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قبل از این که چیزی بگویم، می خواهم اعتراف کنم که سخت ترین نوشته ای را می نویسم که تابه حال در عمرم نوشته ام! 
که  گفته شود و چه چیزهایی نباید و از طرفی هم به این فکر می کنم  که چه چیزهایی باید  از طرفی به این فکر می کنم 

نوشته ی من توسط چند نفر خوانده خواهد شد و چقدر تأثیرگذار خواهد بود.
که هست رسیده. قسمت این بود تا در  کرده است تا به جایی  دنا، نشریه ی انجمن زیست شناسی راه درازی را طی 
که مستقیم یا  کسانی  سه شماره از دنا بنده در خدمت خواننده هایش باشم. تمام سعی من و نه تنها من بلکه تمام 
کند تا در سیر زمان روزی  غیرمستقیم در آماده سازی دنا 10 نقش داشته اند، این بوده تا دنا هرچقدر هم اندک پیشرفت 
که با دنا آشنایی دارند  که تمامی کسانی  تبدیل به یکی از مجالت قدرتمند زیست شناسی در کشور شود. بر این باورم 
که دنا را به عنوان مطرح ترین مجله  درزمینه ی زیست شناسی  این پتانسیل را در آن می بینند و شاید دور نباشد روزی 

ببینیم.
شاید بد نباشد گذری به تغییرات این شماره نسبت به شماره های قبلی داشته باشیم. در این شماره از دنا، یادداشت ها 
با قالبی متفاوت وجود دارند و بیش تر از این که مشابه مقاالت باشند به شکل نظر شخصی افراد درباره ی موضوعی 
کمی دیگر به استانداردهای واقعی نزدیک شود. از دیگر تغییرات می توان به اضافه شدن  خاص درآمده اند تا مجله 
که امیدواریم بتوانیم در شماره های بعدی، ادامه ی این  کرد  بخشی در قسمت پاورقی، با عنوان عکاسی زیستی اشاره 
که از همه ملموس تر است شکل صفحه آرایی و طراحی های جذاب صفحات  مطلب را داشته باشیم. شاید تغییری 
که به دنا  گرافیست مجله می باشد و الزم است به خاطر زیبایی هایی  که به لطف تالش های بسیار صفحه آرا و  باشد 

افزوده شده از ایشان تشکر کنم.
که  افرادی  کثرًا  ا را  این شماره  نویسندگان  که  دید  کنید، خواهید  بررسی  را  دنا  از  این شماره  نویسندگان  لیست  گر  ا
مانند این جانب تازه دست به قلم شده اند، تشکیل می دهند. این موضوع از یک منظر نشان دهنده ی جذب خوب 
در عرصه ی  دانشجویان  آموزش  که  اهدافش  از مهم ترین  یکی  به  دنا  نزدیک تر شدن  و  دنا  در  نوشتن  به  دانشجویان 
نویسندگی در علوم است، می باشد و از منظری دیگر نبودن افراد باتجربه در بین نویسندگان را نشان می دهد که نکته ی 
مثبتی نیست. تالش من همواره در جهت همکاری با افراد باتجربه و استفاده از راهنمایی های باارزششان بوده  است 
اما در اکثر موارد مشغله ی زیاد این عزیزان مانع همکاری شان با دنا شده است. امیدوارم بتوانیم کمبود حضور همکاران 

مجرب را در شماره های بعدی جبران کنیم.
کنندگان دنا داشته باشم. شاید یکی از مهم ترین تغییراتی  گله ای هم از نویسندگان، مخاطبان و دنبال  الزم می دانم تا 
گذاشتن مخاطبانش نسبت به تمامی برنامه ها و  که دنا در این شماره نسبت به شماره های قبلی داشت در جریان 
که شامل لیست متون دنا،  گردد، بود  کاماًل آماده  که هر نوشته طی می کرد تا  ریز پیشرفت های دنا و تک تک مراحلی 
گروه فیس بوک نشریه در اختیار اعضا قرار  میزان پیشرفت آن و وضعیت ویرایشی و... می شد. این اطالعات از طریق 
می گرفت. باوجود این که موارد مذکور می توانند بسیار مفید بوده و بسیاری از سؤاالت مخاطبان را پاسخ دهند، تنها 

تعداد معدودی به این اطالعات مراجعه می کردند و این موضوع بسیار مأیوس کننده است.
که  کسانی  کنم . چه  کردند تشکر  که من را در مراحل مختلف آماده سازی دنا یاری  کسانی  در آخر می بایست از تمام 
با مسئولیتی خاص اسمشان در بین همکاران دنا آمده است هرچند خیلی بیش تر از مسئولیت مشخصشان یاری ام 
کمکشان، پیشبرد دنا برای من بسیار سخت تر  که حتی اسمی از آن ها در مجله نیامده ولی بدون  کسانی  کردند و چه 

از آن چه که بود می شد.
سردبیر
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امتحانات  اهمیت  نیز  و  از هیجان  بخش مهمی 
به نمره های حاصل از آن ها برمی گردد. انتظار می رود 
کارنامه ی تحصیلی یک دانشجو ثبت  که در  نمره ای 
ترم  در  وی  درسی  وضعیت  نشان دهنده ی  می شود، 
تحصیلی مربوطه باشد و بنابراین هر نمره به معیاری 
مختلف  دانشجویان  وضعیت  مقایسه ی  برای 
همیشه  تقریبًا  این که  به  توجه  با  شده است.  تبدیل 
آموزشی  نهادهای  درخواست  مورد  دانشجو  نمره های 
صالحیت  بررسی  و  مقایسه  در  آن  اهمیت  است، 
سیستم های  نیست.  چشم پوشی  قابل  دانشجویان 
متفاوتی  بعضًا  رویکردهای  مختلف  سنجشی 
که سیستم آموزشی باید به  دارند. برخی عقیده دارند 
که نمره ی دانشجو نمایانگر مجموع  کند  گونه ای عمل 
آینده ی  هدف  جامعه ی  در  موردنیاز  شایستگی های 
رایج تر  تفکر  اما  باشد؛   )... یا  صنعتی  )علمی،  وی 
به شکل های  که  مانعی می داند  را همچون  سنجش 
گیرد. در این نوشتار  مختلف باید سر راه دانشجو قرار 
سیستم  نقد  به  اول،  رویکرد  اتخاذ  با  دارم  سعی 

سنجشی دانشکده ی خودمان بپردازم. 
خالف  چرا،  که  دهم  توضیح  باید  چیز  هر  از  قبل 
باید  سنجشی  سیستم  نظرم  به  رایج تر،  تفکری 
مجموعه ی شایستگی های موردنیاز دانشجو را ارزیابی 
کند. با توجه به حوصله ی این مطلب به ذکر مهم ترین 
به  ورود  برای  باید  را  دانشجو  می کنم:  بسنده  دلیل 
وی  تحصیلی  رشته ی  آینده ی  که  کاری/کارهایی 
کرد و ملزومات آن را به وی آموزش داد و  است آماده 
و  کرد  بیش تر  یادگیری  به  ملزم  را  با سنجش، هم وی 
هم تفکیک الزم را بر اساس شایستگی ها انجام داد. 
و  دشوار  هرچند  موانع،  قراردادن  که  است  درست 
می شود  افرادی  جداسازی  موجب  محدودکننده، 
افراد  این  و  بگذرند  آن  از  توانسته اند  نحو  هر  به  که 
که  را  ویژگی هایی  آن  آیا  اما  دارند،  شایستگی هایی 
ارزشمند تلقی می کنیم و بر اساس آن انتخاب را انجام 
آیا بهتر نیست  می دهیم، هر چیزی می توانندباشند؟ 
دقت  سنجشی مان،  معیارهای  به  بیش تر  توجه  با 
تفکیک را باال ببریم و جهت دهی آموزشی1 را اصالح 

کنیم؟
دانشکده ی  سنجشی  سیستم  در  آن چه 
زیست شناسی دانشگاه تهران می بینیم عمومًا مثالی 
که در  از تفکر مانع محور است. جای خالی مواردی را 
که  کرده ایم، مواردی  زیر توضیح می دهم اغلب حس 
گنجاندنشان می تواند تغییرات قابل توجهی در نتایج 
مطرح  که  دالیلی  با  کند.  ایجاد  دانشکده  سنجشی 

می کنم این تغییرات را مثبت ارزیابی می نمایم.
که هنگام برنامه ریزی و طرح  یکی از موارد مهمی 
زمان  آیا  که  است  این  شود  توجه  آن  به  باید  امتحان 
قدرت  خالقیت،  دانش،  سنجیدن  برای  امتحانات 
درس  آن  ملزومات  سایر  و  مسئله  حل  توانایی  تفکر، 
نمره ای  تعیین  برای  کوتاه  زمان های  آیا  است.  کافی 
دانشجو  مهارت های  مجموعه ی  نشان دهنده ی  که 

که چگونه سیستم سنجشی  1  در ادامه اندکی بیش تر توضیح خواهم داد 
بر آموزش دانشجو موثر است.

کارنامه ی تحصیلی وی  در درس خاصی است و در 
باال  سرعت  برخی  است؟2  کافی  خواهدشد،  ثبت 
معتقدند  و  می دانند  دانشجو  مهم  مهارت های  از  را 
شرایط  در  و  کم  زمان  در  بتوانند  باید  دانشجویان 
برای  تمرینی  این ها  و  شوند  موفق  امتحان  پرتنش 
پرتنش  شرایط  آیا  اما  باشد.  فردایشان  شغلی  زندگی 
این  همیشگی  کاری  شرایط  باال،  سرعت  نیازمند  و 
در  که  است  این  واقعیت  خواهدبود؟  دانشجویان 
مورد بسیاری رشته ها از جمله رشته های دانشکده ی 
کاری ای عمومًا پیش رو نخواهدبود.  ما چنین شرایط 
امتحان  جلسه ی  گفته شود  است  ممکن  ضمن  در 
ارائه ی ایده های نو  زمان سنجش خالقیت و فرصت 
برگزاری  با این سخن مخالفم، چون  دانشجو نباشد. 
با  انتظار،  طبق  دانشجو،  که  است  زمانی  در  امتحان 
بیش ترین آمادگی و تسلط بر موضوع و ژرف نگری برای 
پاسخگویی به پرسش ها و چالش ها حاضر است و هر 
گر در طول ترم برای پرورش و  چند بسیار دقیق تر است ا
گرفته شود، اما  سنجش این توانایی ها راه هایی در نظر 
جلسه ی امتحان هم فرصت خوبی را فراهم می نماید. 

واحد  اهداف  و  سنجشی  سواالت  عدم تناسب 
درسی، یکی دیگر از مشکالت رایج سیستم سنجشی 
نوع  در  هم  عدم تناسب،  این  ماست.  دانشکده ی 
امتحان )به ویژه در مورد امتحان های آزمایشگاه ها(، 
روبه رشد  روند  نمونه  )برای  سواالت  نوع  در  هم 
امتحان های تستی( و هم در محتوای آن ها به چشم 
دانشکده ی  دانشجوی  که  سواالتی  بیش تر  می آید. 
کارشناسی  در دوره ی  تهران  دانشگاه  زیست شناسی 
با آن روبه رو می شود، از او دلیل نمی طلبند و فرصت 
ارائه ی دلیل و استدالل هم به او نمی دهند. حال آن 
تقریبًا  تحلیلی  و  فکری  سنجش  هم  ترم  طول  در  که 
صورت نمی گیرد. دانشجو در طول ترم و در جلسه ی 
امتحان نمی تواند ایده های جدید و خالقیت خود را 
کند و پیش نهادهای تازه و یا دیدگاه های نو را  مطرح 

که در بسیاری از درس ها تنها سنجش صورت گرفته، همان  2  به ویژه 
امتحان پایان ترم است.

سواالت  ما  دانشکده ی  امتحان های  در  نماید.  بیان 
عمده ی  بخش  و  می شوند  کم تر  و  کم  توضیحی 
مورد  در  پرسش  به  هم  موجود  توضیحی  سواالت 
اطالعات دانشجو و نه تحلیل و درک وی می پردازند. 
آیا تصور می شود حجم عظیم اطالعات زیستی، یک 
زیست شناس و محقق علوم زیستی پرورش می دهد 
روی  تفکر  توانایی  باید  زیست شناسی  دانشجوی  یا 
را  آن ها  برای  راه حل  ارائه ی  و  زیست شناسی  مسائل 
این دانشکده،  در  نمره  تعیین  ابزارهای  داشته باشد؟ 

تقریبًا هیچ کدام، دانشجو را محک فکری نمی زنند.
که در  مناسب نبودن سواالت امتحانی به شیوه ای 
دانشکده مان می بینیم، عالوه بر این که از ضعف های 
سنجشی است، به تدریج موجب می شود تالش های 
یابد  سوق  اطالعات  انبارکردن  سمت  به  دانشجویان 
مختلف  کتاب های  در  که  این  جای  به  دانشجو  و 
و  سواالت  پاسخ  یافتن  و  پدیده ها  درک  دنبال  به 
اندیشیدن در مورد مسائل باشد، به جزوه های درسی 
اکتفا کند. دانشجو در این جزوه های درسی اطالعات 
متأسفانه  که  می یابد  را  نیم بندی  معمواًل  و  مختصر 
حتی  )و  کافی  امتحانات،  اکثر  برای  آن ها  بر  تسلط 
کج فهمی ها  که همراه با  بدتر، الزم( است. جزوه هایی 
می شوند.  دست  به  دست  علمی  غلط های  و 
خواندن  از  را  خود  جزوات  این  به  وابسته  دانشجوی 
که نوشته ی برجسته ترین پژوهشگران آن  کتاب هایی 
حوزه ی علمی است محروم می کند و سخنرانی های 
که به سرعت مکتوب  )بعضًا غیرمنظم و نپرداخته( را 
برای  که  و اطالعات الزمی  به درک عمومی  شده اند، 
کتاب ها وقت زیادی صرف  تنظیم و نگارش آن ها در 
شده است، ترجیح می دهد. این تنها بخشی از ارتباط 
کارآمد را  نا کارآمد و سنجش  نا تربیت  و  میان آموزش 

نشان می دهد. 
است  مواردی  از  دیگر  یکی  امتحان  جامعیت 
جامعیت  از  منظورم  است.  ضروری  آن  به  توجه  که 
در  مباحث  همه ی  اهمیت  که  نیست  این  امتحان 
امتحان تقریبًا برابر باشد؛ اما تمرکز سواالت در برخی 
عالقه ی  مورد  مبحث  وقتی  ویژه  به  خاص،  مباحث 
یعنی  دارد.  جزوه محوری  مشابه  اثری  است،  مدرس 
دانشجویان را ترغیب می کند در برخی مباحث بیش تر 
غوطه ور شوند و از مباحث دیگر غافل بمانند، حال آن 
اما  گونه ی دیگری است.  به  نیاز جامعه ی علمی  که 
که این رویه موجب دوری بیش تر  اثر مهم تر، آن است 
و  می شود  اصلی  مفاهیم  درک  از  دانشجویان  عموم 
آن ها را به داشتن اطالعاتی جزئی، مختصر و سلیقه ای 

سوق می دهد. 
که  بودند  توضیحاتی  مهم ترین  ذکرشده  موارد 
در  گنجانیده ام.  نوشتار  این  محدود  حوصله ی  در 
سیستمی که برای سنجش و تفکیک اغلب تنها میل 
گذرندگان  به ایجاد انواعی مانع دارد، شاید بسیاری از 
تحسین برانگیزی  موفقیت های  به  "موانع"  این  از 
و  سیستم  این  تقویت کننده ی  خود  این  و  برسند 
تشویق کننده ی آن باشد، اما متأسفانه نگاه دقیقی به 
آینده های محتمل  درراه ماندگان و هم چنین به دیگر 
گذرندگان نمی شود. شایسته است با توجه به  همان 
اهمیت و تأثیرگذاری باالی سنجش بر روند تحصیلی 
و آینده ی دانشجویان، در اجرای آن دقیق تر و عاقالنه تر 
ذکرشده،  دالیل  با  نیست،  بهتر  آیا  کنیم.  عمل 
اهداف  و  نیازها  و  درخواست ها  با  که  را  سیستمی 
جامعه ی هدف خود و نیز افراد درون خود هماهنگی 

بیش تری دارد، آزمایش کنیم؟

درست است که قراردادن موانع، 
هرچند دشوار و محدودکننده، 

موجب جداسازی افرادی می شود 
که به هر نحو توانسته اند از آن 

بگذرند و این افراد شایستگی هایی 
دارند، اما آیا آن ویژگی هایی را که 

ارزشمند تلقی می کنیم و بر اساس آن 
انتخاب را انجام می دهیم، هر چیزی 

می توانندباشند؟

جای خالی سنجش "هدفمند"
حسن رخش خورشید

کارشناسی علوم سلولی و مولکولی، دانشگاه تهران دانشجوی 
rakhsh_hassan71@ut.ac.ir
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ادامـــه  همیشـــه  ایـــدز  و   HIV بـــا  نبـــرد 
داشـــته و دارد. ســـازمان بهداشـــت جهانـــی 
کـــه تنهـــا در ســـال ۲۰۱۱،  تخمیـــن می زنـــد 
ی هـــای  بیمار اثـــر  در  نفـــر  میلیـــون   ۱.۷
HIV یـــا ایـــدز جـــان خـــود را از  مربـــوط بـــه 
اخیـــر،  ســـال های  در  داده انـــد.  دســـت 
تولیـــد  ایـــدز  بـــا  مقابلـــه  بـــرای  داروهایـــی 
یـــادی بـــه افزایـــش  کـــه تـــا حـــد ز شـــده اند 
کمـــک  مـــدت زمـــان زندگـــی افـــراد مبتـــال 
ــی  ــان قطعـ ــا درمـ ــن داروهـ ــا ایـ ــد، امـ می کننـ
بایـــد  بیمـــار  فـــرد  نمی آینـــد.  حســـاب  بـــه 
در  کنـــد،  مصـــرف  مرتـــب  را  داروهـــا  ایـــن 
غیـــر ایـــن صـــورت تکثیـــر ویـــروس HIV در 

تصـــور  دانشـــمندان  یـــادی  ز ســـال های 
علـــت  بـــه  ک پشـــت ها  ال کـــه  می کردنـــد 
ی  فقـــدان  تارهـــای صوتـــی قـــادر بـــه برقـــرار
امـــا  نیســـتند،  اصـــوات  طریـــق  از  ارتبـــاط 
مطالعـــات انجـــام شـــده بـــه سرپرســـتی دکتـــر 
کارولینـــای  دانشـــگاه  در   Richard Vogt
کـــرد. جنوبـــی، عکـــس ایـــن تصـــور را ثابـــت 
ســـال   50 طـــی  در  گویـــد:"  مـــی   Vogt
ک پشـــت های  ال ی  رو بـــر  کـــه  مطالعـــه ای 
داشـــتم،  جنوبـــی  یـــکای  آمر در   Arrau
ن  هماهنگـــی و ســـازمان یافتگی آن هـــا بـــدو
ی ارتبـــاط برایـــم عجیـــب  هیـــچ فـــرم از برقـــرار

می کـــرد." جلـــوه 
ــه  ک پشـــت ها آب را بـ ــن ال ــی ایـ ــاَل وقتـ مثـ
ی تـــرک می کننـــد، همـــه  هـــدف تخم گـــذار
مـــکان جمـــع می شـــوند و صـــف  یـــک  در 
اتفاقـــی  مســـاله  ایـــن  البتـــه  می بندنـــد. 
از  قبـــل  ک پشـــت ها  ال بلکـــه  نیســـت 
ـــر  ـــی در آب، یکدیگ ـــد اصوات ـــا تولی ـــت ب حرک

مطلـــع  می کننـــد. را 
ــا حتـــی قبـــل  گفتـــه ی vogt، آن هـ ــه  ــا بـ بنـ

بـــا  هـــم  تخـــم  از  آمـــدن  ن  بیـــرو از 
می کننـــد.  برقـــرار  ارتبـــاط  هـــم 
صداهـــای تولیـــد شـــده توســـط 

باعـــث  تخـــم  در  جنین هـــا 
خـــروج  و  آن هـــا  هماهنگـــی 

وضعیـــت  و  می گیـــرد  ســـرعت  بدنـــش 
می گـــذارد.  وخامـــت  بـــه  رو  بیمـــار 

کـــه اخیـــرًا منتشـــر  بـــر اســـاس پژوهشـــی 
تولیـــد  کســـنی  وا شد،پژوهشـــگران 
میمون هـــای  ابتـــالی  از  کـــه  کرده انـــد 
ـــه ویـــروس SIV )معـــادل  ک رزوس ب کا مـــا
کامـــل  طـــور  بـــه  انســـان ها(  در   HIV
ســـبب  کســـن  وا ایـــن  می کنـــد.  جلوگیـــری 
 T گروهـــی جدیـــد از لنفوســـیت های تولیـــد 
نـــام لنفوســـیت های T CD8 می شـــود  بـــه 
می ناســـند،  را   SIV خـــود  تنهـــا  نـــه  کـــه 
ســـلول های  ایمنـــی  پاســـخ  از  مانـــع  بلکـــه 
خـــالف  بـــر  می شـــوند.   SIV بـــه   CD4
ــاد  ــبب ایجـ ــود سـ ــه خـ کـ ــن ها  کسـ اغلـــب وا
کســـن  وا ایـــن  می شـــوند،  ایمنـــی  پاســـخ 
ایمنـــی  پاســـخ  ایجـــاد  از  حقیقـــت  در 
آزمایش هـــای  در  می کنـــد.  جلوگیـــری 
کســـن بـــه  کـــه وا انجـــام شـــده، از ۱۵ میمونـــی 
ـــر ابتـــال  ـــرد در براب آن هـــا تزریـــق شـــد، هـــر ۱۵ ف

همزمانشـــان می شـــود. ایـــن موضـــوع تعـــداد 
ـــارس را هـــم توجیـــه می کنـــد؛  ـــوزادان ن ـــاد ن ی ز
یافـــت ایـــن اصـــوات  ـــا در کـــه آن هـــا هـــم ب چرا
یـــک  تحر تخـــم  از  آمـــدن  ن  بیـــرو بـــرای 
کـــه هنـــوز آمادگـــی  می شـــوند، در صورتـــی 
بعـــد  نکرده انـــد.  کســـب  را  الزم  فیزیکـــی 
ک پشـــت ها از تخـــم و نزدیـــک  از خـــروج ال
آن  در  کـــه  مادرانشـــان  بـــه آب،  شدنشـــان 
بـــا  ناحیـــه متوجـــه خـــروج آن هـــا شـــده اند 
بـــه  را  آن هـــا  فروصـــوت،  اصـــوات  تولیـــد 
محققیـــن  می کننـــد.  دعـــوت  آب  داخـــل 
ـــا ایـــن ماده هـــا  کـــه آی هنـــوز مطمئـــن نیســـتند 
ک پشـــت ها  ال ژنتیکـــی  مـــادران  واقعـــا 
هســـتند یـــا نـــه. امـــا امیدوارنـــد بـــا انجـــام 
ایـــن  انتهـــای ســـال،  آزمایشـــات خـــون در 

کننـــد. مشـــخص  را  موضـــوع 
کـــه باعـــث  یکـــی از دالیلـــی 

طوالنـــی  تاخیـــر  ایـــن 
کشـــف ایـــن  در 

ت  ا صـــو ا
 ، یـــد د گر

همچنیـــن،  شـــده اند.  حفاظـــت   SIV بـــه 
میمون هـــا  ســـال،   ۴ از  پـــس  و  کنـــون  تـــا 
SIV مقاومـــت  بـــه  ابتـــال  برابـــر  کان در  کمـــا

می دهنـــد.  نشـــان 
کســـن متشـــکل از SIV غیرفعـــال  ایـــن وا
بـــرای  کـــه  کتـــری  با نـــوع  چنـــد  و  شـــده 
بـــه حســـاب می آینـــد  میزبـــان “دوســـتانه” 
می شـــود. مشـــاهدات مذکـــور پژوهشـــگران 
ــتند  ــار داشـ ــه انتظـ کـ ــرا  ــرد چـ کـ را متعجـــب 
پاســـخ  یـــک  تنهـــا  کســـن  وا ایـــن  یـــق  تزر
ایجـــاد  میمـــون  بـــدن  در  معمولـــی  ایمنـــی 
تـــالش  در  پژوهشـــگران  کنـــون  هم ا کنـــد. 
کنـــش ایمنـــی  بـــرای یافتـــن علـــت چنیـــن وا
کـــه تنهـــا  کســـنی هســـتند  غریبـــی در اثـــر وا
ــد  ــروس و چنـ ــال ویـ ــرم غیرفعـ ــکل از فـ متشـ

اســـت. پروبیوتیـــک  نـــوع 

ک پشـــت ها ماننـــد  کـــه ال ایـــن اســـت 
ـــا  وال هـــا از طریـــق اصـــوات فروصـــوت ب
کـــه  هـــم ارتبـــاط برقـــرار می کننـــد؛ چرا
ـــافت های  ـــال در مس ـــس انتق ـــن فرکان ای
ایـــن  می کنـــد.  فراهـــم  را  بلندتـــری 
در  خـــاص  حـــرکات  بـــا  اصـــوات 
تولیـــد  حلـــق  عضـــالت  و  آرواره هـــا 
ک پشـــت ها  می شـــوند. در طبیعـــت ال
را  صـــوت  ایجـــاد  از  کوتـــاه  بازه هـــای 
درمیـــان بـــازه هـــای طوالنـــی ســـکوت، 

دهنـــد. مـــی  ترجیـــح 

پژوهشگران واکسنی 
یافتند که از ابتال 

به HIV در میمون  
جلوگیری می کند

ک پشت ها نیز با  ال
هم حرف می زنند!

http://
news-
watch.nationalgeographic.
com/2014/08/19/female-tur-
tles-talk-to-their-hatchlings-scientists-discover

http://www.fromquarkstoquasars.com/scientists-find-vaccine-that-completely-blocks-hiv-infection-in-monkeys

کـــه  اســـت  داده  نشـــان  آزمایش هـــا 
ــده ی  ــه در معـ کـ ــی  کتری هایـ ــی از با رده هایـ
انســـان و برخـــی جونـــدگان وجـــود دارنـــد در 
یـــک جلوگیـــری  موش هـــا از پاســـخ های آلرژ

. می کننـــد
مصـــرف  بـــا  کتری هـــا  با ایـــن 
کودکـــی شـــدیدًا  آنتی بیوتیک هـــا در ســـنین 

می یابنـــد. کاهـــش 
حساســـیت و آلـــرژی بـــه مـــواد غذایـــی از 
افزایش یافتـــه   %50 کنـــون  تـــا   1997 ســـال 
می توانـــد  آن  دالیـــل  از  یکـــی  و  اســـت 
ــه  ــد. ازجملـ ــر باشـ ــی بشـ ــبک زندگـ ــر سـ تغییـ
حـــد  از  بیـــش  مصـــرف  تغییـــرات  ایـــن 
ســـزارین ها  افزایـــش  و  آنتی بیوتیک هـــا 
فراوانـــی  و  تنـــوع  آن  درنتیجـــه  کـــه  اســـت 
معـــده  در  یســـت  هم ز میکروارگانیســـم های 
ـــال  ـــوان مث ـــت. به عن ـــر داده اس ـــان  را تغیی انس
کـــودک آمریکایـــی تـــا قبـــل 2 ســـالگی ،  هـــر 
کـــرده  حداقـــل 3 دوره آنتی بیوتیـــک مصـــرف 

اســـت.
یســـت  ایمونولوژ  ،  Cathryn Nagler
ــن  ــاط بیـ ــی ارتبـ ــا بررسـ گو بـ ــیکا ــگاه شـ دانشـ
گـــوارش و آلرژی هـــا  کتری هـــای دســـتگاه  با
نتیجـــه  ایـــن  بـــه  بـــدن  ایمنـــی  سیســـتم  و 
کتری هـــای معـــده  کـــه بـــا برداشـــتن با رســـید 

مـــواد  از  بعضـــی  بـــه  آلرژی شـــان   ، مـــوش 
می شـــود. بیش تـــر  غذایـــی 

 Nalger آزمایش هـــای  از  یکـــی  در 
در  کـــه  موش هایـــی  کـــه  شـــد  مشـــاهده 
ســـنین پایین تـــری از آنتی بیوتیـــک اســـتفاده 
بادام زمینـــی  بـــه  حساسیتشـــان  کردنـــد 
بیش تـــر از بقیـــه بـــود. در آزمایشـــی دیگـــر بـــا 
مشـــابه  رده ای   ،  clostridia کـــردن  اضافـــه 
معـــده  در  موجـــود  کتری هـــای  با رده ی  بـــا 
معـــده  و  دهـــان  بـــه  اســـت،  پســـتانداران 
بادام زمینـــی  بـــه  حساسیتشـــان  موش هـــا 
کـــردن  ـــا عـــوض  ـــی ب دیگـــر مشـــاهده نشـــد. ول
اثـــرات    bacteroides بـــه  کتری هـــا  با نـــوع 

شـــدند. مشـــاهده  دوبـــاره  آلـــرژی 
کـــه  clostridia اجـــازه نمی دهـــد  درواقـــع 
ســـبب  کـــه  بادام زمینـــی  از  پروتئین هایـــی 
ـــون  ـــردش خ گ ـــوند وارد  ـــک می ش ی ـــخ آلرژ پاس

شـــوند.
کـــه  معتقدنـــد  همکارانـــش  Nalgerو   
مشـــخصی  انـــواع  از  اســـتفاده  بـــا  می تـــوان 
یـــک  آلرژ پاســـخ های  از  میکروب هـــا  از 

کـــرد. جلوگیـــری 
ایـــده  ایـــن  از  اســـتفاده  و  تأییـــد  البتـــه 
انســـان  ی  رو بـــر  آزمایش هایـــی  نیازمنـــد 

. ســـت ا

بـــازی  خمیـــر  شـــبیه  اســـت  ممکـــن 
رنگـــی  حلقه هـــای  ایـــن  ولـــی  باشـــند 
اســـفنجی زنـــده هســـتند! و ممکـــن اســـت 
داشـــته  یادگیـــری  توانایـــی  حتـــی  روزی 
ـــرای شـــبیه ســـازی  باشـــند. ایـــن ســـاختار ب
ـــده  ـــی ش ـــان طراح ـــز انس ـــخ از مغ ـــمت م قس
ـــخ  ـــه ی م ـــی از 6 الی ـــه یک ـــه هرحلق ک ـــت  اس
دانشـــمندان  می کنـــد.  تجلـــی  را  انســـان 
ســـلول هـــای عصبـــی را طـــوری هدایـــت 
ــل ماتریکـــس ســـخت  ــا در داخـ ــد تـ کرده انـ
کـــه  و پرحفـــره ی پروتئینـــی ایـــن ســـاختار 
ــد.  کننـ ــد  ــه ور اســـت، رشـ ــن غوطـ در ژالتیـ
حفره هـــای  جهـــت  و  انـــدازه  تغییـــر  بـــا 
تنـــوع  می تـــوان  فـــوق  مـــدل  در  موجـــود 
و  عصبـــی  ســـلول های  ســـاختاری 
شبیه ســـازی  را  قســـمت  هـــر  کاربـــرد 

مســـطح  محیط هـــای  برعکـــس  کـــرد. 
حیـــن  در  ســـلول ها  محیـــط  ایـــن  در   ،
رشـــد جایگاهـــی بـــرای اتصـــال و ایجـــاد 
اتصـــاالت دارنـــد و در نتیجـــه می تواننـــد 
بعـــدی  ســـه  پیچیده تـــرو  هایـــی  شـــبکه 

کـــه شـــباهت بیش تـــری بـــه  کننـــد  ایجـــاد 
شـــبکه های عصبـــی حقیقـــی دارنـــد. 

ــه ایـــن مـــدل زنـــده اســـت  کـ ــا  از آن جـ
بیش تـــری  زمـــان  مـــدت  می توانـــد 
نســـبت بـــه دیگـــر محیط هـــا باقـــی 
گیـــرد.  بمانـــد و مـــورد بررســـی قـــرار 
بتواننـــد  تـــا  امیدوارنـــد  محققـــان 
ایـــن شـــبکه ی عصبـــی اســـفنجی 
نگـــه  زنـــده  مـــاه   6 مـــدت  بـــه  را 

کنـــون محققـــان ایـــن  دارنـــد. هـــم ا
نحـــوه ی  بررســـی  بـــرای  را  سیســـتم  

ـــا و  ـــه داروه ـــی ب ـــتم عصب ـــخ دهی سیس پاس
ــی پـــس  ــلول های عصبـ ــم سـ ــوه ی ترمیـ نحـ
از آســـیب های ناشـــی از بیماری هـــا و یـــا 

قـــرار داده انـــد. اســـتفاده  مـــورد  ســـوانح، 

دانشمندان از مواد 
ک اسفنجی  چسبنا

مغز می سازند!!!

میکروب های ضد 
آلرژی در معده

http://www.sciencemag.org/biology/2014/08/gut-microbe-stops-food-allergies

http://www.news.sciencemag.org/brain-behavior/2014/08/scientists-create-artifi-
cial-brain-out-spongy-goo
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شـــده  انجـــام  تحقیقـــات  اســـاس  بـــر 
دانشـــگاه   Neuroscience دپارتمـــان  در 
رت هـــا  در  پشـــیمانی  رفتـــار  مینســـوتا، 
 David گفتـــه ی مشـــاهده شـــد. بنـــا بـــه 
تحقیقاتـــی،  تیـــم  سرپرســـت   ،Redish
بـــه  بـــردن  پـــی  معنـــای   بـــه  پشـــیمانی 
کـــه  انتخـــاب اشـــتباه اســـت، بـــه صورتـــی 
کنـــد در صـــورت انجـــام  فـــرد احســـاس 
بـــه شـــکل دیگـــر نتیجـــه ی بهتـــری  کار 

می کـــرد. یافـــت  در
آزمایشـــی،  طراحـــی  بـــا  محقیقیـــن 
صبـــر  بـــرای  را  رت هـــا  اشـــتیاق  میـــزان 
غذایـــی  ایســـتگاه های  در  کـــردن 
منظـــور  بـــه  کردنـــد.  بررســـی  متفـــاوت 
تمییـــز و جداســـازی پشـــیمانی از یـــاس، 
داده  انتخـــاب  اجـــازه ی  رت هـــا  بـــه 
شـــد. وعده هـــای غذایـــی پیشـــنهادی 
بـــا توجـــه بـــه ترجیـــح غذایـــی موش هـــا 
و  خـــوب  وعده هـــای  دســـته ی  دو  بـــه 

موش ها هم پشیمان 
می شوند

انتقال خون به عنوان 
نخستین گزینه ی درمانی 

برای ابوال مطرح است

بـــد تقســـیم شـــدند و در ایســـتگاه هایی 
شـــده  مشـــاهده  ردیف هـــای  مشـــابه 
قـــرار  رت هـــا  اختیـــار  در  رســـتوران،  در 
 گرفتنـــد. در هـــر ایســـتگاه مـــدت زمـــان 
نظـــر  در  غـــذا  تحویـــل  بـــرای  خاصـــی 
گرفتـــه شـــده بـــود. یافتـــه هـــا نشـــان داد 
خاصـــی  طعم هـــای  بـــرای  رت هـــا  کـــه 
می دهنـــد.  نشـــان  بیش تـــری  اشـــتیاق 
وعده هـــای  از  موش هـــا  اوقـــات  گاهـــی 
خـــوب می گذشـــتند و بـــا وعـــده ی بـــد 

می شـــدند. روبـــه رو 
در انســـان بخشـــی از مغـــز تحـــت عنـــوان 
ــاس  ــن احسـ Orbitofrontal Cortex حیـ
می دهـــد.  نشـــان  فعالیـــت  پشـــیمانی 

شـــاخص های  اندازه گیـــری  بـــا 
ایـــن  فعالیـــت 
در  بخـــش 
کـــه  رت هایـــی 

ـــاب  ـــه انتخ متوج
خـــود  اشـــتباه 

ه   شـــد
 ، نـــد د بو

کــه اوایــل ماه ســپتامبر  در پــی نشســتی 
بهداشــت   جهانــی  ســازمان  توســط 
یــا  خــون  انتقــال  شــد،  برگــزار   )WHO(
از  کــه  افــرادی  خالص شــده ی  ســرم 
ــد،  ــوال جــان ســالم به دربرده ان بیمــاری اب
بــه افــراد مبتــال بــه ابــوال بــه عنــوان یکــی از 
راه هــای احتمالــی درمــان مطــرح شــد. 
ایــن نشســت بــا هــدف تعییــن اولویــت  
کســن ها و درمان هــای  کــردن وا آزمایــش 
احتمالــی بــرای ابــوال برگــزار شــد و دو روز 
بــر اســاس تخمیــن  بــه طــول انجامیــد. 
نفــر   ۴۰۰۰ بــه  نزدیــک  کنــون  تــا   ،WHO
مبتــال  ابــوال  بــه  آفریقــا  غــرب  در  تنهــا 
شــده اند و ۱۹۰۰ نفــر در اثــر ابتــال بــه ایــن 
 بیمــاری جــان خــود را از دســت داده انــد.
 Marie-Paule( کیه نــی  پائــول  مــری 
نــوآوری  بخــش  کل  مدیــر   ،)Kieny
عنــوان   WHO درمانــی  سیســتم های 

بــه  کــه  افــرادی  آنتی بــادی  انتقــال  کــرد 
بــه  ســالم  جــان  امــا  شــده  مبتــال  ابــوال 
کنــون  هم ا کــه  افــرادی  بــه  در برده انــد 
تنهــا  گریباننــد  دســت به  بیمــاری  بــا 
ــه  ــد ب کــه می توان ــی  اســت  گزینــه ی درمان
بــاال اجــرا شــود،  و در مقیــاس  ســرعت 
نشــان  شــیوع  بــاالی  میــزان  کــه  چــرا 
بالقــوه ی  خون دهنــدگان  می دهــد 
کیه نــی،  گفتــه ی  بســیار وجــود دارنــد. بــه 
کــردن ایــن روش درمانــی،  بــرای عملــی 
بایــد از خلــوص خــون اهدایــی و آلــوده 
نبــودن آن بــه دیگــر پاتوژن هــا اطمینــان 
کــرد. عــالوه  بــر ایــن، تمهیداتــی  حاصــل 
بــرای حصــول اطمینــان از ســالم مانــدن 
ایــن  بــا  کــه  کارکنانــی  و  پرســتاران 
ــاس دارنــد،  ــاران تم خون هــا و خــون بیم

اســت.  الزم 

ــا  ــز در رت هـ ــه از مغـ ــن ناحیـ ــت ایـ دخالـ
نیـــز ثبـــت شـــد. بـــه عـــالوه ایـــن قســـمت 
نمایش دهنـــده ی  رت هـــا  در  مغـــز  از 
توســـط  نشـــده  انجـــام  کار  و  انتخـــاب 
ـــه وعـــده ی غذایـــی خوبـــی  ـــود و ن مـــوش ب
گفتـــه ی  ـــق  ـــود. مطاب ـــه از دســـت داده  ب ک
Redish پشـــیمانی بـــه خاطـــر انتخـــاب 
نتیجـــه ی خـــوب  نـــه  و  اشـــتباه اســـت 
معتقدنـــد  محققیـــن  رفتـــه.  دســـت  از 
مدل هـــای  ی  رو بیش تـــر  مطالعـــه ی 
در  توضیحـــی  می توانـــد  جانـــوری 
بـــر  پشـــیمانی  اثـــر  نحـــوه ی  بـــا  رابطـــه 
دهـــد. ارائـــه  تصمیم گیـــری 

نشســت  ایــن  پایــان  در  هم چنیــن، 
عنــوان  بــه  کاندیــد  کســن  وا دو  آزمــودن 
کســن  وا شــد؛  گرفتــه  نظــر  در  اولویــت 
کــه   ChAd3 یــا  شــامپانزه  آدنوویــروس 
توســط ســازمان ملــی مطالعــات آلــرژی 
و بیماری هــای مســری ایــاالت متحــده 
ویــروس  کســن  وا دیگــری  و  ساخته شــد 
کــه   rVSV یکولــی نوترکیــب یــا آفــت وز
کانــادا  توســط آژانــس بهداشــت عمومــی 
ایــن  ی  دو هــر  ساخته شده اســت. 
ازمایشــگاهی  جانــوران  در  کســن ها  وا

بوده انــد. مؤثــر   %۱۰۰ و  شــده  تســت 

http://www.sciencedaily.com/release/2014/06/140608152728.
htm

http://www.nature.com/news/blood-transfusion-named-as-priority-treatment-for-ebola-1.15854
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درخت  طبقه بندی  گروه های  از  هیچ یک  به 
که این  حیات تعلق ندارند و به نظر می رسد 
بنا  که  باشند  گروه هایی  به  متعلق  جانوران، 
به تصور محققین نزدیک به 500 میلیون سال 

پیش از بین رفته اند.
گونه های  کشف 

ید  جد

در  همواره 
است  دادن  رخ  حال 
اما کشف گونه هایی که 
گروه های  از  به هیچ یک 

متعلق  جانوری  دیگر 
سال   20-  15 در  نباشد 
رخ داده  بار  سه  یا  دو   ، اخیر 

است.
Jean Just ، جانورشناس موزه تاریخ طبیعی 
گ  در سفر تحقیقاتی خود  کوپنها دانمارک در 
بی مهره  مورد   18  ،1986 سال  در  تاسمان  به 
غیرعادی کشف کرد که 14 مورد در اعماق 400 

شاخه زایی  در درخت 
حیات 

یا یافت شده بودند و به  تا 1000 متری عمق در
هیچ یک از گروه های جانوری تعلق نداشتند.

محققان این جانوران را در سرده ی جدیدی 
گونه به نام های  به نام Dendrogramma و دو 
  enigmatica , discoides
و  داده اند  قرار 
بررسی های  به 
و  ژنتیکی 
روابط  تحلیل 
دیگر  با  خویشاوندی شان 

جانوران مشغول اند.
و    D.discoides( گونه  دو  این 
از  و  میکروسکوپ  زیر  در   )D.enigmatica
نظر ریخت شناسی شبیه عروس های دریایی 

و شانه داران هستند.
Tetyana Nosenko، زیست شناس تکاملی 
در دانشگاه Ludwing Maximillian  در مونیخ 
وجود  احتمال  اکتشاف  این  که  است  گفته 
که تصور می شده 500 میلیون سال  گونه هایی 
دریا های  اعماق  در  را  منقرض شده اند  پیش 

استرالیا افزایش می دهد.

