــول فیلوتاکســی 1گفتــه مــی شــود .معمــو ً
ال
بــرگ هــای جــوان در رأس ســاقه هــا بســیار مرتــب تــر
شــکل گرفتــه انــد ،بنابرایــن ایــن کســر را بهتــر نمایــان
مــی ســازند و بــرای محاســبات زاویــه ای در اولویــت
هســتند .بــرای بدســت آوردن زاویــه ی چرخــش برگهــا
یــا زاویــه ی واگرایــی بیــن بــرگ هــای متوالــی بــر روی

گیاهــان بــا فشــار تکاملــی بــه ســمت ســاختاری مــی
رونــد تــا بتواننــد بیشــترین جــذب نــور خورشــید را
داشــته و بــه بهینــه ی میــزان فتوســنتز برســند و بدیــن
وســیله بهتریــن دریافــت کربــن را داشــته باشــند .مزیــت
ایــن فیلوتاکســی عــاوه بــر بهینــه ســازی فضــای بــرگ
هــا ،ایــن اســت کــه هیــچ برگــی مــوازی بــرگ باالیــی
قــرار نمــی گیــرد و چیدمانــی صــورت مــی گیــرد کــه
همزمــان همــه ی بــرگ هــا بیشــینه جــذب نورشــان را
داشــته باشــند [ .]16ویژگــی دیگــر ایــن چیدمــان ایــن
اســت کــه در هنــگام بــاران آب را بــه صــورت مســتقیم
بــه ســمت ریشــه راهنمایــی مــی کننــد کــه ایــن باعــث
جــذب حداکثــر میــزان آب بــرای گیــاه مــی شــود [.]4
اگــر تعــداد گلبــرگ هــا را مــورد بررســی قــرار دهیــم
متوجــه مــی شــویم کــه ایــن عــدد معمــو ً
ال منطبــق بــر

شــکل )a :۵فیلوتاکســی  ۵/۸بــه صــورت شــماتیک طراحــی شــده
اســت .بعــد از هشــت بــرگ در  ۵گــردش ،بــرگ در راســتای برگــی
کــه مــورد نظــر اســت رشــد خواهــد کــرد )b .بــا تقســیم دایــره
بــه دو قســمت بــا نســبت طالیــی ،بــه طــوری کــه قــوس قســمت
بــزرگ بــه کوچــک برابــر عــدد فــی باشــد ،زاویــه ی بخــش
کوچــک برابــر  ۱۳۷/۵°خواهــد بــود .بــرگ هــای مجــاور در آرایــش
مارپیچــی بــا ایــن زاویــه دور تــا دور ســاقه چیــده مــی شــوند)c .
رونــد رشــد فیزیکــی شــاخه هــا بــرای دریافــت بیشــترین نــور از
اعــداد فیبوناچــی پیــروی مــی کنــد.

شــکل )a :۶چیدمــان دانــه هــا در گل آفتــاب گــردان بــه صــورت
دو مارپیــچ ســاعت گــرد و پادســاعت گــرد اســت کــه بــه شــکل
دوبعــدی در هــم پیچیــده انــد )b .میــوه ی کاج دارای مارپیــچ
دوتایــی اســت کــه بــه صــورت ســه بعــدی و یکــی بــا  ۸مارپیــچ
(ســاعتگرد) و یکــی بــا  ۱۳مارپیــچ (پادســاعتگرد) هســتند )c .شــش
ضلعــی هــای آنانــاس بــا ســه جهــت مارپیــچ کنــار هــم قــرار مــی
گیرنــد.

نشریه نشاء علم ،سال هفتم ،شماره اول ،دی ماه 95

44

1. phyllotaxis transition

چشم اندازی به عدد طالیی فی()φ

اعــداد فیبوناچــی اســت؛ بــرای مثــال در بســیاری از گل
هــا در خانــواده کاســنیان  ۳۴گلبرگــی و بعضــی از آنهــا
دارای  ۵۵یــا  ۸۹گلبــرگ مــی باشــند .عــاوه بــر ایــن
در شــکل کلــی گیاهــان و یــا میــوه هــا نســبت طالیــی
رعایــت شــده اســت .بــرای مثــال در کلــم رومــی یــک
بخــش کوچــک بــه صــورت مارپیچــی تکــرار شــده و
بــه صــورت قلــه ماننــد در آمــده اســت؛ گل کلمــی کــه
کامـ ً
ا رشــد کــرده ،دارای شــکل پنــج ضلعــی می باشــد
و یــا آرایــش دانــه هــای ســیب بــه شــکل پنــج ضلعــی
اســت کــه از هندســه ی طالیــی تبعیــت مــی کنــد [.]8
میــوه ی مخروطــی کاج دارای دو ردیــف مارپیچی اســت
کــه همــان طــوری کــه در شــکل  ۶نشــان داده شــده،
یکــی بــه صــورت راســتگرد بــا  ۸بــرش و دیگــری
چپگــرد بــا  ۱۳تــا در هــم پیچیــده انــد؛ ایــن دو عــدد از
توالــی فیبوناچــی تبعیــت مــی کننــد .در آفتابگــردان نیــز
رابطــه مســتقیمی بیــن آرایــش هــای مارپیــچ دوســویه و
اعــداد فیبوناچــی وجــود دارد .در ایــن گیــاه دانــه هــا بــه
صــورت دو ردیــف دو بعــدی در هــم داخــل مــی شــوند
کــه اگــر ســاعتگرد آن  ۳۴مارپیــچ باشــد ،پادســاعتگرد
 ۲۱یــا  ۵۵مارپیــچ اســت؛ عــاوه بــر وجــود اعــداد
فیبوناچــی ،ایــن مارپیــچ هــا بــر الگــوی مارپیــچ طالیــی
منطبــق اســت (شــکل .)۶آنانــاس از بخــش هــای شــش
ضلعــی تشــکیل شــده اســت کــه در ســه ردیــف
مارپیچــی حرکــت مــی کنــد؛ در شــکل  ۶ایــن ردیــف
هــا و اعــداد آنهــا نشــان داده شــده اســت [.]18 ,8-6
در حیوانات
الگــوی رشــد بســیاری از جانــوران از مارپیــچ طالیــی
تبعیــت مــی کنــد .بــرای مثــال پوســته ی بعضــی ســخت
پوســتان ،ســاختار و اشــکال بــال پروانــه ،قســمت بنــدی
بــدن حشــرات و ماهــی هــا از آن جملــه اســت (شــکل7
نمایانگــر خالصــه ای از ســاختار جانــوران در طبیعــت
مــی باشــد).
بــدن ماهــی قــزال آالی رنگیــن کمــان را ســه مســتطیل
طالیــی مــی پوشــاند و دلیــل جایــگاه چشــم کــه در
راســتای بالــه ی دمــی اســت ،همچنیــن ســاختار خــاص
خــود بالــه ی دمــی را توضیــح مــی دهــد .فرشــته ماهــی
آبــی در یــک مســتطیل طالیــی جــا مــی گیــرد و جایــگاه
دهــان و بالــه ی ایــن ماهــی بــر روی مســتطیل هــای
کوچــک تــر مســتطیل طالیــی مشــخص مــی شــود [.]19
در قلمــروی حیوانــات تقــارن پنــج ضلعــی در

در قلمــروی حیوانــات تقــارن پنــج ضلعی در خارپوســتان
بــه وفــور دیــده مــی شــود .ایــن شــاخه شــامل
جانورانــی ماننــد ســتاره ی دریایــی ،توتیــای دریایــی و
ســکه ی دریایــی اســت [ .]1ســاختار ســتاره ی دریایــی
کــه دارای پنــچ بــازو اســت ،بــر پنــج ضلعــی طالیــی
تطابــق دارد [ .]20در یــک مطالعــه راندمــان عملکــرد
ســتاره دریایــی بــا چهــار ،پنــج و شــش بــازو در امــوری
هماننــد چســبیدن بــه بســتر دریــا ،یافتــن غــذا ،غلــت
زدن و جابــه جــا شــدن و همچنیــن اتوتومــی( 1یعنــی در
شــرایط خطــر بــازوی خــود را قطــع کــرده تــا بتواننــد
فــرار کننــد و آن عضــو دوبــاره مــی توانــد رشــد
کنــد) مقایســه شــد .ســتاره ی دریایــی پنــج بازویــی در
اتوتومــی  ۲۰۸%نســبت بــه چهــار بازویــی مزیــت دارد؛
در مقایســه ی بــا نــوع شــش بازویــی آن ۳/۵% ،در غلــت
زدن و جابه-جــا شــدن ۶/۲% ،در اتوتومــی و  ۲/۱۳%در
چســبیدن بــه بســتر دارای برتــری اســت در حالــی که در
یافتــن غــذا شــش بازویــی  ۳/۵در صــد بهتــر مــی باشــد.
در نتیجــه ســتاره ی دریایــی پنــج رأس کــه دارای نســبت
طالیــی اســت ،در کل بــر اشــکال دیگــر مزیــت دارد.
مزیــت رفتــاری جانــوران در طبیعــت باعــث مــی شــود
تــا بیشــتر زنــده بماننــد؛ در نتیجــه گزینــش طبیعــی مــی
شــوند و گونــه ی غالــب را شــکل مــی دهنــد.
توالی فیبوناچی در زنبورها
یکــی از جذابیــت هــای اعــداد فیبوناچــی در الگــوی
رشــد سیســتم-های دینامیــک طبیعــی اســت کــه از آن
جملــه مــدل بــاروری زنبورهــا را مــی تــوان نــام بــرد.
بیــش از  ۳۰۰۰۰گونــه زنبــور وجــود دارد و در بیشــتر
آنهــا زندگــی فــردی بــه چشــم مــی خــورد .زنبــور
عســل یکــی از گونــه هایــی اســت کــه بــه صــورت
کلنــی زندگــی مــی کنــد و دلیــل خــاص بــودن شــجره
نامــه ی آنهــا ایــن اســت کــه همــه ی آنهــا دارای پــدر
و مــادر نیســتند.
بهتــر اســت بــرای شــناخت بیشــتر زنبورهــا ،اعضــای
ایــن کلنــی معرفــی شــوند .در بیــن زنبورهــای مــاده،
زنبــور خاصــی کــه دارای قابلیــت تخــم گــذاری اســت
را ملکــه می¬نامنــد .زنبــور نــر زنبــوری اســت کــه فقــط
وظیفــه ی بــارور نمــودن ملکــه را دارنــد و کار نمــی
کنــد .زنبــوران کارگــر مــی تواننــد هــم نــر باشــند و هــم
مــاده؛ ولــی زنبورهــای مــاده ی کارگــر دارای قابلیــت
تخــم گــذاری نیســتند .نکتــه ی مهمــی کــه وجــود دارد
1. Autotomy
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شــکل :۷الگــوی رشــد بســیاری از جانــوران در طبیعــت بــر
پایــه ی عــدد فــی اســت.

شــکل :۸شــجره نامــه ی زنبــور عســل در شــش نســل نشــان
داده شــده اســت .چــه توالــی تعــداد مــاده هــا یــا نرهــا بــه
تنهایــی و چــه تعــداد کلــی آنهــا از اعــداد فیبوناچــی اســت.

ایــن اســت کــه زنبورهــای نــر از تخــم هــای غیرلقــاح
یافتــه ی ملکــه بوجــود مــی آینــد ،بنابرایــن ایــن زنبورها
برعکــس زنبورهــای مــاده تــک والــدی بــوده و فقــط
مــادر دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه تمــام زنبورهــای
مــاده دو والــدی هســتند ،بعضــی بــا ژل رویــال تغذیــه
شــده و بــه ملکــه تبدیــل مــی شــوند ،بعضــی بــه کارگــر
مبــدل مــی گردند [ .]21 ,7شــکل  8شــجره نامــه ی زنبور
عســل را در شــش نســل نشــان می¬دهــد و همانطــور که
واضــح اســت ،تعــداد زنبورهــا در هــر نســل از اعــداد
فیبوناچــی تبعیــت مــی کنــد [.]8 ,7

متصــل مــی شــوند و کــف دســت را مــی ســازند5 .
انگشــت بــه  5اســتخوان کــف دســتی متصــل هســتند.
صــورت ،گــوش میانــی و گلــو بــه طــور کلــی دارای 21
اســتخوان هســتند .ســتون فقــرات بــه همــراه جمجمــه
دارای  34اســتخوان ( 8تــا مربــوط بــه جمجمــه24 ،
مهــره ،یــک دنبالچــه و یــک خاجــی (اســتخوان هــای
بــه هــم جــوش خــورده) اســت .کل ایــن دو ( 21و )34
برابــر بــا  55اســتخوان ،پایــه ی بــدن را تشــکیل مــی
دهنــد .همــه ی ایــن اعــداد مربــوط بــه توالــی فیبوناچــی
اســت .همینطــور عــدد  5در  5حــس 5 ،انگشــت5 ،
حفــره ی ورودی در ســر و  ....از توالــی فیبوناچــی تبعیت
مــی کنــد و بســیاری از محققــان انســان را یــک ســتاره ی
پنــج رأس مــی داننــد کــه آن را داوینچــی بــه خوبــی بــه
تصویــر کشــیده اســت (نقاشــی مــرد ویتوریــن) .هیــچ
کــس بهتــر از داوینچــی تناســبات طالیــی بــدن انســان
را درک نکــرد .او اجســاد را از قبــر بیــرون مــی آورد تــا
بتوانــد نســبت دقیــق اســتخوان هــا را انــدازه گیــری کند
و ثابــت کــرد آنهــا تناســبی از عــدد فــی مــی باشــند .در
واقــع ایــن عــدد را دلیــل زیبایــی شناســی کالبــد انســان
مــی داننــد.
همانطــور کــه در قــران ســوره ی التیــن و آیــه ی  4گفتــه
شــده کــه «کــه مــا انســان را در بهتریــن صــورت و نظــام
آفریدیم»:

در انسان
رشــد و تکویــن ســلولی در انســان بــه عنــوان نقطــه ای
درون طبیعــت از ریاضیاتــی تبعیــت مــی کنــد تــا بتوانــد
عــاوه بــر داشــتن هارمونــی در زیبایــی و نظــم ،دارای
یــک ســازماندهی خاصــی باشــد تــا بیشــترین عملکــرد
را در ازای کمتریــن مصــرف مــاده و انــرژی داشــته باشــد
[ .]22عــدد فــی در طراحــی ســاختار و شــکل بــدن
انســان جایــگاه خاصــی دارد .نــاف در خــط طالیــی
بــدن واقــع شــده؛ نســبت طــول قــد و مســافت ســر تــا
نــوک انگشــتان ،فاصلــه ی اســتخوان هــا در انگشــتان و
 ...همــه از نســبت طالیــی تبعیــت مــی کنــد (شــکل.)۹
پاهــا و دســتان هــر دو دارای ســه قســمت هســتند کــه
ایــن ســه نســبت بــه هــم تناســب طالیــی دارنــد .دســت
انســان بــه همــراه انگشــتان دارای  8بخــش اســت8 .
اســتخوان مــچ دســت بــا پنــج اســتخوان کــف دســتی
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شــگفت انگیــز اســت اگــر بدانیــم کــه در همیــن آیــه
بــا  26حــرف ،بــرای واژه ی «انســان» ،نســبت طالیــی
رعایــت شــده اســت .اگــر بخواهیــم آیــه را بــه دو
قســمت  pو  qتقســیم کنیــم ،از اول آیــه تــا «انســان»
دارای  10حــرف و از اول انســان تــا آخــر آیــه  16حــرف
مــی باشــد کــه دارای نســبت طالیــی اســت [.]4
صورت و اجزای آن
راز زیبایــی صــورت در نســبت اجــزا و نزدیــک شــدن آن
بــه عــدد فــی پنهــان شــده اســت کــه امــروزه حتــی در
جراحــی هــای زیبایــی یــا اورتودنســی نقــش مهمــی را
بــازی مــی کنــد .در مطالعــات آمــاری کــه بــر روی چهره
هــای زیبــا صــورت گرفتــه ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند که
چهــره دارای یــک ریتــم اســت؛ ریتــم بــه معنــای جریــان
اســت کــه اگــر در زمــان ،بُعــد ،موســیقی یــا شــعر
بتــوان آن را یافــت ،بــرای گــوش یــا چشــم و یــا روان
زیبــا بــه نظــر مــی آیــد .چهــره ی زیبــا نیــز دارای ریتــم
اســت کــه آن را مــی تــوان چــه بــه صــورت عمــودی و
افقــی و چــه مــورب بدســت آورد کــه محــدودی از ایــن
نســبت هــا بــه طــور خالصــه در شــکل 10نشــان داده
شــده اســت .چشــم و بینــی در جایــگاه طالیــی صــورت
بــوده نســبت لــب بــه بینــی و بــه چشــم برابــر عــدد
فــی اســت .لــب ،چشــم ،بینــی خــود بــه تنهایــی دارای
تناســب طالیــی هســتند؛ اگــر همــه ی اینهــا دارای ایــن
نســبت باشــند ریتــم چهــره خوشــایند اســت [.]24 ,22 ,4
عــدد فــی در هارمونــی کــردن دنــدان هــا بــا هــم و بــا
کل اســکلت صــورت نقــش مهمــی دارد .در ایــن حیطــه
چنــد مثــال ذکــر مــی گــردد کــه در شــکل 10نمایــش
داده شــده اســت .چیدمــان کلــی دنــدان هــا در ردیــف
دایــره ای اســت کــه ایــن ردیــف از مارپیــچ لوگارتیمــی
کــه پایــه ی آن مثلــث طالیــی اســت ،تبعیــت مــی کنــد.
ارتفــاع دنــدان ســنترال بــه عــرض دو دنــدان ســانترال،
نســبت دنــدان هــای ســنترال باالیــی بــه پایینــی دارای
نســبت طالیــی هســتند .همچنیــن رابطــه ی عرض هشــت
دنــدان جلویــی بــا عــدد فــی تعریــف مــی شــود .ایــن
دانســتگی مشــکالت زیــادی را در حیطــه ی زیبایــی
دنــدان حــل کــرد زیــرا کــه ایــن هشــت دنــدان ارتبــاط
مســتقیمی بــا زیبایــی لبخنــد هــر فــرد دارد [،25 ،22 ،4
.]26
(بــرای مطالعــه ی انــدازه گیــری هــای
دقیــق نســبت هــای صــورت و دنــدان بــه