به  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون ها  ساالنه 
سرطان مبتال می شوند. هر یک از این افراد 
سر  در  را  سرطان  با  نبرد  در  پیروزی  رویای 
می پروراند. اما آیا به راستی می توان سرطان 
پژوهشگران  کامل شکست داد؟  به طور  را 
پروفسور  سرپرستی  به  آلمان  کیل  دانشگاه 
نتیجه   به   )Thomas Bosch( بوش  توماس 
حیات  اندازه ی  به  »سرطان  که:  رسیده اند 
و  دارد  قدمت  زمین  کره ی  در  پرسلولی 
کامل  طور  به  را  آن  نتوانیم  هرگز  احتمااًل 

حذف کنیم.«
کس  یک تیم تحقیقاتی در مؤسسه ی ما

با  و  تازگی  به  آلمان  پلن  در  واقع  پالنک 
استفاده از روش های بیوانفورماتیک نشان 
را ژن های  که ما آن ها  که ژن هایی  دادند 

در  وقوع سرطان  و عامل  سرطانی می نامیم 
افراد هستند در حقیقت بسیار باستانی اند 
دیده  پرسلولی  ابتدایی  جانداران  در  و 
یکی  دومازت-لوسو،  تومیسالو  می شوند. 
عنوان  تحقیقاتی  تیم  این  پژوهشگران  از 
سرطانی  ژن های  منشأ  یافتن  پی  »در  کرد: 

رو  غافلگیرکننده ای  داده های  با 
اغلب  نشان می داد  که  رو شدیم  به 
در  سرطان  ایجاد کننده ی  ژن های 
ابتدایی  جانداران  در  انسان ها، 

پرسلولی وجود دارند.«
در  گانه  جدا طور  به  که  پژوهش هایی 
صورت  بوش  پروفسور  تیم  توسط  و  کیل 
گرفت، مهر تأییدی بر یافته های مذکور زد. 
که بر روی سلول های  این تیم سال هاست 
کار  هیدر  در  بافت  رشد  تنظیم  و  بنیادی 
»تا  کرد:  عنوان  بوش  پروفسور  می کند. 
که به  کنون دو پولیپ دارای تومور یافته ایم 
دارند.«  تعلق  هیدر  گانه ی  جدا گونه ی  دو 
چنین مشاهده ای نشان از وجود 
تومورهای سرطانی در جانداران 
این  دارد.  ابتدایی  بسیار 
داد  نشان  همچنین  تیم 
تومورها  این  منشأ  که 
بنیادی  سلول های 
تبدیل  برای  که  است 
جنسی  سلول های  به 
با  اما  شده اند  برنامه ریزی 
سرطانی  جهش،  ایجاد 
شده اند و توده های توموری 
این  داده اند.  تشکیل 
برنامه ریزی شده ی  مرگ  اثر  در  سلول ها 

جالب  نمی شوند.  حذف  سلولی 
که تنها پولیپ های ماده مبتال  این جاست 
سرطان  مشابه  و  می شوند  سرطان  این  به 

تخمدان در زنان هستند.
ادامه ی  تیم در  پژوهش، 
بوش  کردند پروفسور  مشاهده 
سلول های  در که  تومور  بافت 

ویژگی  به هیدر  دارد؛  تهاجمی 
که  معنی  این این  سلول های  گر  ا

به  را  در بافت  سالم  بافت  یک 
هیدر  در یک  بزنیم،  پیوند  دیگر 

فت  سالم تومور رشد می کند. با
این  این از  می توان  مشاهده 

خاصیت نتیجه  که  گرفت  را 
در  مشاهده شده  تهاجمی 
یک  نیز  انسانی  تومورهای 

ویژگی باستانی است.
کرد:  عنوان  هم چنین  بوش 
از  حکایت  ما  یافته های  »شاید 
را  سرطان  که  باشند  داشته  این 
کامل شکست داد،  نمی توان به طور 
شکست  برای  راه  بهترین  شاید  اما 
و  باشد  آن  منشأ  شناخت  دشمن، 
این مسئله بتواند به پیروزی در نبرد 

کند.« با سرطان کمک 

سرطان ݠبه اݠندازه ی 
حیات ݠپر سلولی 

قدمت دارد

 
و  د

نه  گو
ر  نو جا

چی  ر قا
و  شکل 

و  سلولی  چند 
کشف شده  نا    متقارن 

است که در بین اندام هایشان تقسیم کار دیده 
می شود و مابین الیه ی سلولی درونی و بیرونی 
گونه  دو  این  است.  موجود  ژالتینی  الیه ایی 

http://www.nature.com/news/sea-creatures-add-branch-tp-tree-of-life-1.15833

http://www.sciemcedaily.com/releases/2014/06/140624092530.htm
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احتماال تا حاال خیلی این جمله را شنیده اید 
یادگیری  بهبود  برای  مهم  کتوری  فا خواب  که 
کرده اید  است اما تا به حال به این موضوع فکر 
که چرا این طور است؟ خواب  مناسب چگونه 

به یادگیری شما کمک می کند؟
نوروساینس  پروفسورای   Wen-Biao Gan
تحقیقات  موسسه ی  عضو  و  فیزیولوژی  و 
مولکولی دارویی skirball به همراه همکارانش 
که به این سواالت  کردند  آزمایشاتی را طراحی 
پاسخ می دهد. این آزمایشات نشان می دهد که 
یادگیری در واقع ناشی از ایجاد شدن زائده های 
دندریتی در شاخه های خاصی از نورون های 
مغز و ایجاد اتصاالتی بین نورون ها می باشد. 
پروفسور Gan و همکارانش در آزمایشات خود از 
موش هایی استفاده کردند که از طریق مهندسی 
ژنتیک طوری تغییر یافته بودند تا نوعی پروتئین 
خود  مخ  حرکتی  نورون های  در  را  فلئورسانس 
این  دقیق  مشاهده ی  نتیجه  در  کنند.  بیان 
لیزری خاص  با نوعی میکروسکوپ  نورون ها 

خواب چگونه به 
یادگیری شما کمک 

می کند؟

نورون  تحقیقات  طی  در  می شد.  پذیر  امکان 
راه  یادگیری  از  پس  نظر  مورد  های  موش  های 
مقایسه  یادگرفتن  از  قبل  با  میله  روی  بر  رفتن 
که در طی  شد. در این مقایسه مشخص شد 
دندریت  از  خاصی  های  شاخه  در  یادگیری 
های  سلول  با  اتصاالتی  ها  نورون  برخی  های 

دیگر ایجاد می شود. 
آزمایش  یادگیری  بر  تاثیر خواب  بررسی  برای 
دسته  یک  آن  طی  در  که  شد  طراحی  دیگری 
 7 مدت  به  ساعته،   1 آموزش  از  پس  موش 
از  پس  دیگر  ای  دسته  و  خوابیدند  ساعت 
 7 مدت  به  یکسان  زمان  مدت  در  آموزش 
های  نورون  تغییرات  ماندند.  بیدار  ساعت 
این  نتیجه  شد.  مقایسه  هم  با  دسته  دو  این 
پس  که  هایی  موش  های  دندریت  در  که  بود 
بیش تری  اتصاالت  خوابیدند،  می  آموزش  از 
ایجاد می شود و علت آن مجددا تحریک شدن 
این نورون ها )که در طی آموزش تحریک شده 

بودند( در خواب می باشد.

دست  تکنولوژی  به  به تازگی  محققان 
که به مواد این امکان را می دهد  پیداکرده اند 
از  و  کرده  تا محیط اطراف خود را شناسایی 
 Cunjiang Yu گفته  طبق  کنند.  تقلید  آن 
دانشگاه  در  مکانیک  مهندسی  )استادیار 
هوستون( سیستم استتار الکترونیک نوری*از 
گرفته شده است، این  پوست سرپایان الهام 
گروه از جانوران می توانند برای استتار یا اعالم 
هشدار به سرعت تغییر رنگ دهند. طبق گفته 
به طور  اولیه  استتار  سیستم های  دانشمندان 
خودکار سازگار نبودند. ابتدا رنگ را می دیدند 
نمونه ی  می شدند.  منطبق  آن  با  سپس  و 
رنگ های  شامل  فقط  تولیدشده  اولیه ی 
کستری می شد.  سیاه و سفید با الیه های خا
می تواند  طرح  این  دانشمندان  گفته  به  اما 
داشته  را  مختلف  رنگ های  از  مجموعه ای 

از اشیا نامرئی می شوند!!! کمتر  نمونه  این  اندازه ی  باشد.همچنین 
یک اینچ مربع می باشد ولی می توان به راحتی 
مقیاسش را افزایش داد. پوشش سطحی این 
وسیله که قابل انعطاف نیز می باشد از اشعه ی 
ترکیبات  است.  تشکیل شده  فرابنفش 
فعال کننده نیمه رسانا، حساس گرهای نوری 
با سطح صیقلی غیر آلی و استفاده از انواعی 
که توان تغییر رنگ دارند، موجب  از مواد آلی 
می شود  تا وسیله به طور خودکار پس زمینه اش 
در  کاربردی   برنامه  این  ارزش  دهد.  تغییر  را 
حوزه ی دفاع و صنعت بیش تر حس می شود. 
به عالوه می توان در موارد جزئی تر مثل وسایل 
آن  از  اسباب بازی ها  حتی  یا  و  الکترونیکی 
استفاده کرد. استفاده کرد. یکی از ایده هایی 
استتار  دارد  همراه  به  تکنولوژی  این  که 

خودروها در مقابل دوربین ها می باشد.
optoelectronic camouflage system  *

کشف دایناسور  به تازگی محققین موفق به 
عظیم الجثه ای گشته اند.این جانور بزرگ ترین 
که  می باشد  خشکی  روی  بر  موجود  حیوان 
اندازه بدنش به دقت اندازه گیری شده است. 
بیش تر اسکلت های این جانور (بیش از %70 
این دایناسور  یافت شده اند. محققان  آن ها( 
نامیده اند.   Deadnoughtus را  عظیم الجثه 
بوده  کیلوگرم   59300 معادل  تن   65 وزنش 
متر   26 معادل  فیت   85 طول  به  و  است 
روی  بر  انجام شده  بررسی های  می باشد. 
که هنگام  اسکلت این جانور نشان می دهد 
کافی  مرگش 65 تن وزن داشته اما هنوزرشد 
به  متعلق  جدید  دایناسور  بود.این  نکرده 
 Titanasaurs گروهی از گیاه خواران بزرگ به نام
گروه اندازه دایناسورها بسیار  می باشد، در این 
متفاوت می باشد اما همچنان بزرگ ترین این 
بیشتر  چراکه  است  ناشناخته  دایناسورها 
نیستند.   موجود  جاندار  این  فسیل های 

کشف استثنائی یک 
دایناسور عظیم الجثه

بزرگ  به  اندازه ای  بالغ   Deadnoughtus
که هر شکارگری را بترساند اما پس  می باشد 
از مردن به طور طبیعی یا بر اثر بالیای محیطی 
تحقیقاتی  در  می گردد.  الشخورها  طعمه 
گشته  انجام  محققان  از  تیمی  توسط  که 
 theropods دندان های  از  تعدادی  است 
فسیل های   بین  کوچک(  شکارگر  )یک 
یافته  Deadnoughtus یافت شده است.این 
در  به سرعت  گونه ها  این  که  می دهد  نشان 
از  قبل  حتی  پنهان شده اند.  ک  خا رسوبات 
گردد. از هم جدا  ترکیبات بدن آن ها  این که 

رسوب سریع می تواند پس از سیالب رودخانه 
و یا در اثر چرخش زمین مثل ماسه های روان 
مدفون  ک  خا در  دهد.به سرعت  رخ  یا...  و 
شدن  پیدا  بر  توجیهی  دایناسور  این  شدن 
که درواقع  فسیلش توسط دانشمندان است. 
و  دایناسور  برای  بدشانسی  نوعی  اتفاق  این 

خوش شانسی برای دانشمندان بود.

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140818204118.htm

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140904093007.htm

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140605141849.htm

عنکبوت هــا عمومــًا به عنــوان شــکارچی 
دو  امــا  می شــوند  شــناخته  حشــرات 
اســترالیایی،  و  ســوئدی  جانور شــناس 
Martin Nyffeler وBradley Pusey، نشــان 
عنکبوت هــای  از  گونه هایــی  کــه  دادنــد 
کــره زمیــن  کل  ــی در  ــه فراوان عظیــم الجثــه ب
می کننــد. شــکار  ماهــی  کــه  دارنــد  وجــود 
 ایــن عنکبوت هــا عمومــًا در حاشــیه های 
یاچه هــا  در و  تاالب هــا  و  رود هــا  کم عمــق 
 ، کــردن  شــنا  بــه  قــادر  و  می کننــد  زندگــی 
ی آب هســتند  شــیرجه زدن و راه رفتــن رو
مســتقیمًا  کــه  خاصــی  ســم  داشــتن  بــا  و 
می گــذارد  تأثیــر  عصبــی  سیســتم  ی  بــرو

جدیدی  پتانسیل  به تازگی  دانشمندان 
یافته اند.  گیاهان  در  ارتباط  برقراری  برای 
بدانیم  تا  می کند  کمک  ما  به  یافته ها  این 
با  مولکولی  سطح  در  چگونه  گیاهان 
یکدیگر رفتار می کنند.همچنین اطالعات 
گیاهان  خوبی راجع به چگونگی مقابله با 
فقیر  نقاط  در  را  ک  خا مغذی  مواد  هرز)که 
می کنند(.  مصرف  خیزی  حاصل  ازنظر 
در  می دهد.  قرار  دانشمندان  اختیار  در 
دو  بین   RNA نوع  از  رابط  یک  حقیقت 
نوع  کدام  اما  دارد.  وجود  گیاهی  گونه 
انجام  را  کار  این  می تواند  ها   RNA از 
دلیل  به   mRNA تئوری  به صورت  دهد؟ 
دارد،  که  کوتاهی  عمر  و  بودن  شکننده 
اطالعات  انتقال دهنده  یک  نمی تواند 
این  در  که  یافتند  در دانشمندان  اما  باشد 

در  آن  گزارش  که  غیرمنتظره  آزمایشی  در 
محققین  رسیده است،  چاپ  به   Nature
پلیپتروس  ماهی های  پرورش  بر  سعی 
سنگالی )Polypterussenegalus( در خشکی 
گونه از ماهی ها نحوه ای خاص از  کردند.  این 
حرکت را نشان می دهند و روی باله های خود 
این  نابالغ  نمونه های  محققین  می روند.  راه 
کن آب شیرین را در تانک هایی  ماهی های سا
در  پلیپتروس ها  دادند.  پرورش  آب  بدون 
چراکه  بودند؛  بقا  حفظ  به  قادر  شرایط  این 
ابتدایی  شش های  دارای  آبشش  بر  عالوه 
نیز می باشند.  بعد از 8 ماه، این ماهی های 
خشکی زی اختصاصات و الگوهای ویژه ای 
را در راه رفتن و حرکت نشان دادند. همچنین 

عنکبوت های 
ماهی خوار 

کشف زبان مولکولی 
در گیاهان برای 
برقراری ارتباط

دیدگاهی جدید برای 
تکامل اندام های 

حرکتی

طعمه هایــی بــه بزرگــی جثــه خــود را قاد ر نــد 
کننــد. شــکار 

کمیــن  ایــن شــکارچیان ماهــی بــه هنــگام 
بــه ســطح  پاهــای عقبــی خــود  بــا   ، کــردن 
بــرگ یــا ســنگ متصــل می شــوند و ســپس 
را  شــکار  خــود  آزاد  آ آ و  جلویــی  پا هــای  بــا 
را  بــرده و آن  می گیرنــد و به جایــی خشــک 

می خورنــد.
نشــان  دانشــمند  دو  ایــن  تحقیقــات 
عنکبوت هــا  از  گــروه  ایــن  کــه  می دهــد 
بیش تــر در شــمال آمریــکا و به خصــوص در 
یــدا مشــاهده می شــوند. نواحــی مردابــی فلور

 mRNA مولکول  میلیون ها  گیاهان  رابطه، 
با  می توانند  و  کرده  منتقل  خود  بین  را 
آزمایشی  در  کنند.  مکالمه  هزینه  کمترین 
بررسی  را  انگل  و  میزبان  گیاه  میان  رابطه 
دو  و   dodder نام  به  گیاهی  کردند،)انگل 
گوجه فرنگی(  و  پسیس  آرابیدو میزبان 
نفوذ  برای  خود  مکنده  اندام  از  انگل  این 
مواد  و  رطوبت  و  می کند  استفاده  گیاه  به 
می کشد.از  بیرون  میزبان  گیاه  از  را  غذایی 
که انگل های  این تحقیقات مشخص شد 
دهند  دستور  گیاه  به  می توانند  گیاهان 
بدهند.  قرار  تأثیر  تحت  را  آن  عملکرد  و 
گیاه  برای مثال دفاع ایمنی را پایین آورد تا 
کند. این یافته  انگل بتواند راحت تر حمله 
از  ناشی  مشکالت  به  می تواند  همچنین 

کند. کمک  کمبود مواد غذایی 

ساختار اسکلت و ساختمان عضالنی نیز به 
گونه ای تغییر کرد که متناسب با الگوی جدید 

حرکتی بود.
شکل پذیری  بر  مبنی  را  شواهدی  نتایج، 
تکاملی ارائه داد  که با توجه به آن ارگانیسم ها 
آناتومی و رفتارشان را در پاسخ به محیط تغییر 
 ،Emily Standen گفته ی  به  بنا  می دهند. 
زیست شناس  و  تحقیقاتی  تیم  سرپرست 
در  می تواند  شده  مشاهده  روند  تکاملی، 
آب  از  انتقال  توانایی  تتراپودها  اجداد  در 
فشارهای  کرده باشد.  ایجاد  را  خشکی  به 
و  تکامل  فرآیند  خشکی  محیط  انتخابی 
انتقال بین دو فرم حرکت با باله و حرکت با 

عضله ی زائده را سرعت داده باشد.

http://www.sciencedaily.com/release/2014/06/140618184618.htm

http://www.nature.com/news/how-fish-can-learn-to-walk-1.15778

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140814191939.htm
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اگر  موضوعی را جدی مطالعه کنی، 
و به دنبال مقاالت مرتبط بروی، به 
صورتی که واقعًا به منتهی الیه آن 
برسی، در آن زمان خودت متوجه 

می شوی که چه چیزی در این مبحث 
جدید و چه چیزی تکراری است. آن 
زمان می توانی کارهای جدیدی را 

شروع کنی.

کـه بـه  کنـی  کار مـن بـود. بایـد موضوعـی را پیـدا 
کنی تا جایی  آن عالقه داری و شروع به مطالعه 
کـه دیگـر بـه انتهـای آن موضـوع برسـی و از آن بـه 
بعـد هـر کاری کـه انجـام دهی جدیـد خواهد بود 
ی  و بعـد می توانـی بـه سـراغ چـاپ مقـاالت بـرو
اسـت؛  گروهـی  کار  همـان  حکایـت  بازهـم  کـه 
مثـاًل در اولیـن کاری که من انجام دادم تا جایی 
کـه شـد خـودم پـروژه را جلـو بـردم امـا بعـدازآن از 
گرفتـم. کمـک  کامپیوتـر و...  بچه هـای شـیمی، 

المپیـاد  بـا  کـه  داشـتید  را  موقعیـت  ایـن  شـما 
کارشناسـی یـک ایـده   آشـنا شـوید و در سـال دوم 
ذهنـی را بـه مقالـه برسـانید. آشـنایی بـا المپیـاد تـا 
چـه حد شـما را در رسـیدن به ایـن موفقیت، یاری 

کـرد؟
بـوده  المپیـاد  بخاطـر  لزومـًا  نمی کنـم  فکـر 
باشـد. چـون المپیادی هـای دیگـری هـم بودنـد 
کنـم به طورکلی  کارهـا را نمی کردند. فکر  امـا ایـن 
کـه خـودت چـه قـدر بـه ایـن  مسـاله ایـن اسـت 
مـن  بـرای  المپیـاد  کـه  کاری  بدهـی.  بهـا  کارهـا 
کـرد و ایـن وقت  کـرد ایـن بـود کـه ذهـن مـن را آزاد 

کنـم. کـه صـرف تحقیـق  را بـه مـن داد 
بـرای  وقـت  به هرحـال  اسـت  ایـن  مسـاله 
تحقیقـات محـدود اسـت. مـن یـک دانشـجوی 
فوق العـاده نبـودم و آن قـدری درس می خوانـدم 
کـردن وقت گیـر  کـه تحقیـق  قبـول شـوم؛ چرا کـه 
کـه دوسـت داشـتم بیش تـر  اسـت. مـن چیـزی را 
کـه مـن دوسـت  مطالعـه می کـردم و موضوعاتـی 
جلوتـر  دانشـگاه  درس هـای  از  خیلـی  داشـتم، 

بودنـد.
مقاله هایـی کـه شـما ارائـه دادیـد یـک موضـوع 
ایـن  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  رزومـه شـما  در  جـذاب 
موضـوع، بـرای دانشـجویان عالقه منـد بـه پژوهش 
توصیـه ای  چـه  کننـد  کار  بـه  شـروع  بخواهنـد  کـه 

یـد؟ دار
کنـی، و بـه  گـر  موضوعـی را جـدی مطالعـه  ا
کـه  صورتـی  بـه  ی،  بـرو مرتبـط  مقـاالت  دنبـال 
زمـان  آن  در  برسـی،  آن  منتهی الیـه  بـه  واقعـًا 
کـه چـه چیـزی در ایـن  خـودت متوجـه می شـوی 
مبحـث جدیـد و چـه چیـزی تکـراری اسـت. آن 
زمـان می توانـی کارهـای جدیـدی را شـروع کنـی. 

کـه ایـده ای داری  قضیـه ازجایـی شـروع می شـود 
ارائـه  فرضیـه ای  پدیـده ای  عملکـرد  مـورد  در  و 
می دهـی و آن را آزمایـش می کنـی و بـا توجـه بـه 

می دهـی. تشـکیل  گـروه  نیـاز، 
پـروژه ی مـا نوعـی computer modeling بـود. 
برنامـه را اجـرا و درسـت و غلـط بودنـش را بررسـی 
می کردیـم و نیـاز بـه آزمایـش عملـی نبـود. اولیـن 
سـاده تر  خیلـی  مفهومـی  ازنظـر  مـن  پژوهـش 
می دهـم.  انجـام   حـاال  کـه  بـود  پروژه هایـی  از 
پایـه  علـوم  مـا  مطالعـه  موضـوع  هـم  طرفـی  از 
ی آن مطالعـه  یـادی رو حسـاب می شـد و افـراد ز
چیـز،  هـر  از  بیش تـر  کلـی،  طـور  بـه  نمی کردنـد. 

اسـت. مطـرح  گذاشـتن  وقـت 
کـس در جامعـه و خانـواده در هـر مقطـع  هـر 
زمانـی یـک نقـش خـاص را بـازی می کنـد. مثـاًل 
نهایتـًا  و  بخوانـی  درس  بایـد  دانش آمـوزی  گـر  ا
توانسـتم  کـه  جایـی  تـا  مـن  بدهـی.  کنکـور  هـم 
قیمـت  بـه  البتـه  گرفتـم.  فاصلـه  کمـی  آن  از 
کـه همـه ی  کارهایـی  نمـرات کم تـر؛ همچنیـن از 
داشـتند  دوسـت  نحـوی  بـه  مـن  هم سـن های 
از  بخشـی  و  گرفتـم  فاصلـه  هـم  بدهنـد  انجـام 
اختصـاص  پژوهشـی  کار  بـه  را  زمانـم  و  فکـر 
صرفـًا  کـردم،  چـاپ  مـن  کـه  مقالـه ای  دادم. 
کـه بخشـی از دانـش  بـود؛  یـک مقالـه ی علمـی 
بشـری محسـوب می شـود، ولـی نـه بـه ایـن نحـو 
کـه مشـکلی حل شـده باشـد. به طورکلـی چیـزی 
کـه تحـت عنـوان شـخصیت محقـق دارم،  هـم 
از آن موقـع شـکل گرفته اسـت. عالقـه داشـتم بـه 
را  خوشـی هایم  حتـی  و  وقتـم  از  بخشـی  این کـه 
کـردن یک چیـز جدیـد بکنـم. واقعـًا  صـرف پیـدا 
کـه  هسـتند  جا هایـی  این کـه  از  خوش حالـم 
ی موضوعاتـی که  تأمیـن هزینـه می کننـد تـا تـو رو

کنـی. تحقیـق  داری  عالقـه  آن  بـه 
ایـن  بـه  پژوهشـی  کار  یـک  کلـی  طـور  بـه 
مقالـه  چـاپ  قصـد  کـه  نمی شـود  شـروع  شـکل 
ولـی مـن دوسـت  البتـه می شـود  باشـی؛  داشـته 
کـه تحقیـق می کردیـم  نداشـتم. در آن زمـان هـم 
مقالـه  ارائـه  بـرای  نمی دانسـتیم  درسـت  حتـی 
بایـد چـه کار  کنیـم؛ حتـی راجـع بـه چگونگـی بـه 
مـا  کردیـم.  جسـت و جو  مقالـه  رسـیدن  چـاپ 
زمانـی  کردیـم،  شـروع  را  پـروژه  دانشـگاه  از  قبـل 
کـه اسـتادی نبـود و از طرفـی هم اسـتادها عادت 
کار  بـرای  اولـی  سـال  دانشـجوی  بـا  نداشـتند 
و  زبـان  سـطح  ولـی  کننـد؛  همـکاری  تحقیقـی 
علممـان خـوب بـود و توانسـتیم زود تـر بـه نتیجـه 

برسـیم.
سـری  یـک  شـما،   cv بـه   کـردن  نـگاه  بـا 
توانایی هـای برنامه نویسـی  بـه زبان های مختلف 
و علـوم کامپیوتـر مشـاهده می شـود. یادگرفتـن ایـن 

بـود؟ اساسـی  چـه  بـر  موضوعـات 
نوشـتن  بودیـم  کـه  دبیرسـتان  دوره ی  در  مـا 
کـه  برنامه هـای عجیـب و غریـب رایـج شـده بود 
کـه وقـت  ی شـخصی بـود  کنجـکاو دوبـاره یـک 
ی آن  هیچ فایده ای نداشـت و فقط  گذاشـتن رو

داروهـای  از  خیلـی  مثـل  می رسـند  فـروش  بـه 
اولیـه ی شـرکت  بـه نحـوی هزینـه ی  و  سـرطانی 
سـازنده را بر می گرداننـد، امـا هـر دارو و محصولی 
ایـن شـانس را نـدارد. به طورکلـی جامعـه بایـد از 
نظر مالی در سـطح خوبی باشـد تا توانایی تولید 
یـع علـم را داشته باشـد. این  علـم و همچنیـن توز
مسـاله نیازمنـد هماهنگـی در سـطوح مختلـف 
کوتـاه را مـد نظـر قـرار  گـر بـازه ای  جامعـه اسـت.  ا
از  کـه  اسـت  سـینکی  ماننـد  علوم پایـه  دهـی، 
نظـر مالـی تنهـا ورودی دارد و خروجـی چندانـی 
و  فـروش  بـرای  بـازاری  کـه  چرا داشـت؛  نخواهـد 
گیـر  فرا ایـن مسـاله هـم نسـبتا  کـه  نـدارد  عرضـه 
دیـده  بـه درجـات مختلـف، همـه جـا  و  اسـت 

می شـود.
از  خیلـی  و  اسـت  درحال توسـعه  ایـران  امـا 
مسـائلی کـه در حـال حاضر بـه آن نیاز دارد، قباًل 
به عنـوان  کـه  چـه  آن  مـن   نظـر  از  پیداشـده اند. 
که بتوانیم  علم برای ایران الزم اسـت این اسـت 
کنیـم  به عنـوان یـک بخـش آموزشـی بـه آن نـگاه 
کـه  یم تـا زمانـی  کلـی بسـاز و یـک زمینـه و پایـه ی 
پیشـرفت  سـریع تر  شـد،  خـوب  اقتصـاد  وضـع 

کنیـم.
کشـوری مشـکالت خاصـی  بـه هـر حـال هـر 
کشـور ها حتـی  از  دارد. در حـال حاضـر خیلـی 
بـا  کـه  هسـتند  پایـی  ارو کشـورهای  بیـن  در 
محقـق  کمبـود  مشـکل  کالن،  سـرمایه ی  وجـود 
کـه  اقداماتـی  ازجملـه  دارنـد.  پژوهشـگر  و 
 . اسـت  محقـق  کـردن  وارد  می دهنـد  انجـام 
یـاد  ز خیلـی  مراجعـه  کـه  پـا  ارو در  به خصـوص 
کـه بتواننـد  اسـت، برنامه هایـی در دسـت اسـت 

کننـد.  جـذب  را  محققیـن 
 
ً
معمـوال مقـاالت  و  پژوهشـی  فعالیت هـای  در 

انجـام می شـود. ضـرورت  گروهـی  به صـورت  کار 
گروهـی بـودن کار پژوهشـی در چیسـت؟ ایـن گروه 

بایـد چـه خصوصیاتـی داشـته باشـد؟ 
در تشـکیل یـک گـروه تحقیقاتـی آنچـه اتفـاق 
مـن  مثـال  عنـوان  بـه  کـه  اسـت  ایـن  می افتـد 
پـروژه ای را شـروع می کنـم و بـه بن بسـتی می رسـم 
بـه  می تواننـد  کـه  می گـردم  افـرادی  دنبـال  بـه  و 
کـه در پـروژه اضافـه  کننـد. ایـن افـراد  مـن کمـک 
نیسـتند.  مشـخص  اول  از  معمـواًل  می شـوند 
درواقـع بـه ایـن صـورت نیسـت کـه چند نفـر کنار 
چـه کار  حـاال  بگوینـد  بعـد  و  شـوند  جمـع  هـم 
اسـاس  بـر  می شـود،  تشـکیل  کـه  تیمـی  کنیـم؟ 
گـروه هم دشـوار  کـردن  نیـاز پـروژه اسـت و کنتـرل 

باشـند. مشـخص  مسـئولیت ها  بایـد  و  اسـت 
سـال   ،  2004 دسـامبر  در  شـما  مقالـه  اولیـن 
چگونـه  رسـید.  چـاپ  بـه  کارشناسـی  دوره  دوم 
پایـه ی  دروس  گذرانـدن  از  پیـش  توانسـتید 
دوره ی  اول  سـال های  در  و  زیست شناسـی 
کنیـد؟ آغـاز  را  خـود  پژوهشـی  فعالیـت  لیسـانس 
کـردم  کار را شـروع  مـن در دوران المپیـاد ایـن 
 paper کـه منجـر بـه ارائـه ی اولیـن تحقیقـی  و رو
واقـع عالقـه، محـرک اصلـی  در  کارکـردم.  شـد، 

بـا توجـه بـه سیسـتم آموزش وپـرورش و وزارت 
علـوم ایـران و فضـای موجـود در افـکار عمومـی، 
تمایـل بـه علـوم پایـه نسـبت بـه علـوم پزشـکی و 
به عنـوان  شـما  اسـت.  کمتـر  ایـران  در  مهندسـی 
کـه هـم فضـای علمـی ایـران و هـم فضـای  کسـی 
دیده ایـد،  را  دنیـا  علمـی  کـز  مرا بهتریـن  علمـی 

چیسـت؟ دراین بـاره  نظرتـان 
علـوم  بـه  تمایـل  آمریـکا  در  می کنـم   فکـر 
بودجـه ی  امـا  اسـت.  ایـران  از  کم تـر  واقعـًا  پایـه 
در  مختلـف  درعلـوم  پژوهـش  بـرای  بیش تـری 
کوچکـی از آن بـه  کـه بخـش  گرفتـه می شـود  نظـر 
علـوم پایـه می رسـد. البتـه ایـن میـزان نسـبت بـه 
کـه در ایـران بـه علـوم پایـه اختصـاص  بودجـه ای 
گرچه در مقایسـه  داده می شـود، بیش تر اسـت؛ ا

اسـت. کم تـر  رشـته ها  باقـی  بـا 
 به سـمت پزشـکی 

ً
در ایـران رتبه هـای برتر غالبا

و مهندسـی می رونـد و علـوم پایـه بـه آن صـورت 
گفـت  مـورد اسـتقبال قـرار نمی گیـرد. آیـا می تـوان  

کار مشـخص اسـت؟ علـت آن نداشـتن بـازار 
این جـا هـم بـه همـان صـورت اسـت، ولـی بـه 
جسـت وجو  گـر  ا هـم  این جـا  نیسـت.  بـدی   آن 
علـوم  وضـع  مـورد  در  یـادی  ز مقـاالت  کنیـد 
پایـه بـا موضوعاتـی مثـل  "چـرا بـه علـوم پایـه بهـا 
کـرد. امـا به طورکلـی  نمی دهیـم؟" پیـدا خواهیـد 
کارهـای  چـون در این جـا بودجـه ی بیش تـری بـه 
سـهم  شـود،  مـی  داده  اختصـاص  تحقیقاتـی 
بیش تـر  نیـز  پایـه  علـوم  پژوهش هـای  بودجـه ی 
انجـام  ای  پایـه  تحقیقـات  باالخـره  و  می شـود 
بـرای  تی  مشـکال بـا  هـم  این جـا  ولـی  می شـوند. 
تشـویق دانشـجویان بـه سـمت علوم پایـه برخورد 
مشـاهده  همه جـا  در  موضـوع  ایـن  می کننـد. 

اسـت. کلـی  مسـاله ی  یـک  و  می شـود 
به طـور خـاص بیولـوژی اوضـاع بهتـری دارد، 
یسـتی را تأمین  چون NIH 1هزینه ی تحقیقات ز
کـه   می کنـد. امـا بایـد در نظـر داشـت، از زمانـی 
تـا حـدی آسـیب دیده اند-  آمریـکا  بودجه هـا در 
قـرار  تأثیـر  تحـت  هـم  را   NIH موضـوع  ایـن  کـه 
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انسانی ایاالت متحده آمریکا می باشد. وظیفه این مرکز رهبری و نظارت بر 
یستی-پزشکی در ایاالت متحده آمریکا می باشد. تحقیقات علوم ز

داده اسـت- اولویـت ایـن مرکـز بـرای اختصـاص 
کـه در زمینـه ی  بودجـه بـا آزمایشـگاهایی اسـت 

می کننـد. کار  علوم پایـه 

کـه علـوم پایـه  شـاید بـه خاطـر ایـن هـم باشـد 
اسـت. بـازده  دیـر  به طورکلـی 

سـخت  هـم  کار  تأثیـر  دیـدن  حتـی  دقیقـًا. 
می  شـود  انجـام  پـروژه ای  وقتـی  درواقـع  هسـت. 
معلـوم  آن  آینـده ی  می شـود،  ارائـه  داور  بـه  و 
نیسـت. شـروع بسـیاری از پروژه هـا و طرح هایـی 
کـه تغییـرات بزرگـی را بـه همـراه داشـته در ابتـدا 
پروتئین هـای  مثـاًل  می کردنـد.  جلـوه  احمقانـه 
ایـن  بـه  مربـوط  ایده هـای  اولیـن  فلورسـانت؛ 
پـروژه  سـواالت سـاده ای مثـل »چـرا ایـن موجـود 
ابتـدا مشـخص  بـوده اسـت. در  بـرق می زنـد؟” 
نیسـت چـه کاربـردی دارد. سـال ها بعـد ازاین که 
کشـف  کاربردهـای جدیـد  آن  بـرای  پیـدا شـد، 
می کننـد. درواقـع مسـاله همـان دیـر بـازده بـودن 
اسـت؛ در واقـع 99% کارهـای علـوم پایـه بازده ای 
ندارنـد و 1% باقـی مانـده هـم دیربـازده هسـتند.
هزینـه ی  کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  مشـکل 
به خصـوص  پایـه  علـوم  در  تحقیقـات 

اسـت.  یـاد  ز خیلـی  یست شناسـی  ز
رشـته های  بـا  هزینـه  ازنظـر  یست شناسـی،  ز
کـه  کسـانی  مثـاًل  نیسـت.  قابل مقایسـه  دیگـر 
 NSF از computer science  فعالیـت دارنـد  در 
  500،000 سـال،  در  مثـاًل  می گیرنـد.  2بودجـه 
ایـن  و  اسـت  یـاد  ز واقعـًا  کـه  می گیرنـد  دالر 
کـه هزینـه ی ماهیانـه ی تحقیقـات  درحالیسـت 
بـرای  و  می باشـد  دالر   500،000 حـدود  یسـتی  ز
کشـوری مثـل ایـران با وجـود محدودیت بودجه و 
تحریم هـای فعلـی، ایـن هزینـه به صرفه نیسـت. 
بـه عنـوان مثـال تهیـه ی دسـتگاه بسـیار مشـکل 
اسـت و حتـی در صـورت خریـد آن، پشـتیبانی 

نمی گیـرد. صـورت  الزم 
در  پیشـرفت  بـاالی  سـرعت  بـه  توجـه  بـا 
مهـم  خیلـی  دسـتگاه  داشـتن  یست شناسـی،  ز
یـا  یاضـی  ر  ،  computer science در  اسـت. 
بـه  نسـبت  ایـران  در  اوضـاع  شـیمی،  حـدی  تـا 
نیسـت  متفـاوت  خیلـی  پیشـرفته تر  کشـور های 
خـاص،  به طـور  یست شناسـی  ز مـورد  در  امـا 
فاصلـه  ایـن  کـردن  پـر  و  دارد  فاصلـه  خیلـی 
و  مالـی  حمایـت  نیازمنـد  و  اسـت  سـخت 

اسـت. هدفمنـد  برنامه ریـزی  همین طـور 
وضـع   شـده،  گفتـه  مطالـب  بـه  توجـه  بـا 
در  زیست شناسـی  زایـی  درآمـد  و  کاری   بـازار 

اسـت؟ چگونـه  پیشـرفته  کشـور هایی 
فـرض  دهـم.  توضیـح  مثـال  یـک  بـا  بگـذار 
کار هسـتید  بـه  آزمایشـگاهی مشـغول  در  کنیـد 
ی جدیـدی پیـدا می کنیـد، از زمـان پیـدا  و دارو
کـردن دارو تـا زمـان ورود دارو به بازار نزدیک به 20 
سـال طول می کشـد، در این 20 سـال هم مبلغی 
صـرف  می شـود.  هزینـه  دالر   50،000،000 حـدود 
شـدن ایـن هزینـه در کشـوری مثـل ایـران معقـول 
نیسـت. حتـی در صـورت هزینـه شـدن چنیـن 
مبلغی، فروش آن دارو و برگشـت هزینه، مشـکل 
یـادی  ز دارو هـای  بود.البتـه  خواهـد  دیگـری 
یادشـان  کـه علی رغـم هزینـه و قیمـت ز هسـتند 
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در توسعه قوانین و سیاستهای رسمی علمی در ایاالت متحده آمریکا 
نقش اساسی ایفا نموده است. این سازمان از تحقیقات بنیادی و آموزش 

در همه زمینه های علمی و مهندسی )به غیر از علوم پزشکی( حمایت 
می کند.

 شروع بسیاری از پروژه ها و طرح هایی 
که تغییرات بزرگی را به همراه داشته 

در ابتدا احمقانه جلوه می کردند. 
مثاًل پروتئین های فلورسانت؛ اولین 

ایده های مربوط به این پروژه  سواالت 
ساده ای مثل »چرا این موجود برق 

می زند؟” بوده است. در ابتدا 
مشخص نیست چه کاربردی دارد. 

سال ها بعد ازاین که پیدا شد، برای 
آن کاربردهای جدید کشف می کنند.
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سـوار  آن  ی  رو می توانـد  موضوعـی  هـر  و  اسـت 
مباحـث  و  کـرد  اسـتفاده  آن  از  می تـوان  شـود. 
ایـن  مهـم  مسـأله ی  نمـود.  مطالعـه  را  متفـاوت 
گرفـت آیـا نهایتـًا قصـد  کـه بایـد تصمیـم  اسـت 

نـه. یـا  داری  شـدن   )researcher(محقـق

در ایران بزرگ شدن، یکی از مسائلی را که به 
کـه به طورکلـی دانشـمند  دنبـال دارد ایـن اسـت 
بـودن خیلـی مسـئله ی بدیهـی ای اسـت. نهایتـًا 
خیلی هـا  کـه  اسـت  ایـن  می افتـد،  کـه  اتفاقـی 
و  می خواننـد  هـم  درس  سـالی  چنـد  و  می آینـد 
گذرانـدن دوره های تحصیلـی)Master و  بعـد از 
PHd( بـه دنبـال کارهایـی مثـل تجـارت می روند 
مسـیر  می گیرنـد.  فاصلـه   )science( علـوم  از  و 
خیلـی  تحصیـل  دردوران  و  کوتاه مـدت  در 
بتوانـی  بایـد  منظـور،  بدیـن  نمی شـود.  عـوض 
تصـورات  و  خـودت  بـه  شـبیه  کسـی،  جاپـای 
علمـی  مسـیر  الگـوی  و  کنـی  پیـدا  را  ذهنیـت 
خـود قـرار دهـی. چـون بـدون آن خیلـی سـخت 
دکتـرا[  اینجا]مقطـع  بـه  تـا  به هرحـال  می شـود. 
نخواهـد  تفاوتـی  و  بـود  خواهـد  یکسـان  مسـیر 
بعـد چـه هدفـی  بـه  ازآنجـا  این کـه  ولـی  داشـت 
گرفتـن راجـع  داری، مهـم اسـت. شـاید تصمیـم 
ایجـاد  ایـن ذهنیـت  بایـد  امـا  باشـد،  زود  آن  بـه 
کار  کـردن،   )research(کار تحقیقاتـی کـه  شـود 
بـه  نسـبت  آمریـکا  و حتـی در  نیسـت  سـاده ای 
کارهـا حقوقـش واقعـًا هیـچ اسـت. بایـد  بقیـه ی 
اسـت  یـاد  ز کـه زحمتـش خیلـی  توجـه داشـت 
می کننـد،  تصـور  عـام  مـردم  کـه  چیـزی  آن  و 
یافـت  در کارت  قبـال  در  کـه  چیـزی  نیسـت. 
 می کنـی در واقـع همـان عالقـه ی خـودت اسـت. 

کارهایـی  کـردن  دنبـال  بـرای  کـه  مسـئله  ایـن 
می دهنـد،  بودجـه ای  تـو  بـه  داری،  دوسـت  کـه 
هـم   یـادی  ز مقـدار  البتـه  اسـت  خـوب  خیلـی 
نیسـت ولـی بـه هـر صـورت در مقایسـه بـا ایـران 
بـرای  ایـن  هـم  بـاز  نهایـت  در  اسـت.  بیش تـر 
داشـت  نظـر  در  بایـد  نیسـت.  کافـی  خیلی هـا 
 50 تـا   40 بـازه ی  بـرای  تصمیم گیـری  ایـن  کـه 
سـالگی اسـت و بایـد همـه ی جوانـب سـنجیده 
کـه در آینـده  گیـری انجـام شـود  شـود و تصمیـم 

نباشـد. کار  در  پشـیمانی 
کـه خـودم  کلـی مـن در مـورد مسـیری  بـه طـور 
چیزهـا  خیلـی  بدهـم.  نظـر  می توانـم  رفتـه ام 
واقعـًا   کـه  داشـت  توجـه  بایـد  اسـت.  تصادفـی 
یـد.  بگذار وقـت  بایـد  ولـی  نیسـت  سـختی  کار 
دیگـری  چیـز  فـدای  را  یک چیـزی  بایـد  باالخـره 
 paper همیـن  خـوب،  خیلـی  مثـال  یـک  کـرد. 
گـر آن موقـع می رفتـم  کـه مـن دادم؛ شـاید ا هایـی 
کم تـر   paper بـا دوسـتانم تفریـح می کـردم و دوتـا
کـه  ِسـن  نمی افتـاد.  خاصـی  اتفـاق  مـی دادم، 
بیش تـر می شـود و از آن موقـع فاصلـه می گیـرم، 
متوجـه می شـوم شـاید مـن بیـش از انـدازه وقـت 
گذاشـتم؛ ولـی آن موقـع خیلـی عالقه منـد بـودم. 
می رسـد،  نتیجـه  بـه   paper یـک  هـم  وقتـی 
از  بعـد  بدهـی.  هـم  را  بعـدی  داری  دوسـت 
کمـک  بـه  کردنـد  شـروع  بچه هـا  اول  کارهـای 
کردن. وقتی من اولین paper را دادم باعث شـد 
کارکـرد.  کـه می شـود  کـه بقیـه دوسـتانم ببیننـد 
ی اطرافیـان هـم تأثیـر می گذارد. ایـن تالش هـا رو

قدر دانی و تشکر
هانـی  دکتـر  از  دانـم  مـی  الزم  نهایـت  در 
کـه بـا وجـود مشـغله بسـیار، وقـت خـود  گـودرزی 
کنـم. از دکتـر الهـی  را بـه مـن دادنـد بسـیار تشـکر 
کـه در طـرح سـواالت و موضوعـات بحث، من را 
راهنمایـی کردنـد، نهایـت تشـکر را دارم. از دکتـر 
معرفـی  گـودرزی  هانـی  بـه  را  مـن  کـه  مرعشـی 
را فراهـم  نمودنـد و زمینـه انجـام ایـن مصاحبـه 
کردنـد نیـز تشـکر مـی نمایـم. همچنیـن از همـه 
در  سـواالت  ویرایـش  و  طـرح  در  کـه  دوسـتانی 
کردنـد،  کار مـرا همراهـی  تمامـی مراحـل انجـام 
بـه ویـژه خانـم شـقایق فرهنگ مهـر، نادیـا قرایـی 
صمیمانـه  مظلوم رضایـی  محسـن  آقـای  و 

می کنـم. قدردانـی 

بازگشـت بـه ایـران. بخشـی از آن همـان طـور 
گفتـم بـر می گـردد بـه موضـوع پـول و بودجـه.  کـه 
بـه  کـه  هسـتند  دیگـر  هـای  رشـته  از  هـا  خیلـی 
ایران برگشـتند و مشـکلی ندارند. در رشـته های 
یـک  داشـتن  فیزیـک  یـا  یاضـی  ر مثـل  دیگـر 
کافـی اسـت؛ مگـر این کـه  کاغـذ هـم  خـودکار و 
کنم حتی  کنند. فکـر  بـه ابرکامپیوترهـا نیـاز پیدا 
ایـران بـرای ایـن رشـته هـا، وضعـش ازنظـر مالـی 
بهتـر هـم باشـد. ولـی به طـور خـاص، مـن خیلـی 
وقت هم هسـت ایران نبودم و نمی دانم شـرایط 
ک هسـتم؛  که پسـت دا چه جور اسـت. االن هم 
گـر اسـتاد دانشـگاه شـدم، می توانـم بـا دانشـگاه  ا
کـه  تهـران ارتبـاط داشـته باشـم. نهایتـًا تحقیقـی 
مـن می کنـم خیلـی هزینه بـر اسـت و توقعـی هـم 
کار را تامین  کـه ایـران بتوانـد هزینه ی ایـن  نـدارم 

. کند
کـه  اسـت  ایـن  هسـت  کـه  مهمـی  مسـأله 
بـاز  بـا  باشـیم.  جـا  یـک  همـه  کـه  نـدارد  لزومـی 
بیـن  ارتبـاط  امـکان  و  علمـی  فضـای  شـدن  تـر 
انجـام  در  ایـران،  دانشـگاه های  بـا  دانشـگاه ها 
طـرف،  دو  همـکاری  بـا  پژوهشـی  کارهـای 
کاهـش  کار نیـز  برخـی از هزینه هـا در طـول یـک 
گرفتـن  پزشـکی  کارهـای  بـرای  مثـاًل  می یابـد. 
نمونـه، در ایـران خیلی راحت تر اسـت، درحالی 
کـه اینجـا حساسـیت هـای بیش تـری دارد. ایـن 
جـور ارتباط هـا مـی توانـد یـک بخشـی از هزینـه 

کاهـش دهـد. کار  در طـول  را  هـا 
در پایـان در مـورد جایـگاه پژوهشـگر در دنیـای 
کمـی  کردیـد،  طـی  خـود  کـه  مسـیری  و  امـروز 

دهیـد. توضیـح 
اسـت؛  شـغل  یـک  خـودش  بـودن  دانشـمند 
سـوژه ای  چـه  ی  رو دقیقـًا  این کـه  از  مسـتقل 
به خصـوص  ازافـراد،  خیلـی  می شـود.  کار 
ی  رو کـه  بودنـد  کسـانی  موفـق،  دانشـمندان 
بسـیاری  می کردنـد.  کار  مختلـف  موضوعـات 
موفقیـت  بـه  کـه  هسـتند  هـم  دانشـمندان  از 
بـا  همچنـان  کـه  چرا نرسـیده اند؛  بزرگـی  هـای 
بـر  را  خـود  بسـیار،  تحقیقـات  زمـان  گذشـت 
کـه سـال هـا پیـش آغـاز شـده،  ی موضوعاتـی  رو
بـر  دلیـل  موضـوع  ایـن  البتـه  کرده انـد.  متمرکـز 
کارآمـد بـودن تحقیقـات ایـن افـراد نیسـت امـا  نا
نهایتـًا کسـانی می توانند کارهـای مؤثرتری انجام 
کـه بـا شـرایط و نیازهـا سـازگار می شـوند.  دهنـد 
چهارچـوب  یـک   )science(علـوم درواقـع 

لزومی ندارد که همه یک جا 
باشیم. با باز تر شدن فضای علمی 
و امکان ارتباط بین دانشگاه ها با 

دانشگاه های ایران، در انجام کارهای 
پژوهشی با همکاری دو طرف، برخی 

از هزینه ها در طول یک کار نیز کاهش 
می یابد. 

گودرزی عنوان یکی از اولین مقاله های هانی 

از  پذیـرش  گرفتـن  فراینـد  کلـی  طـور  بـه 
دانشـگاه های خارج از کشـور، هزینه بر و وقت گیر 
بایـد  یـادی  ز دوره هـای  و  امتحانـات  اسـت. 
کـه بـه یـاد دارم مـا جـزء  گذرانـده شـوند. تـا جایـی 
کـه GRE در ایـران برگـزار  اولیـن دوره هایـی بودیـم 
شـد. من سـال قبل از آن، امتحان تافل را در دبی 
کـه  بـود  ایـن  افتـاد  کـه  اتفاقـی  نهایتـًا  داده بـودم. 
امتیـاز پذیـرش از خیلـی دانشـگاه ها را از دسـت 
کـه بیش تـر تحقیـق  بـود  بهتـر  واقعـًا  دادم. شـاید 
متوجـه  االن  کـه  تی  مشـکال از  یکـی  می کـردم. 
کـه آن موقـع اطالعاتـی  ایـن اسـت  آن مـی شـوم 
دانشـجوهای  بـرای  بیش تـر  داشـت،  وجـود  کـه 
زمینـه ی  هـم  آن هـا  کـه  بـود  شـریف  دانشـگاه 
کار شـان مهندسـی بـود و مـا هـم با توجـه به همان 
کـه شـاید اشـتباه  اطالعـات تصمیـم می گرفتیـم 
بـود. زمانـی کـه از پرینسـتون پذیـرش گرفتـم، ایـن 
همان جـا  3هـم  ساسـان  کـه  داشـت  را  حسـن 
کـه  بـه مـن داد؛  بـود و خیلـی اطالعـات دقیقـی 
کم تـری  خیلـی راضـی بـود. زمـان مـا دانشـحویان 
از دانشـگاه تهران آمده بودند ولی حاال وضعیت 
کنـم  کـه مـا بودیـم فکـر  خیلـی بهتـر شـده. زمانـی 
دانشـجوهای  کـه  نبـود  مرسـوم  خیلـی  هنـوز 
دانشـجویان  خصوصـًا  بیاینـد.  تهـران  دانشـگاه 
تکـرار  را   resident دوره  مجبورنـد  چـون  پزشـکی 
نداشـت  هـم  عالقـه ای  کسـی  موقـع  آن  کننـد. 
کـه چـه  کـه پذیـرش بگیـرد و واقعـًا هـم نمی دانـم 
ذانشـجویان  یک دفعـه  کـه  شـد  باعـث  چیـزی 
کـه بـه هـر صـورت این  پزشـکی پتصمیـم بگیرنـد 
یـک سـری  کننـد. فکـر می کنـم  قبـول  را  مسـائل 
را  تصمیـم  ایـن  آن هـا  به تبـع  هـم  بقیـه  و  رفتنـد 

گرفتنـد.

می دهـی،  پذیـرش  درخواسـت  کـه  زمانـی 
کـه واقعـا  مسـئوالن دانشـگاه مقصـد نمی داننـد 
چـه شـخصیتی هسـتی و تنهـا بـه پرونـده و فایـل 
فرسـتاده شـده از جانـب تـو نگاه می کننـد. نهایتًا 
کـه داوری می کننـد، بعضـی اوقـات  افـرادی هـم 
بـه  باشـند  نشـنیده  را  تهـران  دانشـگاه  اسـم  گـر  ا
علـت  بـه  گاهـی  حتـی  یـا  می کننـد  رد  راحتـی 
از  بخشـی  اسـت  ممکـن  تقاضاهـا  یـاد  ز تعـداد 
آن هـا را فرامـوش کننـد و خیلـی مشـکالت دیگـر. 
یـادی  در آن زمـان وضـع مـن بـه خاطـر مقـاالت ز

3  دکتر ساسان امینی، ورودی سال قبل از هانی 
که یک سال قبل از او از  گودرزی در رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی 

گرفته بود. دانشگاه پرینستون پذیرش 

بـود  موضوعـی  ایـن  بـود.  بهتـر  کمـی  داشـتم  کـه 
کجـا بـودم جلـب توجـه  کـه مسـتقل از این کـه از 

می کـرد.
شـما کتـاب “پیدایـش پیچیدگی در حیـات” را 
در دوره کارشناسی در ایران نوشتید. اینکه در دوره 
کارشناسـی دسـت به قلم بردید و شـروع به نوشـتن 
کردیـد را چگونـه توصیـف مـی کنید؟ برای نوشـتن 

چـه پتانسـیل هایی را در خـود دیدید؟
بـه  می گـردد  بـر  پیچیدگـی”  “پیدایـش 
از دوره دبیرسـتان  را  کـه مطالعـه اش  موضوعـی 
 .)early evolution( اولیـه  تکامـل  کـردم؛  شـروع 
شـد  شـروع  موقـع  همـان  از  ازمطالعاتـم  بخشـی 
در  را  تـم  تحصیال بـودم  گرفتـه  تصمیـم  چـون  و 
کاری  کشـور ادامـه دهـم، می خواسـتم  از  خـارج 
متفاوتـی  کار  داشـتم  دوسـت  مـن  کرده باشـم. 
انجـام دهـم البتـه نهایتـًا خیلـی هـم موفـق نبـود و 
گـر یـک  تنهـا یـک نوبـت چـاپ شـد. مـن اصـوال ا
انجامـش  کـه  باشـم  داشـته  دوسـت  را  چیـزی 
پیـر  اآلن  البتـه  نیسـت.  مشـکلی  دیگـر  بدهـم 
کنـم؛ ولـی  کار  شـدم و نمـی توانـم مثـل آن موقـع 
بـرای نوشـتن چهارچـوب کلی آن کتـاب  نزدیک 
بـه چهـار شـب بیـدار بـودم و کلیـت کار در چهـار 
شـبانه روز پشـت سـر هم در تابسـتان انجام شـد. 
نهایتًا همان قضیه وقت گذاشـتن مطرح اسـت.

آیا باز هم قصد نوشتن کتاب دارید؟
یـادی  ز وقـت  نوشـتن  کتـاب  کلـی  طـور  بـه 
کـه بعیـد اسـت چون فارسـی ام  می گیـرد. فارسـی 
دیگـر خیلـی خـوب نیسـت. ولـی بـه نوشـتن فکـر 
گـر موضوعـی باشـد  گـر وقـت بشـود و ا می کنـم، ا
کتـاب را داشـته باشـد، چـرا  کـه پتانسـیل نوشـتن 

کـه نـه.
راکفلـر  دانشـگاه  در  شـما  حاضـر  حـال  در 
روی سـرطان مشـغول فعالیـت هسـتید. چـرا بـراى 
ادامـه ی فعالیـت خـود سـرطان را انتخـاب کردیـد؟
کـردم،  انتخـاب  را  سـرطان  چـرا  این کـه 
اصـواًل سـؤال سـختی اسـت. در واقـع فقـط یـک 
خیلـی  نمی کنـی؛  انتخـاب  را  پژوهشـی  زمینـه 
کنـی.  کار  وقت هـا دوسـت داری بـا فـرد خاصـی 
آن فکـر  بـه  کـه  بـود  از موضوعاتـی  یکـی  سـرطان 
محقـق  نهایتـًا  نبـود.  موضـوع  تنهـا  امـا  می کـردم 
خیلـی  می شـود  کـه  اسـت  چهارچوبـی  بـودن 
کرد. من هم تعصبی  موضوعات را روی آن سـوار 
بخواهـم  فقـط  کـه  نـدارم  علـم  از  بخشـی  روی 
کنـم. نهایتـًا خیلـی چیز هـا  کار  روی آن موضـوع 
او  بـا  کـه می خواهـی  فـردی  تـا  گرفتـه  از جغرافیـا 
به خاطـر  سـرطان  انتخـاب  دارد.  تأثیـر  کنـی  کار 
بقیـه ی فیلدهـا  بـه  بـه پزشـکی نسـبت  نزدیکـی 
بیش تـری  توجـه  آن  بـه  کـه  دارد  را  برتـری  ایـن 
می شـود و از طرفـی data base بیش تـری هـم دارد 
کمـک می کنـد. بـه موفـق شـدن تحقیـق  ایـن  و 

فعالیـت  انجـام  و  ایـران  بـه  بازگشـت  بـرای 
شـرایطی  و  امکانـات  چـه  خواهـان  پژوهشـی، 

؟ هسـتید

کارهـای دیگـر نرسـی ولـی  کـه بـه  باعـث می شـد 
ایـن  پـی می بـری.  آن  فایـده ی  بـه  در درازمـدت 

نیسـتند. قابـل پیش بینـی  مسـائل 
نیـاز و  ایـن آموخته هـا برحسـب  از  از  بخشـی 
بخـش دیگـر هـم بـر اسـاس کنجـکاوی شـخصی 
کـه یـک محقـق را از باقـی  بـود. از نظـر مـن چیـزی 
گـر از مـن  کـه ا افـراد جـدا می کنـد همیـن اسـت؛ 
گرفتـی؟”  یـاد  را  موضـوع   ایـن  “چـرا  بپرسـند 
خیلـی  طرفـی  از  و  نـدارم؛  صریحـی  جـواب 
موضوعـات دیگـر را هـم یـاد گرفتـم کـه هیچ وقـت 
از آن هـا اسـتفاده نکـردم و حـاال هـم از یـادم رفتـه؛ 
از  بعضـی   حـال  کـه  آموختـم  را  زبان هایـی  مثـاًل 
آن هـا را بـه هیـچ عنـوان اسـتفاده نمی کنـم. لزومـًا 
نمی  تـوان گفـت تمـام موضوعاتـی کـه یـاد گرفتم، 
اسـتفاده ای داشـته یـا حتـی بـر اسـاس نیـاز بـوده 
کـه دوسـت  از مباحثـی  باشـد. در واقـع ترکیبـی 
داشـته ام و یـا زمانـی بـه آن نیـاز داشـته ام بـا هـم 

می سـازند.  را  گرفتـم  یـاد  کـه  توانایی هایـی 
دنیـا  برجسـته ی  دانشـمندان  از  بسـیاری 
پزشـکانی هسـتند کـه طبابـت را کنـار گذاشـته و به 
فعالیـت تحقیقاتـی می پردازنـد. چـه تفاوتـی میـان 
شناسـان  زیسـت  و  پزشـکان  تحقیقاتـی  فعالیـت 
موفقیـت  بـرای  راهـی  را  ایـن  دارد؟آیـا شـما  وجـود 

می دانیـد؟ بیش تـر 
زیست شناسـی  مقابـل  در  پزشـکی  موضـوع 
بـه  دادن  جـواب  اسـت.  باالیـی  بلنـد  بحـث 
گـر بـه مسـائل  ایـن سـوال خیلـی سـاده نیسـت. ا
کنیـم، علـوم  پزشـکی در پنجـاه سـال قبـل نـگاه 
خیلـی  زیست شناسـی  بـا  مقایسـه  در  پزشـکی 
و  بیش تـر  زمـان  طـول  در  و  اسـت  بـوده  متفـاوت 
بـه هـم نزدیـک شـدند. بـه خاطـر این کـه  بیش تـر 
در  اسـت.  یکسـان  جفتشـان  پایـه ی  نهایتـًا 
پزشـکی از بررسـی اندام و بافت و... شـروع کردند 
و امـروزه بـه بررسـی سـلولی و مولکولـی رسـیدند 
و در مقابـل در زیست شناسـی از مطالعـه جانـور 
همـان  پیرامـون  مطالعـه  بـه  مجـددا  و...  گیـاه  و 
ماهیتـًا  دو  هـر  واقـع  در  و  رسـیدند  موضوعـات 
ولـی  می پردازنـد؛  موضـوع  یـک  مطالعـه ی  بـه 

دارنـد. تفـاوت  همچنـان 
کـه از  کار پژوهشـی، مسـیری  در مـورد انجـام 
ایـن  بـه  کوتاه تـر اسـت.  پایـه طـی می شـود  علـوم 
گذرانـدن دوره پزشـکی، بخشـی  کـه در  صـورت 
بالینـی  کارهـای  صـرف  تحصیـل،  دوران  از 
کار  کـه نهایتـًا بخواهـد  کسـی  کـه بـرای  می شـود 
آزمایشـگاهی کنـد، ضـروری نیسـت. رسـیدن بـه 
علـوم  از  پژوهشـی  کارهـای  انجـام  و  آزمایشـگاه 
کوتاه تـری دارد. امـا موضوعـات مـورد  پایـه مسـیر 
بـه  و  دارنـد  بیش تـری  کاربـرد  پزشـکان  مطالعـه 
و  می گیرنـد  بیش تـری  بودجـه ی  میـزان  همـان 

می شـود.  آن هـا  بـه  توجـه  بیش تـری 
کارشناسـی  از مقطـع  اینکـه شـما  بـه  توجـه  بـا 
فعالیـت  کشـور  از  خـارج  دانشـگاه های  در  ارشـد 
در  شـما  انتخـاب  هـای  معیـار  داشـتید،  علمـی 

بودنـد؟ چـه  پذیـرش  گرفتـن  هنـگام 

صاحبه
م

از نظر من چیزی که یک محقق را از 
باقی افراد جدا می کند همین است؛ 

که اگر از من بپرسند “چرا این موضوع  
را یاد گرفتی؟” جواب صریحی ندارم؛.
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اکثر دانشگاه های امریکا به 3 توصیه نامه 
فرم  به  تنها  دانشگاه ها  برخی  دارند.  نیاز 
اما  دارند  نیاز  ها  توصیه نامه  الکترونیکی 

برخی فرم کاغذی را می پذیرند. 
مدارک  تمامی  تامین  از  پس  نهایت  در 
الزم و همچنین تعیین تعداد دانشگاه های 
فرم های  پرکردن  به  شروع  نظرتان،  مورد 
مورد  مدارک  و  کرده  دانشگاه ها  آن  پذیرش 
نظر را بارگذاری می کنید. برخی دانشگاه ها 
مدارکتان  که  می کنند  تقاضا  شما  از  نیز 
اکثر  همچنین  کنید.  پست  برایشان  را 
تا  می گیرند  شما  از  هزینه ای  دانشگاه ها 
 Application مدارکتان بررسی شود که به آن
دالر   ۱۰۰ تا   3۰ بین  معموال  و  می گویند   Fee
Deadlineهای دانشگاه ها  به  توجه  است. 
در خصوص ارسال مدارک و پرکردن فرم های 
نهایت  باید  و  دارد  اهمیت  بسیار  مربوطه 

دقت و برنامه ریزی صورت گیرد.
شما  مدارکتان  کردن  پست  برای 
 TNT و یا DHL میتوانید از دو پست سریع
را  خود  دانشنامه ی  اگر  کنید.  استفاده 
سایت  در  که  هنگامی  نکردید،  دریافت 
نمرات  ریز  صدور  تقاضای  تهران  دانشگاه 
شما  به  سیستم  می دهید،  را  رسمی 
 ،DHL به  آن  پست  برای  که  میدهد  پیام 
را  آن  و  کنید  مراجعه  وزرا  خیابان  در  واقع 
مستقیمًا به شما تحویل نمی دهند. پس 
از مراجعه شما می توانید سایر مدارک الزم 
ریزنمرات  با  همراه  که  دهید  تحویل  نیز  را 
پست  این  هزینه ی  و  شود  پست  شما 
بود  خواهد  عادی  حالت  از  پایین تر  بسیار 
دریافت  دانشنامه  شما  که  صورتی  در  اما 
ریزنمرات  از  غیر  مدارکی  یا  باشید  کرده 
خود را پست کنید، برای کاهش هزینه تان 
شریف  دانشگاه  در  واقع   TNT پست  به 
طی  معموال  شما  مدارک  کنید.  مراجعه 
مورد  دانشگاه  دست  به  کاری  روز   ۵-3

نظرتان خواهد  رسید.
نیز   Application Fee پرداخت  مورد  در 
کمک  شما  به  آنالین  پرداخت  شرکتهای 
کارمزد،   %۷ پرداخت  با  تا  کرد  خواهند 
میتوانید  یا  دهید  انجام  را  خود  پرداخت 
و  کرده  تهیه  کارت  ویزا  شرکتها  همین  از 
خودتان مستقیما پرداخت را انجام دهید. 
باید  مراحل،  این  همه ی  طی  از  پس 
از  جوابی  تا  کنید  صبر  ماه  چندین 
دانشگاهها به شما ارسال شود. پاسخهای 
شدن  رد  یا  دارند:  حالت  سه  دریافتی 
را  شما  قبولی  یا  میدهند  نشان  را  شما 
شما  با  می خواهند  یا  و  میدهند  اطالع 
به  یا  مصاحبه  دهند.  انجام  مصاحبه 
و  بود  خواهد   Skype با  و  تصویری  صورت 
کرد.  خواهند  صحبت  شما  با  تلفن  با  یا 
که  دارید  فرصت  شما  مصاحبه  از  قبل  تا 
خود را برای سواالت احتمالی آماده کنید. 
متداول  صورت  به  سوال  چندین  معموال 
مورد  در   )۱ شود:  می  مطرح  مصاحبهها  در 
و  دهید  توضیح  بیش تر  خود  پایان نامه ی 

موضوع  این  انتخاب  از  شما  هدف  این که 
فرآیند  این  از  و  چیست  کار رفته  به  روش  و 
این  به  چگونه   )۲ یادگرفتید؟  چیزی  چه 
شدید؟  عالقه مند  تحقیقاتی  زمینه ی 
ادامه  باالتر  مقاطع  در  می خواهید  چرا   )3
برای  را  تحصیل دهید و چرا این دانشگاه 
 )۴ کردید؟  انتخاب  تحصیل تان  ادامه ی 
چگونه  و  کردید  انتخاب  را  استاد  این  چرا 
با دانشگاه ما آشنا شدید؟ و ... مصاحبه 
دانشگاه  آن  در  که  استادی  توسط  معموال 
انتخاب کردید انجام خواهد شد که در کنار 
و  علمی  هیأت  اعضای  از  دیگر  نفر  دو  او 
رئیس دپارتمان نیز حضور دارند. در انتهای 
که  می شود  پرسیده  شما  از  نیز  مصاحبه 
آیا سوال خاصی از آنها دارید یا خیر. که در 
در  سوال  چند  که  است  بهتر  حالت  این 
مورد مقاالت آن استاد مطرح کنید تا میزان 

عالقه خود را به کار او نشان دهید.
و  سخت  مراحل  تمامی  طی  از  پس 
و  آمد  خواهد  شما  پذیرش های  دشوار، 
با توجه به فاکتورهای مختلف  باید  شما 
مانند: شهری که دانشگاه در آن قرار گرفته، 
رتبه بندی دانشگاه، مقدار بورسیه و میزان 
در  استاد  تحقیقاتی  زمینه های  به  عالقه 
آن دانشگاه، یکی را انتخاب کنید. سپس 
سایر  و  سفارت  از  وقت  گرفتن  به  نوبت 
اقداماتی می رسد که الزم است قبل از رفتن 

انجام شود.
کانادا

شرایط  مقایسه ی  به  خط  چند  در  من 
می پردازم.  امریکا  با  کانادا  دانشگاه های 
در ابتدا، تعداد دانشگاه هایی در کانادا که 
نیاز به GRE دارند بسیار کم است. اهمیت 
بیش تر  بسیار  استاد  توسط  شدن  معرفی 
دانشگاه ها  این   Application Fee است. 
گرفتن  امتیاز  شما  است.  باالتر  بسیار 
لیسانس  از  دکتری  برای  مستقیم  پذیرش 
دانشگاه های  تعداد  داشت.  نخواهید  را 
است.  کم تر  بسیار  کشور  این  باالی  سطح 
کم  آمریکا  با  مقایسه  در  نیز  بورسیه  مقدار 
آزار  بسیار  آن  سرد  شدت  به  هوای  است. 
بسیار  آن  روادید  گرفتن  اما  است.  دهنده 

آسان است.  
اروپا 

به  نیاز  دانشگاه های این قاره به ندرت 
برای  GRE دارند. بهترین سایت جستجو 
www.masterportal. آن  دانشگاه های 
گرفتن  امکان  نیز  این جا  در  است.   eu
ندارید.  را  دکتری  برای  مستقیم  پذیرش 
بیش تر دانشگاه های آن به جز کشور سوئد، 
روادید  گرفتن  ندارند.   Application Fee
زندگی  هزینه  اما  بوده  تر  راحت  بسیار 
نیز  بورسیه  گرفتن  امکان  و  دارند  باالتری 
دانشگاه ها  برخی  اما  است؛  پایین  بسیار 
مانند بسیاری از دانشگاه های کشور آلمان 

مجانی میباشند. 

نیست.  راضی  کنندهای  پاسخ  متاسفانه 
خواستار  است   ممکن  دیگری  پاسخ  در 
شوند  خودتان  به  راجع  بیش تر  صحبت 
سوم  درحالت  کنند.  مطرح  را  سواالتی  و 
شرایط امیدوارکننده است و نشان می دهد 
بعد  کرده اید.  جلب  را  استاد  نظر  شما 
اساتید  از  دریافتی  پاسخ های  بررسی  از 
می رسید  بندی  جمع  یک  به  مختلف 
در  شما  شانس  که  را  دانشگاه  چندین  و 
گرفتن پذیرش از آنها باالتر است، انتخاب 

می کنید. 
به  نوبت  دانشگاه ها  انتخاب  از  پس 
اولین  می رسد.  الزم  مدارک  آماده سازی 
 Statement Of Purpose آنها  مهم ترین  و 
برنده ی  برگه ی  نوشته  این  است.   ))SOP
و می تواند  برای گرفتن پذیرش است  شما 
شما را از رقیبان دیگرتان متمایز کند پس 
انرژی  و  وقت  آن  نوشتن  بهتر  هرچه  برای 
مهم  نکته ی  چند  کنید.  صرف  زیادی 
دو  از  بیش  نباید   )۱  :SOP نوشتن  مورد  در 
در  که  است  بهتر  ابتدا   )۲ باشد.  صفحه 
مورد زمینه های کلی که عالقه به پژوهش در 
آنها را دارید صحبت کنید و شرح دهید که 
چرا این زمینه یا زمینه ها برای شما جالب 
هستند. 3( سپس به توضیح مختصری 
پایان نامه ی خود و سایر کارهای  پروژه ی  از 
تحقیقاتتان بپردازید و در این توضیحات 
به دستاوردهای آن پروژه، روش های اجرایی 
و مطالبی که از انجام آنها آموخته اید، اشاره 
کنید. ۴( در ادامه در مورد شغل آینده خود 
صحبت کنید و اینکه به زمینه ی آموزشی 
در  می خواهید  یا  و  دارید  عالقه  بیش تر 
زمینه ی تحقیقاتی کار خود را ادامه دهید. 
۵( در پایان توضیح دهید که هدف شما از 
گرفتن دکترا یا کارشناسی ارشد چیست و 
چرا آن دانشگاه را برای هدف خود انتخاب 

کردید.
مدرک بعدی که دانشگاه مقصد شما 
قطعًا به آن نیاز دارد، ریز نمرات شماست. 
ممکن است که این ریزنمرات را به صورت 
رسمی و یا تنها غیررسمی از شما بخواهند. 
طریق  از  است  الزم  شما  صورت  دو  هر  در 
درخواست   www.srm.ut.ac.ir سایت 
نظرتان  مورد  ریزنمرات  و  کرده  ثبت  را  خود 
نمره دهی  سیستم  در  کنید.  دریافت  را 
دانشگاه های امریکا ۱6-۲۰ معادل ۴، ۱۴-
-۱۰ و   ۲ معادل   ۱3.۹۹-۱۲  ،3 معادل   ۱۵.۹۹

شما  می شوند.  محسوب   ۱ معادل   ۱۱.۹۹
سیستم  این  به  خود  معدل  تبدیل  برای 
را  خود  نمره های  تک  تک  ابتدا  است  الزم 
به این سیستم تبدیل کرده و ضریبشان را 
نیز اعمال کنید و سپس میانگین بگیرید. 
بیش تر دانشگاه ها معدل باالی 3 را حداقل 

سطح مورد قبول می دانند.
یکی دیگر از مدارک مهمی که دانشگاه 
عوامل  از  یکی  و  دارد  نیاز  آن  به  مقصد 
شما  به  پذیرش  دادن  در  تعیین کننده 
می باشد، توصیه نامه اساتید است. معموال 

 پاسخهای 
دریافتی سه 
حالت دارند: 
یا رد شدن 

شما را نشان 
میدهند یا 
قبولی شما 

را اطالع 
میدهند و یا 
میخواهند با 
شما مصاحبه 
انجام دهند.
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اصطالحات مهم:
از  پذیرش  اخذ  فرآیند   :Apply

دانشگاه های خارج از کشور
در  قبولی  و  پذیرش   :Admission

دانشگاه مورد نظر
بورسیه   :Scholarship & Fellowship
شدن توسط دانشگاهی که در آن موفق به 
کسب پذیرش شده اید و تفاوتشان تنها در 
مقدار مبلغ پرداختی به دانشجو می باشد.

 Teacher Assistant & Research
در  همکاری  یا  کردن  تدریس   :Assistant
که  آزمایشگاهی، وظایفی است  طرح های 
از  آنها حقوق ماهیانه ای  دانشجو در قبال 
هزینه  کمک  و  می کند  دریافت  دانشگاه 

مهمی محسوب می شود.
برای  متداول  کشورهای  به  حال 
بهترین  که  می رسیم  تحصیل 

دانشگاه های دنیا در آنها قرار دارند.
آمریکا

کشورهای  بزرگ ترین  از  یکی  آمریکا 
برترین  از  نیمی  از  بیش  که  است  جهان 
این  دارد.  قرار  آن  در  دنیا  دانشگاه های 
که  شده است  تشکیل  ایالت   ۵۰ از  کشور 
کالیفرنیا  ایالت  در  دانشگاه ها  بیش ترین 
قرار دارند. گرفتن پذیرش از این دانشگاه ها 
چندین  نیازمند  و  است  دشوار  بسیار 

فاکتور مهم در سطح نسبتا باال می باشد.
 TOEFL اولین فاکتور، نمره امتحانات
 TOEFL می باشد. نمره ی امتحان GRE و
بسیار مهم است؛ چرا که سطح زبان شما 
نشان  خارجی  دانشجو  یک  عنوان  به  را 
میدهد و این که آیا شما توانایی مطالعه ی 
خیر.  یا  دارید  را  انگلیسی  زبان  به  دروس 
 Reading، این امتحان شامل چهار بخش
 Writing و    Listening ،  Speaking
برگزار  کامپیوتری  صورت  به  و  می باشد 

می شود. نمرهی هرکدام از این چهار بخش 
بین ۰-3۰ است و معموال برای مقاطع ارشد 
و دکترا مجموع نمره ی ۹۵ به باال قابل قبول 

است. 
دو  به  که  است   GRE دوم  امتحان 
صورت General  و Subject برگزار می شود. 
اغلب  زیست شناسی  رشته  برای 
نیاز  را  آن  عمومی  نوع  فقط  دانشگاه ها 
نوع  در  قبول  قابل  نمره ی  داشتن  و  دارند 
محسوب  امتیاز  یک  تنها  آن  تخصصی 
می شود و برای جبران معدل پایین تر از ۱۵ 
نیز می تواند موثر باشد. این امتحان نیز به 
صورت کامپیوتری برگزار می شود. امتحان 
عمومی آن برای تمامی داوطلبان تحصیل 
در مقاطع ارشد و دکتری در ایاالت متحده 
حتی برای خود امریکایی ها الزامی است. 
  Writing، بخش  سه  شامل  امتحان  این 
نمره ی  می باشد.   Quantitative و    Verbal
نمره ی  و   است   6-۰ بین   Writing بخش 
دو  نمره ی  اما  است.  قبول  قابل  از 3  باالتر 
بخش دیگر بین ۱3۰-۱۷۰ می باشد. در کنار 
نمره ی کسب شده در  نمرات، درصد  این 
شرکت کنندگان  تمامی  بین  امتحان  آن 
نیز داده می شود که بسیاری از دانشگاه ها 
آنها  به این درصدها تکیه می کنند. برای 
قابل  بخش  هر  در  بیش تر  یا   %۵۰ کسب 
قبول است. اطالعات الزم جهت ثبت نام 
سایت  در  می توانید  را  آزمون ها  این  در 

www.ets.org بدست آورید.
نقش  نیز  دانشگاه ها  درست  انتخاب 
عوامل  دارد.  پذیرش  گرفتن  در  مهمی 
دانشگاه،  رتبه بندی  مانند  بسیاری 
زمینه های تحقیقاتی آن، تنوع گرایشی در 
رشته های آن و ... نقش مهمی در انتخاب 
نهایی دارد.  به عنوان مقصد  آن دانشگاه 
تمامی این اطالعات را می توانید در سایت 

www.usnews.com پیدا کنید.

مورد  دانشگاه های  انتخاب  از  پس 
مناسب  استاد  انتخاب  به  نوبت  نظر 
می رسد. شما برای اینکه بتوانید از کمک 
الزم  کنید  استفاده  تحصیلی  هزینه های 
است که استادی شما را به عنوان دانشجو 
خود پذیرفته و بخشی یا همه  ی هزینههای 
شما را در قبال تدریس یا کار آزمایشگاهی 
اینکه چندین  از  بنابراین پس  تقبل کند. 
خود  نهایی  مقاصد  عنوان  به  را  دانشگاه 
مشخص کردید؛ حال در بین آنها باید به 
دنبال استادی باشید که عالیق تحقیقاتی 
از طریق  باشد. سپس  نزدیک تر  به شما  او 
تمایل  به  نسبت  را  درخواستتان  ایمیل 
با  دانشجویی  قبول  برای  نظر  مورد  استاد 
آینده  تحصیلی  سال  برای  شما  شرایط 
مطرح می کنید. چند نکته را در ایمیلی که 
می کنید،حتما  ارسال  مربوطه  استاد  برای 
باید  نگارش  نوع   )۱ باشید:  داشته  مدنظر 
تا جایی  باشد. ۲(  مؤدبانه  و  کاماًل رسمی 
و  بنویسید  مختصر  و  کوتاه  می توانید  که 
از دست آوردهای خود  به خالصه ای  تنها 
تا به امروز، تعدادی از مقاالت وی که شما 
به موضوع آنها عالقه مند هستید و زمینه 
اشاره  خودتان،  عالقه ی  مورد  تحقیقاتی 

کنید. CV )3 خود را به آن ضمیمه کنید.
 Curriculum عبارت  مخفف   CV
در  رزومه  با  آن  تفاوت  و  است   Vitae
خالصه تر بودن آن است. شما باید تنها در 
۲ صفحه، تمامی دستاوردهای برجسته ی 
علمی خود را ذکر نمایید. یک CV علمی 
اطالعات  باشد:  زیر  موارد  شامل  می تواند 
سابقه ی  تحقیقاتی،  عالیق  تماس، 
و  آکادمیک  فعالیت های  تحصیلی، 
تخصصی  تکنیک های  تحقیقاتی، 
آزمایشگاهی، افتخارات و جوایز برجسته، 
مقاالت، مهارته ای کامپیوتری، فعالیتهای 

غیر آکادمیکی و ...
پس از ارساِل نامه به استاد منتخبتان، 
یا  روبرو می شوید.  با چندین واکنش  شما 
اصال جوابی دریافت نمیکنید که در این 
حالت توصیه می شود که با فاصله زمانی 
را  خود  ایمیل  بار  سه  تا  دو  هفته ای،  یک 
تکرار کنید. یا جواب کوتاهی دریافت می 
کنید که  از شما میخواهد اقدام کنید. که 

اقــدام  بــا چگونگــی  کــردن عالقه منــدان  آشــنا  ایــن ســمینار،  برگــزاری  از  هــدف 
کشــور بــود. همــه ی مــا می دانیــم  گرفتــن پذیــرش از دانشــگاههای خــارج از  بــرای 
کــه فرآینــد اخــذ پذیــرش از دانشــگاه های تــراز اول دنیــا بســیار ســخت و طوالنــی 
ــه ی تجربیــات  ــا ارائ کــه ب کــردم  اســت و پشــتکار باالیــی می طلبــد. امــا مــن تــالش 
یکــردی  خــود در ایــن راه، ایــن فرآینــد را بــرای داوطلبــان آســان تر نمایــم و بــا ارائــه ی رو
کنــم. درایــن ســمینار  کلــی و ســپس پرداختــن بــه جزئیــات، راه آن هــا را هموارتــر 
کشــورهای متــداول بــرای ادامــه تحصیــل،  بــه اصطالحــات مهــم درایــن فرآینــد، 
شــرایط تحصیلــی و عوامــل قبولــی در هریــک از آنهــا پرداختــه شــد. امــا تمرکــز بــر 
ــری مــورد بررســی  ــا جزئیــات بیش ت کــه ب ــود  ــکا ب دانشــگاه های ایــاالت متحــده امری

گرفتنــد. ــرار  ق

گرفتن 
پذیرش از این 

دانشگاهها 
بسیار دشوار 

است و نیازمند 
چندین فاکتور 
مهم در سطح 

نسبتا باال 
میباشد.

How to Apply
شهرزاد معتمدی

کارشناسی ارشد، دانشگاه یوتا، آمریکا دانشجوی 
shahrzad.motamedi@utah.edu

خالصه سمینار
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شـد، می تـوان انـواع مختلـف سـرخس مثـل 
سـرخس پرعقابـی، زنگـی دارو و... همچنین 
ممـرز، بلـوط، دارواش، کولـه خـاس، ارکیـده و 

انجیلـی را نـام بـرد. 

 ،)Ruscus hyrcanus( خـاس  کولـه   
درختچه ای کوچک و همیشه سـبز می باشد 
کـه سـاقه ی زیرزمینـی ضخیـم و افقـی دارد. 
انشـعابات  آن،  به جـای  و  بـوده  بـرگ  فاقـد 
شـبیه  کامـاًل  ظاهـری   ، پهن شـده۵  سـاقه 
بـرگ بـه خـود می گیرنـد و عمـل بـرگ را انجـام 
یـا ارغوانـی  کـروی و قرمـز  می دهنـد. میوه هـا 
رنـگ هسـتند و روی این سـاقه ها قـرار دارند. 

3 عکـس 

گیاهـی   ،)Viscum album( دارواش   
کـه  اسـت  دارواش  تیـره ی  از  انـگل  نیمـه 
تـاج  روی  بـر  ایـران  شـمال  جنگل هـای  در 
بیـد  گاهـی  و  انجیلـی  ممـرز،  درختـان 
کـه  گیاهـان انگلـی  کثـر  می رویـد. برخـالف ا
و  بـوده  بـرگ  دارای  می باشـند6،  بـرگ  فاقـد 
را  خـود  غذایـی  مـواد  از  قسـمتی  می توانـد 
گیـاه ریشـه خـود را درون  ایـن  کنـد۷.  تولیـد 
شـاخه های سـایر درختـان فروکـرده، شـیره ی 
گرفتـه و بـرای تولیـد شـیره ی  خـام را از آن هـا 

می کنـد. اسـتفاده  پـرورده 

آشـنایی  تنهـا  سـفر  ایـن  از  هـدف   
در  نبـود؛  گیاهـی  مختلـف  گونه هـای  بـا 
کـف  کـه  میانه هـای جنـگل، تنـه ی درختـی 
کرده بود،  جنگل افتاده و روی آن قارچ رشد 
توجـه دانشـجویان را بـه خـود جلـب کـرد و در 
ادامـه آقای دکتـر فالحتی به ارائه توضیحاتی 
مختصـر در ارتبـاط بـا رابطـه تجزیه کنندگـی 

پرداختنـد.  گیاهـان  و  قارچ هـا 

و  بـرداری  نمونـه  هنـگام  هم چنیـن   
بـه  توجـه  راسـتای  در  گیاهـان،  مطالعـه 
اقـدام  آن،  از  حفاظـت  و  زیسـت  محیـط 
به خصـوص  زبالـه،  هرگونـه  جمـع آوری  بـه 
تـا  بازیافـت  نمودیـم  غیرقابـل  زباله هـای 
گامـی  گیاه شناسـی  دانشـجویان  به عنـوان 
هر چنـد کوچـک در راسـتای ارتقـای فرهنگ 
حفاظت از محیط زیسـت، برداشـته باشیم.

کـه آخریـن   صبـح روز جمعـه دوم خـرداد 
می شـد،  محسـوب  سـه روزه  سـفر  از  روز 

دادن  تحویـل  و  وسـایل  جمع کـردن  از  پـس 
در  دسـته جمعی  عکسـی  سـوئیت ها، 
و  انداختیـم  سـوئیت ها  اطـراف  محوطـه 
محـل اقامـت را به سـمت تهران تـرک کردیم. 
در مسـیر بازگشـت بـا توجـه بـه مه آلـود نبـودن 
مسـیرمان در جاده ی فیروزکوه، امکان توقف 
در مکان هـای بیـش تـری )ایسـتگاه چهـارم( 
گیاهانـی  فراهـم شـد و درنتیجـه توانسـتیم بـا 
Stachys lavanduli-( چـای کوهـی  همچـون
Ixiliri-( خیارک ،)Thymus( آویشـن ،)folia
on(، شـیر مـرغ )Ornithogalum(، گل گاوزبـان 
 Polygonatum(( ُمهـر سـلیمان و   )Echium(

آشـنا شـویم.

Polyg-(( ُمهـر سـلیمان یـا َشـقاُقل ایرانـی 
Aspar- گیاهـی تک لپـه از تیـره ی  ،onatum
ایـن  agaceae می باشـد. قسـمت زیرزمینـی 
گیـاه شـامل یـک ریـزوم افقـی بلنـد و گوشـتی 
اسـت. ریزوم یا همان سـاقه ی زیرزمینی این 
ترکیـب  تاَنـن، سـاپونین و چنـد  گیـاه دارای 
سـنتی،  طـب  در  اسـت.  دیگـر  شـیمیایی 
ریـزوم شـقاقل ایرانـی بـه عنـوان داروی ضـد 
قـرار  نقـرس و ضـد روماتیسـم مـورد اسـتفاده 

گیـرد.  مـی 

 ناهـار روز پایانـی در یکی از رسـتوران های 
 6 سـاعت  حـدود  و  شـد  صـرف  راه  بیـن 
تردیـد  بـدون  رسـیدیم.  تهـران  بـه  بعدازظهـر 
کسـب  بـا  کـه  علمـی  سـفر  ایـن  ی  خاطـره 
گروهی نیز  تجاربی ارزشـمند پیرامون زندگی 
همـراه بـود؛ در یـاد تـک تـک مـا خواهـد ماند. 

خانـم  سـرکار  از  می دانـم  الزم 
همکار ی هـای  بابـت  سـلمکی  دکتـر 
بی دریغشـان در تدویـن و جمـع آوری ایـن 

کنـم. تشـکر  نوشـتار 
banner یا  Standard .1

wing .2
کـه  پرچم هـا  آن،  داخـل  گلبـرگ؛  پنجـم  قطعـه   :Keel  .3

دارنـد قـرار  هسـتند،  تایـی   ۹ و  یکـی  دودسـته ی  به صـورت 
herbarium .4

Phylloclade .5
Holo parasite .6

Hemi parasite .7

پـرس  جهـت  ادامـه  در  یادداشـت  نماییـم. 
کاغـذ  تعـدادی  بـه  گیاهـی  نمونـه  کـردن 
یـا  طنـاب  و  روزنامـه  ضخیـم،  مقوایـی 
کمربنـدی بـرای تحت فشـار قـرار دادن نمونـه 
یـم. ابتـدا یکـی از کاغذهـای مقوایـی  نیـاز دار
ضخیم را روی سطح صاف قرار داده، نمونه 
را روی  روزنامـه  و  روزنامـه  بـا دقـت داخـل  را 
یـم؛ به نحوی کـه تمـام اندام ها در  مقـوا میگذار
حالت و جهت مناسـب قرار داشـته باشـند. 
صفحـه مقوایـی دیگـری را روی آن قـرارداده 
و نمونه هـای بعـدی را نیـز بـه همیـن ترتیـب 
بـه  پایـان  در  و  هـم می چینیـم  روی  انتهـا  تـا 
کمـک طنـاب یا کمربند، مجموعه را محکم 
می بندیـم. در مرحلـه بعـد تـا خشـک شـدن 
کامـل نمونه هـا، مقواهای ضخیم یـک روز در 
میـان تعویـض می شـوند. بـا انتقـال نمونه هـا 
بـه هرباریـوم، آن هـا را شناسـایی و نام گـذاری 
نگهـداری  معینـی  محل هـای  در  و  کـرده 

میکننـد

 صبـح روز دوم، پـس از صـرف صبحانـه، 
حرکـت  نـور  جنگل هـای  و  بابـل  سـمت  بـه 
کردیـم. در میانـه ی راه، بـا توقـف در نزدیکـی 
یـک زمیـن کشـاورزی )ایسـتگاه دوم(، عالوه 
) Urtica( گیاهانـی نظیـر گزنـه بـر مشـاهده ی 

نـی  زنبـق،  تیـره  از   )Iris( زنبـق  گزنـه،  تیـره  از 
)Phragmites( و برنـج )Oryza( از تیـره گندم 
و کسـب اطالعاتـی راجع بـه آن ها، با گونه ای 

سـرخس آبـزی بـه نـام آزوال نیـز آشـنا شـدیم. 

 ،Azollaceae از تیـره ی ،)Azollae( آزوال 
نوعـی سـرخس آبـزی می باشـد و از گونه هـای 
بـه  نسـبت  مقـاوم  بسـیار  و  مهاجـم  گیاهـی 
علف کش هـا بـه حسـاب مـی آید. وجـود این 
گیـاه خطـری جـدی بـرای مـزارع برنـج شـمال 
کشـور محسوب می شود؛ چرا که در مناطقی 
کـه ایـن علـف هـرز رشـد می کنـد، با پوشـیده 
کشـاورزی، از  شـدن سـطح آب و زمین هـای 
رسـیدن نـور بـه جوانـه هـای زیریـن و رشـد آن 

هـا جلوگیـری مـی شـود.  عکـس۲

وسـیع تر  بـه  توجـه  بـا  جنـگل  داخـل   
آشـنایی  و  مشـاهده  امـکان  محیـط،  بـودن 
گیاهـی بیشـتری فراهـم شـد. از  گونه هـای  بـا 
کـه در ایـن ایسـتگاه  گیاهـان بسـیاری  میـان 
)ایسـتگاه سـوم( در موردشـان توضیـح داده 

بدون تردید 
خاطره ی 
این سفر 

علمی که با 
کسب تجاربی 

ارزشمند 
پیرامون 

زندگی گروهی 
نیز همراه بود؛ 

در یاد تک 
تک ما خواهد 

ماند. 