شــکل  :۹تناســب طالیــی در کل بــدن و دســت .حتــی
حــرکات بــدن از ایــن تناســب تبعیــت مــی کنــد [.]23 ،4

شــکل  )a:۱۰نســبت طالیــی در اجــزای صــورت بــه صــورت
تمــام رخ و نیمــرخ؛  )bرشــد دنــدان بــر روی آرکــی اســت
کــه چرخــش آن نزدیــک بــه مارپیــچ لوگاریتمــی اســت [.]22
 )cنســبت دندان-هــای جلویــی بــه هــم و  )dارتفــاع دنــدان
ســانترال بــه عــرض دو دنــدان و همچنیــن  )eانــدازه عــرض
ســانترال بــاال و پاییــن نســبت بــه هــم طالیــی اســت[.]22

مقاله ی منبع شماره [ ]22رجوع شود).
قلب
قلــب انســان بــا نســبت طالیــی و زاویــه ی طالیــی در
ارتبــاط اســت .در مطالعاتــی کــه بــر روی ابعــاد قلــب
صــورت گرفتــه ،متوجــه شــدند کــه ســامت قلــب
بــه نســبت ابعــاد آن وابســته اســت ،نــه بــه ابعــاد
مطلــق آنهــا (زیــرا در قومیــت هــای متفــاوت انــدازه
هــا متفــاوت اســت ولــی نســبت آنهــا برابــر نســبت
طالیــی مــی باشــد) .در نارســایی خفیــف قلبــی ،نســبت
 1/618حفــظ شــده امــا در مرحلــه ی آخــر نارســایی
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کلمــه هــم در علــم هندســه و هــم در معمــاری بــه کار
مــی رود .واژه ی ژئومتــری نیــز از کلمــات یونان باســتان
اســت کــه از دو قســمت «ژئــو» بــه معنــای زمیــن و
«متــرون» بــه معنــای انــدازه گیــری تشــکیل شــده اســت
و در لغــت شناســی بــه معنــای هنــر انــدازه گیــری زمیــن
اســت .واژه ی آرشــیتکت از واژه ی یونانــی arkhitekton
گرفتــه شــده کــه دارای دو بخــش تشــکیل شــده؛ بخــش
اول بــه معنــای رئیــس و بخــش دوم بــه معنــای ســازنده
اســت کــه در کل بــه معنــی اســتادِ ســازنده یــا ماهــر در
هنــر ســاختن اســت .اگــر یــک معمــار بــا مهــارت بتواند
بازتابــی از زیبایــی الهــی در نظــم عالــم را بــه منصــه
ظهــور برســاند ،واژه ی آرشــیتکت بــه واژه ی یونانــی
 cosmosکــه بــه معنــای سیســتم منظــم و مــوزون یــا
گیتــی و کائنــات اســت و همچنیــن ،زیبایــی شناســی بــه
معنــای ادراک بــه وســیله ی حــواس ،نزدیــک مــی شــود.

قلبــی (مزمــن) ،ایــن نســبت بــه طــور قابــل توجهــی
کاهــش مــی یابــد .بــه طــور مشــابه ،در قلــب بــا بطــن
ســالم ،نســبت ابعــاد دریچــه ی میتــرال طالیــی اســت،
در حالــی کــه در بیمــاران مبتــا بــه کاردیومیوپاتــی
و نارســایی میتــرال ،بــه میــزان قابــل توجهــی از ایــن
نســبت کاســته مــی شــود .در افــراد ســالم ،زاویــه ی
بیــن خــط میانــی ســرخرگ ریــوی و آئــورت صعــودی
دارای میانگیــن  ۳۹/۵درجــه اســت ،ولــی زاویــه ی
بیــن ســرخرگ ریــوی بــا ادامــه ی آئــورت صعــودی
تقریبــا نزدیــک بــه  ۱۳۷/۵درجــه (زاویــه ی طالیــی)
مــی باشــد (همچنیــن مجــرای ورودی و خروجــی بطــن
راســت از همیــن شــرح تبعیــت مــی کنــد)؛ اگرچــه در
پرفشــاری ریــوی (هایپرتنســیون ریــوی) حــاد ،ایــن
زاویــه افزایــش مــی یابــد .از ایــن رو ابعــاد قلــب و
بطــن در انســان ســالم بــا نســبت و زاویــه ی طالیــی
ســازگار اســت و نشــانی از ســاختار پمپــی و بهــره وری
مطلــوب مــی باشــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــا بیمــار یــا گیتــی و کائنــات اســت و همچنیــن ،زیبایــی شناســی
شــدن قلــب ،ایــن ســاختار دچــار انحــراف مــی گــردد بــه معنــای ادراک بــه وســیله ی حــواس ،نزدیــک
[ .]27عــدد فــی در ریتــم ضربــان قلــب انســان نیــز نقــش می¬شود.
دارد؛ همچنیــن فواصــل تغییــرات پتانســیل الکتریکــی در
نــوار قلــب (الکتروکاردیوگــرام) یــک قلــب ســالم دارای معماری باستان
معماری یونانی و مصری
نســبت طالیــی اســت [.]27 ،4
آکروپولیــس آتــن کــه پارتنــون را در خــود جــای داده
نسبت طالیی در معماری و هنر
اســت مثــال جالبــی بــرای نمایــش اســتفاده از عــدد
واژه ی «مهنــدس» در زبــان فارســی و عربــی از «هندســه» طالیــی در هنــر یونانــی مــی باشــد .پارتنــون معبــد
گرفتــه شــده کــه بــه معنــای شــکل و انــدازه اســت؛ ایــن مقــدس بــرای نیایــش آتنــا ابزدبانــوی عقــل و خــرد،
راهبــرد جنــگ ،هنــر و ادبیــات ،عدالــت ،کشــاورزی
و صنایــع دســتی اســت کــه معمــاران پیکرتراشــی
چــون اکتینــوس ،کالیکراتیــس ،فیدیــاس و دســتیاران و
شاگردانشــان آن را بــا مجســمه و تندیــس هــای بســیاری
تزئیــن کردنــد؛ تــا انــدازه ای کــه ایــن بنــا بــا ســادگی
فریبنــده ی خــود نشــانی از بهتریــن معمــاری یونانــی
شــد .البتــه بعــد از برخــورد تــوپ های ونیشــی در ســال
 ۱۶۸۷ایــن بنــا کــه آن زمــان  ۲۰۰۰ســاله بــود ،بــه طــور
گســترده ای تخریــب شــد و هــم اکنــون پایــه ی اولیــه ی
آن باقــی مانــده اســت .در مطالعــات بســیاری کــه انجــام
شــده گفتــه مــی شــود کــه تقســیمات آذیــن مثلثــی
بــاالی درب ایــن ســازه کــه هنــوز باقــی اســت ،تمــام
مجســمه هایــی کــه در آن بــه کار رفتــه بــوده کامــ ً
ا
شکل :۱۱نسبت طالیی در  )aپارتنون و  )bهرم بزرگ مرص.
نمــادی از نســبت طالیــی هســتند و بــه همیــن دلیــل عدد
فــی از حــرف اول نــام فیدیــاس گرفتــه شــده اســت [.]6
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اهــرام مصــر بــه عنــوان یکــی از زیباتریــن آثــار تاریخــی
شــناخته شــده اســت .ســاختار آنهــا بــه دلیــل عظمــت
در انــدازه و ســادگی در شــکل ،دارای جاذبــه ی فــوق
العــاده ای اســت .ایــن اهــرام هــزاران ســال پیــش از
تمــدن یونــان باســتان ،توســط مصریــان باســتان ســاخته
شــده اســت .پاپیــروس احمــس کــه مربــوط بــه همــان
دوران اســت و هــم اکنــون در مــوزه ی بریتانیــا نگهــداری
مــی شــود ،شــامل اطالعــات دقیقــی از اعــداد و ارقامــی
اســت کــه در  ۳۰۷۰پیــش از میــاد در ســاخت هــرم
بــزرگ جیــزه بــه کار رفته اســت؛ احمــس از عــدد فی به
نــام نســبت مقــدس نــام مــی بــرد .بلنــدای هــرم بــزرگ
 ۵۸۱۳اینــچ ( ۴۸۴/۴فیــت) اســت کــه خــود معــادل ســه
عــدد فیبوناچــی پــی در پــی اســت؛ .۱۳ ،8 ،5ایــن اهــرام
بــر اساســی طراحــی شــده انــد کــه نســبت ارتفــاع ضلــع
شــیب دار بــه نصــف قاعــده برابــر بــا عــدد فــی باشــد.
بــر اســاس داده هــای تومــاس کوشــی ارتفــاع هــرم
بــزرگ  ،148/2ارتفــاع ضلــع شــیب دار برابــر 188/4
متــر و نصــف قاعــده برابــر  116/4متــر مــی باشــد .بــا
محاســبه ی نســبت ضلــع شــیب دار بــه نصــف قاعــده ،به
نســبت طالیــی مــی رســیم [ .]28 ،7البتــه بایــد ذکــر کرد
کــه ریاضیــات مصــری بــر پایــه ی اعــداد بــا نســبت
طالیــی اســت و ایــن فقــط در معمــاری کاربــرد نــدارد؛
بــرای مثــال ریاضیــات تقویــم مصــری هــم بــر ایــن مبنــا
بــوده اســت [.]28
معمــاری ســنتی نظــم گیتــی را در ابعــاد زمینــی تجســم
مــی بخشــد .در طــول قــرن هــای متمــادی علــم هندســه
بــرای مهندســان ایرانــی قدرتمندتریــن ابــزاری بــوده تــا
بتواننــد بــر اســاس انــدازه گیــری نســبت هــای گیتــی،
بــر روی زمیــن ســاختاری زیبــا و مــوزون و در تعــادل
بــا طبیعــت بســازند و در حقیقــت زیبایــی را بــه نظــم
درآورنــد .در ایــن معمــاری ،چــه ابعــاد ســازه و چــه
طــرح هــا و شــکل هــا همــه از قواعد هندســی و تناســب
طبیعــی تبعیــت مــی کننــد؛ در نتیجــه ســاختار درســت
باعــث عملکــرد درســت مــی گــردد .در واقــع در ایــران
معمــاری یــک زبــان نمادیــن بــرای بیــان ایــده ی کهــن
الگوهایــی بــوده کــه در آن زمــان بــا ادراک انســان بــه
تصویــر در مــی امــده اســت .همانطــور کــه معمــاری
در قلمــرو روح و عقــل قــرار مــی گرفــت ،هندســه بــه
عنــوان ابــزاری بــوده تــا ســطوح و اشــکال بــه صورتــی
شــکل گیرنــد کــه خــود مقــدس واقــع شــوند.
در ایــن معمــاری هــم بــه طراحــی ســاختار بیرونــی
و درونــی ســاختمان توجــه شــده و هــم دکوراســیون

داخلــی آن مطابــق بــا معنــا و مفهــوم ســازه برنامــه
ریــزی شــده اســت .معمــار ســنتی الگوهــای هندســی را
کنــار هــم مــی گــذارد و تمــام ســطح را می-پوشــاند.
بــه طــرح هــای هندســی بــه عنــوان نمــاد کثــرت مــی
نگــرد و بــا طراحیــش از آنهــا یــک طــرح واحــد دارای
وحــدت مــی آفرینــد .تکــرار طــرح هــا بــه معنــای بــی
نهایــت و بــی زمانــی اســت .زیبایــی و هارمونــی کــه در
طــرح کلــی حاصــل از ایــن تکرارهــا بــه وجــود مــی
آیــد ،نشــان دهنــده ی نظــم هندســی و دیــدن یــک مرتبــه
ی فراتــر و ژرف تــر از قوانیــن کیهانــی اســت .در ایــن
راســتا تمــام نســبت هــا چــه در خــود الگوهــا و چــه در
طــرز قرارگیــری آنهــا محاســبه شــده اســت کــه عــدد
فــی و اعــداد فیبوناچــی در آنهــا نقــش مهمــی را بــازی
مــی کننــد .طراحــی نقشــه و بلنــدای ســاختمان ایرانــی
بــه طــرزی اســت کــه تمــام نســبت هــا رعایــت شــده و
حتــی جایــگاه درهــا و پنجــره هــا و جایــگاه قرارگیــری
کتیبــه هــا نســبت بــه هــم و نســبت بــه کل ســاختمان
محاســبه شــده اســت .بنابرایــن انــدازه ی هــر چیــز ،در
تناســب بــا همــه ی اجزاســت و معمــو ً
ال هیــچ چیــز
مجــزا و خــارج از شــکل کلــی وجــود نــدارد.
در بناهــای تاریخــی ایرانــی در نظــر گرفتــن ثبــات و
ســختی ســاختمان بــه عنــوان معیــار اصلــی و اولیــه
بــی معنــی اســت .یــک معمــار ســنتی اگرچــه از نیروهــا
و تنــش هــای ایجــاد شــده و نقــص هــای ســاختاری
کامــ ً
ا آگاه بــود ،ایــن محاســبات را در درجــه ی دوم
کاری خــود قــرار مــی داد .عملکــرد عناصــر ســازنده
ی ســاختار اســت کــه شــکل کلــی ســاختمان را ایجــاد
مــی کنــد و شــکل آن بــدون عملکــرد مناســب معنــی
نــدارد .در معمــاری ســنتی ســاختار و عملکــرد جدایــی
ناپذیرنــد در حالــی کــه قواعــد معمــاری مــدرن ایــن
نســبت کمتــر رعایــت مــی شــود.
بــرای مثــال آنالیــز هندســی بنــای پرســپولیس نشــان
مــی دهــد کــه در آن کام ـ ً
ا عــدد فــی محاســبه شــده
اســت (شــکل  .)12aنســبت طالیــی بــه طــور ماهرانــه
ای در گنبــد تــاج الملــک در مســجد جامــع اصفهــان در
نظــر گرفتــه شــده اســت؛ شــرودر [ ]29کــه از هــر نظــر
(زیبایــی شناســی ،هندســه و ســاختار مکانیکــی) آن را
زیباتریــن ســاختار در ایــران مــی دانــد ،بــا شــرح کامــل
ویژگــی هــای آن ،کاربــرد پیچیــده ی نســبت طالیــی را
در ان بیــان کــرده اســت (شــکل  .)12bعــاوه بــر ایــن
محاســبات او نشــان داد کــه ایــن ســاختمان بــه صــورت
پنــج ضلعــی اســت ،کــه خــود نمــادی از ایــن نســبت
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شــکل )a :12نقشــه ی پرســپولیس( 518-330قبــل از میــاد) و ابعــاد آن بــا نســبت طالیــی؛  )bعالــی
قاپــو( 1597-1668بعــد از میــاد))c ،گنبــد تــاج الملــوک مســجد جامــع اصفهــان ( 1088بعــد از میــاد)
و محاســبات هندســی آنهــا []30؛  )dرواق ضلــع شــمالی مســجد جامــع اصفهــان [.]31

اســت .بــه همیــن صــورت مســجد شــیخ لطف اهلل نشــان
دهنــده ی اســتفاده ی شــگفت انگیــز ایــن نســبت در
ایــن امــارت بــوده و کاربــرد پنــج ضلعــی طالیــی را بــه
تصویــر کشــیده اســت [ .]30عــاوه بــر طــرح کلــی بنــا،
همانطــور کــه ذکــر شــد تمام قســمت هــا از این هندســه
تبعیــت مــی کنــد؛ در یــک مطالعــه بیــان شــد کــه تمــام
رواق هــای مســجد جامــع اصفهــان بــر اســاس اعــداد
فیبوناچــی و نســبت طالیی اســت کــه در شــکل  12dفقط
رواق شــمالی بــه عنــوان مثــال ذکــر شــده اســت [.]31
همانطــوری کــه ذکــر شــد عــدد فــی از زمــان هــای
قدیــم معیــاری بــرای زیبایــی شناســی شــناخته مــی
شــود و در هنــر و معمــاری بــه عنــوان یــک اصــل
شــناخته مــی شــده اســت در حالــی کــه در آثــار مــدرن
بــه عنــوان فاکتــوری جانبــی بــه آن مــی نگرنــد .البتــه
هــم اکنــون نیــز در طراحی بســیاری از محصــوالت از آن
بهــره مــی برنــد؛ بــرای مثــال در طراحــی اتوموبیــل یــا

نمــای دســتگاه هایــی ماننــد موبایــل ،اتــو و یــا دوربیــن
از ایــن عــدد بــه خوبــی اســتفاده مــی شــود چــرا
کــه شــکل آن را بســیار جــذاب تــر مــی نمایــد [.]32
در انتهــا بــه ســوالی کــه هــزاران ســال اســت ذهــن
انســان را درگیــر کــرده مــی پردازیــم؛ آیــا زیبایــی یــک
ویژگــی ذاتــی وابســته بــه شــی اســت و یــا ســلیقه ای
و وابســته بــه بیننــده اســت .آیــا مــی تــوان بــا اثــر
بیولوژیــک آن بــر روی انســان بــه ایــن ســوال پاســخ
داد؟ یــک مطالعــه بــا اســتفاده از تکنیــک  fMRI1بــر
روی مغــز انســان تــا حــدودی بــه ایــن ســوال پاســخ
داد .تصاویــری از شــاهکارهای هنــری کالســیک مربــوط
بــه زمــان رنســانس کــه دارای اصــل تناســب طالیــی
اســت را تهیــه کــرده و همچنیــن تصاویــر دســتکاری
شــده از آنهــا کــه کمــی تناســب آنهــا را زیــاد یــا کــم
کــرده بودنــد فراهــم آوردنــد ،تأثیــر آنهــا را بــر روی
مغــز بیننــدگان آزمایــش کردنــد .ایــن آزمایــش بــه دو
)1. Functional magnetic resonance imaging (functional MRI
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چشم اندازی به عدد طالیی فی()φ
در انــدازه گیــری بــر مبنــای طبیعــت قبــل از ســاخت در نظــر
بگیرنــد ،شــیوه نیکویــی را گســترش مــی دهنــد و موجــب
کاهــش معضــات اجتمایــی و راهگشــایی بــه ســوی ســامت،
محیــط زیســت و توســعه پایــدار در بــر خواهنــد داشــت.
توجــه :شــایان ذکــر اســت شــکل هــای ایــن مقالــه ،بــه جــز
آنهایــی کــه منبــع آن ذکــر شــده ،توســط نویســنده طراحــی و
رســم شــده اســت.

صــورت انجــام گرفــت ،یکــی آنکــه بیننــده فقــط بــدون
هیــچ نقــدی بــه تصویــر نــگاه کنــد؛ دوم اینکــه بیننــده
بایــد نســبت بــه زیبایــی یــا زشــتی و همچنیــن نســبت
بــه تناســب آن شــاهکار نظــرات خــود را ارائــه دهــد
(نــگاه منتقدانــه) .نتیجــه ی قســمت اول بســیار شــگفت
انگیــز بــود؛ نظــاره ی تصویــر شــاهکار اصلــی نســبت
بــه آنهایــی کــه دســتکاری شــده بودنــد ،بــه طــور قابــل
توجــه و ویــژه ای ســمت راســت اینســوالی مغــز را فعال منابع و مآخذ
کــرد و همچنیــن بطــن هــای طرفــی و نواحــی قشــری
مغــز (نواحــی جلــوی مغــز ،لــوب پــس ســری شــکنج [1] Dunlap, R. A. (1997). The Golden Ratio and Fibonacci
مغــز و بخــش پیــش گــوه) تحریــک شــد؛ در لحظــه
Numbers, World Scientific Publishing, Singapore.
ی دیــدن تصویــر فعالیــت اینســوال در بیشــترین حالــت [2] Olsen, S. (2006). The Golden Section: Nature’s Greatest
بــود .نتایــج عجیــب تــر زمانــی بــود کــه بیننــدگان
Secret,Bloomsbury Publishing USA.
شــروع بــه قضــاوت در مــورد زیبایــی شــناختی تصاویــر [3] Huntley, H.(1970). The Divine Proportion: A Study in
نمودنــد ،تصاویــری کــه بــه آنهــا زیبــا مــی گفتنــد،
Mathematical Beauty, Dover Publications, UK.
بخــش راســت آمیگــداال را فعــال مــی کــرد (نســبت بــه [4] Akhtaruzzaman, M.(2011). Geometrical Substantiation of
آنهایــی کــه زشــت تلقــی مــی شــدند) .بنابرایــن حــس Phi, the Golden Ratio and the Baroque of Nature, Architec-
زیبایــی دارای دو فراینــد متقابــل منحصربــه فــرد اســتture, Design and Engineering, International Journal of Arts, ،
اینکــه خــود شــی هــدف زیبایــی باشــد (بــا فعالســازی
1(1), p. 1-22.
اینســوال) و اینکــه زیبایــی ،احساســات فــردی را تحریک [5] Ghyka, M. C. (1946). The Geometry of Art and Life,Cou-
نمایــد (زیبایــی ذهنــی) [.]33
rier Corporation, USA.
نتیجه گیری
نســبت طالیــی و اعــداد فیبوناچــی بــا بوجــود آوردن هندســه
ی طالیــی ،یــک نقــش معماگونــه را در طبیعــت بــازی مــی
کننــد .از اتــم تــا کیهــان طبــق قواعــد الهــی شــکل مــی گیرند
کــه ایــن نســبت یکــی از آنهاســت کــه دانشــمندان بیشــتر
رشــته هــا را درگیــر خــود مــی ســازد .بــا چشــم انــدازی بــه
عــدد فــی بــه نظــر کلمــه ی «زیبایــی» را تــا حــدی فهــم مــی
کنیــم .واژه هایــی همچــون عملکــرد مناســب ،تقــارن ،تعــادل
و ســامت همــه در ایــن واژه جــای مــی گیرنــد در حالــی
کــه در حــال حاضــر ایــن واژه معنــای خــود را از دســت
داده اســت .بــا فهــم قواعــد طبیعــت و نزدیــک کــردن دســت
ســاز بشــر بــه ایــن قوانیــن ،ســامتی و زیبایــی در همــه ی
ســطوح بــرای ســاکنان زمیــن فراهــم مــی شــود .انســان مــی
توانــد بــا الگوبــرداری از انــدازه و هندســه طبیعــت (نســبت
طالیــی فــی) در دســت ســاخت خــود و بــرای شــناخت
عــدم تعــادل و بیمــاری هــا از ایــن انــدازه بهــره بــرداری
نمایــد .مطمئنــ ًا کاربــرد ایــن تقــارن و نســبت طالیــی در
صنعــت انســان نــه فقــط نقــش زیبایــی را ایفــاء مــی نمایــد
تــا دیگــران مجــذوب آن شــوند ،بلکــه در تعــادل و تنظیــم
امــور هــر ســاخت نقــش ایفــا مــی کنــد .اگــر صنعتگــران و
معمــاران و ســازندگان امــروز راه و روش مردمــان دیــروز را
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فنآوری های جدید بر مبنای دانش زیست الگو و
الهام زیستی
زینب موسوی موحدی

*

چکیده
زمینــه زیســت الگــو ،مطالعــه طبیعــت و پدیــده هــای طبیعــی بــرای درک اصــول زیربنایــی مکانیســم
هــای طبیعــت اســت تــا بتــوان از آن ایــده و الگــو بــرداری نمــود .ایــن موضــوع بــرای رشــته هــای
علــوم پایــه ،مهندســی ،علــوم دارویــی و ســایرین مــی توانــد الگــوی زیســت ســازگار باشــد کــه
از مفاهیــم آن بهــره منــد شــوند .از آنجاکــه ســرعت بشــر در صنعتــی شــدن موجــب خطــر تهدیــد
بقــا شــده اســت ،راه حــل الگوبــرداری از طبیعــت و الهــام گرفتــن از آن بــه طــور بالقــوه مــی توانــد
بهتریــن روش بــرای از بیــن بــردن آلودگــی و کمبــود منابــع و زندگــی ســالم باشــد .ایــن الگــو
منطبــق بــا منطــق تکویــن و مطمئنــا دارای بازدهــی بهینــه نســبت ســایر الگــو هــا مــی باشــد .اســاس
دانــش زیســت الگــو ،از نــو خلــق نمــودن و بازتولیــد برخــی از جنبــه هــای بیولوژیکــی ماننــد روابط
ســاختار-عملکردی اســت کــه در موجــودات زنــده مشــاهده مــی شــود و در نهایــت مــی توانــد
بــه الهــام زیســتی هدایــت شــود کــه در آن خــواص ســاختار-عملکرد بــه ســطوح بســیار متعالــی
کشــانده مــی شــود .طبیعــت دارای تجربــه ميلياردهــا ســال اســت و بشــر مــی توانــد بــا یادگیــری
و الگوبــرداری از ایــن بانــک بــزرگ ایــده هــا ،مجهــز بــه نقشــه هــا و راهبــرد هــای آن گــردد و
اقتصــادی را بنــا کنــد کــه تکامــل و فنــآوری هــای آن از جنــس طبیعــت ،زیســت ســازگارتر و بــا
ثبــات تــر باشــد.
واژگان کلیدی :زیست الگو ،الهام زیستی ،فنآوری ،ساختار عملکرد ،زیست سازگار.

*عهده دار مکاتبات ،استادیار ،پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ،تهران ،ایران .تلفن،+982144787797:
آدرس الکرتونیکیz.moosavi@ccerci.ac.ir :
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مقدمه
اگــر تاریــخ ســیاره زمیــن را بــه یــک ســال فشــرده
نماییــم ،انســان در پانــزده دقیقــه آخــر ظاهــر مــی شــود.
از ایــن پانــزده دقیقــه ،پیشــرفت هــای صنعتــی در کمتــر
از یــک دقیقــه آخــر رخ داده اســت [ .]1اگرچــه ســرعت
ســریع صنعتــی شــدن باعــث زندگــی طوالنــی تــر و
غلبــه بــر بیمــاری هــا شــده اســت ،امــا باعــث تخریــب
و آلودگــی محیــط زیســت گشــته و ایــن موضــوع خــود
بقــای بشــر را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد .در جریــان
صنعتــی شــدن ،بشــر بــرای محصــوالت بیشــتر کــه مــی
توانــد زندگــی مــا را بهبــود بخشــد ،تــاش کــرده اســت
امــا بــا معضــل کمبــود منابــع و دســتکاری در طبیعــت
مواجــه شــده اســت کــه بقایــش را تهدیــد مــی نمایــد.
راه حــل هــا بــرای رفــع کمبــود منابــع و مشــکل بقــا بــه
خوبــی بــرای مــا روشــن نیســت ولــی بــا تعامــل و الگــو
گیــری از طبیعــت( 1زیســت الگــو) بــه عنــوان الگویــی
اســتاندارد و راهنمــا مــی تــوان مشــکالت امــروز را در
آینــده نزدیــک همــوار کــرد [.]2 ,1
بــه تازگــی بشــر چشــم هــای خــود را بــه فــن آوری
زیســت الگــو گشــوده اســت و تــاش هایــش در ایــن
زمینــه بــا موفقیــت همــراه بــوده اســت .ایــن مقالــه بــه
شــناخت نمونــه هایــی از علــم و فنــاوری زیســت الگــو
و چگونگــی اســتفاده از آن در حــال و آینــده پرداختــه
اســت.
الگوبــرداری از طبیعــت (زیســت الگــو) :گذشــته ،حــال
و آینــده
اصطــاح بیومیمتیــک یــا زیســت الگــو از دو کلمــه
یونانــی  BIOSبــه معنــی حیــات و  MIMESISبــه معنــای
تقلیــد برگرفتــه شــده اســت .بــه طــور خــاص علــم
زیســت الگــو  ،فنــاوری خالقانــه الگوبــرداری از طبیعــت
اســت کــه بتوانــد زندگــی بشــر را بهبــود بخشــد.
موضــوع زیســت الگــو ایــده ای اســت کــه بشــر از
زمــان هــای بســیار دور ،بــا نــگاه کــردن بــه طبیعــت
الهاماتــی (الهــام زیســتی) گرفتــه کــه در زندگــی خویش
اســتفاده کــرده اســت .ایــن علــم بــر ایــن اســاس پایــه
گــذاری شــده اســت کــه هیــچ الگویــی بهتــر از طبیعــت
بــرای توســعه جدیــد وجــود نــدارد و ایــن ایــده نتایــج
بســیار خوبــی در عملکــرد و بهــره وری ایجــاد کــرده