کوله خاس، دارای انشعابات ساقه پهن شده به  عکس3. 
گیرند. ی آن قرار می  که میوه ها رو جای برگ 

عکس2. آزوال، نوعی سرخس آبزی گیاهی در ایران، از تیره نخود و  گون، بزرگترین سرده  عکس1. 
کوسنی یا بالشتکی دارای فرم 

گونه های مختلف  که به منظور شناسایی  گیاهی    سفر علمی سه روزه دانشجویان 
کشور  شمالی  استان های  گیاهان  ریخت شناسی  خصوصیات  بررسی  و  گیاهی 
از  اتوبوس  با حرکت  اردیبهشت ماه،  بود، ساعت 8 صبح چهارشنبه 3۱  برگزارشده 
گردید. توجه به محیط زیست و برداشتن قدمی هر  مقابل درب قدس دانشگاه آغاز 
چند کوچک در راستای حفاظت ازآن نیز از دیگر اهداف دنبال شده بود. در این سفر، 
جناب آقای دکتر زارع، سرکارخانم دکتر سلمکی و جناب آقای دکتر فالحتی؛ به عنوان 

یکی از اهداف اساتید راهنما ما را همراهی می کردند. 
این سفر، توجه 
به محیط  زیست 

و برداشتن 
قدمی هرچند 

کوچک در راستای 
حفاظت از آن 

بود.

کوتاه از 

فلور مازندران

سـاعت  حوالـی  مـا  سـفر  توقـف  اولیـن   
فیروزکـوه  جـاده  چهل وپنـج  کیلومتـر  در   ،۱۰
جهت آشـنایی با برخـی از گونه های گیاهی 
ایسـتگاه اول، صـورت گرفـت. بـا توقـف یک 
در  گیاه شناسـی  اسـاتید  محـل،  در  سـاعته 
اغلـب  مهـم  ریخت شناسـی  صفـات  مـورد 
دادنـد  ارائـه  توضیحاتـی  منطقـه  گیاهـان 
بـه  را  هـا  آن  پارسـی  و  علمـی  نـام  آخـر  در  و 
دانشـجویان  دادنـد.  آمـوزش  دانشـجویان 
و  گیاهـان  از  تصویربـرداری  بـر  عـالوه  نیـز 
بـا  همـراه  آن هـا  اسـامی  کـردن  یادداشـت 
سـعی  ضـروری،  و  مختصـر  نکته هـای 
و  کـرده  ثبـت   را  اطالعـات  تـا  می کردنـد 
مهـم  گیاهـان  ازجملـه  بسـپارند.  خاطـر  بـه 
بـه  می تـوان  ایسـتگاه  ایـن  در  مشاهده شـده 
سـرده هایی  و  بازدانـگان  از   Thuja سـرده 
چـون گـون )Astragalus( از تیـره نخـود، زبـان 
بـره )Stachysظظـظ از تیـره نعنـا، خرگوشـک 
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گیاهی، دانشگاه تهران کارشناسی علوم  دانشجوی 
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گل میمـون و سـریش  )Verbascum( از تیـره 
از  سـریش  تیـره  بـه  متعلـق   )Eremurus(

داشـت.   اشـاره  نهاندانـگان 

گـون )Astragalus(، بزرگ تریـن سـرده ی   
 )Fabaceae( گیاهی در ایران، از تیره ی نخود
گونـه هـای پیشـرفته ایـن تیـره می باشـد؛  و از 
گل هـا دارای سـه قسـمت اسـتاندارد۱، بـال۲ و 
نـاو3 هسـتند؛ برگ هـا زوج شـانه ای بـوده و در 
انتهـا به جـای برگچـه بـه خـار ضخیمی ختم 
فـرم  دارای  گیـاه  ایـن  همچنیـن  می شـوند. 

کوسـنی یـا بالشـتکی می باشـد. عکـس۱

 Thuja، سـرده ای از درختـان مخروطـی 
می باشـد.   )Cupressaceae( سـرو  تیـره ی  از 
تخـت  شـکل  فلسـی  برگ هـای  دارای 
سـبز- منقـاردار  مخروط هـای  و  )دوبعـدی( 

اسـت  غیرچوبـی  و  گوشـتی  حالـت  بـا  آبـی 
کـه ایـن دو مـورد از مـوارد تفـاوت ایـن سـرده 
به حسـاب می آینـد.   Cupressusسـردهی بـا 

گردنه هـای  از  عبـور  از  پـس  ادامـه،  در   
نسـبتا  محوطـه  در  ـدوک، 

َ
گ مه گرفتـه ی 

ناهـار  صـرف  بـرای  جـاده،  کنـار  سرسـبزی 
کردیـم.  توقـف 

بـه  بعدازظهـر  شـش  سـاعت  حـدود   
محـل اقامـت در شـهر سـاری رسـیدیم. بعـد 
رفتیـم.  سـوئیت ها  بـه  وسـایل،  برداشـتن  از 
گردشـی  طـی  اسـتراحت،  اندکـی  از  پـس 
گیاهـان  بـه  توجـه  بـر  عـالوه  محوطـه،  در 
کـردن  اطـراف، بـرای اولیـن بـار بـا روش ِپـِرس 
نمونه هـای جمع آوری شـده نیـز آشـنا شـدیم. 

 پرس کردن :

شناسـایی  کـه  اهمیتـی  بـه  توجـه  بـا   
مختلـف  رشـته های  در  مختلـف  گیاهـان 
دارد؛  غیـره  و  کشـاورزی  زیسـتی،  علـوم 
را  جمع آوری شـده  گیاهـان  گیاه شناسـان 
یـا  گیاهـی  موزه هـای  در  شناسـایی  از  پـس 
اولیـن  در  می کننـد.  نگهـداری  "هرباریـوم۴" 
اقـدام جهـت آماده سـازی یـک نمونه گیاهی 
کـه  کامـل  گیـاه  یـک  می بایسـت  مـوزه،  در 
شناسـایی  جهـت  موردنیـاز  ویژگی هـای 
دارد،  را  رویشـی  و  زایشـی  اندام هـای  ماننـد 
تمامـی  کنیـم؛ سـپس  رویـش جـدا  از محـل 
زیسـتگاهی  و  گیـاه  بـه  مربـوط  اطالعـات 
کردیـم  مشـاهده  منطقـه  آن  در  را  گیـاه  کـه 
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از ژن ها تعریف کنیمو  باید به بررسی منافع 
و  برهم کنش های خودخواهانه ی ژن ها در 

سطوح ریزتر بپردازیم.

به  نگرش  جهت  تعیین  همچنین، 
سازگاری اهمیت ویژه ای دارد. برای مثال، 
عسل  زنبور  به  راجع  پیش تر  که  مثالی  در 
کارگر منفعت  زنبورهای  زده شد، ژن های 
مشترکی بر اساس سازگاری در جستجوی 
مورد  در  اما  دارند،  غذا  برای  گروهی 
منفعت  چنین  کارگرها،  توسط  تولید مثل 
حرکات  رو،  این  از  ندارد.  وجود  مشترکی 
یک  زنبورها  گروهی  رقص  در  جنبشی 
سازش در سطح باال به حساب می آید، اما 
چنین  کارگر  زنبورهای  توسط  تخم گذاری 
از   ملغمه ای  عنوان  به  بنابراین،   نیست. 
صفات سازگار در سطوح پایین و سطوح 
یک  جهاتی  از  عسل  زنبور  کلنی  باال، 
کنار  در  که  افراد  از  )گروهی  سوپرارگانیسم 
نشان  گروهی  سازگاری های  یک دیگر 
می دهند( است و از جهاتی دیگر، نیست.  

گر بپذیریم که با نسبت دادن سازگاری  ا
در  »فرد«،  یک  عنوان  به  ارگانیسم  به 
که دارای  حقیقت سازگاری را به ژن هایی 
داده ایم،  نسبت  هستند  مشترک  منفعت 
دارای  افراد  که  پذیرفته ایم  حقیقت  در 
ژن های  که  جایی  تا  هستند  سازگاری 
مورد نظر دارای منافع مشترک یا هم پوشان 
عقیده ی  به  باشند.  سازگاری  لحاظ  به 
توانیم  می  گزاره،  این  پذیرش  با  من، 
را به طور بدوی به ژن ها نسبت  سازگاری 
ساختارهای  که  بگیریم  نظر  در  و  دهیم 
که از خود سازگاری نشان می دهند  بعدی 
بنا  ژن  سطح  در  سازگاری  چنین  روی  بر 

می شوند.

برابر  در  ساده  سازگاری های 
سازگاری های پیچیده

گرافن  می توان دالیل خوبی برای اینکه 
عنوان  به  را  قراردادی  فرد  مقاله اش  در 
کرد؛  بیان  گرفته  نظر  در  سازگاری  حامل 
به  بقیه  از  پیش  که  دالیل،  این  از  یکی 
ژنتیک  که  است  این  می رسد،  ذهن 
عمل  این گونه  تاریخی  طور  به  جمعیت 
برای رویکرد  اما دلیل دیگری  کرده است. 
سازگاری،  که  باشد  این  می تواند  گرافن، 
همان  )یا  ارگانیسم  ویژگی  اولیه  طور  به 
گاردنر  که  دیدگاهی  است؛  قراردادی(  فرد 
این  کرده اند.  بیان  گانه  جدا 2هم  ولش  1و 

که  است  کارآمد  هنگامی  ویژه  به  دیدگاه 
تجلی  و  همکاری  صورت  به  سازگاری 
خاص  هدف  یک  راستای  در  صفات 
قبیل  از  سازگاری هایی  مانند  شود؛  دیده 
3پیچیده  ای  تقلید های  یا  و  چشم  تکامل 
کار می گیرند.  که جانداران در طبیعت به 
سازگاری  از  گسترده تری  تعریف  گر  ا اما 

Gardner  .1
Welch .۲

Mimicry .3

به  را  سازگاری  مثال،  برای  دهیم،  ارائه 
عنوان تأثیر فنوتیپی یک ژن در نظر بگیریم 
آن  شایستگی  سازمان یافته  طور  به  که 
این  داشتن  نظر  در  با  می برد.  باال  را  ژن 
گسترده ای  طیف  سازگاری،  تعریف، 
سازگاری های  تا  ساده  سازگاری های  از 
سازگاری  یک  می گیرد.  بر  در  را  پیچیده 
توسط  پروتئین  یک  تولید  می تواند  ساده 
آن  رسیدن  ارث  به  به  که  باشد  ژن  یک 
سازگاری  می کند.  کمک  میوز  توسط  ژن 
مثال های  از  یک  هر  می توان  را  پیچیده  
ارگانیسم  به  که  متعددی  کالسیک 
مانند  دانست؛  می شوند  داده  نسبت 
این  همه ی  که  تقلید  یا  و  چشم  ساختار 
تجلی  همکاری  حاصل  سازگاری ها 
گون هستند و ژن های زیادی  گونا صفات 
در آن ها دخیل هستند. سازگاری ها، ساده 
ژن های  خدمت  در  پیچیده،  یا  باشند 
عامل ایجادشان هستند. اما به طور ویژه، 
هنگامی  تنها  پیچیده  سازگاری های 
آن ها  عامل  ژن های  که  می شوند  ایجاد 
باشند.  یا هم پوشان  منافع مشترک  دارای 
به  نسبت داده شونده  سازگاری  رو،  این  از 
چنین  وجود  اساس  بر  همواره  ارگانیسم 
این  می شود.  ایجاد  ژن  سطح  در  منافعی 
بین  هم بستگی  موجب  می تواند  دیدگاه 
صفات  میان  همکاری  وجود  مسئله ی 
گون و ارتباط دادن سازگاری به ژن های  گونا

خودخواه شود.

نتیجه گیری

خودخواه  ژن  دیدگاه  پیوستن  هم  به 
عنوان  به  حیات  هرمی  ساختار  دیدگاه  و 
که،  می کند  عمل  باور  این  برای  پایه ای 
سودجویی  بنیادین  واحد  ژن ها  اگرچه 
هستند و در نهایت تمام سازگاری ها برای 
وجود  به  ژن ها  همین  سود  کردن  بیشینه 
که به  آمده اند، سازگاری هایی وجود دارند 
نظر می رسد حداقل در نگاه نخست تنها 
قابل نسبت دادن به سطوح باالتر حیات، 
همچون خود ارگانیسم یا هر فرد قراردادی 

دیگری باشند.

منابع
1.Dawkins R )1976( The selfish gene. Oxford University 

Press, Oxford  
2.Dawkins R )1982( The extended phenotype. W. H. 

Freeman, Oxford
3.Gardner A )2009( Adaptation as organism design. Biol 

Lett 5:861–864
4.Gardner A, Grafen A )2009( Capturing the superorganism: 

a formal theory of group adaptation. J Evol Biol 22:659–671 
5.Gardner A, Welch JJ )2011( A formal theory of the selfish 

gene. J Evol Biol 24:1801–1813
6.Grafen A )2014( The formal darwinism project in outline. 

Biol Philos 29)2(.
7.Hamilton WD )1963( The evolution of altruistic behavior. 

Am Nat 97:354–356
8.Maynard Smith J, Szathmary E )1995( The major 

transitions in evolution. W. H. Freeman, Oxford
9.Okasha S, Paternotte C )2012( Group adaptation, formal 

darwinism and contextual analysis. J Evol Biol 25:1127–1139
10.Trivers RL, Hare H )1976( Haplodiploidy and the evolu-

tion of the social insects. Science 191:249–263

از  را  ضدسازگاری ها  و  سازگاری ها  از 
وابسته  مسئله  این  که  دهد،  نشان  خود 
صفات  که  ژن هایی  آیا  که  است  این  به 
منافع  دارند  اثر  تحت  را  سوال  مورد 
برای  خیر.  یا  دارند  هم پوشانی  یا  مشترک 
پیچیده ی  شکل  گیاه،  یک  در  مثال، 
شونده  ایجاد  سازگاری  یک  می تواند  گل 
تکوین  که  باشد  هسته ای  ژن های  توسط 
مشترک  منفعت  و  دارند  اثر  تحت  را  گل 
اما  است.  گیاه  موفق  تولیدمثل  آن ها 
برای  گیاه  همین  در  ک  بسا تکوین  عدم 
ژن هایش که میتوکندریایی و مسئول عقیم 
سیتوپالسمی  وراثت  لحاظ  به  نرها  شدن 
می آید،  حساب  به  سازگاری  هستند، 
خالف  بر  ژن ها،  این  منفعت  که  چرا 
تولید  ژن های هسته ای، در بیشینه شدن 
که  )می دانیم  گرده  نه  و  است  تخمک 
میتوکندری از راه تخمک به ارث می رسد 
سازگاری های  تمام  پس  گرده(.   نه  و 
ژن های  سازگاری های  حقیقت  در  گیاه، 
هستند.  سازگار  صفات  ایجاد  مسئول 
و  سازگاری ها  حاصل  گیاه  خود  اما 
دیگر،  مثال  است.  درونی تر  ضدسازگاری 
به  که  است  کارگر  عسل  زنبور های  رقص 
به  منجر  گروهی،  سازگاری  یک  عنوان 
می شود. غذا  برای  ساده تر  جست و جوی 

تخم گذاری  و  تخمدان  فعالیت  اما 
این  مسئول  ژن های  برای  کارگر ها،  توسط 
این  که  می کند،  ایجاد  سازگاری   صفات 
زنبور های  ژن های  خالف  بر  سازگاری، 
گذاشته شده توسط  که تخم های  غیرکارگر 
اساس  بر  می خورند،  را  کارگر  زنبور های 
کارگر  زنبورهای  توسط  زاده   تولید  منفعت 
که  می بینیم  مجددًا  بنابراین،  است. 
حقیقت  در  کلنی،  سازگاری های  تمام 
صفات  ایجاد  مسئول  ژن های  سازگاری 
مخلوطی  کلنی  خود  اما  هستند،  سازگار 
سطوح  در  ضدسازگاری  و  سازگاری  از 
با  »فرد«  یک  بنابراین،  است.  ریزتر 
که  نیست  واحدی  لزومًا  تعریفی،  هر 
دهیم. نسبت  آن  به  را  سازگاری   باید 

سطوح  به  سازگاری  دادن  نسبت  باب  در 
مختلف، راه های مختلفی پیشنهاد شده 
که به دو نمونه از آن ها اشاره می کنم. یک 
که در نظر بگیریم سازگاری،  راه، این است 
سطوح  به  قدیمی،  و  بنیادین  سطوح  از 
باالتر و جدید تر منتقل می شود. به این معنا 
خصیصه ی  عنوان  به  ابتدا  سازگاری  که 
ژن ها )سطح بنیادین( مطرح می شود، اما 
-برای مثال- با تکامل جانداران پرسلولی، 
پرسلولی  فرد  برای  را  سازگاری  می توان 
تعریف کرد )به عنوان یک »فرد« قراردادی(. 
درست  توصیفی  چنین  من  عقیده ی  به 
که صفت مورد  می نماید، اما تنها تا جایی 
باشد  ژن هایی  بیان  حاصل  دقیقًا  بررسی 
که  هنگامی  دارند.  مشترکی  منفعت  که 
بیابیم،  را  نتوانیم چنین منفعت مشترکی 
نمی توانیم سازگاری را برای سطحی باالتر 

اگر بپذیریم 
یک “فرد” 
در حقیقت 

سازه ای 
تکامل یافته  

است که در آن 
سطوح مختلف 
و هرم مانندی 
وجود دارند، 

دیگر بحث 
بر سر این که 
کدام سطح را 
به عنوان یک 

“فرد” -به طور 
قراردادی- 

برای 
نشان دادن 

واحد بیشینه 
شدن سازگاری 
در نظر بگیریم، 
جواب ساده ای 

نخواهد 
داشت.

در  سازگاری  و  »فرد«  انتخاب  مسئله ی 
سطوح مختل

در این نوشتار، دو دیدگاه مهم مربوط به 
زیست شناسی تکاملی را در نظر داشته ام 
اشاره  آن ها  خالصه ی  به  ادامه  در  که 
خودخواه  ژن  دیدگاه  نخست،  می شود. 
که ژن ها واحد  که مبتنی بر این باور است 
سود-جویی و انتخابی در تکامل هستند 
و این مسئله به دلیل ویژگی همانندسازی 
آن هاست. به طور خالصه، ژن ها به عنوان 
به  طبیعت  با  که  »همانندساز«  سازه های 
در  فنوتیپ(  طریق  )از  غیرمستقیم  طور 
پیدا  بقا  زمان  طول  در  و  هستند  ارتباط 
با  مستقیمًا  که  سازه هایی  با  می کنند 
طبیعت در ارتباطند و وجودشان محدود 
و موقتی  است )برای مثال، خود ارگانیسم( 
تفاوت دارند. سازه های »خودهمانندساز« 
و  ارگانیسم  همچون  موقتی  سازه های  از 
برای  ماشینی  عنوان  به  گونه  یک  افراد 
تجلی فنوتیپ خود استفاده می کنند. در 
این دیدگاه، ژن ها به دلیل همانندسازی، 
به  از  که  می آیند  حساب  به  واحدی  تنها 
می برند  سود  سازگاری  یک  آمدن  وجود 
زیاد  طبیعت  در  را  خود  نسخه های  و 
ساختار  دیدگاه  بعدی،  دیدگاه  می کنند. 

که شامل دسته بندی  هرمی حیات است 
ژن ها در سلول ها، سلول ها در ارگانیسم ها 
و ارگانیسم ها در جمعیت هاست. اتصال 
که هر  بین این دو دیدگاه این تفکر است 
احتمالی  واحدی  حیاتی،  هرم  این  از  پله 
واحدهایی  داشتِن  خود  در  برای  است 
که با یکدیگر نزاع دارند اما به  همانندساز  
کنار یکدیگر  دلیل منافع تکاملی مشترک، 
نگاه داشته شده اند. شناخت این اتصال، 
دیدگاه  شناختن  رسمیت  به  برای  راهی 
سطوح  سر  بر  داغ  بحث های  در  ژن محور 
طور  به  است.  طبیعی  انتخاب  اثر  اعمال 
بنیادین  واحد  ژن ها  اگرچه  مشخص تر، 
سودجویی هستند، سطوح باالتری )سلول 
که  می شوند  بنا  آن  ها  روی  بر  ارگانیسم(  و 
ژن های  که  هستند  پایدار  هنگامی  تنها 
یا  مشترک  منافع  به  آن ها  درون   گون  گونا
یا  برسند،  سازگاری  لحاظ  به  هم پوشان 
به بیان دیگر، سازگاری آنها تحت شرایط 

مشابه بیشینه  شود.

خود  ارگانیسم  یک  فردیت  نتیجه،  در 
گرفتن واحدهای  کنار هم قرار  حاصل در 
که خودشان مستقل و منفرد  زیادی است 
در نظر گرفته می شوند، اما در کنار یکدیگر، 
»فرد«ی در سطح باالتر تشکیل می دهند. 

کــرد، مطالعــه ی نوشــتاری بــود بــا عنــوان  آن چــه مــرا ترغیــب بــه نوشــتن ایــن یادداشــت 
کــه اخیــرًا و تصادفــًا اتفــاق افتــاد. ایــن نوشــتار بــه قلــم آلــن  ینیســم صــوری«  »پــروژه ی دارو
ــده و  ــر درآم ــه تحری ــفورد ب کس ــگاه آ ــتاد دانش ــهور و اس ــی مش ــناس تکامل یست ش ــن  1ز گراف
ــر  کــه خــود او آغاز گــر آن بــوده اســت، می پــردازد. ایــن پــروژه ب بــه شــرح اهــداف ایــن پــروژه 
ــرای توصیــف  بهینه ســازی  یاضــی در چارچــوب ژنتیــک جمعیــت ب ی یافتــن مدلــی ر رو
یــادی بیــن ژنتیــک جمعیــت و  گم شــده ی ز ســازگاری تکاملــی تمرکــز دارد. حلقه هــای 
گام مهمــی در  گرافــن،  مدل هــای بهینه ســازی ســازگاری تکاملــی وجــود دارنــد و پــروژه ی 
یکــردی  گرافــن در نوشــتارش می نویســد: »رو راســتای یافتــن برخــی از ایــن حلقه هاســت. 
گونــه  کــه هــر فــرد در  ینیســم صــوری اتخــاذ می شــود بــه شــکلی اســت  کــه در پــروژه ی دارو
کــه ممکــن اســت بیشــینه باشــد یــا نباشــد«.  دارای درجــه ای از ســازگاری تکاملــی اســت 
گرافــن از هــر »فــرد«2 ارگانیســمی چندســلولی و  قــراردادی، منظــور  کنیــم به طــور  فــرض 
بســتر  باشــد، در  میــان  تکاملــی در  پــای ســازگاری  وقتــی  باشــد.  یــا حتــی تک ســلولی 
ــه ســمت بیشــینه  شــدن پیــش  کــه ب ــراد، ســازگاری ای  برهم کنش هــای اجتماعــی بیــن اف
کــه ســطوح مختلفــی )ســطح مولکولــی، ســطح  رود، اغلــب ســازگاری پیچیــده ای اســت 
رفتــاری و غیــره( را در بــر می گیــرد. آن چــه در ایــن یادداشــت بــه آن خواهــم پرداخــت، ایــن 
کــه  یــم  کنــد، می توانیــم در نظــر بیاور گــر یــک فــرد ســازگاری خــود را بیشــینه  کــه ا اســت 
کرده انــد.  ژن هــای مشــترک موجــود در خویشــاوندان ایــن فــرد نیــز ســازگاری خــود را بیشــینه 
البتــه ایــن دیــدگاه پذیــرش ضمنــی نظریــه ی ژن خودخــواه را در خــود نهــان دارد؛ هــر چنــد 
کــرده  ــه رد  ــه پذیرفتــه و ن ــه را ن ی ایــن نظری کــه و گرافــن در می یابیــم  ــه ی  ــه مقال ــا رجــوع ب ب

اســت.
Alan Grafen  1

individual  2

اگرچه ژن ها 
واحد بنیادین 

سودجویی 
هستند، سطوح 
باالتری )سلول 
و ارگانیسم( بر 
روی آن ها  بنا 
می شوند که 
تنها هنگامی 

پایدار هستند 
که ژن های 

گوناگون درون  
این سطوح به 
منافع مشترک 

یا هم پوشان به 
لحاظ سازگاری 

برسند.
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مسئله ای  چنین 
موجود  تشکیل  در 

کنار هم  پرسلولی در اثر 
و  تک سلولی ها  گرفتن  قرار 

ایجاد جوامع اجتماعی حقیقی 
پرسلولی  جانداران  از   )eusocial(

نیز دیده می شود.

دارای  شد  گفته  آن چه  داشتن  نظر  در 
در  آن که  نخست  است.  پیامدهایی 
را  »فرد«  انواع  می توان  زیست شناسی 
ارگانیسم  و  سلول ها  ژن ها،  کرد.  تعریف 
از  برخی  باشند.  »فرد«  می توانند  یک  هر 
رفتار  فردگرایانه تر  است  ممکن  فردها  این 
کنند و می توان این  پرسش را که هر تعریفی 
اما  گذاشت؛  بحث  به  دارد  مرز هایی  چه 
که  است  این  دارد  ویژه ای  اهمیت  آن چه 
گر بپذیریم یک »فرد« در حقیقت سازه ای  ا
سطوح  آن  در  که  است  یافته   تکامل 
و هرم مانندی وجود دارند، دیگر  مختلف 
کدام سطح را به عنوان  بحث بر سر اینکه 
نشان  برای  قراردادی-  طور  -به  »فرد«  یک 
دادن واحد بیشینه شدن سازگاری در نظر 

بگیریم، جواب ساده ای نخواهد داشت.

که هیچ فردی )با  پیامد دوم این است 
تکاملی  منفعت  یک  دارای  تعریف(  هر 
که بتوان آن  واحد و در پی آن سازگاری ای 
که  حدی  در  مگر  نیست  کرد،  تعریف  را 
بتوان از حاصل منافع مشترک یا هم پوشان 
ژن های درون آن فرد، یک منفعت تکاملی 
»فرد«  یک  مثال  برای  کرد.  تعریف  واحد 
را در نظر  قراردادی، یک موجود پرسلولی، 
که می خواهیم سازگاری  بگیرید. هنگامی 
به  می توان  کنیم،  تعریف  فرد  این  برای  را 
فرد  این  درونی تر  بخش  چندین  سازگاری 
کروموزوم های  مثاًل ژن های اتوزوم، ژن های 
اشاره  اندامک هایش  ژن های  و  جنسی 
کرد. حتی با اینکه در همه ی این مثال ها 
پای ژن مطرح است، سازگاری ایجاد شده 
توسط این ژن ها همسو نخواهد بود، چرا که 
هر یک از این بخش های درونی، به نحوه ی 
متفاوتی به ارث می رسند. به طور خالصه، 
گون منافع غیرمشترک  گونا این بخش های 
یا ناهم پوشانی به لحاظ سازگاری تکاملی 
دارند. بنابراین، مجددًا به این جا می رسیم 
»فرد«ِ  عنوان  به  سطحی  انتخاب  که 

قراردادی، پاسخ ساده ای ندارد.

سازگاری  که  است  این  نهایی  پیامد 
تعریف  سطح  یک  در  تنها  لزومًا  نباید 
مجموعه ای  است  ممکن  فرد  یک  شود. 

ژن های خودخواه، هرم حیات و 
)Formal Darwinism(پروژه ی داروینیسم صوری
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ݠبیوفمینیست

بیومفینیست، به تالش هایی اشاره دارد که هدف آن ها نشان دادن یب توجهی به زنان 
یژه در موضوعات پزشکی است. بیومفنیست قصد دارد تا به این  یسیت به و در حتقیقات ز
اد کند.  یسیت برای زنان ایج یب توجهی ها خامته دهد و جایگاهی معادل افراد نر در حتقیقات ز
اما این یب توجهی ها چه مواردی را شامل می شوند؟ چرا باید در حتقیقات بین افراد نر و ماده 
 در 

ً
تفاوت قائل شومی؟ آیا این تفاوت قائل شدن به صرفه است؟ و مهم تر از مهه آیا واقعا

حتقیقات به افراد ماده یب توجهی می شود یا بیومفنیست نگاهی مبالغه آمیز به حتقیقات دارد؟ 
در طی چند صفحه ی آینده به پاسخ این سؤاالت خواهمی پرداخت.

شــاید بــد نباشــد بــرای شــروع یادداشــیت ازCharoline Chen  ،روزنامه نــگار بلومبــرگ، را 
کنــمی. مطالعــه 

پرونده
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پرونده

چرا بیوفمینیست مهم است؟
تیعیــض جنســی در تحقیقــات علوم پایــه و علوم 

جراحی
مقدمه

امــروزه اهمیــت متفــاوت بــودن جنس هــا ازنظــر 
ســالمتی  و اثــرات روش هــای درمانــی بــر روی آن هــا 
ئــم  گرفته اســت. عال مــورد توجــه دانشــمندان قــرار 
بیمــاری در زنــان و مــردان بــه شــکل های متفاوتــی 
خــود را نشــان می دهــد و بیمــاری اثــرات متفاوتــی 
نحــوه ی  مهم تــر  همــه  از  و  می گــذارد  آن هــا  روی 
پاســخ گویی بــدن بیمــار بــه درمــان نیــز متفــاوت 
مســیرهای  دارای  زنــان  و  مردهــا  کــه  چرا اســت؛ 
از داروهــا  اســتفاده  بــرای  متابولیســمی متفاوتــی 
مصرفــی  دز  امــروز  بــه  تــا  بااین وجــود  هســتند. 
تمامــی داروهــا به جــز زولپیــدم   )نوعــی دارو بــرای 
بــه یــک  بــرای هــر دو جنــس  درمــان بی خوابــی( 
داروهایــی  بــرای  حتــی  می شــود  تجویــز  میــزان 
بــا    Chemotherapeutics و    Anesthetics مثــل 
کــه  یــاد ونقــش حیاتــی و موثــری  وجــود اهمیــت ز
در درمــان بیمــاری بــازی می کننــد نیــز ایــن رونــد 

.)1 می شــود(  مشــاهده 
متعــددی  عوامــل  بی توجهی هــا  ایــن  دلیــل 
بــه دلیــل عــدم  اســت ولــی بخــش عمــده ی آن 
آزمایش هــای  در  مــردان  و  زنــان  برابــر  اســتفاده ی 
کلینیکــی می باشــد. به منظــور افزایــش اســتفاده 
از افــراد مــاده در تحقیقــات و آزمایش هــا، قانونــی 
مبنــی بــر الــزام مشــمولیت افــراد مــاده در تحقیقات 
شــد  تصویــب  جهانــی   ســالمت  انســتیتوی 
مــاده در  افــراد  نقــش  بااین وجــود همچنــان  ولــی 
کمرنــگ اســت و حتــی در  کلینیکــی  تحقیقــات 
ــا  ــمول آن ه ــاده مش ــراد م ــه اف ک ــی  ــدود تحقیقات مع
گــزارش نتایــج  بــا تفکیــک  هســتند، مشــکل عــدم 
جنســیتی وجــود دارد. درنتیجــه ی ایــن مشــکالت 
چــه  دارو  هــر  کــه  موضــوع  ایــن  بررســی  امــکان 
اثــرات متفاوتــی روی دو جنــس می گــذارد، امــکان 

.)2( نــدارد)1( 
تفــاوت  اهمیــت  بــه  اخیــرا  این کــه  باوجــود 
جنســیت در تحقیقــات کلینیکــی توجــه می شــود 
کــه بــه  ولــی در تحقیقــات علــوم پایــه و جراحــی 
ــد، اهمیــت  ــوران می پردازن بررســی ســلول ها و جان
ایــن موضــوع مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد. متأســفانه 
شــاخه ها  ایــن  در  آزمایش هــا  و  تحقیقــات  کثــر  ا
احتمــااًل  کــه  انجــام می شــود  نــر  روی جنــس  بــر 
کار بــا افــراد  علــت آن شــامل مــواردی چــون راحتــی 
نــر، هزینه بــر بــودن  آزمایــش بــر روی ماده هــا و یــا 
بی اهمیــت شــماردن تفــاوت بیــن جنس هاســت. 
ولــی از آن جــا کــه تحقیقــات علــوم پایــه و جراحــی، 
ایــن  می ســازد،  را  کلینیکــی  تحقیقــات  پایــه ی 
ــل چشم پوشــی اســت. از تمــام  بی توجهــی غیرقاب
انجــام  بــودن  هزینه بــر  دلیــل  بــه  گذشــته  این هــا 
تحقیقــات کلینیکــی بــر روی هــر دو جنــس، توجــه 
کــردن بــه آن در تحقیقــات علــوم پایــه و جراحــی  
کاهــش هزینــه را بــه دنبــال داشــته  می توانــد نوعــی 

باشــد.
کــه در آن هــا تعصــب  از شــاخه های پراهمیتــی 

ــاینس،  ــه  نوروس ــوان ب ــود می ت ــده می ش ــی دی جنس
و  هورمون هــا(  بررســی  اندوکراینولوژی)علــم 
کــرد)3(. هــدف  بیماری هــای قلبــی عروقــی اشــاره 
تفــاوت  اهمیــت  میــزان  بررســی  مقالــه  ایــن  از 
ــر  ــی ب ــه و جراح ــوم پای ــات عل ــیتی در تحقیق جنس
ــر و  ــالت معتب ــده در مج ــاالت چاپ ش ــاس مق اس

مرتبــط بــا علــوم جراحــی می باشــد.
روش ها

تمامــی  اســتفاده:  مــورد  داده هــای  منابــع 
 Annual of مجــالت  در  شــده  چــاپ  مقــاالت 
 Surgery، American Journal of Surgery،
 JAMA Surgery، Journal of Surgical Research
یکــم  و  ســی  تــا   2011 ژانویــه ی  اول  از   Surgery و

گرفته انــد. قــرار  بررســی  مــورد   2012 دســامبر 
مربــوط  اطالعــات  بررســی:  مــورد  متغیرهــای 
بــه 1- نــوع بررســی )انســانی، جانــوری، ســلولی، 
نــام اولیــن نویســنده 3-عنــوان  نامشــخص( 2- 
تــک   -5 مؤسســات  بــه  وابســتگی   -4 مقالــه 
یــا  بین المللــی   -6 بــودن  محــوری  چنــد  یــا 
مــورد   -7 بــودن  آمریــکا(  داخلی)ایاالت متحــده 
بیمــاری  یــک  نگرفتــن  یــا  گرفتــن  قــرار  بررســی 

وابســته بــه جنــس 8- تعــداد جانــوران مــورد بررســی 
صــورت  )در  جانــوران  جنســیت  گرفتــه 9-  قــرار 
ــودن( 10- جنســیت ســلول های مــورد  مشــخص ب
ــار  ــودن( 11- انتش ــخص ب ــورت مش ــی )در ص بررس
یــا بــدون  بــر اســاس تفکیــک جنســیت  داده هــا 
موردنظــر  مقــاالت  از  جنســیت،  گرفتــن  نظــر  در 

گرفتنــد. قــرار  آمــاری  بررســی  مــورد  و  اســتخراج 
زمــان:  طــول  در  جنســیتی  تفاوت هــای 
در  جنســیتی  تعــادل  عــدم  یابــی  ارز به منظــور 
مقــاالت در طــی زمــان، تمامــی مقــاالت مربــوط بــه 
 Journal of Syrgical کــه در گذشــته  ســه دهــه ی 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــیده اند م ــاپ رس ــه چ Research ب

گرفتنــد.
ــوع  ــه ن ــا توجــه ب ــع داده هــا ب ی بررســی آمــاری: توز
بررســی )فقــط ســلول، فقــط جانــور، هــردو(، محــل 
بین المللــی(،  مقابــل  در  )داخلــی  مؤسســات 
بررســی جنســیت )فقــط نــر، فقــط مــاده، هــردو( 
طراحــی  در  جنســی  تفاوت هــای  بــه  توجــه  و 
بــا تعــداد و درصــد  نتایــج،  آزمایش هــا و بررســی 

شــدند. گــزارش 

نحوه ی پاسخ گویی بدن بیمار به درمان در جنس ها 
متفاوت است چراکه مردها و زنان دارای مسیرهای 

متابولیسمی متفاوتی برای استفاده از داروها هستند

عکس 3: مقایسه ی غلظت زولپیدم در 
پالسمای افراد نر و ماده

کـه تحقیقـات پزشـکی  سـالمت زنـان تـا زمانـی 
بـه جنسـیت بی توجهـی می کنند، آسـیب می بیند
در  را  جنسـیتی  تفاوت هـای  دانشـمندان 
تحقیقـات پزشـکی اهمـال می کننـد و درنتیجـه ی 
ی جنـس مذکـر بـه  آن سـالمت زنـان را بـا تمرکـز رو

می اندازنـد. خطـر 
کانـرز1  زنـان  سـالمت  مرکـز  گفتـه ی   طبـق 
تمامـی  در  جنسـیتی  تفاوت هـای  بـه  بی توجهـی 
مطـب  تـا  آزمایشـگاه ها  از  تحقیقاتـی،  مراحـل 
انسـان  ی  رو بـر  تحقیقـات  در  دارد.  وجـود  دکتـر 
قـرار  بررسـی  مـورد  نـر  جنـس  غالبـًا  حیوانـات  یـا  و 
در  مـاده  جنـس  کـه  مـواردی  در  حتـی  می گیـرد، 
تحقیقـات شـرکت داده می شـود، محققـان نتایـج 
حاصـل را بـدون تفـاوت قائـل شـدن بیـن افـراد نـر و 

می کننـد. منتشـر  مـاده 
بـه گفتـه ی Paula Johnson ، مدیـر اجرایی مرکز 
کانـرز »مـا بایـد نحـوه ی اعمـال علـم و تبدیـل آن بـه 
کار  کـه این  تیمـار پزشـکی را تغییـر دهیـم. تـا زمانی 
یم.« انجـام شـود، سـالمت زنـان را بـه خطـر می انداز

گفـت در تحقیقـات بـه جـای  درواقـع می تـوان 
قـرار  بررسـی  مـورد  جنسـی  تفاوت هـای  این کـه 
کـه  کنتـرل می شـوند؛ ایـن در حالـی اسـت  گیرنـد، 
امـکان دارد فرآینـد موثـر در درمـان در افـراد مؤنـث و 
کـه به بررسـی مـواردی از این  مذکـر متفـاوت باشـد. 

یـم: می پرداز تفاوت هـا 
در  زنـان  مثـال  به عنـوان  قلبـی:  بیماری هـای 
مقایسـه بـا مـردان نـرخ مـرگ و میـر بیش تـری را در اثر 
درحالی کـه  می دهنـد.  نشـان  قلبـی  بیماری هـای 
پزشـکی  آزمایش هـای  مشـموالن  از  یک سـوم  تنهـا 
یک سـوم  از  کمتـر  و  می دهنـد  تشـکیل  زنـان  را 
که زنان را  شـامل می شـوند، نتایج خود  آزمایشـاتی 

تفکیـک جنسـیت منتشـر می کننـد. بـا  را 
ایجـاد  قلبـی  مشـکالت  کـه  کت هایـی  پال
می کننـد بیش تـر در مویرگ هـای افـراد مـاده تجمـع 
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  Cardiac ماننـد  روشـی  از  اسـتفاده  و  می کننـد 
کـه در آن Dye بـه داخـل مویرگ هـا   Catarization
مـاده  افـراد  بـرای  می توانـد  می شـود،  شـلیک 

نباشـد. مناسـب 
مـورد  در  کـه شـبهاتی  آن  باوجـود  یـه:  ر سـرطان 
افـراد  ابتـالی  احتمـال  برافزایـش  اسـتروژن  اثـر 
مسـاله  ایـن  بـر  توجیهـی  کـه  دارد،  وجـود  مـاده، 
مردهـا  بـه  نسـبت  سـیگاری  غیـر  زنـان  کـه  اسـت 
یـه مبتـال می شـوند،  ر بـه سـرطان  برابـر بیش تـر  سـه 
تحقیقـات در حـال انجـام در ایـن حیطـه معمـواًل 
کتورهـای مخصـوص هـر جنـس را مـورد بررسـی  فا

نمی دهـد. قـرار 

افسـردگی: احتمـال رنـج بـردن زنان از افسـردگی 
ولـی  می باشـد  مردهـا  از  بیش تـر  درصـد   70 نیـز 
در  انجام شـده  وتحقیقـات  مطالعـات  حجـم 
ارتبـاط بـا بیماری هـای مغـزی در افـراد نـر 5.5 برابـر 

اسـت.  مـاده  افـراد 
مانـع  کـه  تی  مشـکال از  یکـی  می شـود  گفتـه 
افزایـش  می شـود  مـاده  افـراد  ی  رو بـر  تحقیقـات 
صـورت  در  کـه  چرا اسـت؛  تحقیقـات  هزینـه ی 
اسـت  نیـاز  مـاده  افـراد  ی  رو بـر  آزمایش هـا  انجـام 
یابـد  افزایـش  آزمایـش  مـورد  نمونه هـای  تعـداد  تـا 
یـاد  ز تحقیقـات  هزینـه ی  آن  درنتیجـه ی  کـه 

می شـود. پائـوال جانسـن در جوابـی اذعـان داشـت 
فرصت هایـی  از  بسـیاری  حتـی  »محققـان  کـه 
دسـت  از  را  نمی دهـد  افزایـش  را  هزینه هـا  کـه 
مشـمول  مـاده  افـراد  کـه  تحقیقاتـی  در  می دهنـد. 
بـا  متناسـب  نتایـج  بیـان  هسـتند،  آزمایش هـا 
جنسـیت بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، درحالی کـه 
کـه درواقـع می تـوان گفـت  معمـواًل انجـام نمی شـود 
هزینـه ی  بـا  متناسـب  ارزشـی  تحقیقـات  ایـن  در 

نمی کنیـم.« یافـت  در را  مصرف شـده 
و  جنسـی  تفاوت هـای  بـه  توجـه  درمجمـوع 
واردکـردن افـراد مـاده در تحقیقـات امـری مهم برای 
به دسـت آوردن اطالعـات در مـورد سـالمتی زنـان 
و فراتـر از آن، ارائـه ی خدمـات درمانـی مناسـب بـه 
آن هـا می باشـد و توجیهـی بـرای بی توجهـی بـه ایـن 

مسـائل وجـود نـدارد.

احتمال رنج بردن زنان از 
افسردگی نیز 70 درصد 

بیش تر از مردها می باشد.