اســت .در ایــن مســیر دســتاوردهایی بدســت مــی آیــد
کــه موجــب حــذف ضایعــات و صرفــه جویــی در هزینه
تحقیقاتــی مــی گــردد .بنابرایــن دانــش زیســت الگــو،
یادگیــری از طبیعــت و ســپس الگوبــرداری از شــکل،
فرآینــد و زیســت بــوم اســت کــه بــرای ایجــاد طــرح
هــا و تدبیرهــای پایدارتــر و مــداوم تــر بــه کار مــی رود.
قلمرو های زیست الگو
بشــر بــه شــدت بــا صنعتــی شــدن و اســتخراج منابــع،
طبیعــت را تحــت فشــار قــرار داده اســت .ولــی دانــش
زیســت الگــو مــی توانــد بــا اســتفاده از ویژگــی هــای
طبیعــی بــه عنــوان اســاس نــوآوری بــرای محصــوالت
جدیــد زیســت ســازگار پیشــرفت نمایــد .ایــن
محصــوالت مــی تواننــد بــا اســتفاده از زمینــه هــای
شــیمی ،زیســت شناســی ،معمــاری ،مهندســی ،پزشــکی
و ســایر رشــته هــا طراحــی شــوند تــا بتوانــد بــرای بشــر
تســهیالت خوبــی بــه ارمغــان آورنــد .ارتبــاط بيــن ايــن
رشــته هــا ( کــه بوســیله دانــش زیســت الگــو بــه هــم
اتصــال دارنــد) نقــش اساســی را در همزیســتی بشــر بــا
طبیعــت ایفــا مــی کنــد و اســتفاده از آن مــی توانــد بــی
حــد و مــرز باشــد .بنابرایــن شــناخت ایــن رشــته هــا
در قالــب زیســت الگــو و دانســتن مثــال هايــي از آنهــا
بســیار مهــم مــی باشــد.
تاریخچه دانش زیست الگو
دانــش زیســت الگــو زمینــه ای گســترده ،بــا ســابقه ای
بســیار طوالنــی اســت کــه در زندگــی روزمــره بــدون
اطــاع وارد شــده و بســیار مــورد اســتفاده اســت .از
وســایلی ماننــد چاقــو و تبــر کــه از ســاختار دنــدان
حيواناتــی کــه در حــال حاضــر منقــرض شــده انــد،
الهــام گرفتــه شــده تــا قــوی تریــن لبــه هــای بــرش
نانــو کربنــی ،زیســت مهندســی 2همیشــه بــا تاریــخ بشــر
همــراه بــوده اســت .بشــر در دوران هــای بســیار دور
زندگــی و لــوازم مــورد نیــاز خــود را از طبیعــت الهــام
گرفتــه اســت امــا در دوران هــای نزدیــک مــی تــوان
نمونــه هایــی از مــوارد زیــر را مثــال زد:
لئونــاردو داوینچــی ( )1519-1452یکــی از افــرادی
اســت کــه در زمینــه زیســت الگــو کار کــرده اســت.
او یــک ماشــین پرنــده کــه بــا الهــام از پــرواز پرنــدگان
1. Biomimetics
2. bioengineering
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فنآوری های جدید بر مبنای دانش
طراحــی نمــود [ .]3در خــاور دور ژنــرال ســان ســین
کشــتی جنگــی ای بــا الهــام از مــدل الک پشــت بــرای
مبــارزه بــا مهاجمــان ژاپنــی ســاخت [ .]4بــرادران
رایــت ( )1948-1867بــا ایــده گرفتــن از بــال عقــاب،
هواپیمایــی بــا قــدرت ســاختند کــه بــا آن بشــر توانســت
بــرای اولیــن بــار پــرواز کنــد و در قــرن بعــد ایــن
هواپیمــا هــا ســریع تــر ،پایــدار تــر و آیرودینامیــک تــر
شــدند [ .]6 ,5اشــمیت 1اولیــن نفــر بــود کــه اصطــاح
الگوبــرداری از طبیعــت (زیســت الگــو) را در ســال 1957
ابــداع نمــود و آنــرا نقطــه عطفــی بــرای زیســت شناســی
و فنــاوری اعــام نمــود [ .]7در ســال  ،1997خانــم جنین
بنیــوس 2در زمینــه علــوم طبیعــی کتــاب خــود را بــا
عنــوان الگوبــرداری از طبیعــت (زیســت الگــو) 3چــاپ
نمــود کــه در آن تاکیــد مــی کنــد کــه زیســت الگــو
و درس گرفتــن از آن ،راهــی بــرای رســیدن بــه عصــر
جدیــد توســعه فنــاوری و محصــوالت آن مــی باشــد [.]1
4
خانــم جنیــن بنیــوس و همکارانــش شــرکتی اجتماعــی
بــه نــام  3.8 Biomimecryرا راه انــدازی نمودنــد تــا
بتــوان در آن ایــده هــا و مفاهیــم علــم زیســت الگــو را
بــه اشــتراک گذاشــت کــه در آن پژوهشــگران بیــن رشــته
ای ،دانشــمندان علــوم پایــه ،هنرمنــدان ،مهندســین،
رهبــران تجــارت و ســهامداران بتواننــد از طریــق آن بــا
هــم ارتبــاط داشــته باشــند 3.8 Biomimecry .ادعــا دارد
کــه مــی توانــد خــود را در جهــت یادگیــری و تعلیــم از
میلیــارد هــا ســال عمــر جهــان قــرار دهــد و مجهــز بــه
نقشــه هــا و اســتراتژی هــای آن گــردد.
روش تحقیق و پژوهش در علم زیست الگو
اســاس پژوهــش بــرای دانــش زیســت الگــو مراحلــی
دارد کــه مــی توانــد بــرای طراحــی ،محصــول دهــی،
خدمــات و کاربــری آن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد [.]2
عملکــرد یــک ارگانیســم ،و اصولــی کــه تحــت اثــر
آن عملکــرد خــاص پدیــد مــی آیــد و روابــط مابیــن
ايــن دو ،بایــد برقــرار شــود .دانــش و اســتفاده از مــواد
مختلــف الزم اســت کــه از طریــق تحقیــق و تدویــن در
پایــگاه داده هــا جمــع آوری گــردد .ســاختار مناســب
و شــبیه ســازی آن اولیــن مرحلــه الگوبــرداری اســت.
اولیــن قــدم ،شــناخت ســاختار و عملکــرد ارگان طبیعــی

و رابطــه دقیــق مابیــن ايــن دو اســت .رابطــه مابیــن
ســاختار و عملکــرد بــه طــور معمــول از ســاختار ســطح
نشــات مــی گیــرد که بــرای مثــال توســط میکروســکوپ
الکترونــی روبشــی مشــاهده مــی شــود .ایــن ســاختار
هــای مطلــوب نقــش مهمــی را در ارگانیســم ،بــه عنــوان
اولیــن مرحلــه از الگوبــرداری از طبیعــت ،ایفــا مــی کنند.
ماهیــت مــواد زیســت الگــوی جدیــد در کشــف سلســله
مراتــب ســاختار آنهــا و عملکــرد مربــوط بــه هــر کــدام
مــی باشــد و در ایــن صــورت اســت کــه بــه آنچــه
مــورد اســتفاده مــا قــرار مــی گیــرد نزدیــک مــی شــود.
بزرگتریــن و مهمتریــن چالــش در زیســت الگــو ایــن
اســت کــه چگونــه نانــو یــا میکــرو ســاختارها در ارتباط
بــا ارگانیســم و محیــط عملکــرد دارنــد ،بــه ویــژه زمانــی
کــه هنــوز معضــل ایــن تحقیقــات کامــل نشــده باشــد
[ .]2بــه همیــن منظــور محققــان ایــن رشــته از طبقــه
بنــدی هــای خــاص زیســت الگــو ،بــه عنــوان پایــگاه
داده هــای عملــی 5اســتفاده مــی نماینــد [ .]8ماهیــت
مــواد زیســت الگــوی جدیــد در کشــف سلســله مراتــب
ســاختار آنهــا و عملکــرد مربــوط بــه هــر کــدام اســت
و در اینصــورت اســت کــه بــه آنچــه مــورد اســتفاده
مــا قــرار مــی گیــرد نزدیــک مــی شــود.یافتن نمونــه
هايــي مهــم و پایــه از طریــق پیونــد زیســت شناســی بــا
تاریخچــه طبیعــت و علــم مــواد مرحلــه بعــدی تحقیقــات
زیســت الگــو اســت .شناســایی و تشــخیص مکانیســم
هــای یــک عملکــرد در یــک ارگانیســم و الگــوی
بــه حداقــل رســیدن انــرژی آنهــا در مرحلــه بعــدی
تحقیقــات زیســت الگــو قــرار مــی گیــرد [.]2
الهــام زیســتی ،6روشــی کــه بــا اســتفاده از پدیــده
هــای زیســت شناســی ،تحقیقــات علــوم غیــر زیســتی
و تکنولــوژی را بــر مــی انگیــزد ،موضوعــی اســت کــه
زمینــه هــای مختلفــی را بــرای پژوهــش نشــان مــی
دهــد .الهــام زیســتی فراتــر از پتانســیل خــود بــرای
ایجــاد هســته ایــده هــای جدیــد ،دارای دو ویژگــی مهــم
دیگــر اســت و آن اینکــه مــی توانــد موضوعــات را در
تحقیقــات از نظــر روش و تکنیــک نســبت ًا ســاده نمایــد.
دیگــر آنکــه مــی توانــد بــه زمینــه هايــي منجــر شــود
کــه در آن نتایــج ،راحــت تــر و مســتقیم تــر از دیگــر
روشــها ،بــه عملکــردی مناســب منجــر شــود [.]9
اصطــاح هــای زیســت الگویــی و الهــام زیســتی اغلــب

4. social enterprise
5. Practical database
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فنآوری های جدید بر مبنای دانش
بــه جــای یکدیگــر اســتفاده مــی شــوند ،زیــرا کــه ایــن
دو اصطــاح توصیفگــر مفاهیــم بســیار مشــابه بــه هــم
هســتند .در هــر دو مــورد ،ایــده هــا بایــد بــه گونــه ای
باشــد کــه بعضــی از خــواص یــا عملکــرد سیســتم
بیولوژیکــی در سیســتم غیــر زیســتی تکــرار و اجــرا
شــود .دیــدگاه زیســت الگــو اغلــب در تــاش بــرای
رســیدن بــه ایــن هــدف ،از طریــق بــاز تولیــد برخــی
از جنبــه هــای بیولوژیکــی اســت در حالیکــه رویکــرد
الهــام زیســتی ،کشــف و جــذب ایــده هــای ضــروری
تــر اســت؛ ایــده هايــي کــه یــک سیســتم بیولوژیکــی
را پــی ریــزی 1مــی کنــد (حکمــت خلــق) بــه طوريــه
همــان ایــده بتوانــد در یــک فنــآوری اجــرا شــود [.]10
میــزان عملکــرد مــورد انتظــار کــه از طریق ســاده ســازی
الگوبــرداری از سیســتم هــای زنــده بدســت مــی آیــد،
موجــب درک عمیــق از عوامــل کنتــرل کننــده فرآيندهاي
بیولوژیکــی مــورد بررســی نیــز مــی گــردد .در حالــی
کــه دانــش زیســت الگــو نقــش مهمــی در تحقیقــات
اکتشــافی و در علــوم پایــه ایفــا مــی کنــد ،در پیــاده
ســازی فنــآوری خــود تــا حــدی محــدود اســت .انتقــال
ایــن موضــوع از علــوم پایــه بــه علــوم کاربــردی را
دانــش الهــام زیســتی بــه عهــده مــی گیــرد .مهندســی
الهــام زیســتی نیــاز بــه درک درســتی از اینکــه چگونــه
سیســتم هــای زیســتی کار مــی کنــد دارد .بــا ایــن
حــال طراحــی و مهندســی سیســتم هــای الهــام گرفتــه
شــده اجــازه مــی دهــد ویژگــی هایــی بــه سیســتم
اضافــه شــود کــه در سیســتم هــای بیولوژیکــی نیســت.
بنابرایــن ممکــن اســت یــک سیســتم الهــام گرفتــه شــده
بــا عملکــردی برتــر از سیســتم بیولوژیکــی یــا زیســت
الگــو باشــد [.]11
مثال هايي از دانش زیست الگو در صنعت
2
چسب ولکرو
چســب ولکــرو ،چســب متــداول قــاب و حلقــه []11
3
در ســال  1940مهنــدس سوییســی «جــورج د ماســترال»
متوجــه شــد کــه میــوه درخــت زانتیــوم اســتراماریوم 4بــه
شــلوار او چســبیده اســت .بــا اســتفاده از میکروســکوپ
متوجــه شــد کــه ایــن میــوه دارای قــاب هایــی اســت
(شــکل )1کــه باعــث اتصــال آن بــه پارچــه مــی شــود.
بــا ایــده گرفتــن از ایــن میــوه چســب ولکــرو از جنــس

شکل  -1میوه درخت زانتیوم استراماریوم و ایده چسب ولکرو
از آن

نايلــون طراحــی شــد .نــوار چســب شــامل یــک نــوار
بــا حلقــه و یــک نــوار بــا قــاب اســت کــه امــروزه در
انــواع لبــاس و کفــش بــه کار مــی رود.
هواپیما
رويــاي طوالنــی مــدت بشــر بــرای پــرواز ،توســط
ظهــور هواپیمــا بــه تحقــق پیوســت .اســاس ســاختار
بــال هــای هواپیمــا ،تفــاوت در انــدازه ســطح منحنــی
شــکل روی بــال بــا ســطح زیریــن بــال اســت کــه
موجــب نیــروی هیدرودینامیکــی مــی شــود و بــا اثــر
برنولــی 5آنــرا شــرح مــی دهنــد .از طریــق ایــن ســاختار
هیدرودینامیکــی ،ســرعت جریــان هــوا بــر روی ســطح
باالیــی بــال هــا تندتــر و در زیــر بــال هــا کندتــر اســت.
فشــار باالتــر در زیــر بــال هــا و ســرعت اوج گرفتــن،
هواپیمایــی بــا وزن  100تــن را قــادر بــه پــرواز مــی
نمایــد .اگرچــه ایــن قاعــده ای کلــی بــود کــه باعــث
شــد بــرادران رایــت در اولیــن پــرواز موفــق شــدند
ولــی نتیجــه ســال هــای متمــادی از تحقیقــات زیســت
الگــوی بشــر روی ســاختار و طــرح بــال پرنــدگان و پــر
هــای آنــان بــود.
فراتــر از پــرواز فــردی پرنــدگان ،پــرواز گروهــی
پرنــدگان نیــز مــی توانــد مــورد الگوبــرداری قــرار گیرد.
پــرواز یــک دســته غــاز وحشــی بــه صــورت  Vشــکل
باعــث جریــان صعــودی هــوا مــی گــردد کــه موجــب
مــی شــود پرنــدگان عقبتــر بــا انــرژی کمتــری پــرواز
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نماینــد .ایربــاس بــرای ســاخت هواپیماهــای خــود از
ایــن مــدل الگــو گرفتــه اســت .پرندگانــی کــه مــدت
زمــان طوالنــی تــری پــرواز مــی کننــد نســبت بــه
پرندگانــی کــه مــدت زمــان کوتاهتــری پــرواز مــی
کننــد ،دارای شــکل بــال و پاهــای متفاوتــی هســتند کــه
ایــن ایــده در هواپیماهــای کــم پــرواز و بلنــد پــرواز
پیــاده شــده اســت.
اتومبیل
در طــول دهــه هــای اخیــر ،طراحــی خــودرو نــه تنهــا در
اشــکال خــارج اتومبیــل هــا بلکــه در عملکــرد آنــان اثــر
داشــته اســت .دیــدگاه انــرژی از جوانــب صرفــه جویــی
و کارآیــی در اتومبیــل توســط دانــش زیســت الگــو پیاده
1
شــده اســت و نمونــه اولیــه آن توســط دایملــر کرایســلر
بــا مفهــوم بیونیــک شــرح داده شــده اســت .بیــرون
ایــن خــودرو شــبیه بــه باکــس -فیــش (ماهــی جعبــه
ای) 2طراحــی شــده اســت (شــکل )2کــه باعــث ثبــات و
آیرودینامیکــی بیشــتر خــودرو مــی گــردد .ســاختار ایــن
خــودروی زیســت الگــو دارای ظاهــری بــزرگ و چــرخ
هايــي کوچــک اســت .ایــن طراحــی از طریــق شــبیه
ســازی کامپیوتــری بــرای رســیدن بــه تنــش حداقــل
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .ایــن خــودرو بــا
ســرعت بیشــینه 190کیلومتــر بــر ســاعت دارای راندمــان
ســوخت  23کیلومتــر بــر لیتــر ،کارآمدتریــن اتومبیــل در
میــان اتومبیــل هــای موجــود از نظــر مصــرف ســوخت
اســت [.]12
قســمت جلــوی قطــار ســریع الســير ژاپــن از منقــار
مــرغ ماهیخــوار الگوبــرداری شــده اســت .ایــن موضــوع
باعــث شــده اســت کــه وقتــی قطــار از تونــل خــارج
شــده و داخــل شــهر مــی شــود ،صدایــی کــه در اثــر
شــکافتن و مقاومــت هــوا ایجــاد مــی شــود ،کمتــر شــده
و آلودگــی صوتــی بــه حداقــل برســد ،ایــن در حالــی
اســت کــه شــتاب و بهــره وری انــرژی افزایــش مــی
یابــد [ .]14 ،13ایــن ایــده از مشــاهده شــیرجه مــرغ
ماهیخــوار عمــود بــر ســطح آب بــه هنــگام شــکار کــه
موجــب حداقــل صــدای پاشــش آب بــرای شــکار آرام
مــی شــود ،گرفتــه شــده اســت.