Biofeminist

Caroline Chen :2 عکس 

بیوفمینیست
گلبابایی علی 

کارشناسی علوم سلولی، دانشگاه تهران دانشجوی 
ali.golbabaie@ut.ac.ir

نادیا قرایی
کارشناسی علوم میکروبی، دانشگاه تهران دانشجوی 

Nadia.Gharaee@ut.ac.ir



صی
ص

دنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا|مجله علمی-تخ
ت شناسی دانشگاه تهران | شماره دهم | پائیز 1393

ی زیس
 انجمن علمی-دانشجوی

27 26

صی
ص

دنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا|مجله علمی-تخ
ت شناسی دانشگاه تهران | شماره دهم | پائیز 1393

ی زیس
 انجمن علمی-دانشجوی

27 26

پرونده

بااین وجـود  اسـت.  مـاده  و  نـر  افـراد  ی  رو متفـاوت 
تفاوت هـای  بـه  تحقیقـات   %25 از  کمتـر  در  تنهـا 

می شـود)3(. توجـه  جنسـیتی 

امـا علـت مطالعه نشـدن زنان و مـردان به میزان 
سـؤال  ایـن  جـواب  یـم  امیدوار چیسـت؟  یکسـان 
جنسـی  تفاوت هـای  شـدن  شـمارده  بی اهمیـت 
ایـن سـؤال  بـرای   نباشـد.  جواب هـای محتمل تـر 

می تواننـد مـوارد زیـر باشـند:
افـراد  ی  رو بـر  آزمایـش  بیش تـر  پیچیدگـی    .1
پیش بینـی  غیرقابـل  آن  اصلـی  علـت  کـه  مـاده: 
دانسـتن افـراد مـاده بـه خاطـر چرخـه ی تخمدانـی 
آن هـا  از  اسـتفاده  بـرای  مانعـی  کـه  آن هاسـت 
بینـش  ایـن  اسـت.  ایـده آل  مدل هـای  به عنـوان 

 علت مطالعه نشدن زنان 
و مردان به میزان یکسان 

چیست؟

آمـد،  وجـود  بـه  محققـان  بیـن  در   1923 سـال  از 
مـاده  موش هـای  حرکـت  فعالیت هـای  کـه  زمانـی 
نتایجـی  آن هـا  تخمدانـی  چرخـه ی  بـه  توجـه  بـا 
بسـیار متفـاوت را نشـان داد. ایـن در حالـی اسـت 
روزه   4 تخمدانـی  دوره هـای  دارای  جونـدگان  کـه 
آنالیـز  بـه  نیـاز  کـه   بررسـی هایی  بـرای  هسـتند. 
کنتـرل  بـرای  محققـان  دارنـد،  هورمون هـا  میـزان 
را  نمونه هـا  واژن  خروجـی  روزانـه  بایـد  آزمایش هـا 

کننـد)4(.  بررسـی 
هـر  بـرای  آزمایـش  طراحـی  بـودن  هزینه بـر    .2
کـردن نمونه هـا باعـث  دو جنـس: طبیعتـًا اضافـه 
نمی تـوان  و  می شـود  تحقیقـات  هزینـه ی  افزایـش 
دو  هـر  تحقیقـات  تمامـی  در  تـا  داشـت  انتظـار 
گیرنـد ولـی انتظـار این کـه  جنـس مـورد بررسـی قـرار 
اولیـه ی   نتایـج  در  تفـاوت  مشـاهده ی  صـورت  در 
آزمایـش بـرای جنس هـای مختلـف، هـر دو جنـس 

اسـت. منطقـی  گیرنـد  قـرار  یابـی  ارز مـورد 
مشـمولیت  میـزان  افزایـش  بـه  نیـاز  درمجمـوع 
کامـاًل احسـاس می شـود  افـراد مـاده در تحقیقـات 
مختلـف  نقـاط  در  نیـز  راسـتا  ایـن  در  البتـه  کـه 
جهـان فعالیت هایـی انجام شـده ولـی بـا توجـه بـه 
نتایـج مربـوط بـه این بررسـی آماری می تـوان نتیجه 
ادامـه ی  و  نیسـتند  کافـی  فعالیت هـا  ایـن  گرفـت 
ایـن نحـوه ی تحقیقـات، سـالمت افـراد مـاده را بـه 

می انـدازد. خطـر 

بحث و بررسی
تبعیـض  کـه  دیـد  می تـوان  نتایـج  بـه  توجـه  بـا 
بـه  جراحـی  و  پایـه  علـوم  تحقیقـات  در  جنسـی 
ایـن موضـوع نه تنهـا  کـه  یـادی وجـود دارد  ز مقـدار 
بـه  توجـه  بـا  بلکـه  ارائه شـده  مقـاالت  بیـن  در 
نیـز  بررسی شـده  آزمایشـگاهی  جانـوران  تعـداد 
نه تنهـا درگـذر  تبعیـض  ایـن  اسـت.  قابل مشـاهده 
کـم نشـده بلکـه افزایـش نیـز داشـته و نسـبت  زمـان 
جانـوران نـر مـورد آزمایـش در سـه دهـه ی اخیـر رشـد 
بـه  کـه ایـن نشـانی از بی توجهـی محققـان  داشـته 
تفاوت هـای جنسـیتی اسـت. ایـن درحالـی اسـت 
کـه تفـاوت شـکل ابتـالی افـراد مـاده بـه بیماری ها، 
درمـان  نـوع  درمجمـوع  و  دارو  متابولیسـم  نحـوه ی 
آن هـا اثبات شده اسـت. به عنوان مثـال می توان به 
یه، افسـردگی،  بیماری هـای قلبی عروقی سـرطان ر
کـرد. در  چاقـی، اختـالل در تیروئیـد و آلزایمـر اشـاره 
داروهـای  از  اسـتفاده  عروقـی  قلبـی  بیماری هـای 
باعـث  آنژیوتانسـین1  مبـدل  آنزیـم  مهارکننـده ی 
ایجـاد عـوارض جانبـی بیش تـری در زنـان نسـبت 
یتمـی2  آر ضـد  داروهـای  یـا  و  می شـود  مـردان  بـه 
   proarrhythmic3 ایجـاد  باعـث  زنـان  در  بیش تـر 
اثـرات  آسـپرین دارای  از  اسـتفاده  می شـود. حتـی 

 Angiotensin-converting enzyme  1

inhibitor
Antiarhythmic  2

یتمی ناشی از مصرف دارو 3  آر

که A( جنسیت جانوران مورد آزمایش را ارائه دادند B( جنسیت سلول های مورد آزمایش را ارائه دادند C( جنس نر، ماده یا هردو را در جانوران  عکس 5: مقایسه ی تعداد مقاالتی 
کردند. کردند D( جنس نر، ماده یا نر را در سلول ها بررسی  بررسی 

نتایج
 Biomedical تبعیــض جنســیتی در تحقیقــات
surgery وجــود دارد: درمجمــوع 2347 مجلــه مــورد 
ــوط  کــه 618 مــورد )26%( مرب گرفتنــد  ــرار  بررســی ق
در  می شــدند.  جانــوری  و  ســلولی  تحقیقــات  بــه 
بیــن آن هــا 199 مــورد )32%( جنســیت جانــور و یــا 
ســلول را مشــخص نکــرده بودنــد و در بیــن باقــی 
بــود  کــه جنســیت در آن هــا مشــخص  مــورد   419
مــورد  نرهــا، 71  ی  رو بــر  فقــط  مــورد )%80(   333
ی ماده هــا و 13 مــورد )3%( بــر  )17%( فقــط بــر رو

کرده بودنــد. ی هــر دو جنــس مطالعــه  رو
جانــوران  کل  تعــداد  در  بزرگ تــری  تبعیــض 
بررسی شــده وجــود دارد: درمجمــوع  مــاده ی  و  نــر 
16,152 )84%( جانــور نــر، در مقابــل تنهــا 3,173 

قرارگرفته انــد. بررســی  مــورد  مــاده  جانــور   )%16(
تحقیقــات  بیــن  موجــود  تفاوت هــای 
بین المللــی:  و  آمریــکا(  داخلی)ایاالت متحــده 
و  بــه تحقیقــات ســلولی  مربــوط  از 618 مقالــه ی 
جانــوری،  274 مــورد )44%( داخلــی و 344 مــورد 

ــد. در ایــن میــان مقــاالت  )56%( بین المللــی بودن
بین المللــی)47%( در مقایســه بــا مقــاالت داخلــی 
ــور  ــه تعییــن جنســیت جان ــر نســبت ب )20%( بیش ت
مقاالتــی  بیــن  در  بودنــد.  داده  نشــان  بی توجهــی 
کــرده بودنــد، مقــاالت  کــه جنســیت را مشــخص 
تمرکــز  بین المللــی  مقــاالت  بــه  نســبت  داخلــی 
ــتند. در  ــا داش ی نر ه ــر رو ــه ب ــرای مطالع ــری ب بیش ت
مقــاالت  داخلــی 230 مــورد )85%( فقــط نرهــا، 36 
مــورد )13%( فقــط ماده هــا و 6 مــورد )2%( هــر دو 
جنــس را مــورد بررســی قــرار داده بودنــد درحالی کــه 
فقــط   )%71( مــورد   103 بین المللــی  مقــاالت  در 
مــورد   7 و  ماده هــا  فقــط   )%24( مــورد   35 نرهــا، 

کــرده بودنــد. )5%( هــر دو جنــس را بررســی 
 618 از  جنســی:  تفکیــک  بــه  نتایــج  گــزارش 
دو  هــر  ی  رو بــر  مــورد   13 تنهــا  مربوطــه  مقالــه ی 
کــه در بیــن آن هــا 8 مــورد  کرده بودنــد  کار  جنــس 
داده  قــرار  برابــر  را  اســتفاده  مــورد  تعــداد جانــوران 
بودنــد و فقــط 7 مــورد نتایــج را بــر اســاس جنســیت 

کرده انــد. منتشــر  جانــوران 

مطالعــات  در  حتــی  جنســیتی  تبعیــض 
بیماری هــای شــایع در بیــن افــراد مــاده نیــز وجــود 
بــه  مربــوط  مقالــه   29 مقــاالت،  بیــن  در  دارد: 
بیماری هــای قلبــی عروقــی و 16 مقالــه مرتبــط بــا 
تیروئیــد )کــه مشــکالت مربــوط بــه آن هــا در بیــن 
شــد.  شناســایی  می شــود(  دیــده  بیش تــر  زنــان 
در بیــن ایــن 45 مقالــه، 20 مــورد )44%( جنســیت 
بیــن  در  بودنــد.  نکــرده  مشــخص  را  جانــوران 
مــورد   22 بودنــد،  کــرده  مشــخص  کــه  آن هایــی 
ی  ی افــراد نــر، 2 مــورد )8%( تنهــا رو )88%( تنهــا رو
کار  ی هــر دو جنــس  افــراد مــاده و 1 مــورد )2%( رو

کرده بودنــد.
بدتــر  زمــان  گذشــت  بــا  جنســیتی  تبعیــض 
بــا  کــه  گفــت  بایــد  تعجــب  بــا  اســت:  شــده 
 Journal گذشــته ی  بررســی مقــاالت ســه دهــه ی 
مــورد  نــر  جانــوران  تعــداد   of Surgical Research
بررســی نســبت بــه قبــل بیش تــر شــده اســت. عــالوه 
کــه در آن فقــط افــراد نــر مــورد  بــر ایــن تعــداد مقاالتــی 
داشته اســت. افزایــش  نیــز  می گیرنــد  قــرا  بررســی 

از 618 مقاله ی مربوطه 
تنها 13 مورد بر روی هر دو 

جنس کار کرده بودند!

عکس 4: تقسیم مقاالت مورد بررسی
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پرونده

و  شده  انجام  راستا  این  در  که  است  تالش هایی 
می شود)9()14(.

از  شاخه  این  فیلسوفان  اصلی  اهداف  اما 
چنین  وجودی  ریشه های  برروی  مطالعه  فلسفه 
تفکری است؛ توضیح و توجیه برخوردهای مقابل 
و  مطالعات  به  فمینیست  محققین  و  زنان  ورود 
تحقیقات، چگونگی اثرگذاری ارزش های جنسیتی 
در این دگرگونی ها، ترویج نظریاتی که تساوی گرایی 
این  در  نهایت تالش  در  و  کنند  دنبال  را  جنسیتی 
و  شناخت  یک  عنوان  به  را  ترقی  این  که  راستا 
کنند و نه یک حرکت  یک دید قابل استناد معرفی 

اجتماعی ساده)9(.

برای بررسی این موضوع الزم است در ابتدا با 
دو مفهوم آشنا شویم :

تعامل اطالعاتی
از اصول و اطالعات  هر شخص مجموعه ای 
اما  دارد،  ذهن  در  زمینه ای  هر  با  ارتباط  در  را 
اطالعات  این  کسب  راه  و  می داند  که  آن چه 
بازتاب کننده ی موقعیت و دیدگاه فرد در زمینه ی 
اطرافمان  دنیای  ما  همه ی  است.  بررسی  مورد 
توجه  با  اما  با بدن وحواس خود درک می کنیم  را 
اطالعات  موقعیتی،  و  فیزیکی  تفاوت های  به 
برداشت شده توسط هر فرد نسبت به اطرافیانش 
بر  نیز  دیگری  عوامل  بود.  خواهد  متفاوت  بسیار 
به عنوان  تاثیر می گذارند  دریافتی  این اطالعات 
مثال احساسات، انگیزه ها، عالیق و مهارت های 
کمیت اطالعات  کیفیت و  شخص می توانند بر 

برداشت شده، موثر باشند.
کتوری  از طرف دیگر موقعیت اجتماعی نیز فا
عوامل  این  بیش تر  مطالعه  ی  بود.  خواهد  موثر 
دنبال  اجتماعی  اپیستمولوژی  در  می تواند 

شود)12(.
جنسیت، وجهی از موقعیت اجتماعی

در حال حاضر بیش تر نظریات مدرن در تبیین 
 Gender و   Sex مفهوم مورد بررسی بین دو واژه ی

که این خود پیشرفتی بزرگ  تفاوت قائل می شوند 
 Sex شد،  داده  توضیح  که  طور  همان   است. 
اختالفات   Gender و  فیزیولوژیکی  اختالفات 
اجتماعی و روان شناختی را مد نظر قرار می دهند. 
اجتماعی  تفاوت های  وجود  جوامع  از  خیلی  در 
افراد  اجتماعی  موقعیت های  جنسیت  دو  بین 
متفاوت،  نقش های  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را 
اجتماع،  و  فرهنگ  در  مرسوم  هنجارهای 
که  دایره های قانونی جدا همه از عواملی هستند 
هرچه بیش تر به تفکرهای ناصحیح موجود دامن 

می زنند)9()12(. 
پرداخته  آن  به  باید  که  دیگری  مساله ی 
خاص  ویژگی های  گرفتن  نظر  در  ثابت  شود، 
این  بر  بنا  است.  وزنان  مردان  در  روان شناختی 
زنانگی6  دارای  و  کلمه ی مردانگی5   مفهوم دو 
تعاریف کامال روشن و غیرقابل تغییری هستند که 
می توانند قابل استناد باشند. خیلی از تئوری های 
موجود نیز با تکیه بر این نوع بینش بیان شده اند. 
بنا به عقیده ی فیلسوفان مخالف، انسان ها با هر 
که  جنسیتی خیلی انعطاف پذیرتر از این هستند 
تنها با دو واژه دسته بندی و تفکیک شوند. در نظر 
نگرفتن جنبه های متفاوت هر جنسیت از جمله 
که فیلسوفان همواره مورد انتقاد  اشکاالتی است 

قرار داده اند)9(.
در  شده  داده  شرح  مفاهیم  آوردن  هم  کنار  با 
جنسیت  و  اطالعاتی  تعامل  نحوه ی  با  ارتباط 
فرد  هر  آن چه  که  برسیم  نتیجه  این  به  می توانیم 
می داند یا تصور می کند که بر آن علم دارد، می تواند 
با نوع جنسیت خود شخص و اطرافیانش تحت 
گیرد و این دامنه ی متفاوت از تفکرات  تأثیر قرار 
کند و هرچه این عقاید قدیمی تر باشد،  را ایجاد 

به چالش کشیدن آن ها دشوارتر خواهد بود)12(.
بیش تر  در  فمینیسم  ی  مداخله  تاریخچه ی 
موضوعات از یک الگوی مشترک پیروی می کند. 
برای  انتقادی  صورت  به  فمینیستی  تحقیقات 
شروع  موجود  فرضیات  و  قوانین  اصول،  بررسی 

Masculinity   5

Feminity   6

فمنیست ها  سوی  از  همواره  استدالل  این  کند". 
مورد حمله قرار گرفته است. به طور مشابه نظریات 
تکاملی نیز به نحو اشتباهی برای توجیه این فشارها 
به  می توان  دیگر  مثال های  از  می شوند.  استفاده 
دانشگاه  سابق  رییس   Lawrence Summers
که  بود  افرادی  ازجمله  وی  کرد.  اشاره  هاروارد 
بهره   متفاوت  توزیع  پیرامون  زیستی  استدالالت 
آن  از  و  باور داشت  و مردان  زنان  بین  را در  هوشی 
برای توجیه غیبت زنان در موقعیت های اجتماعی 

مهم استفاده می برد)11( )10(.
سیاسی  قدرت  که  باورند  این  بر  فمنیست ها 
اشتباه  فرضیات  از  برخواسته  عقایدی  چنین 
ارتباط  به عبارت دیگر، تصور  یا  جبرگرایانه است 
و  روانشناختی  ویژگی های  با  زنان  طبیعت  نزدیک 
بر  کلی  عقیده ی  آن ها.  اجتماعی  موقعیت  حتی 
مخالف  فرد  زیست  و  طبیعت  که  است  مبنا  این 
فرهنگ و شخصیت، ثابت و تغییر ناپذیر هستند، 
در نتیجه دخیل کردن چنین مسائلی به منظور اثبات 
درستی استدالل ها، نظریات محکم  تری را به وجود 

می آورد)12(.
کرد،  اشاره  آن  به  باید  که  دیگری  مساله ی 
ارتباط  در  دقیق  و  علمی  تحقیقات  وجود  عدم 
فقدان  وجود  با  است.  شده  عنوان  مباحث  با 
مطالعات این موضوعات به نحوی در توجیه این 
استدالل ها استفاده می شوند که گویا اصولی ابطال 
وجود  هنوز  که   است  درحالی  این  هستند.  ناپذیر 
دغدغه های  مهم ترین  از  متعادل  آماری  جامعه ی 

زیست شناسان فمنیستی به حساب می آید.
گروه دیگری از محققین راه حل را در بررسی این 
موضوع از دیدگاه فلسفی می  دانند. اپیستمولوژی 
که از  یکی از دو شاخه ی اصلی علم فلسفه است 
آن تحت عنوان شناخت شناسی هم یاد می شود. در 
این جا شناخت به معنای علم یافتن به پدیده های 
محسوس است. اپیستمولوژی از خاستگاه شالوده 
 Anne و Ruth Bleier .و اعتبار علم بحث می کند
که  Fausto Sterling در مطالعه ای نشان دادند 
و مطالعات  نظریات  در  پایه های جنسیتی موجود 
علم زیست شناسی ریشه های شناختی و تاریخی 
دارند. این مساله سواالت بیش تری را در ارتباط با 
که مطرح  نقش ارزش های جنسیتی ایجاد می کند 
حوصله ی  از  خارج  پیرامونشان  بحث  و  کردن 

مطلب حاضر است)12()13(.
فمینیستی  اپیستمولوژی  واضح تر  طور  به  اما  و 
بر  جنسیتی  نبایدهای  و  بایدها  تاثیر  مطالعه ی  به 
که  را  موضوعاتی  شاخه  این  می پردازد.  مفاهیم 
تفکرهای جنسیتی را دربر دارند، شناسایی می کند 
گروه  که به طور یکسان بین دو  با دیگر مباحثی  و 
جنسیتی دنبال می شود، مقایسه می کند تا خالها و 
اشکاالت وجود چنین تفکری را به صورت هدفمند 
متفاوت  سطوح  در  بسیاری  شواهد  کند.  پیدا 
اجتماعی و سیاسی  وجود دارند که تضعیف و کنار 
نشان  علمی  زمینه های  از  را  ماده  جنس  گذاشتن 
در  زنان  شرکت  و  حضور  از  ممانعت  می دهند. 
مسیرهای تحقیقانی، ارائه ی نظریات و تئوری هایی 
پیرامون تضعیف این جنس و در نظر نگرفنن جنس 
جمله  از  مطالعات،  آماری  جامعه های  در  ماده 

عکس Janet Hyde :7 )بنیان گذار مرکز مطالعاتی- تحقیقاتی 
زنان(

آن چه هر فرد می داند یا 
تصور می کند که بر آن 
علم دارد، می تواند با 

نوع جنسیت خود شخص 
و اطرافیانش تحت تأثیر 

قرار گیرد و دامنه ا ی 
متفاوت از تفکرات را 

ایجاد کند.

دو کلمه ی Sex و Gender معانی متفاوتی را در 
نظریات فمینیستی دارا هستند

طبق  کرد.  اشاره   )1983  Longino and Doell(
نر  افراد  در   Y کروموزوم  در  ژنی  وجود  مدل،  این 
با  بیضه ها  این  و  می شود  بیضه ها  ایجاد  باعث 
ی رشد ساختار مغز افراد نر  تولید هورمون ها بر رو
ی ساختار مغز  تأثیرات رو تأثیر می گذارند و این 
افراد نر، باعث بروز رفتارهای جنس نر می شود. 
کروموزوم Y در افراد ماده  در مقابل آن عدم وجود 
باعث  بیضه ها  آمدن  وجود  به  عدم  درنتیجه  و 
ماده  افراد  در  مذکور  هورمون های  تا  می شود 
ماده  افراد  مغز  ی  رو بر  تأثیرشان  عدم  و  نباشند 
باعث شود تا رفتارهای جنس ماده را از خود بروز 

دهند)7()2(.
این  مقابل  در   )1986,97(Birke پاسخ 
قوی  مدلی  مدل،  این  است.  تامل  فابل  دیدگاه 
که در این ساختار تقلیلی  به حساب می آید؛ چرا
آناتومیکی  تفاوت های  ژن ها  است.  گرفته  قرار 
تفاوت های هورمونی  باعث  که  ایجاد می کنند، 
شده، که باعث تفاوت در ساختار مغزی می شود 
و درنتیجه ی آن رفتارها شکل می گیرند. او پاسخ 
رفتارها  و  هورمون ها  بین  ارتباط  که  می دهد 
بسیار پیچیده تر از این مدل ساده و تقلیل گرایانه 
که طبق  است. او مدل تعاملی3 را ارائه می کند 
کتورها مانند تعامالت بین مادر  آن بسیاری از فا
نیز  محیطی  و  یکی  فیزیولوژ تعامالت  جنین،  و 

گرفته می شوند)8(. همانند ژن ها در نظر 
جمع گرایی4:

چندین  برآیند  ی  رو بر  تمرکز  به  جمع گرایی 
کنار هم  آن ها در  نهایی  تأثیر  و  کتور مختلف  فا
یکرد  رو این  با  بیوفمینیست ها  می شود.  گفته 
نظریه  این  طبق  که  چرا هستند  موافق  شدیدًا 
کثر( عوامل را باهم مورد  می توان تأثیر تمامی )یا ا
تی مانند تقلیل مواجه  بررسی قرارداد و با مشکال

نشد.
Gender و  Sex تفاوت

پایان  برای  فمینیسم تحت عنوان حرکتی  از 
جامعه  در  زنان،  بر  موجود  فشار های  به  دادن 
جنس  یا  زن  از  متفاوتی  تعابیر  اما  می شود.  یاد 
برای  راه های ممکن  از  ارائه می گردد. یکی  ماده 
و   Sex کلمه ی  دو  تفکیک  واژه،  این  تعریف 
از  که  کرد  مشخص  باید  سپس  است.   Gender
و  استدالل ها  در  واژه  تعریف  برای  تعبیر  کدام 

دیدگاه ها استفاده می شود.
متفاوتی  معانی   Gender و   Sex کلمه ی  دو 
گر  ا هستند.  دارا  فمینیستی  نظریات  در  را 
شرح  را  تفاوت  این  یستی  ز دیدگاه  از  بخواهیم 

interactionism  3

Pluralism  4

را  ماده  و  نر  اول  واژه ی  بگوییم  باید  دهیم، 
خصوصیات  مثل  یستی  ز ویژگی های  براساس 
یک و آناتومیک موجود تفکیک می کند  فیزیولوژ
یخ  تار طول  در  اما  و...  هورمون ها  ژنتیک،  مثل 
اتخاذ  را  متفاوتی  دید  فمینیست ها  از  خیلی 
شد   Gender واژه ی  تعریف  به  منجر  که  کردند 
مثل  اجتماعی   کتور های  فا  Sex برخالف  که 
نقش در اجتماع، موقعیت و هویت را معیار قرار 

می دهد)9(.
هدف اصلی از این جداسازی، اثبات غلط 
توجیه  برای  که  است  استدالالتی  پایه ی  بودن 
ماده  جنس  وضعیت  بر  کم  حا جبری  عقاید 
این  از  یکی  می شود.  مطرح  کنون  تا دیرباز  از 
و   Geddes توسط   1889 سال  در  که  دیدگاه ها 
Thompson ارائه شد، بیان می دارد؛ جنس ماده 
به صورت بنیادین مصرف کننده ی انرژی بوده و 
منفعل  نظر  این  از  داشت.  نخواهد  انرژی  مازاد 
داشته  انرژی  مازاد  نر  جنس  اما  است،  ثابت  و 
انرژی  دارای  و  فعال  لذا   ، داده  بسط  را  آن  که 
و  سیاسی  مواد  سایر  در  دلیل  همین  به   . است 
مشاهده  که  همان طور  دارد.  حضور  اجتماعی 
شد، این اظهارات پیرامون وضعیت متابولیکی 
بین  رفتاری  تفاوت های  توضیح  برای  نه تنها 
توجیه  برای  بلکه  استفاده شده  جنس  دو 
هم  سیاسی  و  اجتماعی  سازمان بندی های 
چنین  نمونه ی  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد 

کم نیست)9()10(. نظریاتی 
چنین  ماده،  جنس  تعریف  دقیق  تبیین 
تلفیق  که  چرا می برد؛  سؤال  زیر  را  دیدگاه هایی 
اشتباه  نظریات  ارائه ی  در  واژه   دو  این  معنای 
بوده و منجر به ایجاد فضایی می شود که شنونده 

یا خواننده را مجبور به پذیرش می کند.
انگیزه ها و محرک های بیوفمینیست

کار و مطالعه بر روی این زمینه از خیلی جهات 
برای  زیادی  انگیزه های  می کند.  پیدا  اهمیت 
مشترکی  اهداف  که  دارند  وجود  مطالعات  این 
استدالل هایی  با  مقابله  مثل  می کنند،  دنبال  را 
می شوند.  ارائه  ماده  جنس  تضعیف  پیرامون  که 
اهمیت  فمنیست ها  برای  زیست شناسی  علم 
برای  چشمگیری دارد؛ چراکه زیست زنان همواره 
استفاده  مورد  قشر  این  بر  موجود  فشارهای  توجیه 

قرار می گیرد.
به عنوان مثال Edward H.clarkes  در قرن 19 
نظریه ی "ذهن های هیوال و بدن های ضعیف" را به 
کرد: " تحصیالت عالیه و مطالعه ی  این شرح ارائه 
افراطی به علت معطوف کردن انرِژی از رحم به مغز 
وارد  فیزیکی  صدمه ی  و  آسیب  زنان  به  می تواند 

فلسفه
از  فمینیستی  یست شناسی  ز فعاالن 
داده شده(  توضیح  مفهوم  دو  هر  )به  جنسیت 
بررسی  برای  تحلیلی  مؤلفه ای  به عنوان 
می کنند.  استفاده  خود  مطالعات  و  تحقیقات 
این بررسی مطالعات ساده را تا مفاهیم بنیادی 
بر می گیرد.  یست شناسی، در  و شالوده ی علم ز
دخیل  با  تا  دارند  قصد  محققین  راستا  این  در 
و سیاست موجود، مطالعات  تفکر  دو  هر  کردن 
از  دور  چندان  که  دهند  انجام  را  متعادل تری 
یست شناسی فمینیستی  ذهن نیست. درواقع ز
و غیر فمینیستی تفاوت چندانی ندارند. اصول 
اولیه در مسیر تحقیقات در هر دو یکسان است 
اما آن چه این دو بخش را از هم متمایز می کند، 

وجود پیش فرض هایی از نوع جنسیتی است.
تعاریف و اصطالحات

فلسفی  مباحث  وارد  که  این  از  قبل 
تا با  دیدگاه های بیوفمینیستی شویم الزم است 

یف و اصطالحات آشنا شویم. برخی از تعار
آیینی شدن1: 

شدن  ثابت  درواقع  شدن  آیینی  از  منظور 
برخی از صفات و یا رفتارها در جامعه می باشد 
توجه  با  صفات  از  برخی  نظریه  این  طبق  که 
سعی  و  هستند  ثابت  موجود  طبیعی  صفات 

برای تغییر آن ها بی فایده است)5(.
در  شدن  آیینی  از  که  استفاده هایی  ازجمله 
آن  با  بیوفمینیست ها  و  می شود  یست شناسی  ز
مبنی  اعتقادی  به  می توان  می کنند  مخالفت 
زن  جایگاه  )مانند  سیاسی  تغییرات  این که  بر 
و در طی  انسان  به طبیعت  توجه  با  در جامعه( 
تغییر  برای  تالش  و  درآمده  شکل  این  به  تکامل 
بیوفمینیست ها  کرد.  اشاره  است،  بی فایده  آن 
که  جوابی  و  می کنند  مخالفت  یکرد  رو این  با 
ژن  بیان  نحوه ی  به  دارند  دیدگاه  این  مقابل  در 
هرقدر  ژن ها  می دانیم  بررسی  طبق  بازمی گردد. 
بسیاری  در  کنند  مشخص  را  فرد  فنوتیپ  هم 
نحوه ی  بر  تأثیر  با  که  است  محیط  این  موارد 
می کند.  کنترل  را  فرد  فنوتیپ  ژن  آن  بیان 
کتور  فا این  از  گرفتن  درنظر  با  بیوفمینیست ها 
که هرقدر هم تا به امروز جایگاه زنان از  معتقدند 
نظر سیاسی خنثی بوده است این به معنی عدم 
توانایی زنان برای فعالیت در این عرصه نبوده و 
تغییر شرایط محیط امروزی می تواند بیان ژن ها 
تا زنان هم درست به میزان  را طوری تغییر دهد 

افراد نر موفق باشند)6(.
تقلیل2:

کتورهای   گرفتن فا منظور از تقلیل عدم درنظر 
در  که  می دانیم  است.  آزمایش  یک  در  دخیل 
مدل  شدن  ساده تر  برای  تحقیقات  از  بسیاری 
برخی  هزینه ها  کردن  کم  همین طور  و  تحقیقی 
گرفته می شوند تا برخی  فرض های ساده در نظر 
کتورهای مشکل زا و یا پرهزینه حذف شوند. از فا
به عنوان مثال می توان به مدل خطی هورمونی 

Determinism  1
Reductionism  2
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پرونده

باردارشدن  ماده  افراد  تکاملی  منفعت  تنها 
آن هاست:

قدرت این فرضیه بافاصله گرفتن جفت گیری 
که در این  و باردارشدن از هم ضعیف تر می شود 
مورد Hrdy  اشاره می کند که دالیل بیش تری برای 
آمیزش وجود دارد تا این که فرد ماده تنها به دنبال 
جمع کردن اسپرم از یک نر برتر باشد. به عنوان مثال 
در شرایط نامساعد محیطی موفقیت تولیدمثلی 
متفاوت  نر  افراد  با  او  آمیزش  با  می تواند  ماده 
که  افزایش یابد. یا در فرضیه ی دیگر بیان می شود 
ازلحاظ  می تواند  ارضی  و  چندگانه  آمیزش های 
فیزیولوژیکی برای ماده مفید باشد. در فرضیه ای 
که افراد ماده با نرهای فرعی  دیگر مطرح می شود 
آمیزش می کنند تا این نر ها اجتماع را ترک نکنند.

دارد  وجود  فرضیه  این  مورد  در  که  مشکلی 
است.  مصرفی  سرمایه ی  تعریف  چگونگی 
اندازه ی  سرمایه  از  منظور  معمواًل  فوق  مدل  در 
از  بزرگ تر  بسیار  ماده  نوع  در  که  گامت هاست 
مصرف شده  انرژی  گر  ا ولی  است  نر  گامت های 
برای تولید اسپرم و مایع منی، انرژی مصرف شده 
انرژی  مقدار  ثانویه،  صفات  ایجاد  برای 
آن ها،  بین  رقابت  در  نر  افراد   توسط  مصرف شده 
انرژی که افراد نر در برخی از گونه ها برای محافظت 
انرژی  از قلمرو خود صرف می کنند و همین طور 
والدینی  مراقبت  برای  گونه ها  برخی  نر های  که 
ارائه می دهند را نیز در نظر بگیریم خواهیم دید که 
که افراد نر در تولیدمثل می پردازند بسیار  هزینه ای 

بیش تر آن چه محققان انتظار دارند می باشد.
تولیدمثلی  موفقیت  برای  بیش تری  واریانس 

نرها نسبت به ماده ها وجود دارد:
از  بسیاری  برای  فرضیه  این  این که  باوجود 
گونه ها صادق است ولی در تمام گونه ها نمی توان 
در  آن  بر  عالوه  کرد.  اثبات  را  موضوعی  چنین 
کمتر  ماده ها  موفقیت  واریانس  موارد  از  بسیاری 
از  از مقدار واقعی و واریانس موفقیت نرها بیشتر 
علت  است.  محاسبه شده  می رود  انتظار  آن چه 
این اشتباهات توجه نکردن به توانایی افراد ماده 
تالش  یک  در  سرمایه گذاری  به  دادن  پایان  در 
رها  به  می توان  به عنوان مثال  است.  تولیدمثلی 
کردن النه ها توسط پرنده های ماده یا سقط جنین 

در بسیاری از گونه های پستانداران اشاره کرد.

مطالعات انجام شده بر روی روند تکامل سیستم 
به  نمایید،  مقایسه  ماده  با  را  نرها  در  تولیدمثلی 
پی  فمنیستی  زیست شناسی  وجود  ضرورت 

می برید".
آنالیز برخی تحقیقات زیستی

انتخاب جنسی
بررسی انتخاب جنسی توسط بیوفمینیست از 
که اهمیت  این نظر  از  اول  دو نظر اهمیت دارد. 
این که  یا  گرفته نشده  تکامل درنظر  افراد ماده در 
نشان  اشتباه  به صورت  زیست شناسان  توسط 
که در مدل های  داده شده است. دوم از این نظر 
انتخاب جنسی معمواًل نگاه جنس گرایانه وجود 
ثابت  و  بی اثر  به عنوان عواملی  افراد ماده  و  دارد 
و  فعال  عواملی  عنوان  به  نر  افراد  آن  برخالف  و 

متحرک دیده می شوند.
انتخاب جنسی چیست؟

قبل از ارائه ی تعریف درباره ی انتخاب جنسی 
انتخاب  توسط  تکامل  درباره  توضیحاتی  باید 
انتخاب  طریق  از  تکامل  شود.  داده  طبیعی 
تفاوت های  که  است  امکان پذیر  زمانی  طبیعی 
در  موجود  ارگانیسم های  انواع  بین  در  موروثی 
این  درنتیجه ی  که  باشد  داشته  وجود  جمعیت 
بیش تری  زاده های  ارگانیسم  از  برخی  تفاوت ها 
انتخاب  می آورند.  دنیا  به  دیگران  به  نسبت 
از  جنس  یک  افراد  که  مطلوبی  برتری  به   جنسی 
یک گونه نسبت به هم دارند ارتباط داده می شود 
که درنتیجه ی آن انتخاب بیش تر افراد دارای این 
برتری ها توسط جنس مخالف و تولیدمثل بیش تر 

اتفاق می افتد)18(.
داروین که خود در آغاز مفهوم انتخاب جنسی 
کرده، به وجود دو نوع از انتخاب جنسی  را عنوان 
اشاره می کند. رقابت بین افراد نر7، که در آن نر برتر 
در رقابتی نرهای دیگر را شکست داده و با ماده 
انتخاب  باور داروین این نوع  به  آمیزش می کند. 
گونه است. در مقابل رقابت بین  جنسی به نفع 
افراد  آن  در  که  دارد  قرار  ماده8  انتخاب  نر،  افراد 
نر معمواًل با نمایش هایی سعی می کنند تا برتری 
درنهایت  ولی  دهند  نشان  ماده  افراد  به  را  خود 
کدام نر  که انتخاب می کند با  این فرد ماده است 
آمیزش داشته باشد. به باور داروین انتخاب ماده 
گونه باشد باعث افزایش  بیش تر از این که به نفع 

زیبایی بدون نفع می باشد)18(.
دیدگاه بیوفمینیست

که در باال به آن ها  مدل های انتخاب جنسی 
اشاره شد بر روی سه اصل اساسی استوار هستند. 
وارد  ایراداتی  اصول  این  به  بیوفمینیست ها  که 

می کنند.
تولیدمثل  برای  بیش تری  سرمایه ی   ماده  افراد 

صرف می کنند تا افراد نر: 
افراد  شدن  انتخاب  اصلی  علت  درواقع  که 
نر توسط افراد ماده و نه برعکس آن در مدل های 
فرضیه  این  جنسی  انتخاب  برای  ارائه شده 
که  می کند  اشاره   Ruth Hubbard می باشد. 

Male-male competition  7

Female choice  8

مدل های انتخاب جنسی 
بر روی سه اصل اساسی 

استوار هستند. که 
بیوفمینیست ها به این 

اصول ایراداتی وارد 
می کنند.

با  مردان،  و  زنان  میان  اخالقی  و  روان شناختی 
انجام  روانشناسی  در   ،gender مفهوم  به  تکیه 
که برخالف باورهای رایج،  گرفت  داد. او نتیجه 
تشابهات فراوان و اختالفات معنادار اندکی بین 
دیده  جنس  دو  روانی  و  رفتاری  خصوصیات 
ثابت  بر عقاید  نتیجه خود ردیه ای  این  می شود. 
 Masculinity & ) جنسیتی(  ویژگی های  بودن 

Feminity می باشد)17(.
بنا به گفته ی Hyde،" ...حتی در سطح سلولی 
مطالعلتی  از  آغاز  در  جنین  جنسیت  تعیین 
نرسیده   روشنی  جواب  به  همچنان  که  است 
 Y کروموزوم  دارند  باور  محققین  چراکه  است؛ 
کلیدی است. این اصرار با توجه به  دارای نقش 
پروتیین های  و  سایکلین ها  که  جدیدی  نتایج 
سلول های والدی را در تعیین جنسیت موثر می 

دانند, عجیب است".
در مثالی دیگر Caroline Vansickle، با مروری 
گونه های قبل  که بر روی فسیل های  به تحقیقاتی 
داشت:"... اظهار  است،  شده  انجام  انسان  از 

حتی مطالعات فسیلی هم بیش تر بر روی جنس 
که حجم  در صورتی  یا  و  گرفته است  نر صورت 

موجود  نمونه گیری  روش های  از  تعدای  گرفت، 
گرفت. نتایج،  ارزیابی قرار  برای پریمات ها مورد 
وی  داد.  نشان  نر  جنس  بر  را  روش ها  این  تمرکز 
 Focal Animal" عنوان  تحت  جدیدی  روش 
هر  مطلوبی  طور  به  که  داد  پیشنهاد   "Sampling
دیدگاه  با   Altmen می داد.  پوشش  را  جنس  دو 
ریاضی  دانشمند  یک  و  زن  یک  عنوان  به  خود 
محور کمک شایانی به بهبود روش های مطالعاتی 

کرد)16(.
دنبال  قبل  از  جدی تر  فعالیت ها  این  امروزه 
در   Wisconsin-Madison دانشگاه  می شوند. 
نقض  و  بیش تر  بررسی  منظور  به  گذشته  ماه 
زیست شناسی،  در  جنسیتی  پیش فرض های 
کنار  در  که  نهاد  بنیان  جدیدی  علمی  شاخه ی 
پیش  از  که  زنان  مطالعات  تخصصی  دپارتمان 
کار  کرده بود، به  فعالیت خود را در این مرکز شروع 

بپردازد.
پروفسور Janet Hyde، مدیر دپارتمان و موسس 
در  را  خود  مطالعات   2001 سال  از  علمی،  گروه 
سال2005  در  وی  است.  کرده  آغاز  زمینه  این 
خصوصیات  تفاوت  میزان  بر  مطالعه ای 

شد. در مسیر رشد این شاخه به مرور پروژه هایی 
گسترده تری را  که دامنه ی تحقیقاتی  تعریف شد 
فراهم آورد. در علوم تجربی نیز این روند مشاهده 
پیش فرض های  و  پایه ها  تا  کرد  کمک  و  شد 
پروژه ها  و  نظریات  بیش تر  هسته ی  در  جنسیتی 
مشخص شود و مورد انتقاد قرار گیرد. در این میان 
که  زیست شناسی و روان شناسی علومی هستند 
بیش از سایرین به بررسی نیاز دارند. اولین قدم ها 
گرفتن  نظر  در  پیش فرض ها،  این  با  مقابله  برای 
فیلسوفان  پیوستن  با  بود.  خطا  عنوان  به  آن ها 
روش های  مرور  به  حرکت  این  به  مورخان  و 
مشکالت  این  بررسی  و  کشف  برای  ماهرانه تری 
 ،)1984(Bleier از جمله  زیادی  افراد  فراهم شد. 
 ،)1981(Leacocck  ،)1981(Hardy
زمینه  این  در   )1998(Tarvis و   )1987(Sherif
کرده اند. این مطالعه جنبه های متفاوتی  مطالعه 

را در بر می گیرد، از جمله: 
انجام  از  زنان  حذف  زیان بار  اثرات  -مطالعه 
 Barbara  مطالعات، به عنوان مثال عدم موفقیت
نحقیقاتی  کز  مرا به  دسترسی  در   McClintock
وی  نداشتن  ارتباط  و  دائمی  صورت  به  منابع  و 
در  را  او  اولیه ی  یافته های  اتحاد  دانشجویان،  با 
زیست شناسی  اصلی  مسیر  به  ژنتیک  زمینه ی 
به تعویق انداخت و مسیر مطالعاتی را طوالنی تر 

کرد)15(.
به  تئوری ها پذیرفته شده  -مطاالعه ی مجدد 
که با دیدگاه متکی بر مفاهیم  خصوص نظریاتی 
یا  و  شده اند  ارائه   Feminity و   Masculinity
جامعهِ ی آماری نرگزینی داشته اند. وجود چنین 
پیش قدرهایی احتماالت و امکانات بسیاری را 
نادیده می گیرد و روند نتیجه گیری را به تعویق می 

اندازد)14(.
گفت سوال اصلی این  در نهایت شاید بتوان 
این  پیدایش  دالیل  مرور  از  بعد  فلسفه  از  شاخه 
که چگونه می توان مطالعات  مبحث، این است 
اخالقی،  ارزش های  حفظ  با  را  تحقیقات  و 
به  استناد  قابل  شکلی  به  اصولی  و  اجتماعی 
انجام رساند؟ بنا به عقیده ی خیلی از فیلسوفان 
هر  در  علم  Lacey؛  ویژه  به  بخش  این  در  فعال 
تعریفی بی طرف است و جبهه گیری اجتماعی 
که  تئوری هایی  ندارد.  جایی  آن  در  سیاسی  و 
تعیین  پیش  از  قضاوت های  یا  پیش فرض  بر 
کارآمد  نا پدیده ها  وصف  در  دارند،  داللت  شده 
در  چه  محدودیتی  هیچ  نباید  لذا  بود  خواهند 
نتایج  و  تعریف  در  چه  و  مطالعات  انجام  روند 
که "علم  تحقیقاتی وجود داشته باشد. این نظریه 
بی طرف" نام گرفته، آرمان خیلی از بیوفمینیست 

ها است)11(.
حال  در  همواره  فمنیست  شناسان  زیست 
که فمینیسم  تالش برای اثبات این ادعا هستند 
کارایی و نتایج تحقیقات علمی  اثر مثبتی را در 
کردن اشکاالت موجود نیز  به همراه دارد. برطرف 
گروه به شمار می آید. مروری  از دیگر اهداف این 
انجام شده عدم وجود  پروژه های  و  بر مطالعات 
بررسی متعادل در هر دو جنس را نشان می دهد. 
که توسط Altmen صورت  در مطالعه ای رفتاری 

دانشگاه Wisconsin-Madison در ماه گذشته 
به منظور بررسی بیش تر و نقض پیش فرض های 

جنسیتی در زیست شناسی، شاخه ی علمی جدیدی 
بنیان نهاد که در کنار دپارتمان تخصصی مطالعات 
زنان که از پیش فعالیت خود را در این مرکز شروع 

کرده بود، به کار بپردازد.
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بخش  دو  فمنیستی  یکرد  رو با  شناسی  یست  ز گفت  بتوان  شاید 
در  جنسیتی  پیش قدرهای  شناخت  اول  درجه ی  در  دارد.  عمده 
که  است  نظریاتی  و  روش ها  ارائه  دیگری  و  کالسیک  یست شناسی  ز
منجر به بهبود مطالعات شود، مطالعاتی که با جامعه ی آماری متعادلی 
ارمغان  به  را  بیش تر  چه  هر  سالمت  و  گیرتر  فرا ونظریات  شوند  انجام 
یست شناسی، بلکه در تمام علوم دنبال  آورند. این مساله نه تنها در ز
یکرد فمنیستی تالش  یست شناسی با رو می شود. در نهایت باید گفت ز
گسترش تئوری ها و روش های جدید، دیدگاه های فمنیستی  می کند با 
کند. در حال حاضر آنالیزهای فمنیستی در علوم مختلف،  را بازتاب 
کشیده اند؛ خطاهایی  کرده اند و به چالش  خطاهای بسیاری را آشکار 
کلی  اصول  در  جنسیتی  پیش فرض های  گرفتن  نظر  در  نتیجه ی  که 
پیش قدرهایی  چنین  موجود،  خطاهای  بر  عالوه  هستند.  مطالعات، 

در خیلی از مطالعات موانعی جدی محسوب می  شوند.

:منابع

ی
نتیجه گیر

ی: 
 و جمع بند

ماده به دست آمده است)16()21(.
نژادپرستانه.  نگاه  یا   Ethnocentrism
کثر  ا در  که  می کنند  اشاره  بیوفمینیست ها 
قرار  بررسی  مورد  جهانی  به صورت  رفتارها  موارد 
که هر نژادی دارای  می گیرند این درحالی است 
به صورت  باید  و  است  خود  خاص  فرهنگ 

گانه بررسی شود)21(. جدا
Anthropocentrism یا انسان گرایی. اشکالی 
می شود  دیده  تحقیقات  از  بسیاری  در  که 
استفاده از نتایج حاصل از بررسی دیگر جانوران 
برای انسان است و بیوفمینیست این موضوع را 
که انسان دارای خصوصیات  قبول نمی کند؛ چرا
گانه  جدا به صورت  باید  و  است  خود  خاص 
و  شود  انجام  بررسی  انسان  گونه ی  خود  ی  بررو
آن  تامیم  برای  رفتاری  بررسی های  از  از استفاده 

برای انسان باید پرهیز شود)9()21(.
دیگر  یکی  محیطی.  تغییرات  به  بی توجهی 
تحقیقات  از  بسیاری  به  که  است  اشکاالتی  از 
تغییر  انسان همواره در حال  وارد است. محیط 
شاید  که  رفتاری  داشت  اظهار  نمی توان  و  بوده 
زمان  آن  محیطی  شرایط  به  توجه  با  درزمانی 
سازش  نیز  کنون  هم ا می آمده  به حساب  سازش 

به حساب بیاید)21(.
بر  بیش ازحد  اصرار  یا   Adaptationism
این  به  اشاره  تکامل  روند  برای  انتخاب طبیعی 
که  که تنها انتخاب طبیعی نیست  موضوع دارد 
عامل تکامل است و دیگر عوامل نیز باید بررسی 
یک  موارد  از  بسیاری  در  به عنوان مثال  شوند. 
ی موجود زنده ندارد و ممکن  ژن تنها یک اثر رو
انتخاب  توسط  آن  اثرات  از  یکی  تنها  است 
با  دیگر  اثرات  و  باشد  انتخاب شده  طبیعی، 
افزایش  محیط  در  نیستند  سازش  این که  وجود 

کنند)13(. پیدا 
نبود تعریف درست برای رفتار. در تحقیقات 
شود.  تعریف  مشخص  به طور  باید  رفتار 
که  به عنوان مثال در تحقیقاتی اشاره شده است 
هستند.  پرخاشگرتر  ماده ها  به  نسبت  نر  افراد 
از  منظور  این که  از  درستی  تعریف  درحالی که 

پرخاشگر چیست ارائه نشده است)21(.
مقایسه  برای  گونه ها  نادرست  انتخاب 
رفتارهای  تحقیقات  از  برخی  در  انسان.  با 
با  و  شده اند  مقایسه  انسان  رفتار  با  گونه هایی 
گرفته  توجه به آن ها رفتار انسان مورد بررسی قرار 
موردنظر  گونه ی  تحقیقات  این  در  اما  است. 
انتخاب نشده  درست  ویژگی های  به  توجه  با 

است)16()20(.