شکل  -2ماهی باکس فیش و ایده خودروی زیست الگو از آن

در معمــاری دارد .قابــل توجــه تریــن نمونــه معمــاری
زیســت الگــو النــه موریانــه در مراتــع آفریقــا بــا شــش
متــر ارتفــاع اســت .ایــن النــه هــا از خــاک ،پوســته
درخــت ،شــن و ماســه و بــزاق موریانــه ســاخته شــده
اســت کــه هنــوز هــم از بتــن محکــم تــر هســت [،15
 .]16موریانــه هــا بســیار بــه حــرارت حســاس هســتند
ولــی بقایــای آنهــا بیشــتر از دو میلیــون ســال اســت.
حتــی اگــر دمــای بیــرون از النــه آنهــا  40درجــه
ســانتی گــراد باشــد ،دمــای داخــل النــه  30درجــه
مــی مانــد .انســان از ایــن سیســتم بــرای فنــاوری
تهویــه ،گرمایــش و ســرمایش الگوبــرداری کــرده اســت.
مایــک پیــرس از زیمبابــوه بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی
هــای النــه موریانــه ،مرکــز ایســت گیــت 3کــه دارای
اولیــن خنــک کننــده طبیعــی در جهــان اســت را در
پایتخــت زیمبابــوه ،حــراره (شــکل )3ســاخته اســت.
ایــن ســاختمان دارای روزنــه هايــي بــر روی ســقف
هــر طبقــه و بــام شــبیه النــه موریانــه مــی باشــد کــه
اجــازه مــی دهــد تهویــه طبیعــی صــورت بگیــرد .هــوای
معماری
گــرم از ســقف بــام خــارج شــده و هــوای ســرد از زیــر
اســتفاده از دانــش زیســت الگــو تاریخچــه بلنــد مدتــی جایگزیــن مــی شــود .اینگونــه هــوای داخــل ســاختمان
3. EASTGATE
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حتــی اگــر بیــرون دمــای هــوا بــاال تــر از  38درجــه
ســانتی گــراد باشــد 24 ،درجــه باقــی مــی مانــد.
دانــش زیســت الگــو در علــوم پایــه ،مهندســی پزشــکی
و علــوم دارویی
دانــش زیســت الگــو موجــب تســهیل و بهبــود زندگــی
بشــر شــده اســت .در آینــده دانــش زیســت الگــو از
طریــق ترکیــب شــدن طــب ،علــوم پایــه و مهندســی
پزشــکی بــرای درمــان بیمــاری هــا ،معلولیــت هــای
جســمی و زخــم هــا تاثیــر بیشــتری خواهــد داشــت.
بــه خصــوص احیــای پزشــکی و مهندســی بافــت در
ایــن زمینــه بســیار امیــدوار کننــده اســت .اصــول و
عملکردهایــی کــه از دانــش الگوبــرداری در مهندســی
پزشــکی ،از جملــه اینکــه چگونــه یــک مارمولــک دم
خــود را بازســازی مــی کنــد و یــک گــوزن شــاخدار
تحقیقــات زیســت الگــو در زمینــه شــیمی از دســته اولین
تحقیقــات زیســت الگــو اســت و هــدف آن الگوبــرداری
در ســطح ملکولــی اســت [ .]17در ایــن مطالعــات آنزیــم
هــا و غشــا هــای زیســتی مــورد الگوبــرداری قــرار
گرفتــه انــد [.]18
مطالعــات فتوســنتز مصنوعــی کــه پایــه و اســاس ســلول
هــای خورشــیدی حســاس بــه رنــگ اســت نیــز در زمینه
ایــن رشــته فعــال شــد .نســل بعــدی دانــش زیســت
الگــو ،ترکیــب زیســت شناســی بــا فنــاوری هــای دیگــر
بــرای حــل مســائل مــی باشــد .نانــوذرات مهندســی
شــده نقــش بســیار مهمــی در علــوم زیســت پزشــکی
و نانــو دارویــی ایفــا مــی کنــد .علــی رغــم پیشــرفت
هــای قابــل توجــه در ایــن زمینــه ،هنــوز ســاخت نانــو
ذرات حمــل داروهــا بــا اثــرات تعریــف شــده درمانــی
دقیــق ،در زمــان و مــکان خــاص مــورد هــدف انتشــار
دارو ،دشــوار باقــی مانــده اســت .بــدن سیســتم بســیار
پیچیــده ای اســت کــه درمقابــل مــواد خارجــی ،موانــع
فیزیولوژیــک و ســلولی متعــددی را ایجــاد مــی کنــد.
پــس از وارد شــدن نانــوذرات در جریــان خــون بــرای
رســیدن بــه هــدف اصلــی موانــع زیــادی را طــی مــی
کنــد .یــک طراحــی ویــژه موفــق در ایــن زمینــه ،پنهــان
کــردن ایــن نانــوذرات ،توســط پوشــش دهــی ســطح
خارجــی آن بــا الگــو گرفتــن از ترکیــب ســاختاری و
عملکــردی از غشــا بیرونــی ســلول اســت [ .]19امــروزه،
بــرای درمــان بیمــاری هــا از ســامانه هــای زیســتی بــرای

مــدل ســازی اثــر داروهــا در ســلول هــای هــدف بــا
کمتریــن عــوارض جانبــی و همچنیــن شــناخت سیســتمی
بیمــاری هــای انســان و حیــوان اســتفاده مــی شــود [.]20
تاریخچــه داروی آســپرین کــه نــام دیگــر آن اســتیل
سالســلیک اســید 1اســت ،ریشــه در دانــش زیســت الگــو
دارد .اســتفاده داروهــای ســاخته شــده از پوســته درخــت
بیــد و دیگــر گیاهــان غنــی از سالســیالت از هــزاره دوم
قبــل از ميــاد در پاپيــروس هــای مصــر ظاهــر شــده
اســت .در یونــان باســتان ،بقــراط از چــای سالســلیک
بــرای پاییــن آوردن تــب بیمــاران اســتفاده مــی نمــوده
اســت .سالســیلین مــاده موثــره پوســته درخــت بیــد در
ســال  1823اســتخراج شــد و از روی آن ،در ســال 1853
اســید سالســیلیک ســنتز شــد ،امــا ایــن مــاده دارویــی
محــرک روده بــود .در ســال  1893یــک دانشــمند آلمانــی
بــا افــزودن یــک گــروه اســتیل بــه اســید سالســیلیک
(آســپیرین) ،محــرک نمــودن آنــرا بــرای روده کــم نمــود.
امــروزه آســپیرین دارویــی عمومــی بــه عنــوان داروی
ضــد التهــاب ،جلوگیــری کننــده از ســکته هــای قلبــی و
مغــزی ،ضــد ســرطان روده ،ضــد دیابــت و  ...برگرفتــه
از سالســیلین درخــت بیــد اســت (شــکل.)4
دانــش زیســت الگــو در بســیاری از زمینــه هــای
مهندســی پزشــکی نیــز پیشــرفت کــرده اســت .ســوزن
هــای ســرنگ بــدون درد کــه در دانشــگاه کانســای
ژاپــن توســعه یافتــه اســت ،یکــی از مثــال هــای زیســت
مهندســی اســت کــه عملیــات پزشــکی را بهبــود داده
اســت .ایــن گــروه قســمت هــای ســاختار دهــان پشــه
کــه قــادر بــه مکــش خــون از میزبــان بــا حداقــل
التهــاب اســت را مــدل نمــوده انــد .آنهــا بــا اســتفاده
از پلیمــر زیســت تخریــب پلــی الکتیــک اســید ســوزن
ســرنگی را ســاخته انــد کــه از ســوزن هــای مرســوم بــی
خطــر تــر و کاربــردی تــر اســت [ .]21عــاوه براینهــا،
رویکــرد دانــش طبیعــت الگــو زمینــه هــای جدیــدی را
در مهندســی بافــت فراهــم مــی کنــد .ســاختارهای فیبری
چنــد عملکــردی پتانســیل باالیــی بــرای بازســازی بافت
دارد .ایــن نانــو فیبــر هــا الهــام گرفتــه از نانوفیبرهــای
کربناتــی طبیعــی اســت کــه کارآیــی باالیــی در مرمــت و
احیــای بافــت دارد [.]22
بــا توجــه بــه ماهیــت ناهمگــن بــودن ســلول و ریزمحیط
اطرافــش ،طــرح هــای زیســت الگــو بــا الگــو گرفتــن از
محیــط هــای پیچیــده ســلول در حالــت زنــده مــورد
مطالعــه قــرار گرفتــه اســت تــا ویژگــی هــا و شــاخص
1. Acetylsalicylic acid, ASA
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شــکل  -3النــه موریانــه و ایــده مرکــز ایســت گیــت در
زیمبابــوه از آن

شــکل  -4مراحــل الگوبــرداری آســپیرین از سالیســینِ درخت
بید

هــای ارتبــاط ســلول و اطرافــش را مــورد بررســی قــرار
دهنــد .بــا طراحــی ریــز محیطــی ماننــد میکــرو-ول،1
محققــان بــر هــم کنــش هــای ســلول بــه ســلول را در
گــره هــای لنفــاوی یــا دیگــر بافــت هایــی کــه دو نــوع
ســلول بــه صــورت پویــا بــا زبــان ایمونولــوژی بــا هــم
ارتبــاط دارنــد ،الگوبــرداری نمــوده انــد [.]23

بنابرایــن شــناخت و الگوبــرداری از طبیعــت ،ایــده
بســیار خوبــی بــرای همگرایــی علــوم مــی باشــد .بــرای
دســتیابی بــه ایــن الگــو نیــاز بــه دانــش علــوم بنیــادی،
شــناختی و حکمــت اســت کــه موجــب زایــش فنــاوری
هــای پیشــرفته مــی گــردد [ .]24حیوانــات ،گیاهــان و
حشــرات نیــز از دانــش و فنــاوری زیســت الگــو بــرای
ایجــاد زیســت بــوم  ،بــدون هیــچ عارضــه جانبــی بــر
روی طبیعــت ،اســتفاده مــی کننــد و ایــن رفتــار و روش
زندگــی موضوعــی اســت کــه بشــر در عصــر کنونــی
بــه آن نیــاز دارد و الزم اســت آن را فراگیــرد .بــرای
مثــال مــا مــی توانیــم از مجموعــه ای از فنــاوری هــای
فشــرده و نهفتــه در  DNAیــا ســاختار ســطح موجــودات
میکروســکوپی کــه در طــول مــدت زمــان زیــاد بــرای
تکامــل و بقــا بــه کار گرفتــه انــد ،درس فــرا گیریــم
[ .]25بنابرایــن در دانــش زیســت الگــو الزم اســت
یادگیــری دربــاره طبیعــت را ســر مشــق زندگــی خــود
قــرار دهیــم و بــا طبیعــت کــه مــادر تکوینــی ماســت
بیشــتر انــس گیریــم تــا بــه مــا بیامــوزد چگونــه زندگــی
نمائیــم .حكمــت و قوانيــن صحيــح در طبيعــت موجــب
شــده اســت كــه بشــر ايــن علــم را الگــوى دیگــر علــوم
قــرار دهــد و بــا تقليــد از علــوم و فــن آورى هــاى
طبيعــت پــس از شــناخت آن مــى توانــد بــا الگــو گرفتــن
از آن جوامــع انســانى را از منافــع آن بهــره منــد ســازد
[.]25 ،24
جهانــی را تصــور کنیــد کــه آمــوزگار آن نبــوغ
طبیعــت باشــد و آینــده ای پیــش مــی آیــد کــه
در آن توســعه انســان هوشــمند منجــر بــه زیســت
بــوم پــر رونــق مــی گــردد .بــه زودي بشــر

نتیجه گیری
علــم الگوبــرداری از طبیعــت (زیســت الگو) ،در بســیاری
از زمینــه هــا حتــی بــدون تحقیقــات رســمی اســتفاده
شــده و پیشــرفت کــرده اســت .ایــده هــای خــاق
بشــر موجــب پیشــرفت ســریع توســعه و تکامــل شــده
اســت امــا ایــن ســرعت زیــاد در صنعتــی شــدن موجــب
آلودگــی محیــط زیســت و کمبــود منابــع طبیعــی گردیده
اســت کــه تهدیــدی جــدی بــرای بقــا و آینــده بشــریت
مــی باشــد .در نتیجــه یافتــن روش هايــي جایگزیــن
بــرای مهندســی مــواد ،محصــوالت و خدمــات مســاله
ای بحرانــی و جــدی شــده اســت .علــم زیســت الگــو
بــه طــور بالقــوه بهتریــن روش بــرای کمــک جهــت
مقابلــه بــا آلودگــی محیــط زیســت و تهدیــد کمبــود
منابــع در آینــده مــی باشــد .مــا بــر ایــن باوریــم کــه
دانــش زیســت الگــو و الهــام زیســتی بهتریــن پتانســیل
را بــرای هماهنــگ شــدن بــا طبیعــت را داراســت و ایــن
در حالــی اســت کــه بهتریــن نتیجــه بازدهــی را در میــان
محصــوالت مصنوعــی نســبت بــه توســعه هــای دیگــر از
خــود نشــان مــی دهد.پدیــده هــای طبیعــت دارای دانــش
گوناگــون فــراوان و علــوم تلفیقــی متنوعــی هســتند،

1. Microwell
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قــادر خواهــد بــود خــود را بــه مراحــل جدیــد برســاند
جایــی کــه اصــول جدیــد دانــش الگوبــرداری بــه او
کمــک خواهــد کــرد تــا اقتصــادی را بنــا کنــد کــه
تکامــل و توســعه از جنــس طبیعــت را بهتــر دنبــال
 بــا ایجــاد اینگونــه فنــاوری زیســت ســازگار و.نمایــد
ســبز آینــده ای بــا ثبــات تــر و پــر حاصــل تــر بنــا
مــی شــود کــه در آن محصــوالت ســبز بــه محصــوالت
 قــوه ابتــکار و1و فــراورده هــای زیســت ســازگارتر
 لــذا مــی.خالقیــت مــا بــرای نــوآوری توســعه مــی یابــد
بایــد بــه فکــر بانــک ایــده هــای بــزرگ از پدیــده هــای
 همــه ارگانیســم هــا بــر روی زمیــن. باشــیم2طبیعــت
.از طریــق انطبــاق و بقــای اصلــح تکامــل یافتــه اســت
مخلوقــات در طــول زمــان آنچــه آنــان ضعیــف کــرده
اســت را از دســت داده و فنــاوری هايــي کــه آنهــا را
.قــوی نگــه داشــته اســت حفــظ کــرده انــد
بشــر بــه عنــوان نگهبــان و کارگــزار ایــن بانــک ایــده
 بایــد کیفیــت زندگــی را بــاال ببــرد در حالیکــه بــر،هــا
نیــرو هــای تحلیــل برنــده کــه امــکان از بیــن بــردن
 پیشــرفت در دانــش.محیــط زیســت را دارنــد غلبــه کنــد
زیســت الگــو نگــه داری از کلیــدی اســت کــه موجــب
.همــکاری مابیــن تکامــل و توســعه فنــآوری مــی شــود

1. More biocompatible
2. Great idea bank of nature
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استفاده از علم زیست الگو در منسوجات
نعیمه انزابی

*

چکیده
طبیعــت بــه واســطه عمــر چنــد میلیــارد ســاله خــود راه حــل هــای بهینــه و خالقــه بســیاری
در موضوعــات مختلــف ارائــه مــی دهــد .بــه همیــن دلیــل انســان همــواره بــرای یافتــن پاســخ
مشــکالت خــود بــه طبیعــت رجــوع کــرده اســت .ایــن رویکــرد بــا وجــود قدمــت طوالنــی ،طــی
ســال هــای اخیــر از ســوی حــوزه هــای تخصصــی مختلــف مــورد توجــه قــرار گرفتــه و تبدیــل
بــه رویکــرد علمــی شــده اســت کــه از آن بــا عنــوان علــم زیســت الگــو یــاد مــی کنیــم .در حــال
حاضــر تحقیقــات در علــم زیســت الگــو بــه شــدت در حــال افزایــش اســت و در کنــار جنبــه هــای
هنــری و زیباشــناختی ،متخصصیــن از اصــول عملکــردی و فناورانــة موجــود در طبیعــت نیــز بــرای
دســتیابی بــه بهتریــن راه حــل هــای فنــی و عملکــردی الهــام مــی گیرنــد .دســتاوردهای بــی شــماری
در حــوزه هــای علمــی مختلــف چــون مهندســی ،پزشــکی ،شــیمی ،فیزیــک و مــواد ،بــا الهــام از
طبیعــت بــه دســت آمــده اســت .منســوجات یکــی از عرصــه هــای مســتعد در زمینــه الگوبــرداری
از طبیعــت اســت کــه ایــن مقالــه بــه روش توصیفــی تحلیلــی بــه بررســی آن مــی پــردازد .انــواع
ســطوح عملکــردی در منســوجات بــا قابلیــت آبگریــزی و خودتمیزشــوندگی ،کاهــش اصطــکاک بــه
منظــور حرکــت ســریع تــر در آب ،خودتعمیــری ،اســتتار و واکنــش بــه دمــا بــا الهــام از نمونــه هــای
زیســتی وجــود دارد .پارچــه هایــی کــه از زوایــای مختلــف بــه رنــگ هــای متفــاوت دیــده مــی
شــوند و نیــز انــواع نوارچســب هــای بســیار قــوی بــا قابلیــت مصــرف چندبــاره ،در کنــار تولیــد
الیــاف و منســوجات مختلــف بــه وســیله فرآینــد کشــت زیســتی ،از دیگــر نمونــه هایــی هســتند کــه
عرصــه وســیع تحقیــق در ایــن زمینــه را نشــان مــی دهــد.
واژگان کلیدی :منسوجات ،علم زیست الگو ،سطوح عملکردی ،طبیعت.