ی انتخاب طبیعی نسبت به  الزام نامتعادلی رو
توضیحات دیگر وجود دارد و این که نویسندگان 
رفتار  این  آیا  موضوع  که  این  توضیح  از  کتاب 
انتخاب  محصول  این که  یا  است  موروثی 
را  این موضوع  درنهایت  و  مانده اند  باز  طبیعی، 
کتاب تجاوز  که در این  مورد انتقاد قرار می دهد 
به عنوان یک پدیده ی واحد بررسی شده است و 
که اعمال متفاوتی به عنوان  این در حالی است 

تجاوز مطرح هستند)9()21(.
بیوفمینیست  نگرانی های  از  گروه  دومین 
روان شناسی  و  جامعه شناسی  حیطه ی  در  که 
شامل  می گیرند  قرار  بررسی  مورد  تکاملی 
انسان  رفتار  به  را  ژنتیک  که  است  فرضیاتی 
اصلی  نگرانی  مورد  این  در  می سازند.  مرتبط 
که  می دارند  بیان  که  است  فرضیاتی  مورد  در 
و  کودکان  و  همسران  زنان،  برابر  در  خشونت 
و  تثبیت شده اند  کارها  در  جنسی  اختالفات 
کردن آن ها بیهوده است)21(. تالش برای عوض 

بیان  تکاملی  روان شناسان  دراین باره 
هستند  رفتار  مولد  مکانیسم های  که  می دارند 
که می توانند سازش باشند و نه خود رفتارها، این 
امکان  تا  می دهد  آن ها  به  را  اجازه  این  موضوع 
بیان رفتارها را نیز مورد بررسی قرار دهند و اظهار 
که یک رفتار با تغییر محیط می تواند بیان  کنند 
شود.  متوقف  مولدش  مکانیسم  این که  یا  شود 
تثبیت شده  نمی توانند  فوق  رفتارهای  درنتیجه 
باشند و با توجه به تغییر شرایط محیط می توانند 

بیان نشوند)21(.
حیطه ی  در  بررسی شده  مسائل  دیگر 

جامعه شناسی و روان شناسی تکاملی
توسط  نیز  دیگری  متعدد  مسائل   
و  قرارگرفته اند  بررسی  مورد  بیوفمینیست ها 
اشکاالت بسیاری در بین تحقیقات انجام شده 
انواع  شامل  اشکاالت  این  که  مشخص شده اند 
مختلف تعصب جنسی و همین طور روش های 
اشاره  مورد  چند  به  ادامه  در  می باشد.  اشتباه 

می کنیم:
Androcentrism یا مردساالری، درواقع منظور 
ی جنس نر است. ازجمله  تمرکز تحقیقات بر رو
که این اشکال در آن ها مشاهده می شود  مواردی 
و  ماده  پریمات های  بررسی  عدم  به  می توان 
این که تنها به بررسی ارتباط آن ها با پریمات های 
در  کرد.  اشاره  می شود  پرداخته  زاده ها  یا  و  نر 
گانه  جدا به طور  ماده  پریمات های  که  مواردی 
جدیدی  اطالعات  گرفتند  قرار  بررسی  مورد 
درباره ی انتخاب جفت و رقابت های بین افراد 

و  بیوفمینیست ها  دیدگاه های  درمجموع 
وارد  جنسی  انتخاب  نظریات  به  که  ایراداتی 
و  است  شده  تغییراتی  ایجاد  باعث  کرده اند 
و  نر9  انتخاب  ی  رو بر  تحقیقاتی  امروزه  حتی  
می شود)15( انجام  نیز  ماده10  افراد  بین  رقابت 

.)19()18(
جامعه شناسی و روان شناسی تکاملی

جامعه شناسی؟
تا  است  الزم  جامعه شناسی  بررسی  برای 
یک  مانند  را  رفتار  یک  که  دهیم  نشان  ابتدا 
سازش  موجب  می تواند  مو(  رنگ  )مثل  صفت 
رفتار   )1( که  داد  نشان  باید  منظور  این  به  شود. 
قابل به ارث رسیدن است. )2( تنوع رفتاری در 
موردنظر  رفتار  وجود   )3( دارد.  وجود  جمعیت 
باعث  که  می شود  آمیزش ها  در  تفاوت  باعث 
می شود.  جمعیت  در  رفتار  آن  فراوانی  افزایش 
درصورتی که رفتاری شامل ویژگی های فوق باشد 
می تواند به عنوان یک سازش در جامعه شناسی 

بررسی شود)20(.
روان شناسی تکاملی؟

روان شناسی  بررسی  به  تکاملی  روان شناسی 
با  و  می پردازد  تکامل  طی  در  رفتارها 
جامعه شناسی در چند مورد متفاوت است. مثاًل 
توضیح  دنبال  به  که  جامعه شناسی  برخالف 
روان شناسان  است  رفتار  یک  بودن  سازش 
که  هستند  فرضیه هایی  دنبال  به  تکاملی 
سازگاری مکانیسم های روان شناختی که رفتارها 
کنند. حیطه های  را به وجود می آورند  را بررسی 
تکاملی  روان شناسی  در  بررسی  مورد  اصلی 
خانواده  پویایی   ، اجتماعی  جایگزینی  شامل 
برابر  در  خشونت  )شامل  خانوادگی  دعواهای  و 
همسر  انتخاب   ، همسران(  و  فرزندخوانده ها 

توسط فرد و حسادت جنسی می شود)21(.
دیدگاه بیوفمینیست

جامعه شناسی  حیطه ی  در  مهم  نگرانی  دو 
مورد  اولین  دارد.  وجود  تکاملی  روان شناسی  و 
این که تحقیقات، تصویری از طبیعت انسان را 
نشان می دهد که در آن جنس گرایی و بزرگنمایی 
مختلف  جنس های  برای  اجتماعی  ارزش های 
 A کتاب  در  به عنوان مثال  می شود.  دیده 
 Thornhill نوشته ی   Natural History of Rape
یا یک محصول  که تجاوز  بیان شده   ،Palmer و 
است  بودن  چندزنه  به  نر  افراد  سازش  ثانویه ی 
به  به حساب می آید. درواقع  یا خود یک سازش 
تجاوز به عنوان یک استراتژی تسهیل شده برای 
انتخاب  درنتیجه  که  می شود  نگاه  تولیدمثل 
افراد ماده تجاوز  به  که  نری  افراد  نفع  به  طبیعی 
منفعت  تکاملی  ازنظر  و   می باشد  می کنند، 
زاده های  تولید  باعث  که  چرا می آید؛  به حساب 

کم می شود)20()21(.  بیش تر با هزینه ی 
بیوفمینیست ها به این تحقیقات پاسخ های 
 Elisabeth پاسخ  ازجمله  داده اند  بسیاری 
کتاب  این  در  که  می کند  اشاره  ی  و  ،Lloyd

Male choice  9

Female-female competition  10

برخی روان شناسان تکامل معتقدند، تجاوز یا یک 
محصول ثانویه ی سازش افراد نر به چندزنه بودن 

است یا خود یک سازش به حساب می آید!
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در  یستی  ز مولکول های  گردآوری  با  که 
عملکردهای  و  رفتا رها  به  سیستم،  یک 
طبیعت  در  که  می رسند  نوینی  یستی  ز
وجود ندارد و این امر تنها توسط ساخت 
بدست  جدید  مدل های  پیش بینی  و 
یکرد در ایجاد مولکول ها  می آید. هر دو رو
در  اجزا  گردآوری  و  نوین  سیستم های  و 
صورتی  در  پیش بینی  قابل  ترکیب های 
بگیرند،  الگو  نیز  طبیعی  حیات  از  که 
و  مولکول ها  رفتار  هستند.  مشترک 
طراحی شده،  یستی  ز سیستم های 
هم چنین  باشد.  پیش بینی  قابل  باید 
به صورت  کتری  با یک  مجدد  طراحی 
دانشمندان  به  را  امکان  این  سنتزی 
که  ارگانیسم  یک  سنتز  با  تا  می دهد 
به  دارد،  وجود  نیز  آن  در  حیات  منطق 
که چگونه یک سیستم  این درک برسند 
ایجاد  دقیق تر  به صورت  را  طراحی شده 
راه  اهداف خود  به  برای رسیدن  و  کنند 
سنتز  ی  رو اولیه  تمرکز  سازند.  هموارتر  را 
سنتز  است؛  انسان  خود  توسط   DNA
توسعه روش های  با   )in vitro gene( ژن 
بعد  ی  رو بعدی  تمرکز  شیمیایی. 
سیستم های  ساخت  است؛  مهندسی 
تکنولوژی های  با  جدید  یستی  ز
ساخت  و  دوباره سازی  و  مختلف، 
جایگزین.  یستی  ز سیستم های 
 Synthetic تکنیک ها و ابزارهای ضروری
توالی یابی  از:  عبارت اند   Biology
رفتار  مدل سازی  ژن،  ساخت   ،DNA
ژن ها و اندازه گیری های دقیق رفتارهای 
پیشرفت های  که  گفت  می توان  ژنی. 
به  یادی  ز حد  تا   Synthetic Biology
که این  سنتز DNA و ژنوم بستگی دارد، 
برتری  و  قیاس  کش  کشا در  امروزه  امر 
دارد  قرار  کلونینگ  روش های  به  نسبت 
و با تکنولوژی های نوین هرروزه در حال 

رشد و به صرفه تر شدن است.
عالقه  Synthetic Biology؟  چرا     
به  علمی  شاخه  این  به  یست شناسان  ز

آن،  توسط  ایجادشده  چشم انداز  دلیل 
زنده  دنیای  دقیق تر  آنالیز  و  فهم  برای 
موجود  یک  طراحی  قدرت  زیرا  است، 
برای  مفید  بسیار  راه های  از  یکی  زنده 
شیمی دانان  است.  آن  حیات  فهم 
بستری  به عنوان  آن  از  فیزیک دانان  و 
مولکول ها  فعالیت  و  رفتار  کشف  برای 
می برند؛  بهره  زنده  سلول های  در 
رفتار  پیش بینی  تفاوت  مثال  به عنوان 
با  سنتزشده،  و  طراحی  سیستم  یک 
چگونه  سیستم  آن  واقعیت  در  این که 
 Synthetic به  مهندسان  می کند.  رفتار 
که یک فضای  Biology عالقه دارند؛ چرا
پردازش  و  کنترل  برای  را  وقایع  از  غنی 
برای آن ها مهیا  انرژی  و  اطالعات، مواد 

می کند.
در  چرا  نیست،  دیجیتالی  حیات 
می شود  سعی   Synthetic Biology
سلول های  و  یستی  ز سیستم های  درون 
دیجیتالی  منطق  از  طراحی شده 
و  مهندسی  یکرد  رو شود؟  استفاده 
درباره  که  است  به گونه ای  مهندسان 
آن ها  طراحی  و  دیجیتالی  سیستم های 
یکی  تفکر  بپردازند.  به  می توانند  بهتر 
دیجیتالی  طراحی  بودن  بهتر  دالیل  از 
چنین  که،  است  آن  سیستم ها 
بین  مشخصی  مرزهای  سیستم هایی 
و  سیستم،  طراحی  اجزا،  فیزیک  سطح 
سطوح عملکردی دارند. در این صورت 
آنالیز  و  مدل سازی  به  می توان  ساده تر 
آن چه  مانند  کرد،  پیدا  دست  سیستم 
مدل سازی  در    Systems Biology که 
انجام  یستی  ز و  سلولی  شبکه های 
یکرد دیجیتالی هم چنین  رو با  می دهد. 
پیش بینی رفتار و عملکرد سیستم های 
صورت  به خوبی  می تواند  طراحی شده 
هم چنین   Synthetic Biology گیرد. 
و  افزایش  را  اعمال  پیچیدگی  و  سرعت 
کاهش می دهد،  زمان انجام فرآیندها را 
کاهش چشمگیری  که این عوامل سبب 

Synthetic Biology
حیطه ی  یک    Synthetic Biology
و  پیشرفت  حال  در  به سرعت  علمی 
علمی  کز  مرا توجه  که  است  کاربردی 
کشورهای  خصوصًا  جهان  صنعتی  و 
کرده است.  توسعه یافته را به خود جلب 
مهندسی  از  تلفیقی  علمی،  حیطه  این 
و  است  نوین  یست شناسی  ز و  نوین 
یستی  تفاوت آن با سایر مهندسی های ز
مهندسی  ژنتیک،  مهندسی  هم چون 
متابولسیم و مهندسی  بیوشیمی در این 
که Synthetic Biology مهندسی  است 
یست شناسی  ز بنیادین  اجزای  در 
سیستم های  از  دسته  آن  ایجاد  برای 
وجود  طبیعت  در  که  است  یستی  ز
 Synthetic Biology که  آن چه  ندارند. 
این  می کند  جدا  ژتنیک  مهندسی  از  را 
که به جای تغییر دادن یک رشته  است 
یا  ساختاری  واحدهای  موجود،   DNA
کنار  تغییراتی  با  را  بااهمیت  ژن های 
 DNA رشته  یک  تا  می دهد  قرار  هم 
سنتز  از  پس  تا  بسازد،  جدید  کاماًل 
این  سنتز  کند.  سلول  یک  وارد  را  آن 
جدید(  )گونه  جدید  زنده  سلول های 
است  متفاوتی  عملکردی  اهداف  برای 
نفع  به  و  ندارند  وجود  طبیعت  در  که 
می توان  بنابراین  می کنند.  عمل  انسان 
علمی  شاخه  این  توسط  آن چه  گفت 
اضافه شده  ژنتیک  مهندسی  به  جدید 
سنتزاز- توانایی  از:  است  عبارت  است 
ایجاد  جدید،  ژن های   )de novo( نو 
نوآوری  طریق  از  پیچیده  سیستم های 
مهندسی.  استاندارد های  توصیف  و 
و  ساخت  برای  تالش  هدف،  درواقع 
برای   ،DNA جدید  توالی های  ترکیب 
مطلوب  رفتارهای  و  اعمال  به  رسیدن 
و  روش ها  از  استفاده  است.  سودمند  و 
برای  مدل سازی،  و  مهندسی  ابزارهای 
سیستم  رفتار  دقیق تر  چه  هر  پیش بینی 
 Synthetic Biology اصول  از  یستی  ز
این  بر   Synthetic Biology تمرکز است. 
می کند،  عمل  چگونه  حیات  که  است 
چگونه  این که  و  چیست  حیات  منشأ 
کرد.  استفاده  خود  نفع  به  آن  از  می توان 
این   Synthetic Biology اولیه  سؤال 
سپس  و  چیست؟«  »حیات  که  است 
قالب  در  را  آن  می توان  چگونه  این که 
آیا  اما  کرد،  استفاده  ینی  دارو تکامل 
انتخاب و طراحی هدفمند سیستم ها و 

ینی است؟]1[ ارگانیسم ها، تکامل دارو
دانشمندان این زمینه علمی را می توان 
اول  گروه  کرد؛  تقسیم بندی  گروه  دو  در 
از  الگوگیری  با  که  هستند  آن هایی 
یستی طبیعی، برای سنتز  مولکول های ز
)مصنوعی(  غیرطبیعی  مولکول های 
آن هایی  دوم  گروه  و  می کنند  استفاده 

سؤال اولیه 
 Synthetic

 Biology
این است 
که »حیات 
چیست؟« 
و سپس 

این که چگونه 
می توان آن 
را در قالب 

تکامل داروینی 
استفاده کرد، 
اما آیا انتخاب 

و طراحی 
هدفمند 

سیستم ها و 
ارگانیسم ها، 

تکامل داروینی 
است؟

شکل1. اولین سلول 
که قابلیت تکثیر  سنتزی 
را دارا بود. ژنوم واردشده به 
مخمر سبب تکثیر سلول مورد 
نظر شد.

Synthetic Biology 
طراحی و سنتز سیستم های زیستی نوین و گونه های جدید 

ســاده ی  فرم هــای  طراحــی  می توانــم 
ــع نوینــی از  ــه مناب ک کنــم  ارگانیســمی را تصــور 
مــواد صنعتــی، غذایــی و دارویــی را مهیــا مــی 
کننــد؛ ارتقــا ســلول هــای بنیــادی انســان بــرای 

درمــان و احیــای مجــدد ســلول های آســیب 
پیری.همچنیــن  فرآینــد  و  بیمــار  و  دیــده 

انســان  جســم  ارتقــا  بــرای  جدیــد  هــای  راه 
ماننــد افزایــش نبــوغ، ســازش بــا محیــط هــای 

مضــر  پرتوهــای  بــا  مواجهــه  ماننــد  جدیــدی 
کیهانــی، جــوان ســازی دوبــاره ی عضــات پیــر و 

و... مســتهلک 
J. C. Venter.  

Life at the Speed of Light: From the Double Helix to the 
Dawn of Digital Life, p.157 (2013)
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توالی های  در  اطالعات  ذخیره 
در  سنتزی،   DNA تک رشته ای 
در  اطالعات  اشغالی  فضای  کاهش 
بسیاری  نظر  کامپیوتری،  حافظه های 
به  را  کامپیوتری  علوم  دانشمندان  از 
 2012 سال  در  است.  کرده  جلب  خود 
کتاب در توالی DNA حجم   نوشتن یک 
کاهش  ذخیره ای آن را به 5.3 مگابایت 
مجموعه  نیز  مشابه  پروژه ای  در  داد. 
توالی  در  شکسپیر  یلیام  و آثار  کامل 

DNA ذخیره شده است.
سنتز  و  طراحی ها  اغلب 
ابتدا  که  به گونه ایست  کرومولکول ها  ما
نرم افزارهای  توسط   آن ها   طراحی 
یتم های  الگور یا  و  نوشته شده 
سپس  و  می گیرد  صورت  بهینه سازی، 
محصول  مربوطه،   DNA توالی  ی  رو از 
براین،  عالوه  می شود.  سنتز  و  بیان  آن 
این اعمال می تواند به صورت یک پارچه  
مصنوعی  ارگانیسم  ژنوم  طراحی  در 
مهم  نکته  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد 
طراحی  برای  که  است  این  دراین باره 
شبیه سازی  سنتزی،  میکروارگانیسم 
و  کامپیوتری  مدل های  ساخت  و 
سلولی  شبکه های  بهینه سازی های 
 Systems مدل سازی های  توسط 
دارد.  اهمیت  بسیار     Biology
شبکه های  متابولیکی،  شبکه های 
تنظیم بیان ژن و شبکه های برهمکنش 
پروتئین ها، شبکه هایی سلولی هستند 
مدل های  متفاوت  یکرد  رو سه  با  که 
اخیر  تالش های  می سازند.  را  سلولی 
یک پارچه  برای     Systems Biologyدر
مدل  یک  ایجاد  و  شبکه ها  این  سازی 
بسیار  پیشرفت های  به  سلول  از  کامل 
است]11[.  شده  منجر  چشمگیری 
به ویژه  و  مدل ها  این  از  استفاده  با 
به  بزرگی  کمک  سلولی،  کامل  مدل 
این  به  می شود؛   Synthetic Biology
شبکه های  مدل  داشتن  با  که  صورت 
سلولی، با هدف رسیدن به یک شبکه 
مدل های  این  در  حداقلی،  سلولی 
پیش بینی  و  تست  قابلیت  کامپیوتری، 
مدل  از  بخش هایی  حذف  دارد؛  وجود 
اجزای  کان  کما سلول  که  هنگامی  تا 
و  کند،  حفظ  را  خود  حیات  سلولی 
آنزیم های  مانند  جدید  اجزای  افزودن 
است  اعمالی  شده،  نوآوری  مسیرهای 
که به سادگی با مدل شبکه های سلولی 
از  پس   .]13 است]12,  پیش بینی  قابل 
کثر  )حدا مدل  ی  رو ویرایش ها  اعمال 
ژنوم  افزایش ها(   حداقل  و  حذف ها 
ی مدل سلولی به صورت  از رو مورد نظر 
شیمیایی به همراه اجزای ژنی ضروری 
وارد  و  می شود  سنتز  حیات  برای 
رفتار  تکثیر،  تا  می شود  سلول  یک 

میزان  مانند  سلولی  دیگر  اعمال  و 
تولیدی  اجزای  و  مصرف  مقدار  رشد، 
موجود  تا  شود  بررسی  آزمایشگاه  در 
برای  شود.  تست  سنتزشده،  و  طراحی 
طراحی  که  می کنم  خاطرنشان  کید  تأ
و  یستی  ز سیستم های  پروتئین ها، 
که  سلولی و طراحی اعمال و رفتارهایی 
در طبیعت وجود ندارند، تمامًا در مدل 
هدف  تا  دارند  وجود  سنتزشده   ژنوم  و 
غایی Synthetic Biology محقق شود.

هر  از  بیش      Synthetic Biology
رعایت  نیازمند  جدید  تکنولوژی 
صنعتی،  و  علمی  اخالق  مسائل 
کنترل فرآیندها و جلوگیری از خطرهای 
به سادگی  موضوع  این  است.  احتمالی 
برای  تالش  زیرا  است،  درک  قابل 
جدید  رفتارهای  و  سیستم ها  ساخت 
از  سطحی  دارای  که  ژنوم  یک  توسط 
است،  عمل  و  تکثیر  برای  هوشیاری 
ناخواسته  یا  خواسته  ثمرات  می تواند 
که  باشد  داشته  دنبال  به  کی  خطرنا
و  محیط  انسان،  برای  بزرگی  تهدید 
جلوگیری  برای  است]14[.  حیات 
ناخواسته  یا  خواسته  خطرات  از 
مؤسسات  دارد:  وجود  راهکارهایی 
برای  که  دارند  وجود  کمیته هایی  و 
زمینه  این  در  تحقیقات  بر  نظارت 
با  کار  این،  بر  عالوه  ایجادشده اند. 
ایمنی  سطح  با  میکروارگانیسم هایی 
که  )میکروارگانیسم هایی  یک  یستی  ز
هیچ گونه خطری برای انسان ندارند(، و 
و  تمرین  هستند،  تأییدشده  که  موادی 
آموزش نسلی از دانشمندان و مهندسان 
از  استفاده  گاه،  آ و  پاسخگو  متعهد، 
گاهی  آ برای  ساده  تستی  سیستم های 
پیش بینی ها،  و  اعمال  بهتر  کنترل  از 
از  جلوگیری کننده  راهکارهای  از 

تهدیدهاست.
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برای طراحی 
میکروارگانیسم 

سنتزی، 
شبیه سازی و 

ساخت مدل های 
کامپیوتری و 

بهینه سازی های 
شبکه های 

سلولی توسط 
مدل سازی های 

 Systems
Biology   بسیار 

اهمیت دارد

یسک  شکل3. پتانسیل ر
در Synthetic biology. سه 
ویژگی حیات سنتزی )سه 
که هر سه باهم در سلول  دایره( 

مصنوعی ایجادشده 
ضروری هستند؛ 
تبعیت از 

استاندارد بیوشیمی 
کره زمین، قابلیت 

حفظ بقای خود و توانایی 
تکامل یافتن.

در هزینه ها می شود.
 Synthetic Biology کاربردهای  از 
به طور  یا  ندارند  وجود  طبیعت  در  که 
موارد  می توان  شد ه اند  بهینه  کارآمدی 
سوخت های  تولید  برد:  نام  را  زیر 
میکروارگانیسم های  توسط  یستی  ز
ترشح  و  ساخت  طراحی شده، 
پزشکی  فراورده های  و  پیش سازها 
توسط میکروارگانیسم های طراحی شده، 
تومور  ازبین برنده ی  میکروارگانیسم های 
طراحی  و  سرطان  هدفمند  درمان  برای 
یستی  ز کارآمد  سیستم های  مجدد 
سیستم  مانند  سودمند  اهداف  برای 
تهیه  انرژی،  تولید  برای  فتوسنتزی 
و  انسان  سالمتی  حفظ  و  غذایی  مواد 
مهندسی  چشم انداز  محیط]2[.این 
عملکردی  سطوح  تمام  در  می تواند 
کل  تا  یستی  ز مولکول های  از  یستی،  ز

گیرد.  سلول، بافت و ارگانیسم صورت 
شیمیایی  به صورت   DNA سنتز 
 Synthetic ابزارهای  مهم ترین  از 
تابه حال   2000 سال  از  است.   Biology
از سنتز شیمیایی  گزارش های متعددی 
با اندازه های متفاوت  ژنوم های متفاوت 
اعالم شده است و سرعت پیشرفت این 
است]3,  افزایش  حال  در  به شدت  کار 
کرایگ ونتر  4[. در سال 2006 در انستیتو 
حداقل  شبکه  با  کتریایی  با ژنوم  یک 
ژن های  حداقل  با  ارگانیسمی  یا  )ژنوم 
متابولیسم  ساختار،  برای  ضروری 
 Mycoplasma نام   به   ، تنظیم(  و 
به  شد  تالش  و  ساخته   laboratorium
می  در  شود.  منتقل  سلول  یک  درون 
2014 پیشرفت چشمگیری در این زمینه 

انجام شد )که مشخصات مقاالت آن ها 
گانه  جدا ارجاعات  بخش  درانتهای 
 2010 سال  در  هستند(.  دسترس  قابل 
کرد توانسته اند یک  گروه آقای ونتر اعالم 
باز  جفت  میلیون  چندین  با  کامل  ژنوم 
خود  از  سلول  و  کنند  سلول  یک  وارد  را 
قابلیت تکثیر نشان داده است )شکل1(

ژنوم  ی  رو از  سنتزشده  جدید  ژنوم   .]5[
به   ،  Mycoplasma mycoides کتری  با
مخمر،  رشد  در  ضروری  ژن های  همراه 
سلول  یک  و  شد  مخمر  سلول  وارد 
ساخته  نیمه مصنوعی  یا  نیمه سنتزی 
به طورکلی  و  تقسیم  سلول  این  شد. 
این  شد؛  کنترل  جدید  ژنوم  توسط 
می تواند   DNA که  می دهد  نشان  امر 
ویژگی های  خود  توالی  توسط  به طورکلی 
سلول  این  کند.  کنترل  را  ارگانیسم  یک 
اولین سلول سنتزی نامیده شد. هرچند 
اعمال  و  اهداف  نام گذاری،  این  درباره 
دارد،  وجود  بسیاری  سخنان  آن ها 
بزرگ  تالشی  امر  این  درهرصورت  اما 
حیات  یا  سنتزی  حیات  راستای  در 
آنزیم   2012 سال  در  می باشد.  مصنوعی 
به  مصنوعی    DNA ساخت  پلیمراز 
مهندسی  نیز  ای(  ان  )زی   XNA نام 
ماده  این  قند  و  بازها   ،)2 )شکل  شد 
ژنتیک طبیعی متفاوت  با ماده  ژنتیکی 

است]6[.
آمینواسیدی  کتابخانه  اندازه  کاهش 
تالش های  دیگر  از  پروتئین ها 
جایگزینی  است.   Synthetic biology
خصوصًا  مشابه  آمینواسیدهای 
بخش های  در  غیرقطبی  آمینواسیدهای 
آمینواسید  یک  با  پروتئین ها،  درونی 

سبب  دسته،  آن  نماینده ی  به عنوان 
در  دخیل  آمینواسیدهای  انواع  کاهش 
برای  می تواند  امر  این  می شود.  پروتئین 
انواع  کاهش  با  مصنوعی،  حیات  ایجاد 
در  آمینواسیدها  بیوسنتزی  مسیرهای 
مسیرهای بیوشیمیایی و مسیرهای بیان 
حداقلی  سلولی  شبکه  ایجاد  در  ژنی، 
کمک  سلولی،  انرژی  در  صرفه جویی  و 
کند. در یک مطالعه، تعداد  قابل توجهی 
یک  ساختار  در  موجود  آمینواسیدهای 

آنزیم را به 9عدد کاهش دادند]7[.
با  جدید،  پروتئین های  طراحی       
بهبود عملکرد  برای  روش های مهندسی 
که  است  کارهایی  از  یکی  پروتئین،  
به عنوان  دارد.  توجهی  قابل  اهمیت 
که  مارپیچی  دسته  یک  طراحی  مثال: 
به  اتصال  قابلیت  هموگلوبین  مانند 
کربن  منوکسید  به  اما  دارد  را  اکسیژن 
آنزیم  طراحی  نمی شود]8[،  متصل 
اکسیدوردوکتاز با قابلیت ویژه برای بهبود 
طراحی  و  سلول]9[  انرژی  متابولسیم 
G-protein خاصی در مسیر انتقال پیام 
هدف  یک  برای  کولین  استیل  سلولی 

دارویی]10[.
طراحی بیوسنسورها، طراحی و ساخت 
فلزات  سم ها،  آنالیز  برای  کتری  با یک 
است.  و...  نفتی  آلودگی های  سنگین، 
کتری  این عمل توسط اپران lux از یک با
نوردهی  فرایند  به  مربوط  که  شاخص 
ژن های  با  آن  تلفیق  و  است  زیستی 
کتریایی دیگر،  حساس به آلودگی از ژنوم با
بسته به هدف و محل آن انجام می شود. 
کتری طراحی شده آلودگی  که با هنگامی 

را حس کند نور تولید می کند.

سلول تقسیم 
و به طورکلی 
توسط ژنوم 

جدید کنترل 
شد؛ این امر 

نشان می دهد 
 DNA که
می تواند 

به طورکلی 
توسط 

توالی خود 
ویژگی های یک 

ارگانیسم را 
کنترل کند

شکل2. سه آنزیم 
مهندسی شده برای 

پلیمریزاسیون یا همانندسازی 
XNA. توالی آمینواسیدی هر 
کدام نسبت به آنزیم پلیمراز 
والد )A( و موقعیت رشته 
الگو)زرد( و آغازگر)آبی( و 

جهش ها نسبت به پلیمراز 
والد در آنزیم ها)B( قابل 

مشاهده است.
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دارو  نمود  افزایش  نتیجه  در  و  تینیوم  پال
موانع  این  واقع  در  شد.  روبه رو  بدن  در 
یک  تا  کرد  ترغیب  را  دانشمندان  که  بود 
ضدسرطان،  داروهای  از  جدید  رده ی 
یک  و  تینیوم  پال کارگیری  به  اساس  بر  که 
ی  دسته  برای  محکم  مولکولی  سکوی 
 calixplatin مانند تین هایی  کربوپال شبه 
می تواند  ایده  این  کنند.  سنتز  است،  ها 
منجر به ایجاد ترکیبات با اثرات پیشرفته 
با  مقایسه  در  ضدسرطانی  فعالیت  و 
ضدسرطانی  داروهای  گسترده ی  سطح 
 .I )تین ها تینیوم شود )کربوپال بر اساس پال

)calixarene( calixplatin
خصوصیت های  calixareneها 
طراحی  برای  که  دارند  یادی  ز ساختاری 
می سازد.  ارجح  را  آن ها  جدید  داروهای 
calix- محدود سمیت  علت   به 

در  وسیعی  صورت  به  آن ها  areneها، 
یست شناسی به عنوان واحد ساختاری  ز
عنوان  به  خصوص  به  و  یامولکولی 
استفاده  مورد  ضدسرطان  نماینده های 
calixarene قرارگرفته اند. با توجه به اینکه

پاسخ  یا  سمی  اثر  هیچ گونه   بدن،  در  ها 
داشتن  توجه  با  و  نمی کنند  ایجاد  ایمنی 
استفاده های  برای  که  موضوع  این  به 
کتور  فا یک  مولکول ها  سمیت  پزشکی 
به  استفاده  برای  شمارمی آید،  به  کلیدی 
مناسب  دارو  ساخت  واحدهای  عنوان 

می باشند.
کلرید  گروه های  جایگزینی 
توسط   cisplatin مولکول  در 
طور  به  سیکلوبوتان دی کربوکسیالت 
را  ادراری  سمیت  اثر  مالحظه ای  قابل 
کرد؛  کم  تشکیل شده   carboplatin از 
سرطانی  ضد  قابلیت  ی  رو اینکه  بدون 

علت  به  براین،  عالوه   بگذارد.  اثر  آن 
پیوندهای  طبیعِت  در  تفاوت هایی 
گروه های  تی  کال اثر  و  فلزی  لیگاند 
دودندانه ی  لیگاند  ترک کننده، 
carbopla- کربوکسیالِت  سیکلوبوتان دی 
ترک کننده ی آهسته تری نسبت  گروه   ،tin
که با سرعت  کلرید در cisplatin می باشد 
آب   carboplatin از  بیش تر  ۱۰۰۰بار  ثابت 

پوشیده می شود.
شامل  سمیت،  کاهش  استراتژی 
پایداری  و  آب  در  حاللیت  افزایش 
اینکه  به  توجه  با  می شود.  کمپلکس ها 
یک   calixplatin در  ترک کننده  گروه 
تین  لیگاند دودندانه برای هر۴ جایگاه پال
را  بیش تری  آبی  حاللیت  که  است،   )II(
نسبت به carboplatin به خود اختصاص 
لیگاند  خصوصیت  بنابراین،  می دهد، 
را برای سمیت  پایه و اساس  جدید، یک 
ضدسرطانی  فعالیت  و  کاهش یافته 
یک  عنوان  به   calixplatin پیشرفته ی 

.Iنماینده ی ضدسرطان مهیا می سازد
واکسن های ضدسرطان 

کربوهیدرات بنیان:
های  آنتی ژن  دارای  تومورهای 

کربوهیدرات بنیان:
سرطانی  سلول های  سطح  ی  رو
ساختار  با  آنتی ژن هایی  از  یادی  ز انواع 
کربوهیدرات بنیان وجود دارد. این تومورها 
می باشند  آنتی ژن هایی  چنین  دارای  که 
 )TACA3( به دو دسته  تقسیم می شوند :
که  گلیکولیپید   ۱( آنتی ژن هایی از جنس 
متصل  کربوهیدرات های  آن ها  واقع  در 
باالتر  مراتب  در  خود  و  هستند  لیپید  به 
می شوند. تقسیم بندی  رده  چندین   به 

گلیکوپروتئین   ۲( آنتی ژن هایی از جنس 
مثل Tn ,Tf ,STn. آنتی ژن های سرطانی  
مثل  باالتر  رده های  در  بیش تر   TACA((
و  توصیف  قابل  بدخیم  سلول های 
باالی  غلظت  و  مقدار  و  هستند  توضیح 
که در واقع مشخصه ی  این آنتی ژن است 
می باشد.  سرطانی  سلول های  اصلی 
آنتی ژن هایی  جزء  تقریبا  TACAها 
کثر سلول های سرطانی  ی ا که رو هستند 
یافت شده اند. آن ها به طور معمول بیش تر 
از محصوالت دیگر ژن های سرطانی مثل 
و  حضوردارند  تومورها  سطح  ی  رو  rask

نیز همبستگی آن ها با پیشرفت سرطان، 
غیرفعال کننده ی  اثر  از  پایدارتر  و  قوی تر 
مثل  توموری  رشد  بازدارنده ی  ژن های 
TACA براین،  عالوه  می باشد.   P53

سلول های  از  انواعی  بین  می توانند  ها 
گذاشته شوند.  ک  اشترا به  سرطانی 
کسن های ضدTACA، امکان  بنابراین، وا
که  یادی از سرطان ها را  هدف گیری انواع ز
از یک ساختار استفاده می کنند، برای ما 

ممکن می سازد.

Tumor associated  3

  carbohydrate antigens

calixplatin نماینده ی ضد 
تین کمپلس های پال سرطان، بر اساس 

 oxaliplatin و   carboplatin  ،cisplatin
که با تکیه  داروهای ضد سرطانی هستند 
تینیوم  پال فلز  کمپلکس های  از  بعضی  بر 
مصرف  به  جهان  سراسر  در  و  شده  سنتز 
به  مبتال  بیماران  از  بسیاری  بالینی 
تی  سرطان رسیده اند. اما از جمله مشکال
مواجه  آن  با  داروها  این  مصرف  در  که 
استفاده  با  درمان  که  است  این  هستیم 

جانبی  اثرات  با  تینیوم  پال یادی از  ز
است.  حی همراه  ا طر

کمپلکس های 
توانایی  با  تینیوم  پال
کاهش  نیز  و  توموری  بافت  انتخاب 
در  بزرگ  امیدواری  یک  آننآا،  سمیت 
مبارزه با سرطان به شمار می آید. مشکلی 
جانبی  اثرات  و  دارو  سمیت  اثر  در  که 
نهایت  در  شد،  مشاهده  آن  ک  خطرنا
یافتن  برای  تحقیقات  افزایش  به  منجر 
مشتقاتش  و   cisplatin مختلف  انواع 

.Iشده است
تین و اثرات  کمپلکس های پال انواع 

جانبی آن ها
cisplatin و carboplatin

دوم  نسل  مشتق  اولین   ،carboplatin
cisplatin برای سنتز بود که به علت داشتن 
دی کربوکسیالت۱  لیگاندهای 
به  نسبت  را  کم تری  جانبی  اثرات 
نتیجه ی  در  زیرا  می داد.  نشان   cisplatin
 ،carboplatin در  ایجادشده  نوآرایی 
پایداری  و  آنیونی  ترک کننده ی  گروه های 
که به آن افزوده شده اند، بر میزان سمیت 
زمانی  عالوه  به  هستند؛  اثرگذار  دارو 
)لیگاندهای  ترک کننده  نیمه های  که 
می شوند،  آزاد  تین  مرکزپال از  ترک کننده( 
در  را  یکسانی  کنش های  وا می توانند 
شوند؛  سبب  سرطانی  سلول های  اغلب 
ی  رو دو  هر   carboplatin و   Cisplatin لذا 
این  با  البته  موثرند.  یکسانی  تومورهای 
cisplatin اثر سمی بیش تری از  که  تفاوت 

 .IIخود نشان می دهد
ساختار  در  موجود  تفاوت های  ولی 
carbopla- ترک کننده ی  لیگاندهای 

)در  اثر  تفاوت  باعث   cisplatin و   tin
که  می شود  آن ها  در  دارو  دفع(  و  جذب 
ترک  سرعت  سمیت،  پایداری،  شامل 
هیدروکسیالسیون۲،  فرآیند  توسط  لیگاند 
آزادشدن  عمر  نیمه ی  و  کنش پذیری  وا
همانند  می شود.  پالسما  در  تینیوم  پال
cis-  بیش تر داروها با وزن مولکولی پایین،

کوتاه مدت  گردش   carboplatin و   platin
تومور  رشد  که  دارند  خون  در  سریعی  و 
کاهش  را  درون سلولی  پیوندهای  و 
معرفی  با  موضوع  این  بنابراین،  می دهد. 
لیگاندهای  و  محدود  سمیت  یک 
کمپلکس  یک  تشکیل  توسط  حجیم تر 
dicarboxylate  1

hydroxylation  2

calixarenها 
خصوصیت های 

ساختاری 
زیادی دارند 

که برای طراحی 
داروهای جدید 

آن ها را ارجح 
می سازد.

(a) cisplatin

(b) carboplatin

(c) oxaliplatin

Calixplatin

ت
مقاال

بیمــاری  یــک  عنــوان  بــه  ســرطان  کــه  اســت  طوالنــی  ســال های 
درمانــی  راه هــای  و  شده اســت  شــناخته  جهــان  در  صعب العــالج 
یــادی از طــرف پزشــکان و محققــان توصیــه و آزمایــش شده اســت.  ز
راه هــای ســنتی بــرای درمــان ایــن بیمــاری شــامل انــواع شــیمی درمانی، 

می باشــد. جراحــی  و  یونیزه کننــده  اشــعه های  از  اســتفاده 
امــا روش هــای نویــن درمــان ایــن بیمــاری، مثــل ســاخت و ســنتز 

آیا سرطان هم 
می تواند واکسن 

داشته باشد؟
نیــز  و  کربوهیدرات بنیــان  کســن های  ه وا د ســتفا ا

اخیــر  ســال های  در  فلــزات،  انــواع  کمپلکــس  توجــه از  مــورد 
گرفته اســت. در بســیاری  بســیاری از مجامــع علمــی در جهــان قــرار 
بــدن  ایمنــی  بــه سیســتم  کمــک  ایــن تحقیقــات، هــدف اصلــی  از 
بــه  کــه  صورتــی  بــه  می باشــد؛  ســرطانی  ســلول های  بــا  برخــورد  در 
در  و  نشــود  وارد  آســیب  بــدن،  غیرتومــوری(  )یــا  نرمــال  ســلول های 
کــه آنتی ژن هــای ســلول ســرطانی مشــابه دیگــر ســلول های  مــواردی 
گرچــه ایــن روش هــا  ســوماتیک هســتند، موجــب خودایمنــی نگــردد. ا
ــن  ــودن ای ــده ب ــل پیچی ــه دلی ــا ب ــد، ام کرده ان ــرفت  ــادی پیش ی ــد ز ــا ح ت
بیمــاری و نیــز علت هــای متنــوع ابتــال بــه آن، خیلــی از آن هــا هنــوز بــه 

نرســیده اند. بالینــی  اســتفاده ی  مرحلــه ی 

که دارای آنتی ژن های  عکس۱. سلول سرطانی 
ی سطح خود است. یادی رو ز
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کمیاب و یا انواع غیرعادی و مقلد  های 
TACA شده ی  نوآرایی  انواع  این  است. 

ایجاد  باعث  بیش تر  است  ممکن  ها 
تولید یک  یا باعث  و  ایمنی شوند  پاسخ 
مقابل  در  که  شوند  قوی  بسیار  پادتن 
ایمنی  پاسخ  نیز  بدن  خود  TACAهای 

کنند. ایجاد 
TACAهای  این  مختلف  انواع  از 
 Ganglioside به  می توان  غیرمعمول 
 Neu5Gc و   O-Acetyl GD3 lactonها، 

کرد. GM3 اشاره 
:O-Acetyl GD3

شامل  که   O-Acetyl GD3 گروه های 
 7-O-Acetyl و   9-O-Acetyl GD3
سرطان ها  از  انواعی  در  می شوند،   GD3
شده اند.  مشاهده  پستان  سرطان  مثل 
که اضافه شدن  گونه فرض می شود  این 
گروه O-Acetyl به آنتی ژن های سرطانی، 
که  را  سلولی  مرگ  از  نوعی  است  ممکن 
طریق  از  می دهد،  رخ   DNA دستور  به 
کلی  به  یا  کند  کم  آن  ایجاد  نماینده ی 

.IIIحذف نماید
کردند  ثابت  همکارانش  و   Chresh
سلول های  از  شده  ساخته  پادتن  که 
O-Ace- 3 و از نوع)mAb )پالسموسیتی 
گروه  مشتقات  از  )یکی   tyl GD3 D1.1
توموری  سلول های  در  را   )O-Acetyl
کرده  اند ِتیره ی پوست انسان شناسایی 
Lir- توسط  که  بالینی  مطالعات   .IV

انجام شد،  همکارانش  و   ingston
در   9-O-Acetyl GD3 که  نشان داد 
ایمنی  پاسخ  خفیفی  صورت  به  انسان 
دو  دارای  که  ای   GD3 و  می کند  ایجاد 
است   O-Acetyl گروه  از  بیش تر  یا  و 
می آورد.   وجود  به  را  خوبی  ایمنی  پاسخ 
تیره ی  توموری  سلول های  پادتن ها  اما 
برای   .Vنمی شناختند را  انسان  پوست 
گروه های O-Acetyl GD3 به  استفاده از 
کسن موثر ضدسرطان مطالعات  عنوان وا

بیش تری الزم است.
حامل های  با  که  TACAهایی 
شناسایی  ایمنی  دستگاه  و  پروتئینی 

می شوند :
 Landstainer آزمایش ها  که  زمانی  از 
آمیزش  در  که  )ترکیبی   hapten حامل  با 
پادتن  دیگر  مولکول  یا  پروتئین  یک  با 
آمیخته است،  درهم  می کند(  تولید 
برای  ایمنی زا،  پروتئین های  ترکیب 
یادی  ز انواع  علیه  پادتن  تولید  پیشرفت 
بسته  کار  به  باموفقیت  آنتی ژن ها،  از 
پروتئینی  حامل های  شده است. 
و  حیاتی  Epitopeهای  می توانند 
تنظیم  برای  که  را   Th سلول های  مهم 
نیاز  مورد   hapten به  آنتی ژنی  پاسخ های 

کنند. هستند، فراهم 

 monoclonal antibody  3

که  حامل  پروتئین های  از  انواعی 
 BSA و   BCG  ،TT  ،KLH شامل 
کسن های  وا توسعه ی  در  می شوند، 
استفاده  مورد  TACAبنیان  ضدسرطان 

قرارگرفته اند.
عالی  خواص  علت  به   KLH اخیرًا 
با  اتصال  هنگام  در  ایمنی شناختی 
رایج ترین  و  بهترین  عنوان  به  TACAها 
به  و  شمارمی رود  به  پروتئینی  حامل 
به  قسمت  این  در  می شود.  کارگرفته 
با  که  TACAهایی  از  یکی  توصیف 
ترکیب  ایمنی زا  و  حامل  پروتئین های 
این  ساختار  یابی  ارز روند  نیز  و  می شوند 

یم. کسن ها می پرداز وا
:GM2

یادی در بسیاری از انواع  GM2 شیوع ز
سرطان شامل سرطان پستان، تخمدان، 
و  یه  ر کوچک  سلول های  پروستات، 
با  اولیه  بالینی  مطالعات  دارد.  پوست 
پروتئینی  حامل  یک  عنوان  به   BCG
برای GM2، تنها پادتن IgM را در عده ی 
می آورد.  وجود  به  بیماران  از  یادی  ز
مشخص کرد  بعدی  بالینی  یابی های  ارز
است،  متصل   KLH به  که  GM2ای  که 
ماندگار  پادتن  از  باالیی  چگالی  تنها  نه 
IgM در مقابل GM2 را به وجود می آورد، 
 IgG پادتن های  استخراج  باعث  بلکه 
بیماران  از  بسیاری  در   GM2 مختص 
در  روند  این  که  می شود  پوست  سرطان 
ما  برای  را    Th سلول های  فعالیت  واقع 

.IIIممکن می سازد
گیری نهایی: نتیجه 

در دهه های گذشته روند بسیار خوبی 
ضدسرطان  کسن های  وا پیشرفت  برای 
کربوهیدرات بنیان  انواع  خصوص  به 
صورت گرفته است. بسیاری از مطالعات 
و تحقیقات انجام شده، چگالی پادتن ها 
که اطالعات  و زیرنوع های مشتق شده را 
ایمنی  پاسخ  قدرت  و  نوع  از  مفیدی 
آزمایش  و  بررسی  مورد  داده اند،  ارائه 

گرچه برای پیشرفت بیش تر  قرارداده اند. ا
ساختارها  اثرگذاری  میزان  موضوع،  این 
باید  آن،  درمان  و  تومور  از  حفاظت  در 

مورد توجه و مالحظه قرار بگیرد.
دو  دارای  ایمنی،  پاسخ   براین،  عالوه 
سلولی  ایمنی  و  هومورال  ایمنی  ی  بازو
فعالیت  خاص،  طور  به  که  می باشد، 
شکست دادن  برای   Tc سلول های 
نیازخواهدبود.  مورد  بسیار  سرطان 
درک  برای  بیش تری  مطالعات  البته 
ساختار  یک  ساخت  چگونگی 
یک  ترشح  برای  قوی  ایمنی زای 
ضروری  موثر،  جانبه ی  چند  پاسخ 
دستاورد هایی  جمع آوری  با  است. 
متخصصین  و  شیمی دان ها  از 
آینده ای  در  شاید  ایمنی شناسی، 
کسن های  وا استفاده ی  شاهد  نزدیک 
سایر  و  کربوهیدرات بنیان  ضدسرطاِن 
کسن های ضدسرطان در زمینه ی  انواع وا

پیشگیری و درمان باشیم.
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 در دهه های
  گذشته روند 
بسیار خوبی 

برای پیشرفت 
واکسن های 

ضدسرطان به 
خصوص انواع 

کربوهیدرات بنیان 
صورت گرفته است.

عکس۲. سلول سرطان 
پستان  سلول بنیادی سرطانی

سـرطانی،  بنیـادی  سـلول های 
سـرطانی  سـلول های  از  زیرمجموعـه ای 
هماننـد  خودبازآرایـی،  خصوصیـت  بـا 
توانایـی  کـه  هسـتند  بنیـادی  سـلول های 
یـادی از انـواع  بازآرایـی و تمایـز بـه تعـداد ز
را  سـرطان  خـاص  نـوع  یـک  از  سـلول ها 
بیـن  از  ی  دارو یـک  بـرای  می باشـند.  دارا 
برنـده ی موثر سـرطان، سـلول های بنیادی 
سـرطانی نیـز بایـد بـه خاطر جلوگیـری از به 
بیمـاری،  ایـن  غیر منتظـره ی  وجودآمـدن 
گزارش هـا  اخیـرًا  قرارگیرنـد.  توجـه  مـورد 
در  هـا   TACA براینکـه  مبنـی  بسـیاری 
وجـود  هـم  سـرطانی  بنیـادی  سـلول های 

شده اسـت. ارائـه  دارنـد 
و  پیشـرفت  بـا  مرتبـط  چالش هـای 
توسـعه ی واکسـن های ضدسـرطان هـدف 

TACAهـا: گیرنـده ی 
مکانیـزم  دو  ازطریـق  ایمنـی  سیسـتم 
پیـدا  سـازگاری  سـرطان  چالـش  بـا 
ایمنـی  پاسـخ های  شـامل  کـه  کرده اسـت 
سـلولی  ایمنـی  پاسـخ های  و  هومـورال 

. هسـتند
تعـداد  فعالیـت  شـامل  سـلولی  ایمنـی 
کروفاژهـا،  ما شـامل  سـلول ها  از  یـادی  ز
 )helper T cells( Th ها۱، سـلول هایDC
و cytotoxity T cells( Tc( هسـتند. یـک 
آنتـی ژن به طور معمول توسـط سـلول های 
DC مثـل   ۲)APC( آنتی ژنـی  نمایشـگر 
را  آنتی ژن هـا  کـه  می شـود  شناسـایی  هـا 
بـا  کوچکـی  پپتیدهـای  و  کـرده  پـردازش 
عنـوان epitope یـا بیانگرهـای سـلول های 
و  Th هـا  بـه فعالیـت واداشـتن  بـرای  را   T

می کنـد. ارائـه  Tcهـا 
cyto- انواع مختلفی از Th  سـلول های 

کمک به پتانسیل سیستم  kineها را برای 
درحالیکـه  می کننـد،  ترشـح  ایمنـی 
از  و  شناسـایی  عامـل   Tc سـلول های 
و  تومـوری  کشـتن سـلول های  و  بین بـردن 

هسـتند. آنتـی ژن  دارای  سـرطانی 
در مقابـل پاسـخ سـلولی، پاسـخ ایمنـی 
هومـورال شـامل ترشـح پادتن هـا اسـت کـه 
اتصـال  فرآینـد  B طـی  توسـط سـلول های 
بیانگـر  یـا   epitope بـه   B گیرنـده ی سـلول 
نـوع  نخسـتین  می شـود.  انجـام   B سـلول 
بـه چالش هـای  بـرای پاسـخ  کـه  پادتن هـا 
هـا   IgM شده اسـت،  ایجـاد  ایمنـی 
پیوسـتگی  قـدرت  تقریبـا  کـه  هسـتند 
مـدت  بـرای  و  دارنـد  آنتی ژن هـا  بـا  کمـی 
کوتاهـی )شـاید چنـد روز( موثر می باشـند. 
هومـوراِل  ایمنـی  از  بهره بـردن  منظـور  بـه 
فعال شـده   B سـلول های  درازمـدت، 
 Th بـه سـلول های  پیوسـتن  توانایـی  بایـد 
cyto- محـرک سـیگنال های  یافـت  در  و 
داشته باشـند.  سـلول ها  ایـن  از  را   kine
Dendritic Cells  1

Antigen Presenting Cells  2

از  زیرمجموعـه ای  ایجـاد  بـه  منجـر  ایـن 
پادتن هـای IgG بـا قـدرت پیوسـتگی بـاال 
کـه توانایی  و نیـز تولیـد سـلول های خاطره 
پادتن هـای  از  یـادی  ز مقـدار  تولیـد سـریع 
بـا  بعـدی  یارویی هـای  رو برابـر  در   IgG
همـان آنتی ژن هـا می شـود.  ایـن پادتن هـا 
سـرطان  هـدف  سـلول های  بـه  می تواننـد 
بچسـبند و بـه نوعـی آن هـا را بـرای نابـودی 
توسـط سیسـتم پروتئین هـای مکمـل و یـا 

کننـد. نشـان دار  هـا  لنفوسـیت 
البتـه شـواهد و مـدارک مسـتندی وجـود 
داردکـه پاسـخ های ایمنـی ضـد TACAها 
می توانـد بـرای درمـان سـرطان موثـر باشـد. 
گر یک پاسـخ ایمنـی قوی بتواند  بنابرایـن ا
بـدن  شـود،  ایجـاد  TACAهـا  مقابـل  در 
میزبـان می توانـد عوامـل محافظت کننـده 

کنـد. را در برابـر سـرطان ترشـح 
مشـاهدات  ایـن  علی رغـم 
مهمـی  چالش هـای  امیدوار کننـده، 
فعـال  ایمنـی  حملـه  توسـعه ی  بـرای 
TACAهـا  اسـاس  بـر  ضدسـرطان  و 
از  یکـی  موانـع،  ایـن  بیـن  دارد.  وجـود 
مقـدار  ایزوله کـردن  آن هـا  مشـکل ترین 
کافـی TACA از منابـع طبیعـی می باشـد. 
سـلول  سـطح  کربوهیدرات هـای  زیـرا 
هسـتند.  غیریکنواخـت  و  متنـوع  بسـیار 
در حقیقـت، وجـود آثار بسـیار فعـاِل آلوده 
کـه  می کنـد  پیشـنهاد  مـا  بـه  کننده هـا 
کـردن  ایزولـه  بـرای  احتیـاط  جانـب  بایـد 
نمونه هـای طبیعـی، حفـظ شـود. بنابراین 
راه  تنهـا  سـنتزکردن،  حاضـر  حـال  در 
مناسـب بـرای دسـتیابی به میـزان کافی از 

می باشـد. TACAهـا 
می توانـد  شـیمیایی  سـنتز  عـالوه  بـه 
گرفتـن  کار  انعطـاف پذیـری خوبـی در بـه 
بـرای  یـادی  ز توانایـی  نیـز  و  TACAهـا 
بـه  مـا  بـرای  را  آن هـا  مقابـل  در  آمادگـی 

بیـاورد. ارمغـان 
TACA سـاختارهای  اینکـه  علـت  بـه 

و  هسـتند  پیچیـده  بسـیار  اغلـب  هـا 
تجربـه ی  نیازمنـد  کربوهیدرات هـا  سـنتز 
می باشـد،  سـاخت  و  طراحـی  در  یـادی  ز
ی  زمینـه  در   موفـق  پیشـرفت های 
TACAهـا،  اسـاس  بـر  کسـن هایی  وا
و  جانبـه  چنـد  پیشـرفت  یـک  نیازمنـد 
پلـی  ایجـاد  واقـع  در  و  ای  رشـته  چنـد 
بیـن علـم ایمونولـوژی  بـا سـنتز شـیمیایی 
چالـش  باشـد.  مـی  کربوهیدرات هـا 
کمبـود ایمنـی  اصلـی علـم ایمونولـوژی بـر 
گرچـه آن هـا  زایـی TACAهـا تکیـه دارد. ا
سـطح  ی  رو یـادی  ز بسـیار  صـورت  بـه 
امـا  دارنـد،  حضـور  سـرطانی  سـلول های 
عـادی  سـلول های  از  اندکـی  تعـداد  ی  رو

هسـتند. هـم  بـدن 
یـع  توز تنهایـی  بـه  TACAهـا  وقتـی 
ضعیفـی  صـورت  بـه  می شـوند، 

B را فعـال می کننـد. در واقـع  سـلول های 
بـدون کمـک اضافی از طرف سـلول های 
کمـی از پادتن هـای IgM بـا  Th، چگالـی 
پاییـن ظاهـر می شـود. پیوسـتگی  قـدرت 

بـه  کـه  نیـاز دارنـد  TACAهـا  بنابرایـن 
حمل کننـده ی  یـک  بـا  کـوواالن  صـورت 
یکی  پیوند برقرار کنند که شامل  ایمونولوژ
بیانگرهـا یـا epitopeهـای قابل شناسـایی 
سـنتز  Thمی باشـد.  سـلول های  توسـط 
APC ایـن نـوع سـاختار ها می تواند توسـط

بـه  کـه  کنـد  ادامـه پیدا یـا  انجـام شـود  هـا 
 Th سـلول های epitope حضـور بیانگـر یـا
و  خواهدشـد  منجـر  سـلول ها  ایـن  بـرای 
نتیجـه ی آن در فعال سـازی و تمایزیافتـن 
آن،  دنبـال  بـه  خواهد شـد.  دیـده   آن هـا 
صـورت  بـه  فعال شـده   Th سـلول های 
کـه  را  خـاص   B سـلول های  مشـخصی 
epitopeهـای  هماننـد  epitopeهایـی 
می دهنـد،  نشـان  را   Th سـلول های 
cytokineهـای  و  می کننـد  شناسـایی 
کمک کننـده و قدرتمنـدی را بـرای سـلول 
می کننـد.  آزاد  و  ترشـح  تحریک شـده،   B
بـاال  چگالـی  بـا   IgG تولیـد  رونـد،  ایـن  بـا 

خواهدشـد. آغـاز   B سـلول  توسـط 
در  TACAهـا  )بازآرایـی(  نوآرایـی 
جهت پیشـرفت واکسـن های ضدسـرطان:
 )epitope( واکسینه کردن با بیانگرهای

کمیاب یا غیرعادی: 
یک روش برای از بین بردن و شکستن 
TACA مقابل  در  بدن  ایمنی  تحمل 
TACA پیشرفته ی  انواع  از  استفاده  ها، 

به منظور 
بهره بردن از 

ایمنی هومورال 
در درازمدت، 

سلول های 
B فعال شده 
باید توانایی 
پیوستن به 
سلول های 

Th و دریافت 
سیگنال های 

cy-  محرک
tokine را از 

این سلول ها 
داشته باشند. 

عکس1. فعالیت 
سلول B ازطریق اتصال 
گیرنده هایش. A( تولید 
IgM در عدم اتصال به 
سلول Th b( تولید IgG در 
.Th حضور سلول
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شرح جزئیات ضروری از تغییرات مواد 
شیمیایی هوا در نواحی کوچک را ندارد 
است. وقت گیر  و   بر  هزینه  آن  با  کار  و 

)9(
کاهش  برای  نیز  استراتژی هایی 
تروپوسفری  اوزون  محصوالت 
خروج  کاهش  به  که  شده اند  متمرکز 
ترکیبات  و  کسیدها  نیتروا ترکیبات 
کسید  ا نیترو  می باشد.  مربوط  فرار 
می باشد  گلخانه ای  گازهای  از  یکی 
و  فاضالب  دامی،  کود های  از  که 
منتشر  دیگر  صنعتی  فرایند های  برخی 
ماده  ازاین  دندان پزشکان  می شود. 
اصطالح  بخش)به  آرامش  عنوان  به 
حدود  می کنند.  استفاده  خنده(  گاز 
گلخانه ای  گاز  این  تولید  از  یک سوم 
می باشد.  انسان  فعالیت های  از 
   NRIتحقیقاتی گروه  دانشمندان 
ک با تنوع و فراوانی  که خا نشان داده اند 
میکروارگانیسم ها  از  جدید  گروه  یک 
در  مضر  کسید  دی ا نیتروژن  است  قادر 
کند  تبدیل  نیتروژن  گاز  به  را  اتمسفر 
 %80 تقریبا  گاز  این  که  جایی  آن  از  و 
که ما تنفس می کنیم را در بردارد  هوایی 
و پایدار می باشد، هیچ تاثیری بر محیط 
ارگانیسم ها  این  نمی گذارد.  یست  ز
در  مشابه  تحقیقاتی  تیم های  توسط 
اما  بودند  شده  شناسایی   2013 سال 
گاز مضر  به عنوان مطالعه برای حذف 
قرار  استفاده  مورد  کسید  دی ا نیتروژن 
نمونه   47 نگرفته بودند.دانشمندان 
پا  ارو سراسر  در  شده  آوری  جمع  ک  خا
تفاوت های  و  کرده  تحلیل  و  تجزیه  را 
ک ها  خا این  بین  توجهی  قابل  بسیار 
از بین بردن  برای  خود  ظرفیت  نظر  از 

کسید را یافتند.)10( نیتروا
پروفسور توسط  دیگر  تحقیقی  در 

دانشگاه  )استاد   Brocker
که  شده  ،عنوان  کلمبیا،نیویورک( 
آرامی  به  گذشته  سال   51 طی  جهان 
فعالیت  با وجود  اما  خنک شده است 
باال  زمین  حرات  درجه  انسان  های 
سال   10000 طی  که  طوری  به  رود  می 
شدیدی  مشکالت  به  منجر  آینده 
نمی توانیم  »ما  او  گفته  می گردد.طبق 
وابستگیمان را از سوخت های فسیلی 
کنیم پس باید به دنبال جایگزین  قطع 
مقابله  راه های  بهترین  از  یکی  باشیم. 
کربن  انداختن  دام  به  مشکل  این  با 
حل  راه  دیگر  عبارت  به  می باشد 
اولیه اش  محل  به  کربن  بازگرداندن 

یعنی زمین می باشد.« طبق تحقیقات 
گزارش های دانشمندان امکان به دام  و 
قدرتی  ایستگاه های  از  کربن  انداختن 
کربن  وجود دارد اما چون تقریبا دوسوم 
کنده منشا می گیرد، اجرای  از منابع پرا
این  حل  کلید  هوایی  مستقیم  ضبط 

چالش جهانی می باشد.)11(
به  که  یم  دار را  حق  این  ما  از  هریک 
یم  دار دوست  که  بیاندیشیم  نکته  این 
کنیم؟ هر فرد  در چگونه جهانی زندگی 
کند،  ایجاد  تغییر  تواند  می  تنهایی  به 
خود  اطراف  جهان  بر  روز  هر  ما  همه ی 
روز در  گر تمام  ا یم. حتی  گذار تاثیر می 
باز  باشیم،  استراحت  در حال  و  خانه 
کوچک ترین تاثیر از هوای  هم به عنوان 
بنابراین  می کنیم  تنفس  خود  اطراف 
تاثیر  کنیم در جهان اطراف خود  سعی 

کنیم.)12( مثبت و موثری را ایجاد 
Sources:
1(Book : Ecology,second edition,2011,MICHAEL 

L.CAIN . Bowdoin College,WILLIAM D. BOWMAN 
. University of Colorado,SALLY D.HACKER .Oregon 
State University

2( Book : Ecology,second edition,2011,MICHAEL 
L.CAIN . Bowdoin College,WILLIAM D. BOWMAN 
. University of Colorado,SALLY D.HACKER .Oregon 
State University

3( Book : Ecology,second edition,2011,MICHAEL 
L.CAIN . Bowdoin College,WILLIAM D. BOWMAN 
. University of Colorado,SALLY D.HACKER .Oregon 
State University

4( Amos P. K. Tai, Maria Val Martin, Colette L. 
Heald. Threat to future global food security from climate 
change and ozone air pollution. Nature Climate Change, 
2014; DOI: 10.1038/nclimate2317

5( Book : Ecology,second edition,2011,MICHAEL 
L.CAIN . Bowdoin College,WILLIAM D. BOWMAN 
. University of Colorado,SALLY D.HACKER .Oregon 
State University

6( Book : Ecology,second edition,2011,MICHAEL 
L.CAIN . Bowdoin College,WILLIAM D. BOWMAN 
. University of Colorado,SALLY D.HACKER .Oregon 
State University

7( Book : Ecology,second edition,2011,MICHAEL 
L.CAIN . Bowdoin College,WILLIAM D. BOWMAN 
. University of Colorado,SALLY D.HACKER .Oregon 
State University

8( Book : Ecology,second edition,2011,MICHAEL 
L.CAIN . Bowdoin College,WILLIAM D. BOWMAN 
. University of Colorado,SALLY D.HACKER .Oregon 
State University

9( G. G. Pfister, S. Walters, J.-F. Lamarque, J. 
Fast, M. C. Barth, J. Wong, J. Done, G. Holland, C. L. 
Bruyère. Projections of Future Summertime Ozone over 
the U.S..Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 
2014; DOI:2013/10.1002JD020932

10( Christopher M. Jones, Ayme Spor, Fiona P. 
Brennan, Marie-Christine Breuil, David Bru, Philippe 
Lemanceau, Bryan Griffiths, Sara Hallin, Laurent 
Philippot. Recently identified microbial guild mediates 
soil N2O sink capacity. Nature Climate Change, 4  ;2014 
801 :)9( DOI: 10.1038/nclimate2301

11( The above story is based on materials provided 
by European Association of Geochemistry. Note: 
Materials may be edited for content and length.
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انواع  افراد  گزارشات%30  بنا به  استرالیا 
مختلفی از سرطان پوست را دارند.)6(

چرا ما دچار مشکالت آب و هوایی 
شده ایم؟

پیش،  سال  میلیون   2/3 به  نزدیک 
اولیه  پروکاریوت های  که  هنگامی 
گاز  تولید  با  و  کردند  فتوسنتز  به  شروع 
اتمسفر  در  را  گاز  این  میزان  کسیژن  ا
کسیژن  ا از  جدیدی  فرم  دادند.  افزایش 
 50-10 استراتوسفر  الیه  در  اوزون  نام  به 
کیلومتری سطح زمین به وجود آمد. الیه 
که از زمین در  اوزون نقش سقفی را دارد 
می کند.  حفاظت  فرابنفش  اشعه  برابر 
گفته شد  که  همان طور  اشعه  این 
ک  خطرنا بسیار  زنده  موجودات  برای  
هستیم  گاه  آ که  همانطور  می باشد. 
اوزون  ازبین رفتن  موجب  ها    CFC
که هر  گشته اند، به طوری  استراتوسفری 
کلرازCFC ها به تنهایی  موجب  مولکول 
می گردد.  اوزون  مولکول   5^10 نابودی 
مشابهی  اثر  که  دیگری  ترکیبات 
کلروفرم  متیل  و  کلرید  تترا کربن  دارند 

می باشند.)7(
شده است  اشاره  که  همانطور 
تروپوسفر  الیه  در  اوزون  گاز  وجود 
اوزون  گاز  که  می باشدچرا  ک  خطرنا
کسید کننده ای قوی می باشد به همین  ا
راحتی  به  آن  در  موجود  کسیژن  ا دلیل 
کنش  وا ترکیبات  دیگر  با  می تواند 
ایجاد  موجب  الیه  این  در  اوزون  دهد. 
در  چشم  سوزش  و  تنفسی  مشکالت 
وهمین طور  می گردد  حیوانات  و  انسان 
میزان  و  از بین برده  را  گیاهان  غشای 
کاهش می دهد  فتوسنتز و رشد آن ها را 
گاز اوزون در تروپوسفر همانند  به عالوه 
کسید های  ا متان،  کسید،  کربن دی ا
گاز  کربن ها یک  کلروفلوئورو  نیتروژن و 

گلخانه ای می باشد.)8(
راهکار های پیش رو برای حل 

مشکالت آب و هوا
تحقیقات جدید منجر به تولید نوعی 
گشته  قدرتمند  محاسباتی  دستگاه 
آن  کمک  به  دانشمندان  که  است 
به  ساعت  را  هوا  آلودگی  میزان  قادرند 
موقعیت های  تنوع   ، محاسبه  ساعت 
گرما  و  خشکی  مثال  برای  هواشناسی 
در مقابل خنکی و رطوبت را شمارش و 
از  مشخصی  تصاویر  و  بیش تر  جزئیات 
سطوح آلودگی آینده را به دست آورند. 
توانایی  دستگاه  این  حال  این  با  اما 

ما نمی توانیم 
وابستگیمان را 
از سوخت های 
فسیلی قطع 

کنیم پس 
باید به دنبال 

جایگزین باشیم. 
یکی از بهترین 
راه های مقابله 
با این مشکل 

به دام انداختن 
کربن می باشد. 

یعنی کربن را 
بازگردانیم به 
همان جایی که 
از آن آمده بود 
یعنی زیر زمین. 

ی حیوانات می باشد که طبق  و هوا بر رو
آب  در  حیوانات   Bergmann قاعده 
مشابه  گونه  به  نسبت  سردتر  هوای  و 
بزرگ  اندازه  تر  گرم  و هوای  خود در آب 
یست ها انتظار دارند  کولوژ تری دارند. ا
بر  بزرگ  اثر  یک  زمین  کره  گرم شدن  که 
جهان  در  زنده  موجودات  یع  توز ی  رو
داشته باشد، حتی 2 یا 3 درجه افزایش 
ی  رو بر  یادی  ز تاثیرات  جهانی  دمای 
در  دارد.  زمین  ی  رو زنده  موجودات 
یع  توز بر  مهمی  تاثیر  حرارت  درجه  کل 
حرارت  که  چرا  دارد  زنده  موجودات 
تاثیرگذار  یستی  ز فرایند های  ی  رو بر 
می باشد و برخی از موجودات در تنظیم 
دمای بدن خود با حرارت بیرون ناتوان 
تاثیر  تحت  یستی  ز هستند.)5(تنوع 
مستقیم آب و هوا می باشد. در نتیجه، 
یستی  ز تنوع  حفظ  برای  اقدام  گونه  هر 
با  هوا،  و  آب  تغییرات  به  توجه  بدون 
هم چنین  خواهد شد.  مواجه  شکست 
مخرب  تاثیر  رساندن   حداقل  به  برای 
انسان بر تغییرات اقلیمی یکی از نکاتی 
تنوع  حفظ  شود  گرفته  نظر  در  باید  که 
مناسب  اقلیمی  شرایط  در  یستی  ز

خودش می باشد.)12( 
 ، هوایی  و  آب  دیگر  مشکالت  از 
به  زمین  سطح  به  فرابنفش  اشعه  ورود 
علت سوراخ شدن اوزون استراتوسفری 
به  اوزون  الیه   در  می باشد.)سوراخ  
گاز  غلظت  که  است  منطقه ای  معنی 
اوزون در آن کمتر از 2/7*10^6 مولکول 
اشعه  باشد.(  مربع  متر  سانتی  هر  در 
بسیار  زنده  موجودات  برای  فرابنفش 
ک می باشد و موجب صدمه زدن  خطرنا
در  فتوسنتزی  رنگدانه های  و    DNAبه
کتری ها می گردد و یا موجب  گیاهان و با
و  حیوانات  در  پوست  سرطان  ایجاد 
امروزه  پوست  سرطان  می شود.  انسان 
که در  در بین افراد 10 برابر میزانی است 
بیماری  این  بروز  بود.خطر   1950 دهه 
مشمول  زمین  کره  جنوبی  نیمکره  در 
و  نیوزلند  استرالیا،  چون  کشورهایی 
آفریقای جنوبی می باشد.که به ویژه در 

گروهی  توسط  که  تحقیقاتی  طبق  اما 
از   %46 شده  انجام  دانشمندان  از 
خرابی های محصوالت که قبال رخ داده 
همچنین  و  حرارت  افزایش  دلیل  به 
توان  می  بنابراین  می باشد.  هوا  آلودگی 
در  عاملی  عنوان  به  هوا  آلودگی  گفت 
در  جهان  در  تغذیه  سوء  شکل دادن 
دانشمندان  می باشد.  پیشرفت  حال 
که طبق بد بینانه ترین پیش  یافته اند  در
 2050 سال  تا  تغذیه  سوء  میزان  بینی 
 Deuis یابد.  18/27%افزایش  تواند  می 
مهندسی  امور  استاد   L. Mauzerall
بین  پیشنهادات  و  یست  ز محیط 
نتیجه  طی  پرینستون  دانشگاه  المللی 
می گوید:  تحقیقات  این  از  گیری 
بهبود  در  هوا  آلودگی  سطح  کنترل 
می باشد  موثر  کشاورزی  محصوالت 
ک  پا انرژی  منابع  از  استفاده  بنابراین 
خورشیدی  انرژی  یا  باد  انرژی  مانند 
آالینده های  و  گلخانه ای  گازهای  نه 
،عالوه  دارد  مضاعف  سود  هوا   مرسوم 
هوا  آلودگی  کاهش  موجب  اینکه  بر 
در  تغذیه  سوء  کاهش  آن  دنبال  به  و 
اوزون  سطح  افزایش  از  می شود  جهان 

تروپوسفری نیز جلوگیری می کند.)3(
استراتوسفر  الیه  در  اوزون  گاز  وجود 
می باشد  سودمند  بسیار  و  ضروری 
پایین تری  سطح  در  گر  ا گاز  همین  اما 
بگیر،  قرار  تروپوسفر  یعنی  اتمسفر  از 
از  بسیاری  ایجاد  موجب  تواند  می 
آسم  تشدید  مانند  تنفسی  مشکالت 
بسیاری  بین  در  آمفیزم  و  برونشیت  و 
کوتاه  دوره های  در  حتی  گردد.  افراد  از 
می تواند  تروپوسفری  اوزون  مدت 
همچنین  و  محلی  میر  و  مرگ  موجب 
محصوالت  به  خسارت  شدن  وارد 

گردد.)4( گیاهان  کشاورزی و 
گرم شدن  که در مورد  نکته ی دیگری 
کرد تاثیر آب  آب و هوا باید به آن توجه 

رفتار  از  مناسبی  معرف  هوا  و  آب 
هوا  و  آب  بیان گر  اقلیم  می باشد.  ما  
طوالنی  زمان  مدت  در  منطقه  یک  در 
زندگی  محل  شناخت  در  و  باشد  می 
نیز  زنده  موجود  عملکرد  چگونگی  و 
تاثیرگذار می باشد.آب و هوا بر طول بازه 
و  آتش سوزی  مثل  رخدادهایی  زمانی 
رخدادها  می باشد.این  موثر  بهمن ها 
موجب نابودی موجودات زنده و از هم 
اما  می گردد  یستی  ز جوامع  گسیختن 
دوباره فرصتی برای رشد و ایجاد جوامع 

و موجودات فراهم می کند.)1(
تغییرات آب و هوایی و مشکالت 

ناشی از آن
دست  به  اخیرا  که  اطالعاتی  طبق 
 0/6 تا  جهانی  گرم شدن  آمده است  
پیش  دهه  یک  از  سلسیوس  درجه 
دنبال  به  که  است  داده  رخ  امروزه  تا 
ذوب شدن  همچون  پدیده هایی  آن 
یخ های  ذوب  افزایش   ، قطبی  یخ های 
یاها اتفاق  کوهی و باالرفتن میزان آب در
گزارشات،  طبق   همچنین  می افتند. 
یستی  محیط ز تغییرات  یک سری 
دارد.  ارتباط  جهانی  شدن  گرم  با 
پرندگان،  زودهنگام  مهاجرت  مثل 
خزندگان  و  یستان  دوز محلی  انقراض 
گیاهان زودتر از آمدن بهار. و سبزشدن 

معنی  به  فقط  زمین  شدن  گرم   )2(
معنی  به  بلکه  نمی باشد  دما  افزایش 
هست. نیز  هوایی  آلودگی  خطر  وجود 

اوزون  الیه  آلودگی  و  باال  حرارت  درجه 
و  برسانند  آسیب  گیاهان  به  می توانند 
کاهش دهند.  کشاورزی را  محصوالت 
محصوالت  در  احتمالی  کاهش های 
طبق  نگران کننده است:  کشاورزی 
رشد  دلیل  به  دانشمندان  گفته 
این  غذایی،  عادات  تغییر  و  جمعیت 
که تا سال 2050 نیازمند  احتمال می رود 
شویم  غذایی  محصوالت   %50 افزایش 

به هوا نیز کمی فکر کنیم

وجود گاز 
اوزون در الیه 

استراتوسفر 
ضروری و بسیار 
سودمند است 

اما همین گاز 
اگر در سطح 
پایین تری از 
اتمسفر یعنی 

تروپوسفر قرار 
بگیرد می تواند 

موجب ایجاد 
تعدادی از 
مشکالت 

سالمتی دربین 
افراد گردد.

ما باید در زندگی روزانه از آب و هوای اطراف خودمان آگاه باشیم!

فاطمه نجبایی
کارشناسی بیوتکنولوژی، دانشگاه تهران دانشجوی 

f_nojabaei@ut.ac.ir

ت
مقاال



صی
ص

دنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا|مجله علمی-تخ
ت شناسی دانشگاه تهران | شماره دهم | پائیز 1393

ی زیس
 انجمن علمی-دانشجوی

45 44

گونهها اسپنسر با آغوِش باز پذیرای منشأ
بود و به اقراِر خودش، از خواندِن اثِر داروین 
لذتی وافر برده بود. در واقعیت امر، اسپنسر 
داروین  نظریه ی  پذیرِش  در  اشتیاقش  در 
گواهی  قصدی جز استفاده از آن به عنواِن 
بر جهان شمولی قانوِن تکوین اش نداشت و 
در داماِن این اشتیاق اسپنسر فرصتی برای 
نقطه نظِر  با  داروین  نظریه ی  تفاوِت  درِک 
گاهی از چنین تفاوتی  المارک نداشت. ناآ
را می توان از البالی استدالل های اسپنسر 
این  اصوِلزیستشناسی دریافت. در  در 
که میان سال های ۱863 تا  اثِر دو جلدی 
را  حیات  اسپنسر  رسید،  چاپ  به   ۱86۷
زنده  موجوداِت  تطبیِق  پیوسته ی  »فرآینِد 
تعریف  بقاء«  برای  اطرافشان  محیط  با 
محرِک  که  داشت  ابراز  سپس  او  کرد. 
و  استفاده  قاعده ی  فرآیند،  این  اصلی 
صفاِت  وراثِت  اصِل  و  عدم استفاده  یا 
چنین  که  است  واضح  است.  اکتسابی 
سازگاری  به  اسپنسر  باوِر  به  استداللی 
المارکی داللت دارد. به عقیده ی اسپنسر 
حذِف  در  جزئی  نقشی  طبیعی  انتخاِب 
موجوداِت ناسازگار با محیِط زیست بازی 
تصادفی  تفاوت های  عالوه،  به  می کرد. 
نداشت.  او  ی 

ّ
ِعل تمامًا  تبیین  در  جایی 

می شد  را  زیستی  تنوِع  اسپنسر،  نگاِه  از 
مضر  و  مفید  کلی  دسته ی  دو  به  اساسا 
کارکرِد انتخاِب  طبیعی  تقسیم نمود. تنها 
است.  مفید  از  مضر  صفاِت  جداسازی 
چنین دیدگاهی اسپنسر را واداشت تا بقاِء
َاصلح91 را به انتخاِبطبیعی ترجیح دهد. 
استفاده  به  را  داروین  واالس،  راسل  آلفرد 
نظِر  از  چراکه،  کرد  تشویق  َاصلح  بقاِء  از 
انسانیت  َرخِت  طبیعی  انتخاب  واالس، 
صورِت  به  و  می پوشاند  طبیعت  قامِت  بر 
بهبوِد وضِع  انتخاب در جهت  به  ضمنی 
گونه داللت دارد. از نظِر واالس استفاده از 
کژفهمی هایی  چنین  بر  را  راه  اصلح  بقاِء 
سد می کند. به عالوه، جایگزینی انتخاب
تمایز  برای  را  راه  اصلح  بقاِء با  طبیعی 
طبیعی انتخاب دوگانه ی  معنای  میان 
در  داروین  می گشاید.  منشاِءگونهها  در 
صفاِت  انتخاِب  فرآینِد  منشاِء گونه ها 
انتخابی  چنیِن  شدن  انباشته  اثر  و  مفید 
در  داروین  می نامد.  طبیعی  انتخاِب را 
اقرار  و  بود  هم نظر  واالس  با  خصوص  این 
اصلح  بقاِء  مستطاِب  عبارِت  که  داشت 
که توسط اسپنسر ارئه شده بود، به ذهِن او 
خطور نکرده بود و او قصد استفاده از این 
منشاءگونه ها  بعدی  چاپ های  در  را  واژه 
فایده  مفیِد  خصوص  در  او  اما  داشت. 
قابِل  از واژه ای جایگزین در  بودِن استفاده 
از  شماری  برای  فرضیه اش  کردن  فهم 
که  می آید  بر  چنین  بود.  مشکوک  اذهان 
اسپنسر به رده ی این اذهان تعلق داشت؛ 
چراکه حتی با وجود ذکر واژه ی ابداعی اش 

رکِن  المارک  دیدگاه های  داروین،  آثار  در 
اصلی عقایِد اسپنسر باقی ماند. 

درکی  داروین  که  است  آشکار 
گرچه  نداشت.  تکامل  از  غایت گرایانه۰۲ 
شکل گیری  به  که  فرآیندی  را  تکامل  او 
می شد  منجر  حیات  پیچیده تر  اشکاِل 
به  فرآیند  این  او  نظر  در  لیکن  می شمارد، 
معنای پیشرفت نبود. تکامل به باوِر داروین 
گرایی  وا و  تنوع زیستی  اتفاقی  ظهور  بر 
فرآیندی  چنین  و  متکی  بود  جمعیت ها 
و  بود  قابل پیش بینی  پی آمدی  دارای  نه 
چوناِن  سیاسی  نظریاِت  خاِم  ماده ی  نه 
آثاِر  در  داروین  گرچه  اسپنسر.  نظریه ِی 
کوشش های  کرده بود  خود به اسپنسر اشاره 
در  اما  می شمرد،  محترم  را  اسپنسر  فکرِی 
بنیادین  تفاوت  به  داروین  زندگی نامه  اش، 
اسپنسر  نظراِت  و  زیستی اش  عقاید  میان 
از  را  خود  ناخرسندِی  و  می کند  اشاره 
ابراز  اسپنسر  ِک  شنابنا کلیت بخشی هاِی 

می دارد:
آخر  به  را  او  آثار  از  اثری  که  دفعه  هر 
عالی اش  نبوِغ  تحسیِن  به  زباِن  می رسانم 
آیا  که  می اندیشم  خود  با  و  می گشایم 
آیندگان او را هم سنِگ بزرگانی چون ِدکارت 
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کامل  باشم. نحوه ی استدالِل او در تضاِد 
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قوانیِن  هم سنِگ  برخی  که  را  بنیادین اش 
منظر  از  احتماال   )!( می پندارند  نیوتون 
من  نظِر  از  ولی  مفیِدفایدهاند  فلسفهای 
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کرد. طرد 
اسپنسر  اجتماعی،   آماِر نگارِش  از  پس 
نمود.  زیست شناسی  معطوِف  را  توجهش 
نه  توجه  این  که خاستگاه  نظر می رسد  به 
عالقه ی او به علوِم طبیعی، بلکه تمایلش 
گیر از فرآینِد تکامل  برای ارائه ی توصیفی فرا
 ۱8۵۲ در  او  بود.  جامعه  و  طبیعت  در 
فرضیهی عنواِن  تحِت  مختصر  مقاله ای 
تکوین41 منتشر ساخت. فرضیه ی تکوین 
۱۵وگنجاندِن  خلقت گرایی  بر  بود  ردیه ای 
علمیاز  تبییِن  در  ماوراءالطبیعه  نیروهای 
شکل گیرِی حیات. اسپنسر دانِش زیستی 
مورد نیاز برای نگارِش این مقاله را از اصوِل
بود.  گرفته  وام  الِیل  چارلز  زمینشناسِی 
مقاله  این  منبع  به عنواِن  از الِیل  استفاده 
نقِد  این  که  است،  تأمل  قابل  رو  آن  از 
المارک  دگرگونی6۱  فرضیه ی  باب  در  الِیل 
فرضیه ی  صحِت  از  را  اسپنسر  که  بود 
المارک مطمئن ساخت. نظریهایدرباِب
بارورِی عام قانون از مشتق جمعیت،
از  پس  کوتاه  فاصله ای  به  جانوران71 
اسپنسر  رسید.  چاپ  به  تکوین فرضیهی
تاِمس  نظریه ی  تفسیر  به  مقاله  این  در 
رشِد  میان  تفاوِت  خصوِص  در  مالتوس 
تصاعدِی  رشِد  و  طبیعی  منابِع  حسابِی 
این  بر  اسپنسر  باوِر  پرداخت.  جمعیت 
است.  ترقی  علِت  جمعیت  رشِد  که  بود 
عقایدی  چنین  با  او  اسپنسر،  گفته ی  به 
داروین  که  نظریه ای  با  بیش  قدمی  چند 
در ۱8۵۹ منتشر ساخت، فاصله نداشت. 
باوِر اسپنسر  که  این است  امر  واقعیِت  اما 
واکنش های  و  افراد  میاِن  رقابِت  نقِش  به 
سازشی در پاسخ به کنش های محیطی در 
تکامِل جانداران با دیدگاِه المارک همسوَتر 
اسپنسر  رویکردی،  چنین  برپایه ی  بود. 
محرِک  بقاء،  برای  تنازع  که  داشت  باور 
به  فرآیندی  چنین  چراکه  است  پیشرفت 
افزایش سازگاری افراد با محیط، به واسطه 
سودمند،  خصایِص  و  صفات  کسِب 
که صفاِت سودمندی  می انجامد. افرادی 
کسب  را در پاسِخ به چالش های محیطی 
خویش  زادگاِن  به  را  صفات  این  کرده اند 
منتقل می کنند و چنین وراثتی تنازِع بقاء 
سطِح  در  پیشرفت  به  را  افراد  سطح  در 
جمعیت مبدل می سازد. عجیب نیست 
نقشی  زیستی ای  عقایده ی  چنین  که 
سیاسِی  باورهای  گیرِی  شکل  در  اساسی 
مقاله ای  در  اسپنسر  کردند.  ایفا  اسپنسر 
پیشرفت:علتوقاعدهی81 تحِت عنواِن 
عقایِد  رسید  چاپ  به   ۱8۵۷ در  که  آن 
گونه گون خود را تحِت عنواِن قانوِن فراگیری 
بیان کرد. به ادعای او پیشرفت پیش درآمِد 
نه  ]پیشرفت[   « بود.  ترکیبی اش  فلسفه ی 
امری تصادفیست و نه امری تحِت اختیاِر 

بشر، بلکه ضرورتیست خیر«. 

اسپنسر 
با آغوِش 

باز پذیرای 
منشأگونه ها 
بود و به اقراِر 

خودش، از 
خواندِن اثِر 

داروین لذتی 
وافر برده بود. 

در واقعیت 
امر، اسپنسر 

در اشتیاقش 
در پذیرِش 

نظریه ی 
داروین 

قصدی جز 
استفاده از 

آن به عنواِن 
گواهی بر 

جهان شمولی 
قانوِن 

تکوین اش 
نداشت و 
در داماِن 

این اشتیاق 
اسپنسر 

فرصتی برای 
درِک تفاوِت 

نظریه ی 
داروین با 
نقطه نظِر 
المارک 

نداشت.

براِی  اسپنسر  عقالنِی  حیاِت  بررسی 
و  داروین،  به  نسبت  نگرش اش  درِک 
ضروری  او،  به  نسبت  داروین  نگرِش 
شهرتی  حیاتش  طی  در  اسپنسر  است. 
فکرِی  نزدیکاِن  داشت.  داروین  هم سنِگ 
هوِکر۷  جوزف  الِیل6،  چارلز  چون  داروین 
دائمِی  خوانندگاِن  از  کسلی8  ها تامس  و 
فلسفه ی  سیستِم  اسپنسر،  اثِر  مهم ترین 
پاینده  اما  اسپنسر  شکوِه  بودند.  ترکیبی۹ 
عقاید  حیاتش  پایانی  سال های  در  و  نبود 
قلمداد  نادقیق  و  کهنه  تکاملی اش 
می شدند. هدِف فلسفه ی ترکیبِی اسپنسر 
ارائه ی تصویری جامع از تکامل در طبیعت 
که  بود  َده جلدی  اثری  قالِب  در  و جامعه 
زیست شناسی،  فیزیک،  ثغوِر  و  حدود 
را  اخالق  و  جامعه شناسی  روان شناسی، 
در  اسپنسر  اصلِی  محرک  می نوردید.  در 
سیاسی  جاه طلبانه ای  اثِر  چنین  خلقِت 
برای  علمی  بنیانِی  تا  بود  تالش  در  او  بود. 
آزاِد  اقتصاِد  و  آزادی خواهانه۰۱  فردگرایِی 
از  اسپنسر  مقاصِد  آورد.  فراهم  حداکثری 
از ۱8۴۲  ترکیبی  نگارِش سیستِم فلسفه ی 
زمان  آن  در  او  که  چرا شده بود،  آشکار 
حدوِد درباِب عنواِن  تحِت  نامه  دوازده 
فعالیتهایدولت۱۱ منتشر کرد که به َبسِط 

ستون های اصلی نظریه ی تکاملِی اسپنسر 
به  اسپنسر  نامهها،  این  در  می پرداخت. 
ابراِز عقیده ی خود پیرامون رابطه ی نزدیک 
انسان،  و ویژه ی موجوداِت زنده، منجمله 
و محیِط بی جاِن پیرامونشان پرداخت. به 
زنده  برای  غرایض  و  اندام ها  او  عقیده ی 
پیرامونش  محیِط  در  جاندار  داشتِن  نگاه 
سازش یافته اند. فرآیندهای زیستِی جاندار 
وابسته اند؛  جاندار  پیرامونی  محیِط  به 
بیهوده  طبیعت  در  چیزی  »هیچ  چراکه 
تنها  را  اندام ها  و  نیست. طبیعت غرایض 
می کند«.  حفظ  کارمی آیند  به  که  وقتی  تا 
اسپنسر بر این عقیده بود که قوانیِن طبیعت 
جهان شمول و در تعادل با یکدیگراند. او به 
امور  در  دولت  دخالِت  با  مخالف  شدت 
که به نظِر او چنین دخالتی مانعی  بود؛ چرا
بود در برابِر جریاِن طبیعِی امور و فرآیندهایی 
می انجامد.  طبیعی  قوانیِن  تعادِل  به  که 
و  بیست  از  اسپنسر  که  اعتقاداتی  چنین 
پشتوانه ی  داشت  باور  آن ها  به  سالگی  دو 
در  اسپنسر  بودند.  او  متأخر  فرضیه های 
نگارِش  که  دارد  اقرار  خود  زندگی نامه ی 
عامِل  دولت  فعالیتهای حدوِد درباِب

نگاشتِن سیستِمفلسفهیترکیبی بود. 