* عضو هیات علمی دانشگاه هرن اسالمی تربیز ،گروه طراحی صنعتی ،دانشکده طراحی اسالمی ،دانشگاه هرن اسالمی تربیز ،ایران،
تلفن ،+98-41-35297321 ،09141068063 :دورنگار ،+98-41-35412140 :نشانی الکرتونیکیn.anzabi@tabriziau.ac.ir :
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زیســت الگــو در حــوزه منســوجات پرداختــه مــی شــود.

طبیعــت بــه جهــت غنــا و گســتردگی بــی نظیــر خــود،
در طــول ســالیان منبــع الهــام بشــر در بســیاری از حــوزه
هــای مختلــف علمــی بــوده اســت .چراکــه زندگــی روی
زمیــن چندیــن میلیــارد ســال اســت کــه ادامــه دارد []1
و ایــن تکامــل منجــر بــه ارائــه راه حــل هــای بهینــه در
مواجهــه بــا چالــش هــای مختلــف ،در موجــودات شــده
اســت .نــوآوری هــای موجــود در راه حــل هــای طبیعــی
همــواره توجــه بشــر را بــه خــود جلــب کــرده و الهــام
بخــش انســان در حــل مشــکالتش بــوده اســت .اگرچــه
قدمــت الهــام از طبیعــت بــه انســان هــای اولیــه مــی
رســد ،لیکــن در ســال هــای اخیــر رویکــرد ارجــاع بــه
طبیعــت وارد حــوزه هــای علمــی و تخصصــی شــده []2
و نــام گــذاری هــای متفاوتــی چــون بیومیمیکــری [،]3
بیونیــک [ ]4و بیومیمتیــک ]1[ 1کــه بــا نــام علــم زیســت
الگــو در ایــن مقالــه عنــوان می شــود ،بــرای آن اســتفاده
شــده اســت .ایــن علــم کــه بــه معنــی اســتفاده از قابلیت
هــای موجــود در سیســتم هــای بیولوژیکــی بــرای حــل
مشــکالت انســانی اســت در شــاخه هــای مختلفــی از
علــوم مهندســی شــامل فیزیــک ،شــیمی ،مکانیــک و مواد
گرفتــه تــا هنــر و طراحی مــورد اســتفاده بــوده و نوآوری
هــای بــی نظیــری را در هــر کــدام از ایــن شــاخه هــا
پدیــد آورده اســت .از جملــه کاربــرد علــم زیســت الگــو
درحــوزه منســوجات اســت .البتــه منســوجات امــروزی
چیــزی بیــش از پوشــش هســتند و در حیطــه هــای
مختلــف پوشــاک ،ورزشــی ،پزشــکی ،نظامــی و خانگــی
کاربــرد دارنــد ،بــه طوریکــه  75درصــد الیــاف بــه کار
بــرده شــده در امریــکا در ســال  2008در محصوالتــی
غیــر از لبــاس و پارچــه هــای خانگــی اســتفاده شــده
اســت [ .]5در ایــن میــان علــم زیســت الگــو و ایــده
هــای منتــج از آن باعــث بــروز انقــاب عظیمــی در
زمینــه طراحــی پارچــه و مهندســی نســاجی شــده
اســت [ .]6در ایــن تحقیــق بــه روش توصیفــی تحلیلــی
بــه بررســی برخــی از تاثیــرات و کاربردهــای علــم

معرفی کوتاه از علم زیست الگو
زیســت الگــو در عنــوان اصلــی خــود از بیــوس 2بــه
معنــی زندگــی و میمیــس 3بــه معنــی تقلیــد ترکیــب
شــده اســت [ .]3در دهــه  1950اتــو اشــمیت ،4تفاوتــی
بیــن رویکــرد مهندســی/فیزیکی بــه علــوم زیســتی کــه
بیوفیزیــک نامیــده مــی شــد و رویکــرد بیولوژیکــی بــه
مهندســی قائــل شــد و آن را بیومیمتیــک نامیــد [ .]7او
در رســاله دکتــری خــود بــه توســعه مــدار الکترونیکــی
(اشــمیت تریگــر )5بــر اســاس بررســی اصــول سیســتم
اعصــاب پرداخــت .اشــمیت ،در طــول زندگــی خــود
ایــده هــای بســیاری را از علــوم زیســتی بــه فنــاوری
تبدیــل نمــود کــه بــدون وجــود او مایکروســافت،
گــوگل و مــک ،اکنــون وجــود نداشــتند [ .]8در دهــه
 1960جــک اســتیل ،6افســر هوانــوردی ارتــش آمریــکا،
واژه بیونیــک را بــه معنــی علــم سیســتم هایــی کــه
شــالوده آنهــا سیســتم هــای زنــده بــوده و یــا دارای
خصوصیــات سیســتم هــای زنــده هســتند ،معرفــی کــرد
[ .]9،7،4ایــن حــوزه علمــی در ســال  1997توســط جانین
بنیــوس 7و در کتــاب او بــا نــام بیومیمیکــری :نــوآوری با
الهــام از طبیعــت بــه دنیــا معرفــی شــد .بنیــوس ،علــم
زیســت الگــو را حــوزه علمــی جدیــدی مــی دانــد کــه
بــا مطالعــه مــدل هــای طبیعــی و تقلیــد یــا الهــام از آنهــا
بــه حــل مشــکالت انســانی مــی پــردازد [.]10
نمونــه هــای گوناگونــی از کاربــرد علــم زیســت الگوهــا
در حــوزه هــای مختلــف وجــود دارد .الهــام از پوســت
ضخیــم دلفیــن در طراحــی بدنــه قایــق ،طراحــی رادار بر
اســاس قابلیــت ارتباطــی دلفیــن و خفــاش بــا اســتفاده
از امــواج صوتــی ،اســتفاده از مــدل پــرواز پرنــدگان
در توســعه حمــل ونقــل هوایــی ،الهــام از مــرغ ماهــی
خــوار در طراحــی ســریع تریــن قطــار جهــان بــا نــام
قطــار شینکانســن ژاپــن ،چســب خشــک بــا الهــام از
پــای مارمولــک ،طراحــی انــواع ربــات هــا ،پهبــاد بــا
1. Biomimicry, Bionic, Biomimetics
2. bios
3. mimesis
4. Otto Schmitt

 .5اشــمیت تریگــر ،مــدار الکترونیکــی اســت کــه ســیگنال هــای آنالــوگ را بــه دیجیتــال تبدیــل مــی کنــد .در واقــع یــک تریگــر گرمایونــی کــه امــکان
تغییــر ســیگنال الکترونیکــی ثابــت را بــه وضعیــت روشــن و خامــوش و یــا  1و  0فراهــم مــی کنــد .ایــن سیســتم امــروزه در مکانیــزم ورودی هــر کامپیوتــری
هماننــد دیگــر وســایل الکترونیکــی وجــود دارد و بــه ایــن جهــت اســت کــه گفتــه مــی شــود شــرکت هــای کامپیوتــری چــون مایکروســافت و مــک بــدون
ایــن اختــراع اشــمیت اکنــون وجــود نداشــتند .اشــمیت ایــن مــدار را بــا مطالعــه بــر روی اعصــاب ماهــی مرکــب بــه دســت آورد و ســعی کــرد تــا وســیله
ای را مهندســی کنــد کــه سیســتم عصبــی ماهــی مرکــب را بازســازی کنــد.

6. Jack E. Steele
7. Janine Benyus
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استفاده از علم زیست الگو در منسوجات
الهــام از دانــه درخــت افــرا ،الهــام از گل زنبــق در
طراحــی میکســر آب ،بالــه هــای توربیــن بــادی بــا الهــام
از بالــه وال ،ســاخت دوربیــن هــای دیجیتــال بــا الهــام از
چشــم مرکــب حشــرات ،الگوبــرداری از ســنجاقک بــرای
ســاخت هلیکوپتــر ،فنــاوری پــل هــای معلــق بــا الهــام
از بافــت ماهیچــه بــدن انســان ،جداســازی ســلول هــای
ســرطانی بــا الهــام از عــروس دریایــی ،ســاخت الیــاف
نــوری بــا الهــام از اســفنج دریایــی و المــپ دیــودی بــا
الهــام از کــرم شــب تــاب ،نمونــه هایــی از کاربردهــای
فــراوان طبیعــت در علــوم مختلــف اســت.
کاربردهای علم زیست الگو در منسوجات
شــاید از اولیــن نمونــه هــای کاربــرد علــم زیســت
الگــو در منســوجات ،داســتان کشــف ســاختار قــاب
ماننــد بــه نــام ولکــرو 1توســط جــورج دی مســترال،2
مهنــدس سویســی باشــد .او ایــن مکانیــزم اتصــال را در
ســال  1948پــس از مشــاهده ی چســبیدن دانــه هــای
گیــاه بابــاآدم یــا آراقیطــون بــه لبــاس خــود و مــوی
ســگش ابــداع کــرد [ ]11کــه در ســال  1955توســط وی
بــه ثبــت رســید .ایــن نــوع بســت ،امــروزه در البســه
و وســائل زندگــی جایگزیــن دکمــه ،زیــپ و بندکفــش
شــده و بــه طــور گســترده مــورد اســتفاده اســت.
نســاجی امــروز الیــاف ،نــخ ،طنــاب و همــه منســوجاتی
را دربرمــی گیــرد کــه از طریــق فنــاوری هــای مختلــف
تولیــد و وارد بــازار مــی شــود [ .]6الیــاف مختلفــی بــا
ریشــه طبیعــی مثــل ابریشــم ،پنبــه ،پشــم ،کنــف [ ]12و
بــا الهــام از زیســت الگوهــا هماننــد تارعنکبــوت ،بامبــو
[ ،]13درخــت نارگیــل ،الیــاف ماهیچــه ،اســفنج سیلیســی
[ ]9و هــاگ فیــش [ ]14وجــود دارنــد .عــاوه بــر الیاف با
مبنــای طبیعــی ،آمــوزه های مختلفــی از زیســت الگوها در
طراحــی منســوجاتی بــا ســطوح عملکــردی ویــژه وجــود
دارد کــه نمونــه هایــی از آن در ادامــه معرفــی مــی شــود.
منسوجات آبگریز و خودتمیزشونده

بــدون شــک همــه مــا از داشــتن لبــاس هایــی کــه در
طوالنــی مــدت تمیــز مانــده و یــا در تمــاس بــا رطوبــت
خیــس نشــوند خوشــحال خواهیــم شــد .یکــی از آمــوزه
هــای طبیعــت معرفــی ســطوح آبگریــز 3اســت کــه بــا
ویژگــی آبگریــزی و خودتمیزشــوندگی شــناخته مــی
شــوند .ایــن ویژگــی کــه بــه اثــر لوتوســی 4معــروف
اســت و در حیطــه نســاجی بــه شــدت مــورد اســتقبال
قــرار گرفتــه اســت ،در گیاهــان و جانــوران بســیاری
چــون بــرگ گل نیلوفرآبــی ،گل الدن ،کلــم ،نــی ،بــال
پروانــه و پــای آبســوار وجــود دارد [ .]15راز ایــن ویژگی
در ایــن اســت کــه ســطوح آبگریــز در عیــن حــال کــه
بــه ظاهــر نــرم و صــاف هســتند ،از فلــس هــای مومــی
و ناهمگــون بســیاری در مقیــاس نانــو پوشــیده شــده انــد
کــه در نتیجــه وجــود ایــن برآمدگــی هــا ،زاویــه تمــاس
بیــن آب و ســطح ،بــه  90تــا  110درجــه افزایــش مــی
یابــد .5در نتیجــه ایــن ســاختارِ ناهمــوار ،قطــرات آب بــر
روی ایــن ســطوح ،شــکل کــروی پیــدا کــرده و روی
ســطح بــا شــیب کمتــر از  10درجــه غلــت مــی خورنــد
[ .]16در نتیجــه آب در ســطح نفــوذ نکــرده و در حیــن
غلــت خــوردن نیــز تمامــی آلودگــی و گــرد و غبــار را
کــه در نــوک برآمدگــی هــا باقــی اســت جمــع کــرده و
از روی ســطح پــاک مــی کنــد (شــکل .)1ایــن قابلیــت
در ســال  1975توســط ویلهلــم بارتولــث 6کشــف شــد،
ولــی پــس از گذشــت  20ســال و در ســال  ،1997او و
همکارانــش توانســتند ایــن پدیــده را علــت یابــی کننــد
[15و.]9
محصــوالت مختلفــی بــا الهــام از ایــن ویژگــیِ طبیعــی
در حــوزه منســوجات ارائــه شــده اســت کــه از معــروف
7
تریــن نمونــه هــای آن ،محصــوالت شــرکت نانوتکــس
اســت کــه در ســال  1998توســط دکتــر دیویدســون 8بــه
منظــور تکثیــر قابلیــت دفــع آب ســطوح طبیعــی گیاهــان
و حیوانــات در محصــوالت معرفــی شــد .دیویدســون ،بــا
اســتفاده از فنــاوری نانــو در امریــکا ،لبــاس هــای پنبه ای
دافــع لکــه ســاخته اســت .بــه ایــن شــکل پارچــه هایــی
تولیــد مــی شــود کــه آب را بــه خوبــی دفــع مــی کنــد.

 :Velcro .1ولکــرو یــا بســت قــاب دار نــام تجــاری نوعــی از بســت دارای حلقــه و قــاب اســت کــه توســط شــرکتی انگلیســی بــه همیــن
نــام تولیــد مــی شــود.

2. George de Mestral
3. hydrophobic
4. lotus effect

 .5اولیــن پارامتــر در خیــس شــدن ســطح ،زاویــه تمــاس آب بــا ســطح اســت .اگــز زاویــه بیــن صفــر و  90درجــه باشــد ســطح خیــس مــی شــود .در زاویــه
بیــن  90و 180درجــه ،ســطح بــه ســمت ســطوح هیدروفوبیــک یــا آبگریــز مــی رود .ســطوح بــا زاویــه  10و کمتــر ســطوح هیدروفیلیــک یــا آبدوســت و
ســطوح بــا زاویــه  150و باالتــر ســوپرهیدروفوبیک یــا ابرآبگریــز هســتند]12[.
گیاه شناس آلمانی )6. Wilhelm Barthlott (1946

7. Nanotex
8. David Soane

نشریه نشاء علم ،سال هفتم ،شماره اول ،دی ماه 95

64

استفاده از علم زیست الگو در منسوجات
بعــد از نانوتکــس ،یــک شــرکت سوئیســی فنــاوری خود
را بــا نــام نانواســفر عرضــه کــرد .ایــن سیســتم دارای
نانوذراتــی از جنــس ســیلیس یــا پلیمــر اســت کــه بــر
روی الیــاف قــرار گرفتــه و باعــث ایجــاد نوعــی زبــری و
ناهمــواری (هماننــد آنچــه در بــرگ نیلوفــر آبــی وجــود
دارد) روی ســطح میشــود و قابلیــت نفــوذ آب ،روغــن
و حتــی عســل را مــی گیــرد .عــاوه بــر البســه و پارچــه،
نوعــی رنــگ بــا نــام تجــاری لوتوســان 1توســط شــرکت
آلمانــی  ISPOارائــه مــی شــود کــه در نمــای ســاختمان
هــا و فضاهــای بیرونــی کاربــرد دارد .ایــن محصــول
دوســتدار طبیعــت نیــز هســت .در نهایــت اســپری هایــی
کــه خاصیــت لوتوســی بــر روی ســطوح ایجــاد مــی
کنــد و قابــل اســتفاده بــر روی انــواع ســطوح اســت و
بــه ایــن طریــق وســایل مختلفــی چــون کفــش ،خــودرو،
لبــاس و مبلمــان بــرای مــدت طوالنــی تــری تمیــز مــی
مانــد.
منسوجات با قابلیت کاهش اصطکاک

تــا  10درصــد کاهــش مــی دهــد [ .]19هنــگام شــنای
ســریع گــرداب هــا و مارپیــچ هــای آبــی در ایــن فاصلــه
تشــکیل شــده و باعــث کاهــش اصطــکاک مــی شــود
[ .]9شــرکت اســپیدو بــا الهــام از ایــن فنــاوری طبیعــی
لبــاس هــای شــنایی 2را تولیــد کــرد کــه اصطــکاک آب
را تــا  7.5درصــد کاهــش داد (شــکل )2و در المپیــک
 2000ســیدنی ،شــناگرانی از  130کشــور از آن اســتفاده
کردنــد و  13مــورد از  15رکــورد جهانــی متعلــق بــه
آنهــا شــد .در ســال  2004اســپیدو طــرح خــود را بهبــود
بخشــید و نمونــه  Fastskin FSIIرا ارائــه کــرد .مایــکل
فلپــس و ربــکا ادلینگتــون 3در المپیــک  2008پکــن از این
لبــاس اســتفاده کردنــد و ایــن لبــاس لقــب ســریع تریــن
لبــاس شــنای جهــان را گرفــت کــه عنــوان دوپینــگ
تکنولوژیکــی گرفــت و اســتفاده از آن در مســابقات
از ســال  2009از ســوی فدراســیون بیــن المللــی شــنا
( )FINAممنــوع شــد.
عــاوه بــر ویژگــی کاهــش اصطــکاک ،پوســت کوســه
ضــد باکتــری اســت و رشــد میکروارگانیســم هــا در ایــن
ســطوح شــیاردار مهــار مــی شــود .بــا تقلیــد از ایــن
ویژگــی و بــا اســتفاده از فنــاوری شــارکلت ،4محصولــی
بــا همیــن نــام تولیــد شــده اســت کــه ورقــی پالســتیکی
بــا بافــت میکروســکوپی اســت کــه مانــع رشــد باکتــری
شــده و بــرای اســتفاده در بیمارســتان ،رســتوران و ســایر
مــکان هایــی کــه مســتعد رشــد عفونــت هــای باکتریایــی
هســتند ،مناســب اســت [ .]12شــرکت هواپیمایــی لوفتانزا
نیــز در تحقیقــی در ســال  2013جــت ایربــاس -340
 300Aخــود را بــا پوششــی ملهــم از پوســت کوســه
آزمایــش کــرد کــه هــدف آن کاهــش ســوخت بــود.
دانشــمندان تخمیــن زدنــد چنانچــه  40تــا  70درصــد از
هواپیمــا بــا ایــن رنــگ پوشــش داده شــود ،مقاومــت
ســطح بــه یــک درصــد کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.

شــکل بــدن انســان مناســب حرکــت ســریع در آب
نیســت ،چراکــه آب بــه عنــوان یــک مقــاوم کششــی
بــرای شــناگران عمــل مــی کنــد [ .]9ولــی بــا نگاهــی
بــه دریــا متوجــه وجــود شــناگران ماهــری در طبیعــت
مــی شــویم کــه نســبت بــه ابعــاد و شــکل خــود ویژگــی
هــای منحصربفــردی را در شــناگری بــه نمایــش مــی
گذارنــد .در ایــن میــان کوســه کــه ســریع تریــن موجــود
در آب بــه نســبت انــدازه خــود اســت ،جلــب توجــه
مــی کنــد .او بــرای چنیــن ســرعتی نیــاز بــه کاهــش
ضریــب اصطــکاک دارد کــه ایــن قابلیــت را بــا بافــت
خاصــی روی ســطح پوســت خــود بــه دســت مــی آورد.
ســطح پوســت کوســه بــا برجســتگی هــای ســخت
ســه بعــدی در مقیــاس  0.2تــا  0.5میلــی متــر بــه فــرم
دنــدان یــا شــکل [ 12 ،9و  ]18پوشــیده شــده کــه بــه
آن پوســت داندانــه دار مــی گوینــد .دندانــه هــا در رنگ در منسوجات
راســتای بــدن کوســه چیــده شــده کــه بســته بــه ســن
و نــوع کوســه انــدازه و شــکل متفاوتــی دارد .اگرچــه رنــگ از ویژگــی هــای اصلــی در منســوجات اســت.
ایــن دندانــه هــا عمومــا بــا چیدمــان مــوازی نشــان داده انــواع پارچــه هــا در رنــگ هــای متنــوع در بــازار ارائــه
مــی شــوند ،ولــی دربرخــی قســمت هــا نزدیکتــر یــا مــی شــود .طبیعــت در ایجــاد رنــگ از ســازوکارهای
دورتــر هســتند کــه ایــن ویژگــی میــزان اصطــکاک بــا متفاوتــی اســتفاده مــی کنــد کــه الهــام بخــش طراحــی
آب را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و اصطــکاک را منســوجات بــوده اســت .ســه منشــا اصلــی بــرای رنــگ

1. lotusan
2. speedo fastskin swimsuit
3. Michael Phelps and Rebecca Adlington
4. Sharklet
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شکل  -1قطره آب بر روی سطح آبگریز شکل کروی پیدا کرده و در حین غلت خوردن آلودگی ها را پاک می کند [.]17

شــکل  -2نمــای میکروســکوپی از پوســت کوســه ،و لبــاس
شــنای طراحــی شــده بــا الهــام از آن.

شــکل  -3نمونــه پارچــه بــا الهــام از مخــروط کاج کــه در
مقابــل تعــرق بــدن واکنــش نشــان داده و شــیارها بــاز مــی
شــوند.

هــای موجــود در طبیعــت رنگدانــه ،رنگ های ســاختاری
و بیولومینانــس اســت [ .]20رنــگ هــای ســاختاری جــزو
حیــرت انگیزتريــن و پیچیــده تريــن ســازوکارها بــرای
تولیــد رنــگ هســتند کــه اســاس آنهــا نــه بــه علــت
وجــود رنگدانــه ،بلکــه بــه واســطه وجــود ســاختارهايی
در مقیــاس ماکــرو و نانــو و شکســت و انعــکاس پــاره
ای از امــواج نــور در یــک ســاختار پیچیــده متشــکل
از مــواد فوتونیــک اســت [ .]14از ویژگــی هــای مهــم
رنــگ هــای ســاختاری ،متفــاوت دیــده شــدن رنــگ،
بــر اســاس تغییــر زاویــه دیــد بیننــده اســت [ .]21نمونــه
هــای بــی شــماری از موجــودات از انــواع پروانــه هــا،
سوســک ،طــاووس ،ماهــی مرکــب ،هشــت پــا و ده پــا
رنــگ هــای درخشــانی از خــود بــه نمایــش مــی گذارنــد
کــه علــت آن هــا رنگدانــه نیســت .شــناخته شــده تریــن
نمونــه در رنــگ هــای ســاختاری پروانــه مورفــو اســت
کــه منبــع الهــام در طراحــی پارچــه بــوده اســت .بــال
ایــن پروانــه از الیــه هــای بســیار ریــز تشــکیل شــده
انــد کــه انــدازه متوســط آنهــا حــدود  200 mµطــول و

 50 mµپهنــا اســت .ایــن عناصرکامــا شــفاف هســتند
[ ]22و هماننــد تــوری پــراش عمــل کــرده و نــور تابیــده
شــده را بــه اطــراف پراکنــده مــی کننــد کــه در نتیجــه
آن طیــف متفاوتــی از رنــگ بــر روی بــال دیــده مــی
شــود .در ایــن پروانــه هــا تغییــر رنــگ از آبــی بــه
بنفــش زمانــی قابــل مشــاهده اســت کــه زاویــه دیــد
نزدیــک بــه ســطح بــال باشــد [ .]20کاربــرد آن بــرای
اولیــن بــار در پارچــه مورفوتکــس 1شــکل گرفــت کــه
شــرکت ژاپنــی تیجیــن 2آن را بــدون اســتفاده از رنگدانــه
و بــر اســاس تغییــر ضخامــت و ســاختار الیــاف ســاخت.
الیــاف ،ضخامــت  15تــا  17میکرومتــر دارنــد کــه از
فیلــم هــای نــازک در ضخامــت  70تــا  90نانومتــر از
پلــی اســتر یــا نایلــون در  61الیــه گذاشــته شــده و بــا
کنتــرل ضخامــت الیــه هــا امــکان توســعه چهــا رنــگ
اصلــی ســبز ،آبــی ،قرمــز و بنفــش در آن وجــود دارد
[ .]14کاربــرد دیگــر ایــن رنــگ در صنعــت خــودرو
بــوده اســت .بــه عنــوان مثــال شــرکت خودروســازی
جنــرال موتــورز در نمونــه خــودروی کادیــاک،
1. Morphotex
2. Teijin
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از آن برای پوشش بدنه استفاده کرده است.

منسوجات چسبنده

منسوجات با قابلیت واکنش به دما

مارمولــک از موجوداتــی اســت کــه الهــام بخــش
دانشــمندان در حــوزه هــای مختلــف علمــی بــوده اســت.
حرکــت ســریع و آســان او بــر روی هــر ســطح عمــودی
شــگفت انگیــز اســت .ســاختار منحصربفــرد پاهــای ایــن
موجــود الهــام بخــش نوعــی ســاختارهای فیبــری بــوده
اســت کــه امــکان چســبیدن و حرکــت روی ســطوح
صــاف را دارد .پوســت پــای مارمولــک شــامل ســاختار
سلســله مراتبــی اســت کــه از رشــته هــای چنگالــی
شــکل در انــدازه حــدودا  100نانومتــر پوشــیده شــده
اســت [ .]23تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه در حــدود
پانصــد هــزار مــوی برجســته روی پــای مارمولــک قــرار
دارد کــه  400تــا  1000رشــته ظریــف بــا برجســتگی
انتهایــی (اســپاتول) روی آن اســت [ .]24ایــن ســاختار
پیچیــده از مکانیــزم چســبندگی نســبتا ســاده ای اســتفاده
مــی کنــد .روی پاهــای مارمولکهــای خانگــی مجموعــه
شــاخه شــاخهای از موهــای ریــز وجــود دارد کــه از
نیــروی جـ ِ
ـذب مولکولــی بــه نــام «وان دِر والــس» بــرای
ِ
چســبیدن بــه ســطوح بــا اعمــال حداقــل انــرژی اســتفاده
میکننــد و میتواننــد بــه راحتــی ایــن نیــرو را اعمــال
یــا قطــع کننــد [ .]13محاســبات انجــام شــده نشــان
میدهــد کــه یــک پــای مارمولــک  100نیوتــن نیــروی
چســبندگی ایجــاد میکنــد .در واقــع یــک مارمولــک
میتوانــد بدنــش را بــا یــک بنــد انگشــت هــم نگــه
دارد [ .]9ایــن ســاختار الهــام بخــش طراحــی چســب
مارمولــک بــوده اســت .بازتولید چســب مارمولــک مزایای
بســیاری را وارد عرصــه منســوجات مــی کنــد .لیکــن
ســاخت ســطح فیبــری مقــاوم کــه متشــکل از میلیــون
هــا نانــو الیــاف باشــد بســیار پیچیــده اســت .محققــان در
دانشــگاه هــای ماساچوســت ،کیــل ،اســتنفورد و کارنگــی
ملــون و دیتــون چســب هــای مختلفــی بــا الهــام از پــای
مارمولــک ســاختند کــه مــی توانــد کاربردهــای متفــاوت
صنعتی ،پزشــکی و ســاختمانی داشــته باشــد .این چســب
بــه قــدری قدرتمنــد اســت کــه مــی توانــد جایگزیــن
جوشــکاری شــود .نوارهــای چســبی از ایــن نــوع فــوق
العــاده قــوي ،ارزان و چنــد بــار مصــرف اســت ،چــرا
كــه بــه راحتــي ذرات خــاك از روي ســطح چســبناك
آن زدوده ميشــود ،چيــزي كــه در چســبهاي

شــاید ایــن اتفــاق بــرای همــه افتــاده باشــد کــه در
روزهــای گــرم تابســتان بخواهیــم لبــاس خــود را بــه
جهــت تعــرق و گرمــای زیــاد از تــن در بیاوریــم.
ســطوحی کــه در مقابــل محــرک هــای مختلــف محیطــی
مثــل رطوبــت واکنــش نشــان مــی دهنــد ،راه گشــای
انســان در حــل چنیــن مشــکالتی بــوده اســت .در ایــن
زمینــه مخــروط کاج نمونــه بســیار شــناخته شــده ای
اســت .میــوه کاج در هــوای مربــوط بســته و از دانــه
محافظــت مــی کنــد و وقتــی رطوبــت کاهــش مــی یابــد
بــه علــت ســاختار دو الیــه در ترکیــب آن بــاز می شــود.
اصــول ایــن اتفــاق بــه جهــت حساســیت الیــه خارجــی
بــه رطوبــت اســت ،در حالــی کــه الیــه داخلــی بــدون
تغییــر باقــی مــی مانــد [ .]18یکــی از نمونــه هــای ملهــم
از ایــن ســاختار در مرکــز فنــاوری طبیعــی و بیومیمتیــک
دانشــگاه بــث 1و بــا همــکاری کالــج مــد لنــدن 2انجــام
شــده اســت [ .]13ورونیــکا کاپســالی ،3پارچــه بافتــه
شــدهای از یــک الیــه بســیار نــازک از تارهــای پشــم
یــا مــادهی جــاذب رطوبــت دیگــر ماننــد پالســتیک و
پلیمــر طراحــی کــرده کــه در اثــر تعــرق بــاز میشــود.
در ایــن پارچــه شــیارهای کوچکــی بــه ابعــاد 1/2میلــی
متــر تعبیــه شــده اســت کــه بــا جــذب رطوبـت ،الیــاف
در الیــه زیریــن متــورم شــده و شــیارها بهســمت
بیــرون بــاز میشــود .زمانیکــه ایــن الیــه خشــک
میشــود (کاهــش تعــرق و دمــای بــدن) ایــن شــیارها
دوبــاره بســته میشــوند (شــکل .)3الیــهی دوم کــه
بهصــورت ضــدآب طراحــی شــده اســت ،شــخص را
از بــاران محافظــت مــی کنــد .نکت ـهی ظریــف در ایــن
طراحــی ،پاســخ هوشــمند لبــاس اســت کــه تنهــا در
ناحیــهای از بــدن کــه تعــرق و افزایــش دمــا وجــود
دارد ،شــیارها بــاز میشــوتد .بهگفتــهی جولیــن
وینســنت ،4مدیــر بخــش تحقیقاتــی دانشــگاه بــث ،ایــن
لبــاس عــاوه بــر کاربــردی بــودن جنبههــای طراحــی
جالــب توجهــی نیــز دارد .از جملــه بــا بــه کار بــردن
رنــگ متفــاوت در الیــه هــای لبــاس ،تغییــر درجــه
حــرارت باعــث تغییــر رنــگ لبــاس نیــز مــی شــود.

)1. Centre for Biomimetics and Natural Technologies at the University of Bath (UK
2. London College of Fashion
3. Veronika Kapsali
4. Julian Vincent
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معمولــي مانــع از مصــرف چنــد بــاره آن ميشــود .ایــن
نــوار چســب توســط شــرکت  nanoGriptechدر مقیــاس
تجــاری و بــا نــام  Setexارائــه شــده اســت.
منسوجات خود تعمیرشونده
بســیاری از موجــودات در طبیعــت مثــل خرچنــگ یــا
شــاخ کرگــدن توانایــی تعمیــر خــود را دارنــد .در حــال
حاضــر محققــان بــه دنبــال تولیــد مــوادی هســتند کــه
بصــورت بالقــوه امــکان تبدیــل بــه پارچــه و تولیــد
البســه ای بــا قابلیــت تعمیــر داشــته باشــد .نمونــه اولیــه
از ایــن پارچــه توســط محققــان بــا اســتفاده از باکتــری
اشریشــیاکلی 1اصــاح شــده توســعه دادنــد .همچنیــن
مــاده لیتــوزان کــه در پوســت خرچنــگ یافــت شــده
اســت ،در حــال حاضــر بــرای تولیــد لبــاس مقــاوم
بــه آتــش و دوســتدار طبیعــت اســتفاده مــی شــود.
دانشــمندان نیــز بــا الهــام از نوعــی پروتئیــن موجــود در
دنــدان ماهــی مرکــب ،بــه راه حلــی بــرای تولیــد پارچــه
هــای خــود تعمیــر دســت یافتنــد.

مطالعــات علمــی بــر روی حــس بینایــی کوســه اســت،
ارائــه کــرده اســت [ .]12محققــان ،مــاده قابــل انعطــاف
بــا توانایــی حســگری محیــط پیرامــون و پاســخ بــه آن
توســعه دادنــد کــه بســیار شــبیه بــه پوســت موجوداتــی
چــون اختاپــوس ،ماهــی مرکــب و ده پــا اســت.

استتار

تولید البسه و منسوجات

جانــورن و گیاهــان از راه کارهــای مختلفــی بــرای اســتتار
اســتفاده مــی کننــد .بیشــتر روش هــا شــامل همســان
شــدن بــا محیــط ،اختــال رنگــی ،پوشــاندن خــود بــا
مــواد محیــط پیرامــون ،تغییــر رنــگ و تقلیــد اســت .ایــن
ویژگــی نیــز منبــع الهامــی بــرای طراحــی منســوجات بــه
ویــژه بــا کاربردهــای نظامــی فراهــم کــرده اســت .از این
رو منســوجاتی بــا قابلیــت پنهــان کــردن ســربازان در
ایــن زمینــه توســعه پیــدا کــرده اســت .ایــن البســه نــه
تنهــا قابلیــت هــای فیزیکــی بــرای همســانی بــا محیــط
دارنــد ،بلکــه امــکان بــازی رنگــی در محیــط هــای پیــش
بینــی شــده نیــز دارنــد .فنــاوری نانــو ایــن امــکان را داده
تــا لبــاس هایــی بــا قابلیــت تغییــر رنــگ و بافــت ،لبــاس
هایــی بــا قابلیــت محافظــت در مقابــل دیــده شــدن و
ابزارهــای دیــد در شــب و روز ،سنســورهای حرارتــی
و دوربیــن داشــته باشــیم .اخیــرا نیــز یــک شــرکت
اســترالیایی گزارشــی پیرامــون توســعه لبــاس های شــنایی
بــا قابلیــت اســتتار در مقابــل کوســه کــه بــر پایــه

علــم زیســت الگــو در تولیــد منســوجاتی بــا اســتفاده
از ارگانیــزم هــای طبیعــی و فرآینــد کشــت طبیعــی نیــز
مــورد اســتفاده بــوده اســت .بــه گونــه ای کــه تولیــد
پارچــه از فرآیندهــای متــداول صنعتــی پیــروی نمــی
کنــد .کارول کولــت 2در پــروژه ای بــه نــام بایولیــس 3از
طریــق تغییــرات و برنامــه ریــزی هــای ســلولی و ریخــت
زایــی ژنــی ســعی کــرد تــا یــک گیــاه بتوانــد عــاوه بــر
تولیــدات زیســتی خــود ،منســوجی تورماننــد را ازطریــق
ریشــه اش تولیــد کنــد [( ]6شــکل.)4
محققــان پوششــی صــد درصــد زنــده ،زیســت تجزیــه
پذیــر و بازیافــت شــدنی را پــرورش دادنــد کــه امــکان
بازســازی و تغییــر در انــدازه و مقــدار را دارد .ترکیبــات
ایــن مــاده شــامل چــای ســبز ،آب ،شــکر ،مخمــر
و کمــی باکتــری اســت .ایــن دســتورالعمل کشــت
میکرواورگانیســم هــا بــه صــورت یــک الیــة ضخیــم در
محلــول تخمیــر اســت کــه بعــداً درمقابــل نور خورشــید
کامـ ً
ا خشــک مــی شــود .ایــن بســتر مــی تواند بــا روش

شــکل  -4نمونــه ای از پارچــه هــای تــوری تولیــد شــده در
ریشــه گیــاه.

 Escherichia coli .1نوعــی باســیل گــرم منفــی از خانــواده آنتروباکتریاســهاســت کــه بطــور شــایع در روده جانــوران خونگــرم وجــود دارد و برخــی از
انــواع آن موجــب مســمویت غذایــی و اســهال میشــوند.

2. Carole Collet
3. Biolace
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وب سایت های بازدید شده در این مقاله

هــای متــداول بریــده یــا دوختــه شــود یــا روی شــکل
هــای ســه بعــدی از طریــق پیونــد الیــه هــای مختلــف،
1. http://nanotex.com/about-us/
الگوبــرداری شــود .بســته بــه میــزان عناصــر و زمــان
2. https://www.schoeller-textiles.com/de/technologien/nanosphere
ایــن مــاده بــه طــور عجیبــی در رنــگ و ضخامــت شــبیه
3. http://www.stocorp.com/
بایوکوچــر در دنیــا
پوســت اســت .ایــن پــروژه بــا نــام
ٌ
4.
https://www.theguardian.com/sustainable-business/sustainaشــناخته مــی شــود .محققــان بــا اســتفاده از رنــگ هــای
ble-fashion-blog/nature-fabrics-fashion-industry-biomimicry
طبیعــی و میــوه هــا و ایجــاد نقــش روی تــن پــوش
5. https://www.lufthansagroup.com/en/themen/fleet-development/
هــای بایوکوچــر 1مــی کوشــند جنبــه هــای زیبایــی
shark-skin.html
شــناختی ایــن اکتشــاف را تقویــت کننــد [ 6و .]25
6. http://jncc.defra.gov.uk/page-5517
نتیجه گیری
علــم زیســت الگــو حــوزه علمــی جدیــد و روبه رشــدی
اســت کــه از دهــه 1950توســط اشــمیت مطــرح و در
ســال هــای اخیــر نیــز مــورد توجــه بســیار قــرار گرفتــه
اســت .علــم زیســت الگــو بــه دنبــال الگوبــرداری از
اصــول عملکــردی ،مــواد و مکانیــزم هــای طبیعــی
بــرای حــل مشــکالت انســانی اســت ،بــه گونــه ای
کــه بهینــه تریــن راه حــل هــا به دســت آیــد .منســوجات
از جملــه زمینــه هایــی اســت کــه بــه طــور گســترده
از دســتاوردهای علــم زیســت الگــو در زمینــه هــای
مختلــف اســتفاده کــرده اســت .عــاوه بــر الیــاف
طبیعــی کــه ریشــه هــای آن از منابــع مختلــف گیاهــی و
حیوانــی در طبیعــت اســتخراج مــی شــود ،ویژگــی هــای
متعــددی از طبیعــت در قالــب ســطوح کاربــردی در
منســوجات مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه اســت.
امیــد اســت کــه توســعه علــوم و فنــاوری هــای زیســت
الگــو در ایــران برمبنــای ســاختار آموزشــی و پژوهشــی
توانمنــد پیشــرفت نمایــد تــا در آینــده نزدیــک شــاهد
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Application of Biomimicry in Textiles

Application of Biomimicry in Textiles
Naimeh Anzabi*
Throughout the millennia, nature has evolved to adapt and develop highly efficient and creative solutions to
solve problems. Therefore, human being has always been inspired by nature in order to solve his problems.
Although this approach has been for centuries ago, it is recently developed into the areas of science and has
been called as “biomimicry”. Biomimicry is now a rapidly growing research field that deals with extraction
and imitation of functional principles of nature to achieve the best solutions as well as considering aesthetic
and artistic aspects. There are numerous examples of biomimicry in many areas such as engineering sciences,
medicine, chemistry, physics and material. Textiles are one of the outstanding fields which have a great potential in the development of biomimicry. This paper provides a general overview of bio inspired textiles in a
descriptive analytical method. Hydrophobic and self-cleaning textiles, fast swimming products inspired from
shark, self-repairing and thermal insulating textiles are some of related examples. Other famous examples like
structurally color textiles which are seen differently due to the view angle, dry adhesion inspired from geckofeet and producing textiles by means of biological systems, confirm the great potential of research in this area.
Keywords: inspired textiles, biomimicry, nature, functional surfaces.

* Corresponding Author, Faculty Member, Industrial Design Group, Islamic Design Faculty, Tabriz Islamic Art University,
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New Technologies Based on Biomimetic

New Technologies Based on Biomimetic and
Bioinspiration
Zainab Moosavi-Movahedi*
Biomimetic field is study of nature and natural phenomena to realize the principles of mechanisms, to obtain ideas from nature and to apply concepts that may benefit science, medicine, engineering, etc. Since the
rapid rate of industrialization affects human survival, biomimetic and bioinspiration are the best methods
that potentially may solve the problems on pollution and lack of resources with the best performance among
the other developed products. The basis of biomimetic is recreate and reproduce some biological aspects like
structure-function relations observed in living entities and ultimately to bioinspiration, that structural properties and their functions are pushed to new levels, beyond what nature offers. Nature has experiences of billion
years, human can learn and imitate from this great bank of ideas, and equip with its strategies and designs.
Biomimetics and bioinspiration help us to create an economy which follows natural evolution with more biodegradable and biocompatible products. This pathway should be lifestyle for better life.
Keywords: Biomimetic, Bioinspiration, Technology, Structure-Function, Biocompatible.
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Perspective on Golden Ratio (φ)

Perspective on Golden Ratio (φ)
Faezeh Moosavi-Movahedi *
The golden ratio or the Phi number, of 1.618 is a proportion known since antiquity to be the most aesthetically
pleasing and it has been described and studies by many scientist and artists. The properties of Golden ratio
can be instituted in the pattern of mathematical series and geometrical patterns, e.g. golden rectangle, triangle and spiral and they are known as the base of nature construction and the most pleasing to human visual
sensation and not limited to aesthetic beauty. Phi has an important role in nature construction; this number
is the reason of the symmetry and the best geometrical arrangement. The spiral galaxies whirl with a golden
spiral superimposed; the orbital data of all planets, asteroids, moons and rings in the solar system are based
on the golden ratio. We can find this ratio in plants phyllotaxis and structure; in animal’s growth patterns and
genealogy; in human body ratio, health and beauty. We can follow the Golden ratio in the past architecture,
e.g. in pyramids, Parthenon and Persepolis; also, Renaissance art is very important in this field. Persian-Islamic
architecture and art we can find this unique mathematics the reason of beauty and strength. This paper seeks
to represent a panoptic view of the miraculous Golden Proportion and its relation with the nature, globe, universe, arts, mathematics and science.
Keywords: The Golden Ratio, Phi Number, Fibanoci, Aesthetics, Balance, Symmetry, Geometry.
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Climate Change and Disease

Climate Change and Disease: Role of Global Warming in
Worldwide Type 2 Diabetes Epidemic
Vahid Sheikh-Hasani1,2

Type 2 diabetes mellitus is one of the oldest known diseases and mostly is due to life style and genetic factors.
Physical inactivity and obesity, sedentary lifestyle, long term exposure to free radicals caused by stress, cigarette smoking and consumption of alcohol are important factors in diabetes. Excess energy stores as triglycerides in adipose tissue and when the storage capacity of adipose tissue is exceeded, lipids can accumulate in
some organs which can cause insulin resistance in them. It was demonstrated that activation of brown adipose
tissue at cold climate, by consuming the stored lipids, might be reduced insulin resistance. Climate change and
global warming directly and indirectly enforce the stress to the society and imposes various diseases, specially
diabetes type 2. Considering the global warming phenomena it could be concluded that changing the lifestyle
is necessary to reduce the risk of type 2 diabetes.
Keywords: Type 2 diabetes, Global warming, Obesity, Adipose Tissue, Stress, Diseases.
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Make a Better PhD Graduate

Make a Better PhD Graduate
Fariba Dashtestaniand*

The employments in many countries are not proportionate to PhD graduates. Since, most of the PhD graduates expect academic careers. Whereas, one-fourth of PhD graduates could be faculty member and it means
that many PhD graduates will be unemployment each year. This problem not only in Iran but also in many
countries is a fundamental problem. In this regard, Nature journal published an article entitled “How to build
a better PhD” to deal with the causes and solutions of the problem. This article summarized and translated that
article published in Nature journal. In this paper, five solutions for improving employment of PhD graduates
are offered.
Keywords: PhD Graduate, Employment, Applied Technology, Vocational PhD , Academic PhD.
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The Prevalence of Wrong

The Prevalence of Wrong and Nonreplicable Data
Publication
Zahra Zolmajd Haghighi, Atyeh Ghasemi, Atefeh Poursoleiman, Arsalan Aghaei
and Ali Akbar Saboury*
Weak research design, flawed data analysis, biased observation and poor discussions have encouraged the
publication of nonreplicable or false findings in recent years. In the present study, different types of errors and
biases and their role in prevalence of wrong data publications are discussed. The main reason for occurrence
of wrong and nonreplicable findings is the great tendency for publishing favorable results and ignoring the
unwanted ones. As most project sponsors and publication reviewers seek impressive results, it is becoming a
routine procedure to either neglect the peculiar results or fix them. Many scientists publish erroneous results
due to the lack of knowledge or cognitive biases. This can be avoided if the present science culture undergoes
a substantive change. Researchers are usually under pressure to publish more papers, because institutions
reward them on the quantity of their publications, this policy needs to change too. Here some methods are
recommended to attain a decent science culture.
Keywords: Science Culture, Replicability, Error, Cognitive Biases, Research Paper.
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Requirement of Career

Requirement of Career for Technology Young Knowledge
Workers
Amirhossein Tayebi Abolhasani*

Research indicates that due to the increasing population of young academic jobseekers and their unemployment, entrepreneurship can be one of the solutions for this scope. But on the other hand, social conditions and
the current job market have its own requirements. The world future development based on knowledge-based
economy will be inclusive soon and creates a new form of modern economic behavior in human society. In
other words changes in economics, globalization, internal diversity and technology have created new needs
for the organization, and the new requirements in some ways are very creative for the organization to pull it
forward and sometimes can be harmful and destructive. However, it seems that if most of these challenges are
managed well, they will create many opportunities for human resources and organizational structure. In this
study, due to the pace of changes and technology acceleration in a new era and by using the library resources
and experts analysis, we have tried to introduce young Knowledge Workers’ career technical requirements in
this decade. The research result entitled as future managers’ suitability tools is expressed in three parts of key
knowledge, key attitudes and key skills, and they should try to get the specified knowledge and information
in addition to closing their attitude to the given attitudes, and for this purpose obtain the related skills too.
Keywords: Requirement, Career, Human Resources, Technology, Merit.
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Unemployment and the Emigration

Unemployment and the Emigration of Skilled Graduates
Ahmad Shaabani *
Scientific and technological institutions have a prominent role in the cultural, social, economic, political,
national and international developments. In which the progress of science and technology, are the leading indicators of development, advancement, and grow in countries. In other words, academic centers with human
resources training and empowerment lead to progress and sustainable development of countries. In this context, if in an establishment of academic centers necessary standards, including student-teacher ratio, teaching
and research facilities and physical space are not observed or society and organizations because of inefficiency
or excessive numbers of graduates do not hire skilled graduates, sustainable development cannot be achieved.
This situation can impose many economic and financial losses and will become a threat for national security. In this study, two knowledge-based damages of unemployment and the emigration of skilled graduates
or brain drain that are facing high-education from several points of views have been considered. Finally, a
method based on changing the structure of the high- education system and research-based guidelines using a
hierarchical pyramid of academic staff and doctoral graduates, with the aim of preventing the emigration of
skilled employment that causes most of the damage to higher education, is provided. The presented approach
is based on the convergence and synergies, in order to increase the capability and potential of science and
knowledge, promotion of quality education and research, and efficient use of limited financial resources and
research facilities of the country.
Keywords: Emigration of Skilled Graduates, Brain Drain, Immigration Genes, Third Generation University (TGU), Hierarchical Pyramid Approach Faculty, Employment of PhD Graduates, Unemployment
Graduates.
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Editorial

Dialogue with Scientists and Politicians
Experience gained from different countries indicates that advancement in science and scientific development is strongly linked with the support extended by the national government and
governing authorities of that country to science and related scientific activities. On this line,
dialogue between scientists and governing political decision makers plays an important role in
achieving scientific progress and sustainable national development in Islamic Republic of Iran.
As such, towards realization of this goal as a highly valuable investment, it is imperative that
necessary preparatory steps be taken for establishing dialogue with these authorities.
Other development in the country is highly linked with progress in science and ethics in a society. It should also be noted that the knowledge in its general context, lies at the root of love
as a manifestation of mental reach to a state of awareness. On this line, we may note that when
man gains true knowledge of a subject, then develop love for it. This is to state that at the state
of true love whether being in conscience or mind or in heart, we will be willing to make all necessary sacrifices for it. When we reach a state of true knowledge and love of a subject, then we
have reached state in which we may say that we cherish both of the worlds, i.e. this world and
thereafter. This is for the reason that all true knowledge is the principle of all good. As stated
and can be verified, in case of majority of developed countries, development in science lies at
the root of progress made in these countries. Of course for national growth it is necessary that
policies be in compliance with by ethics.
On this line, it is worthy to establish an office aimed for dialogue between scientists and authorities in the universities where duties of this office is to develop a plan for realization of such
dialogue between scholars and policymakers and senior officials of the country. As part of duty
of this office, would be to monitor innovation and technology in the world. This suggestion
constitutes of a scientific monitoring office that serves as a dynamical monitoring facility for
authorities in the country to benefit from it in a regular fashion. Establishing of such an office,
has been practiced in some of the universities in the developed countries. It is hoped that this
proposal would be welcomed by universities authorities and senior government officials.
							Ali A. Moosavi-Movahedi
							Editor-in- Chief
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