تحِت  کتابش  نخستین  در  اسپنسر 
شرایِط تصریِح یا اجتماعی:  آماِر عنواِن 
تبییِن و بشر سعادِت برای ضروری
منتشر  در ۱8۵۱  که  اینشروط21 نخستیِن
شد، به بسِط عقایِد سیاسی اش پرداخت. 
کتاب، اسپنسر ویراستاِر  در زماِن نگارِش 
کونومیست31 بود. نشریه به دفاِع  نشریه ی ِا
همه جانبه از اقتصاِد آزاِد حداکثری مشهور 
کتاب چنین برمی آید  بود. از عنواِن فرعی 
توصیِف  اجتماعی   آماِر اصلِی  هدِف  که 
سیستِم  بر  مبتنی  اجتماعِی  قواعِد 
این  سرسبِد  گِل  بود.  علم محور  اخالقِی 
»هر  بود:  متقابل  آزادِی  قاعده ی  قواعد، 
خواسته هایش  تمامِی  به  است  آزاد  فردی 
جامِع عمل بپوشاند، به شرِط آنکه چنین 
را  دیگر  افراِد  متقابل  آزادِی  خواسته هایی 
عقیده ی  به  ندهد«.  قرار  الشعاع  تحت 
اسپنسر، َشر از آزاد نبودِن افراد در استفاده 
دیِد  از  می شد.  ناشی  ذهنی شان  قوه ی  از 
قانوِن  چون  اخالقی  قاعده ی  اسپنسر 
واقعیتی  بر  مبتنی  اساسا  متقابل،  آزادِی 
بررسِی  به  کتاب  باقِی  بود.  فیزیولوژیک 
استنباطاِت مختلِف مبتنی بر قانوِن آزادِی 
سیاسی  آثاِر  و  بیان  آزادِی  ماننِد  متقابل 
اسپنسر  بخش  این  در  می پردازد.  آن ها 
اموِر  در  دولت  دخالِت  عدِم  ضرورِت  بر 
که به  خصوصِی شهروندان می پردازد؛ چرا
عقیده ی او چنین دخالت هایی همواره به 
مصائِب اجتماعی دامن می زند. اسپنسر 
زننده ی  برهم  را  دخالت هایی  چنین 
باور  براین  و  می دانست  طبیعت  سازوکاِر 
بقاِء بخش های  به  این دخالت ها  که  بود 
کارآمِد جمعیت منجر می شود و مانعی  نا
ذهنی  و  فیزیکی  پیشرفِت  سر  بر  است 
عدِم  سیاسِت  این  راستای  در  جوامع. 
وضع  تمامی  اسپنسر  محض،  مداخله ی 
بهبوِد  و  محرومان  به  کمک  برای  قوانین 
را  جامعه  آموزشِی  و  بهداشتی  وضعیِت 

گاه نظریه ی  با وجوِد انزواطلبِی داروین، انتشاِر منشأ گونه ها به معروفیِت او انجامید. به نا
گشت. تالِش  او و اثراِت اجتماعی و سیاسی اش به نقطه ی ثقِل مباحثاتی داغ بدل 
موجوداِت زنده برای بقاء و انتخاِب طبیعی که بنیاِن نظریه ی داروین را شکل می دادند 
شدند.  مارکسیم،  تا  لجام گسیخته۲  لیبرالیسم  از  گون،  گونا تفاسیری  دستخوِش 
مطالعه ی نقطه نظرات و استدالالِت این گروه های فکرِی متقابل به خودِی خود جالب 
است. در عیِن حال نمی شود از عقایِد سیاسِی داروین نیز غافل بود. هربرت ِاسِپنِسر3، 
که  فیلسوِف شهیِر تکامل و از مدافعیِن سرسخِت تفسیر حداکثری از فردگرایی۴ بود 
انتشاِر  انعکاِس  بررسِی  رفت.  منشأگونهها  استقباِل  به  گمراه کننده  حرارتی  و  شور   با 
منشأ  گونه ها در شکل گیری آراء و افکار متفکراِن هم عصِر داروین چون اسپنسر نه تنها 
دریچه ای به شناخِت تفاسیِر سیاسی از نظریه ی زیستِی داروین می گشاید، بلکه ما 
را در شناخِت نقطه نظراِت سیاسِی داروین نیز یاری می کند. این بررسِی تاریخی به 
دوره ی پیش از انتشاِر تکامِلانساِن۵ داروین می پردازد. تا پیش از انتشاِر تکامِلانسان، 
داروین از پرداختن به منشأ انسان در منشأ گونه هایش خودداری می ورزید، چراکه اشاره 
به موفقیِت  که می تواند  بیهوده  را »کاری  ارائه شواهِد زیستی  انسان بدون  به تکامِل 
گونه ها و هم عصراِن داروین اما  منشأ گونه ها ضربه زند« می دانست. خوانندگان منشأ

هراسی از پرداختن به چنین موضوعاِت بحث برانگیزی نداشتند.

گرچه داروین 
در آثاِر خود 
به اسپنسر 

اشاره کرده بود 
کوشش های 

فکرِی اسپنسر 
را محترم 

می شمرد، اما در 
زندگی نامه  اش، 

داروین به 
تفاوت بنیادین 

میان عقاید 
زیستی اش و 

نظراِت اسپنسر 
اشاره می کند 
و ناخرسندِی 

خود را از 
کلیت بخشی های 
شنابناِک اسپنسر 

ابراز می دارد.

منشأ گونه های داروین 
و هربرت ِاسپنسر

نظریه ی داروین باورهای اروپاییان 
کشید  قرِن نوزدهم را به چالش 
و به همین علت مورِد تمسخِر 
گرفت )پانچ  هم عصرانش قرار 
آلَمَنک، 1881(.
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بررسـی دقیـق 
ی  ها ر ختا سـا
ایـن  مـاده،  و  نـر  نمونه هـای  تناسـلی 
ایـن  پراکنـش  شـد.  تصحیـح  اشـتباه 
عنکبـوت در ایـران از خوزسـتان آغازشـده 
و تـا نواحـی جنوبـی کرمـان ادامـه می یابـد. 
و  میلی متـر   3.۵-3 بیـن  نرهـا  انـدازه ی 
انـدازه ی ماده ها بیـن ۷.۵-۱۲.۵ میلی متر 
ماده هـا  بدنـی،  نقـوش  نظـر  از  می باشـد. 
تیره رنگ بوده و در قسـمت پشـتی شـکم، 
نـوار قرمزرنـگ طولـی را بـروز می دهنـد و از 
برخـی  بـا  فراوانـی  شـباهت  ایـن  جهـت 
بیـوه  عنکبوت هـای  از  دیگـر  گونه هـای 
در  زندگـی  عنکبوت هـا  ایـن  دارنـد. 
نواحـی اسـتپ را ترجیـح می دهنـد، ولـی 
نیـز  شـهری  نواحـی  از  نمونه هـا  برخـی 
جمـع آوری  شـده اند. هنـوز بـر روی میـزان 
صـورت  تحقیقـی  گونـه  ایـن  گینـی  زهرآ
احتمـال  وجـود  ایـن  بـا  نپذیرفته اسـت 
پزشـکی  اهمیـت  از  کـه  می شـود  داده 

.Zamani et al باشـد   برخـوردار  فراوانـی 
منـزوی  عنکبوت هـای  گـروه،  دومیـن 
و  انزواطلـب  رفتـار  علـت  بـه  کـه  بـوده 
خوانـده  نـام  ایـن  بـه  خـود  گوشـه گیر 
 ۱۱۷ حـدود  جهانـی  سـطح  در  می شـوند، 
می گیرنـد  بـر  در  را  شناخته شـده  گونـه ی 
کـه در ایـران فقـط یـک گونه از آن هـا گزارش 

 شده اسـت:
رانهـای )6  -Loxosعنکبـوت منـزوی مدیت
celes rufescens )Dufour, 1820(:   
پراکنـش جهان وطـن بـا   ایـن عنکبـوت، 

غیـر بـه   قاره هـا،  تمامـی  از  تاکنـون   خـود، 
و گـزارش  شده اسـت  جنـوب  قطـب   از 
نواحـی مختلفـی در   به تازگـی حضـورش 
رضـوی، خراسـان  )تهـران،  ایـران   از 
نیـز گلسـتان(  و  ایـالم  فـارس،   هرمـزگان، 
 بـه اثبـات رسیده اسـت. انـدازه ی جثـه ی
میلی متـر  8-۷ بیـن  عنکبـوت   ایـن 
و بلندتـر  پاهـای  نرهـا  اسـت،   متغیـر 
 ماده هـا شـکم بزرگتـری دارنـد. ایـن گونـه،
عنکبوت هـای گونه هـای  اکثـر   به ماننـد 
ویولن ماننـدی عالمـت  دارای   منـزوی، 
 بـر سـطح پشـتی سر-سـینه ی خـود بـوده
 کـه به این علـت بـه آن هـا عنکبوت هـای
ایـن گـزش  می شـود.  گفتـه  نیـز   ویولنـی 
 گونـه الزامـًا کشـنده نیسـت، ولـی در اکثـر
بـروز زخم هـای نکروتیـک،  مـوارد موجـب 
و میشـود  طوالنـی  درمـان  دورهـی   بـا 
نیـز را  ثانویـه  عفونت هـای  بـروز   احتمـال 
گـزش مـورد   ۲ تاکنـون  مـی آورد.   به وجـود 
از عنکبـوت  ایـن  توسـط   اثبات شـده 
احتمـال ولـی  گـزارش  شده اسـت،   ایـران 
بسـیار حقیقـی  آمـار  کـه  می شـود   داده 
 بیش تـر از ایـن باشـد. این گونـه عنکبوت
داخـل مثـل  شـهری،  نواحـی  در   زندگـی 
ترجیـح را  انباری هـا  و   سـاختمان ها 
اسـت ممکـن  همچنیـن  و   می دهـد 
شـود یافـت  نیـز  غارهـا  دهانـه ی  در 
)Mirshamsi et al. 2013; Zamani & Rafinejad, 2014; 
Zamani et al.(
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ماننـد  زیگـزاگ  نقـوش  بـه  شـکم  نرهـا، 
اسـت.  شـده  مزیـن  نیـز  قهو ه ای رنگـی 
دارای  بیابان هـای  در  زندگـی  گونـه  ایـن 
را  کوتاه قامـت  گیاهـی  پوشـش های 
کـه  مـی رود  احتمـال  می دهـد.  ترجیـح 
آسـیب ناشـی از گـزش ایـن عنکبـوت بـه 
نباشـد. اروپایـی  بیـوه ی  گونـه ی   انـدازه ی 
(.Mirshamsi, 2005; Zamani et al(
Latrodectus geo- قهـوه ای   ۴(بیـوه ی 
ایـن   :metricus C.L. Koch, 1841
جهانوطـن،  پراکنـش  بـا  زیبـا  عنکبـوت 
اسـتان خراسـان  از  تنهـا  ایـران  تاکنـون در 
نرهـا  جثهـی  گـزارش  شده اسـت.  رضـوی 
بیـن  ماده هـا  و  میلی متـر   3.۵-3 بیـن 
عمومـی  رنـگ  میباشـد.  میلی متـر   ۱۰-6
قهوهـای  بیـن  معمـواًل  ماده هـا  پیکـر 
بعضـی  در  ولـی  اسـت،  تیـره  تـا  روشـن 
نمونه هـا رنـگ سـیاه نیز دیده  شده اسـت؛ 
همچنیـن، شـکم آن هـا عمومـًا بـا نقـوش 
و  شده اسـت  مزیـن  متعـددی  هندسـی 
در سـطح زیریـن شـکم، عالمـت سـاعت 
نرهـا  دارد.  حضـور  نیـز  قرمزرنگـی  شـنی 
و  داشـته  تیره رنـگ  سر-سـینه ای  عمومـًا 
شکمشـان با نوارها و نقاط روشـن منقش 
قهـوه ای  بیـوه ی  عنکبـوت  شده اسـت. 
زندگـی در نواحـی اسـتپ بـا پوشـش های 
می دهـد.  ترجیـح  را  کوتاه قامـت  گیاهـی 
ایـن  گـزش  میـزان  از  دقیقـی  آمـار  هنـوز 
گونـه در دسـترس نیسـت، ولـی بـا بررسـی 
گزش هـای رخ داده در سـایر نواحی جهان، 
ایـن نتیجـه حاصل می شـود کـه این گونه 
برخـوردار  باالیـی  پزشـکی  اهمیـت  از  نیـز 

)Mirshamsi, 2005; Zamani et al( اسـت 
Latrodectus cinc- مـدور   ۵(بیـوه ی 

ایـن  پراکنـش   :tus Blackwall, 1865
مناطـق  بـه  مربـوط  عنکبـوت  گونـه ی 
مختلفـی از آفریقـا، جزایـر کیپـورد و کویـت 
بـوده و به تازگـی از نواحـی جنوبـی ایران نیز 
ایـن،  پیـش  از  البتـه  شده اسـت؛  گـزارش  
متعلـق  به اشـتباه  گونـه  ایـن  نمونه هـای 
 L. hasseltii Thorell, 1870 گونـه ی  بـه 
تشـخیص داده شـده بودنـد کـه اخیـرًا، بـا 

دومین گروه 
عنکبوت های 
دارای اهمیت 
پزشکی ایران، 
عنکبوت های 

منزوی هستند 
که به علت رفتار 

انزواطلب و 
گوشه گیر خود به 
این نام خوانده 

می شوند، در 
سطح جهانی 

حدود 117 گونه ی 
شناخته شده را در 
بر می گیرند که در 
ایران فقط 1 گونه 

از آن ها گزارش 
 شده است.

dahli - REZA SOLTANI

cinctus - ALI MOHAJERAN pallidus - REZA SOLTANI tredecimguttatus - ZAMANI

در  آن  اعظـم  بخـش  کـه  کشـوری  ایـران، 
Palaearc- پاله آرکتیـک  )ناحیـه ی 
 ۱3 دارا بـودن  بـا  واقـع  شده-اسـت،   )tic
اکوسیسـتم خشـکی متفاوت، و با نظر به 
موقعیـت آن در میـان نواحـی جغرافیایـی 
اروپایـی، عربـی و ارینتـال، از تنـوع زیسـتی 
برخـوردار  خـود  منطقـه ی  در  بی نظیـری 
 ۴۵۰۰۰ از  بیـش  بـا  عنکبـوت ،  اسـت. 
بزرگ تریـن  از  یکـی  کشف شـده،  گونـه ی 
راسـته های جانـوری محسـوب می شـوند 
همگـی  اندکـی،  تعـداد  از  به غیـر  کـه 
زهـر  تنهـا  منتهـی،  هسـتند؛  گیـن  زهرآ
بـرای  اسـت  ممکـن  محـدودی  تعـداد 
 ۴ نمایـد.  خطـر  ایجـاد  انسـان  گونـه ی 
بـر اسـاس  کـه  فاکتـور عمومـی وجـود دارد 
آن هـا، فقـط تعـداد اندکـی از عنکبوت هـا 
محسـوب  خطرنـاک  انسـان  بـرای 
می شـوند: ۱( زهـر اکثـر عنکبوت هـا از نظر 
بـرای گونـه ی مـا خطرنـاک  بیوشـیمیایی 
گونه هـا  از  بسـیاری  نیـش   )۲ نیسـت. 
به قدری کوچک اسـت که توانایی سـوراخ 
کـردن پوسـت انسـان را ندارنـد. 3( میـزان 
زهـر تزریقـی در بسـیاری از گونه هـا کمتـر از 
مقداری اسـت که ایجاد مشـکل کند. ۴( 
رفتـار و نحوهـی زندگـی عنکبـوت ممکن 
اسـت بـه نحـوی باشـد کـه به طـور متـدوام 
به طورکلـی،  نباشـد.  تمـاس  در  انسـان  بـا 
دسـته ی   ۲ بـه  را  عنکبوت هـا  زهـر 
cy-( و سـلول گرا )neurotoxic )عصبگـرا 
عمـوم  زهـر  می کننـد.  تقسـیم   )totoxic
نـوع عصب گراسـت؛ ایـن  از  عنکبوت هـا 
پیـام  انتقـال  در  اختـالل  ایجـاد  بـا  زهـر 
همچـون  عوارضـی  عصبـی،  سیسـتم 
تنفسـی،  قلـب، اختـالل  افزایـش ضربـان 
انقباضـات عضالنـی شـدید و تضعیـف 
زهرهـای  دارد.  دنبـال  بـه  را  بینایـی 
از  خاصـی  گروه هـای  بـه  مربـوط  سـلول گرا 
عنکبوت ها هسـتند و تأثیرشـان از طریق 
و  گـزش  محـل  سـلول های  بـردن  بیـن  از 

بافتـی  نکـروز  ایجـاد  مـوارد  بعضـی  در 
میشـود. اعمـال 

از  جنـس  چهـار  عمومـی،  به طـور 
علـت  بـه  کـه  هسـتند  عنکبوت هـا 
دارای  انسـان ها  بـرای  خـود  گـزش 

می شـوند:  محسـوب  پزشـکی  اهمیـت 
و   Latrodectus  ،  Phoneutria،Atrax
ایـران  در  آخـر  جنـس  دو  کـه   Loxosceles
هسـتند. شناخته شـده  اعضـای  دارای 
بـوده  گـروه نخسـت، عنکبوت هـای بیـوه 
جفت گیـری  حیـن  رفتـار  خاطـر  بـه  کـه 
نرهـا، کـه طـی آن خـود را به عنـوان خـوراک 
می دهنـد،  قـرار  مـاده  جانـور  اختیـار  در 
سـطح  در  هسـتند.  معـروف  نـام  ایـن  بـه 
گونـه ی   3۱ دارای  جنـس  ایـن  جهانـی، 
میـان،  ایـن  از  کـه  اسـت  شناخته شـده 
حضور ۵ گونه در ایران گزارش  شده اسـت:
Latrodectus tre-: اروپایـی  بیـوه ی   )۱ 

ایـن   )decimguttatus )Rossi, 1790
عنکبـوت  گونـه ی  پرپراکنش تریـن  گونـه، 
جهانـی  پراکنـش  اسـت.  ایـران  در  بیـوه 
ایـن عنکبـوت از مدیترانـه آغـاز می شـود، 
تـا  و  در بـر  می گرفتـه  را  مرکـزی  آسـیای 
ایـران،  در  تاکنـون  می یابـد؛  ادامـه  چیـن 
مازنـدران،  آذربایجـان،  اسـتان های  از 
سـمنان،  قـم،  تهـران،  البـرز،  گلسـتان، 
خراسـان شمالی، خراسان رضوی، بوشهر 
جثـه ی  شده اسـت.  گـزارش   هرمـزگان  و 
بیـن  ماده هـا  و  میلی متـر  بیـن 6-3  نرهـا 
۹-۱۷ میلی متـر می باشـد. جنـس ماده ی 
پیکـر  گونـه  ایـن   اروپایـی  جمعیت هـای 
سـیاه رنگی داشـته کـه در ناحیه ی پشـتی 
نارنجـی/  قرمـز/  نقطـه ی   ۱3 بـا  شـکم، 
در  درحالی کـه  شده اسـت،  منقـش  زرد 
جمعیت هـای ایرانـی جنـس مـاده غالبـًا 
بـه رنـگ سـیاه یک دسـت دیـده می شـود. 
شـباهت  گونـه  ایـن  ظاهـری،  نظـر  از 
بیوهـی  عنکبـوت  گونـه ی  بـا  فراوانـی 
داهـل دارد و تنهـا بـا بررسـی سـاختارهای 
امکان پذیـر  گونـه  دو  تناسـلی جداسـازی 
نواحـی  در  زندگـی  گونـه،  ایـن  اسـت. 

 ، سـتپ ی بـا ا شـش ها پو
هـی  مـت گیا ه قا تا کو

ترجیـح  . را  هـد می د
گونـه  ایـن  نواحـی گزش هـای  در 
ایـران  شـرق  بیش تـر شـمال 
در  کـه  می افتـد  برخـی مـوارد اتفـاق 
بیمارسـتان منجـر بـه بسـتر شـدن در 

می شود. 
 ).Mirshamsi, 2005; Zamani et al(

 Latrodectus dahli داهـل  بیـوه ی   )۲ 
Levi, 1959: پراکنـش جهانـی ایـن گونـه 
مراکـش تـا آسـیای مرکـزی را در بـر می گیـرد 
بوشـهر،  اسـتان های  از  تاکنـون  ایـران  در  و 
آذربایجـان  و  خراسـان  فـارس،  هرمـزگان، 
غربـی گـزارش  شده اسـت. از نظـر ظاهـری، 
شـباهت زیـادی بـا جمعیت هـای ایرانـی 
گونـه ی بیوهـی اروپایـی دارد. جثهـی نرهـا 
بیـن  ماده هـا  و  میلی متـر   3 تـا   ۲.۵ بیـن 
ماده هـا  رنـگ  اسـت.  میلی متـر   ۱3 تـا   ۱۰
لکه هـای  بـا  همـراه  گاهـی  و  تیـره  غالبـًا 
شـکم  ناحیـه ی  در  روشـن  پراکندهـی 
و  جانـور  سـن  افزایـش  بـا  کـه  می باشـد 
کمرنگ تـر  متعـدد  جلداندازی هـای 
عمومـًا  نرهـا  درحالی کـه  می شـوند، 
قهوه ای رنـگ و مزیـن به نوارهای سـفید در 
ناحیه ی شـکم خود هسـتند. هرچند که 
بـه علـت شـباهت ظاهـری و همپوشـانی 
نواحـی  بعضـی  در  گونـه  ایـن  پراکنـش 
تشـخیص  اروپایـی،  بیوهـی  گونـه ی  بـا 
گزش هـای ناشـی از دو گونـه بـدون بررسـی 
نمونـه توسـط فـرد متخصـص امکان پذیر 
نیسـت، ولـی احتمـااًل ایـن گونه نیـز دارای 
اسـت. قابل توجهـی  پزشـکی   اهمیـت 
( ,.Mirshamsi, 2005; Zamani et al) 
 Latrodectus pallidus بیـوه ی سـفید   )3 
O.P.-Cambridge, 1872: ایـن گونـه بـه 
علت رنگ سفید شکم به راحتی از سایر 
تشـخیص  قابـل  بیـوه  عنکبوت هـای 
سـفید  بیوهـی  جهانـی  پراکنـش  اسـت. 
شـامل  را  مرکـزی  آسـیای  تـا  لیبـی  از 
می گـردد و جمعیت هایـی از آن، از جزایـر 
در  گـزارش  شـده اند.  نیـز  آفریقـا  ورد  کیـپ 
خراسـان  اسـتان های  در  تاکنـون  ایـران، 
شـمالی، خراسـان رضـوی، سـمنان، البـرز  
و  قزویـن رؤیـت شده اسـت. جثـه در نرهـا 
ماده هـا  در  و  میلی متـر   3 تـا   ۲.۵ بیـن 
ماده هـا  اسـت.  میلی متـر   ۱۰ تـا   8 بیـن 
شـکمی سـفید و سر-سـینه و ضمائمـی 
در  درحالی کـه  دارنـد،  قهوه ای رنـگ 

گروه نخست 
عنکبوت های 
دارای اهمیت 
پزشکی ایران، 
عنکبوت های 
بیوه هستند 

که به خاطر رفتار 
حین جفت گیری 
نرها، که طی آن 
خود را به عنوان 
خوراک در اختیار 
جانور ماده قرار 
می دهند، به 

این نام معروف 
هستند. در 

سطح جهانی، 
این جنس دارای 

31 گونه ی 
شناخته شده 

است که از این 
میان، حضور 
5 گونه در 

ایران گزارش 
 شده است.

 عنکبوت های دارای 
اهمیت پزشکی

علی رضا زمانی
کارشناسی علوم جانوری، دانشگاه تهران دانشجوی 

a.zamani@ut.ac.ir

 gemetricus - Matthew
Field

rufescens - ZAMANI

پاورقی: تنوع زیســتی
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کافــی وارد شــود. در  نــور  تــا  بــاز بمانــد 
نتیجــه ســرعت بــاز و بســته شــدن شــاتر 

ــد. ــم باش ک ــد  بای
فــوق،  متغیــر  دو  تنظیــم  بــرای 
بیش تــر  در  پیش فــرض  حالــت  چهــار 
گرفتــه شده اســت: نظــر  دوربین هــا در 
                         )program (حالت خودکار)1 
Aper-( گــم  دیافرا تقــدم   2(حالــت 

   )ture priority
ســرعت  تقــدم   3(حالــت 

)Shutter priority(شــاتر
کامــل  دســتی  تنظیــم   4(حالــت 

)Manual (
بــا     در حالــت Program، دوربیــن 
توجــه بــه شــرایط محیــط، هــم میــزان بــاز 
گــم و هــم ســرعت  بــودن دریچــه ی دیافرا

انتخــاب  را  شــاتر 
امــا  می کنــد، 

معمــواًل مطلوب تریــن حالــت را ایجــاد 
Aperture prior-  نمی کنــد. در حالــت
کنتــرل  ity ، مــی توانیــد عمــق تصویــر را 
کنیــد. شــما نوردهــی را تنظیــم می کنیــد 
تعییــن  را  شــاتر  ســرعت  دوربیــن  و 
 ،Shutter priority می کنــد. در حالــت
شــما ســرعت شــاتر را معیــن می کنیــد 
را تنظیــم می کنــد.  و دوربیــن نوردهــی 
ــال  ــوژه های در ح ــرای س ــر ب ــت اخی حال
حرکــت بســیار مناســب می باشــد. در 
حالــت Manual، تنظیــم هــر دو متغیــر 
در  تمریــن  بــا  شماســت.  عهــده  بــر 
خواهیــد  یــاد  متفــاوت  موقعیت هــای 
گرفــت در چــه شــرایطی از چــه اعــدادی 

کنیــد. اســتفاده 
سپاس گزاری:

مطلــب حاضــر بــا مشــاوره و نظــارت 
گــروه  عکاســان  از    Tom Neveil 
 Les Imgrund و    National Geographic
و  تهیــه   Arcanum گــروه  عکاســان  از 
از  اســت  الزم  اســت.  شــده  تدویــن 
ایــن عزیــزان بــه خاطــر راهنمایی هــای 

کنــم. تشــکر  ارزشمندشــان 
Refrences:
Brenda Tharp, Creative Nature & 

Outdoor Photography, Revised Edition 
English, 2010

ــر  کم ت ــم  ــس ه ــدان عک ــق می ــد، عم باش
اســت و برعکــس.

یــاد  بــه  را  نکتــه  ایــن  همــواره 
گــم بــاز، عمــق  کــه دیافرا داشته باشــید 
کــم را ایجــاد می کنــد و بــا اعــداد  میــدان 
گــم  کوچــک نشــان داده می شــود و دیافرا
یــاد را ایجــاد  کــه عمــق میــدان ز بســته 
می کنــد، بــا اعــداد بــزرگ نمایــش داده 

. د می شــو
کنتــرل  امــا در مــورد شــاتر، آن چــه در 
شــما قــرار دارد، ســرعت آن اســت؛ یــا بــه 
کــه شــاتر  عبــارت دقیق تــر، مــدت زمانــی 
ــه سنســور می رســد.  ــور ب ــاال مــی رود و ن ب
باشــد،  بیش تــر  ســرعت  ایــن  هرچــه 
معــرض  در  کم تــری  مــدت  سنســور 
گــم،  دیافرا ماننــد  درســت  اســت.  نــور 
ســرعت شــاتر هــم با اعــداد اســتانداردی 

می شــود: بیــان 
 ،1/30  ،1/15     ،1/8  ،1/4  ،1/2
 ،1/1000 ،1/500 ،1/250 ،1/125 ،1/60

...  ،1/2000
عــدد  بــه  نســبت  عــدد  هــر  تقریبــًا 
یــک  کــه  اســت  شــده  نصــف  قبلــی 
دارد.  درپــی  را  ســرعت  افزایــش  گام 
ثبــت  بــرای  شــاتر  یــاد  ز ســرعت  از 
صحنه هــای ســریع اســتفاده می شــود و 
در اصطــالح صحنه هــا فریــز می شــوند. 
ثبــت  بــرای  را  شــاتر  کــم  ســرعت های 
کار  بــه  یجــی  تدر و  کنــد  تغییــرات 

. نــد می بر
تنگاتنگــی  رابطــه  شــاتر  و  گــم  دیافرا
بــا هــم دارنــد؛ امــا اعــداد ایــن دو پارامتــر 
دارای ارتبــاط معکــوس هســتند. هرچــه 
بایــد  کنیــم،  بیش تــر  را  گــم  دیافرا عــدد 
کــم  را  شــاتر  ســرعت  بــه  مربــوط  عــدد 
نــور مناســبی داشــته  تــا عکــس  کنیــم 
باشــد. عکــس ایــن قضیــه نیــز صــادق 
ــر  ــداد بزرگ ت ــی از اع ــع وقت ــت. در واق اس
می شــود،  اســتفاده  گــم  دیافرا بــرای 
کمــی  یعنــی دریچــه بســته تر شــده و نــور 
یــک  بــرای حصــول  پــس  وارد می شــود 
عکــس بــا نــور مناســب بایــد آن قدر شــاتر 

دیافراگم و 
شاتر رابطه 
تنگاتنگی 

با هم 
دارند اما 

اعداد این 
دو پارامتر 

دارای ارتباط 
معکوس 
هستند. 

گم وتفاوت  عکس2. دیافرا
عمق میدان- دیافرگم باز 
عنق میدان بیشتری فراهم 
می آورد و برعکس، دو عکس 
گم های بازتر )سمت  با دیافرا
راست( و بسته تر )سمت 
چپ(

دوربین هــای  دســته،  نخســتین 
بــرای  اصــواًل  کــه  هســتند  کامپکــت 
عکس برداری معمول و روزمره استفاده 
ــری  ــه کارب ــا ک ــن دوربین ه ــوند. ای می ش
آســانی دارنــد، در دو ســطح معمولــی و 
پیشــرفته عرضــه می شــوند. ایــن نــوع از 
دوربین هــا چنــدان در عکاســی زیســتی 
در  نمی گیرنــد.  قــرار  اســتفاده  مــورد 
 DSLR1 ــل، دوربین هــای نقطــه ی مقاب
هســتند کــه ظاهــر بزرگ تــری دارنــد. این 
گــروه دارای لنزهــای قابــل تعویــض بوده 
و ایــن امــکان را بــه کاربــر می دهنــد کــه 
هــر ژانــری از عکاســی را تجربــه کنــد. 
ســطح  دو  در  نیــز  دوربین هــا  ایــن 
می شــوند. عرضــه  حرفــه ای  و  آماتــور 

Canon60D، NikonD7000 مثال هــای 
و  حرفــه ای  DSLRهــای  از  معروفــی 
 NikonD3200 ، CanonEOS600D
معــروف  آماتــوری  DSLRهــای  از 
نیــز  فول فریــم  دوربین هــای  هســتند. 
ــه نوعــی  ــه ب ک ــد  ــرار دارن در ایــن دســته ق
تخصصی تریــن دوربین هایــی هســتند 

کنــون عرضــه شــده اند. کــه تــا 
شــبه دوربین هــای  دیگــر،  دســته ی 
ماننــد  ظاهــر  در  کــه  هســتند   SLR
دســته ی قبــل بــوده امــا در عمــل مثــل 
کــردن بــا  کار  کامپکت هــا می باشــند و 
کثــرًا دارای لنزهــای  آن هــا آســان اســت. ا
کانونــی متغیــر  کــه فاصلــه  زوم هســتند 
گســترده ای را  کاربــرد  دارنــد و در نتیجــه 
ــد. مدل هــای خاصــی در  فراهــم می آورن
ــز را هــم  ــروه، قابلیــت تعویــض لن گ ــن  ای

Digital single-lens Reflex .1

 Nikon Coolpix می دهنــد.  کاربــر  بــه 
 Canon Powershot SX510و  p600
دســته  ایــن  معــروف  دوربین هــای  از 

هســتند.
گــر بــه تازگــی وارد دنیــای عکاســی  ا
 SLRشــبه دوربین هــای  بــا  شــده اید، 
کاربــری آســان تری  کــه  کنیــد؛ چرا شــروع 
دارنــد.  دوربین هــا  دیگــر  بــه  نســبت 
بــا عکاســی  تــا حــدی  کــه  در صورتــی 
ــای  ــد دوربین ه ــد می توانی ی ــنایی دار آش
کــه  کنیــد  انتخــاب  را  آماتــوری   SLR
در  را  بیش تــری  خودگــردان  تنظیمــات 
نهایــت  در  و  می دهــد  قــرار  اختیارتــان 
ــوس هســتید  ــا عکاســی مان کامــال ب ــر  گ ا
جدی تــر  را  حرفــه  ایــن  یــد  دار قصــد  و 
دوربین هــای  ســراغ  بــه  کنیــد،  دنبــال 
فول فریم هــا  حتــی  یــا  حرفــه ای   SLR
گروه هــا  ایــن  از  کــدام  هــر  در  یــد.  برو
و  قابلیت هــا  بــا  متنوعــی  مدل هــای 
کــه  دارد  وجــود  متفــاوت  امکانــات 
در  را  وســیعی  انتخــاب  دامنــه ی 

می دهــد. قــرار  اختیارتــان 
در ادامــه بــه معرفــی پارامتر هــای پایــه 
آن هــا  تنظیــم  نحــوه ی  و  عکاســی   در 
دو  یــم.  می پرداز متفــاوت  شــرایط  در 
و   )Aperture( گــم  دیافرا اولیــه  متغیــر 
کــه بــا ارتباطــی  شــاتر)Shutter( هســتند 
ــد. ــم می کنن ــی را تنظی ــگ نورده تنگاتن

کــه امــکان  گــم دریچــه ای اســت  دیافرا
فراهــم  را  دوربیــن  لنــز  از  نــور  عبــور 
کــه  می کنــد. شــاتر هــم پــرده ای اســت 

و  گرفته اســت  قــرار  سنســور  مقابــل  در 
را  شــاتر  دکمــه  عــکاس  کــه  زمانــی  تــا 
آن  بــه  نــور  رســیدن  مانــع  می فشــارد، 
گــم عملکــردی  می شــود. درواقــع دیافرا
مشــابه مردمــک چشــم را داشــته و شــاتر 
نقشــی ماننــد پلک هــای چشــم را بــازی 
کــه در دوربیــن  می کنــد؛ بــا ایــن تفــاوت 
بعــد  عدســی  اول  داخــل  بــه  خــارج  از 
گــم و ســپس شــاتر قــرار می گیرنــد.  دیافرا
ــان را  کادر موردنظرت وقتــی شــما ســوژه و 
ــا  ــد ب ــاب می کنی ــی انتخ ــگام عکاس هن
فشــردن دکمــه، شــاتر بــاز شــده و تصویــر 
روی سنســور  می افتــد و ثبــت می شــود و 

بســته می شــود. ســپس مجــددًا 
ــاز  ــر ب گــم بیش ت ــه ی دیافرا هرچــه روزن
باشــد، نــور عکــس هــم بیش تــر می شــود 
گــم را  و برعکــس. میــزان بــاز بــودن دیافرا
ــا اعــدادی اســتاندارد نشــان می دهنــد  ب

کــه عبارتنــد از:
32، 16 ، 11 ، 8 ، 5.6، 4 ، 2.8 ، 2 ، 1.4 ، 1

نســبت  عــدد  هــر  کنیــد  دقــت  گــر  ا
بزرگ تــر  برابــر  تقریبــًا 1.4  قبــل  بــه عــدد 
شده اســت. هــر چــه ایــن عــدد بزرگ تــر 
بســته تر  گــم  دیافرا دریچــه ی  می شــود، 
وارد  کم تــری  نــور  درنتیجــه  و  شــده 
در  گــم  دیافرا شــدن  بســته  می شــود. 
 %50 را  ورودی  نــور  میــزان  مرحلــه،  هــر 

می دهــد. کاهــش 
آن در  تأثیــر  گــم،  دیافرا کاربــرد دیگــر 
هــرگاه  اســت.  عکــس  میــدان  عمــق 
هنــگام عکس بــرداری عــالوه بــر ســوژه ی 
ــو و  اصلــی، دیگــر اجــزای موجــود در جل
عقــب نیــز در فوکــوس باشــند، عکــس 
گــر  یــاد بــوده ولــی ا دارای عمــق میــدان ز
کنیــم،  متمایــز  پس زمینــه  از  را  ســوژه 
معمــوال  می شــود.  کــم  میــدان  عمــق 
از  عکاســی  در  یــاد  ز میــدان  عمــق  از 
طبیعــت و مناظــر اســتفاده می شــود؛ در 
کــه عمــق میــدان کم در عکاســی  حالــی 
از حیوانــات و حشــرات مــورد اســتفاده 
بازتــر  گــم  دیافرا چــه  هــر  می گیــرد.  قــرار 

بیولوژیک  سیستم های  از  خارق العاده  تصاویر  ثبت  و  زیستی  عکاسی  است  ممکن 
از  عکاسی  خواه  و  باشد  طبیعت  از  عکاسی  خواه  باشد.  لذت بخش  هم  شما  برای 

. Papilio نقش و نگارهای رنگارنگ بال پروانه های سرده ی
برای موفقیت در این زمینه باید مهارت  یک عکاس، ذوق یک هنرمند و دقت و جسارت 
یک شکارچی را با هم ترکیب کرد و تفکری زیست شناسانه داشت. در این میان جدیت 
گاهی الزم است 50 تا 60 فریم عکس بگیرید تا در  و تالش شما مهم ترین نقش را دارد. 

نهایت به یک یا دو عکس خوب برسید.
در این بخش به آموزش عکاسی زیستی می پردازیم. ابتدا اصول و نکات پایه در عکاسی 
 عکاسی 

ً
بررسی می شود و سپس به تفکیک عکس برداری از مناظر، حیات  وحش و نهایتا

عکاسی  دوربین  انتخاب  شروع،  برای  گام  اولین  خواهیم داد.  قرار  بررسی  مورد  را  کرو  ما
معیارهای  و  کتورها  فا اگر  و شلوغ دوربین های عکاسی  متنوع  دنیای  در  مناسب است. 
گروه های  ابتدا  باشد  بهتر  شاید  می شویم.  سردرگم  بی شک  نکنیم،  مشخص  مناسبی 

مختلف دروبین های موجود را مرور کنیم.

چه 
دوربینی 
مناسب 
است؟

عکاسی زیستی
نادیا قرایی

کارشناسی علوم میکروبی، دانشگاه تهران دانشجوی 
Nadia.Gharaee@ut.ac.ir

عکس1. هرچه سرعت باالتر 
باشد تغییرات سریع تر جلوه 
کنند، دو عکس با شاتر  می 
کندتر )سمت راست( و  های 
سریع تر )سمت چپ(

پاورقی: عکاســی زیستی
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گنجعلیمن و علم نگین 
کارشناسی علوم جانوری، دانشگاه تهران

negin_ganjali@ut.ac.ir

مهـم اسـت بدانیـم حیـات چگونـه ایجـاد شـد و بـه چـه سـویی مـی رود. علـم به من 
ل هـای ناممکن هوا سـرد اسـت«4. یـاد گرفته ام کـه نخوانم »کتابی 

ُ
گفـت کـه »در گ

کـه در  کتابـی  کـه در آن پوسـِت شـبنم، تـر نیسـت و  کتابـی  کـه در آن بـاد نمی آیـد و 
آن یاخته هـا بی ُبعدنـد«5.

کـه بسـیاری از  مـن دانشـگاه پیـر قشـنگمان را خیلـی دوسـت دارم. همیـن جـا 
بـزرگان آمدنـد و رفتنـد و سـهراب سـپهری هـم نقـاش شـد. همیـن جـا کـه ایـن همه 

گنجشـک و پروانـه و قاصـدک دارد و »دوسـتانی بهتـر از آب روان«6... درخـت و 
شما چه طور؟ شما چه فکر می کنید؟ خیلی دوست داشتم نظر دانشجوهای 
کارشناسی و  کردم و از دانشجوهای  دیگر علوم را بدانم پس پرسشنامه هایی تهیه 

که آن ها را پاسخ بدهند.* کارشناسی ارشد علوم خواستم 
 70( دانشـجو  دادنـد، 28  پاسـخ  پرسشـنامه  بـه  کـه  دانشـجویی  میـان 36  از 
درصـد( گفتنـد کـه نسـبت بـه علم حـس خوبـی دارند؛ 24 نفـر )60 درصـد( گفتند 
که دانشـگاه و )یا( دانشـکده را دوسـت دارند؛ 33 نفر )90 درصد( هم عقیده دارند 
کـه علـم بـر دیـدگاه آن هـا نسـبت بـه زندگـی تاثیر داشـته و حتـی جهان بینـی آن ها را 

دگرگـون کـرده  اسـت. 
در ادامه، پرسش ها و بعضی از دوست داشتنی ترین پاسخ ها را می خوانیم.

نسبت به علم )science( چه احساسی داری؟ درباره ی رشته ی خودت 
چی فکر می کنی؟ اصاًل چرا این جا هستی و بعدش چی؟

یکی های  که تمام تار نیلوفر )ک ز(: »به علم به چشم چراغی نگاه می کنم 
یست شناسی ام. دلم می خواد تمام  جهان اطرافم رو روشن می کنه. عاشق ز
زندگیم رو به همین رشته و جلو ُبردنش بپردازم و تا آخرین لحظه ی زندگیم 

سوال بپرسم و دنبال پاسخ سواالتم بگردم.«
که در دونستن هست نمی شه جای  ک(: »به نظرم لذتی رو  مریم )ک ا، ع 

دیگه تجربه کرد.«
امیر )ک ز(: »]علم به من[ حس پرواز ]می ده[.« 

کایتا ) ک ا، ف(: »جهان شگفت انگیز ما تنها از طریق علم قابل شناسایی 
است و فیزیک کامل ترین و بهترین رشته برای این شناخت است.«

داشتم  دوست  چون  هستم  جا  این  »من  یاضی:  ر کارشناسی  دانشجوی 
زندگی  منطق  یاضی  ر منطق  من  عقیده ی  به  چون  کنم؛  فکر  یاضی وار  ر

هستش و من برای رشد منطقم در زندگی این جا هستم.«

احساس قلبی شما نسبت به دانشگاه و دانشکده چیه؟ فکر می کنی نسبت 
به خوبی هاش قدردان هستی؟ می خوای چند تا خوبی نام ببری؟ 

کنار اومدن با بدی ها و کاستی ها چه قدر برات سخته؟
توقع  که  کسایی  از  وقت ها  »گاهی  ز(:  ا،  )ک  فاطمه 
کسی  می خواد  دلت  می بینی؛  بی مهری  نداری 
بسوزونه،  دل  برات  کنه،  راهنماییت  که  باشه 
پیدا  رو  این ها  از  اما هیچکدوم  کنه،  درکت 
نمی کنی و خیلی احساس تنهایی می کنی. 
اما می تونیم از همه ی این سختی ها نتیجه ی 
که در زندگی چه طور  خوبی بگیریم مثال یاد بگیریم 
این  ما  عالوه  به  بجنگیم؛  تنهایی ها  و  سختی ها  با 
نمی توانیم  عمرمون  آخر  تا  که  کردیم  پیدا  دوست هایی  جا 
آرامش  به ما  با محبت و سادگی شون  که  کنیم. دوست هایی  فراموششون 

می دن.«
علیرضا )ک ر(: »از دانشگاه و دانشکده راضیم. بیش تِر خوبی ها، بچه های 
یادی هم داره ولی با توجه به خوبی هاش  توی دانشکده هستند. بدی های ز

می شه باهاش کنار اومد.«

 ایـن عبارت هـا را می شـنویم: »دیـد پیـدا 
ً

وقتـی صحبـت از علـم می شـود معمـوال
کردن نسـبت به طبیعت«، »پیش رفت بیش تر تکنولوژی«، »آسـان تر شـدن زندگی 
انسـان ها« و... البتـه همـه ی ایـن عبارت هـا درسـت هسـتند ولـی بـرای مـن، علـم 

بسـیار فراتـر از این هاسـت.
پـس از 5 سـال زندگـی در دنیـای علـم احسـاس می کنـم علـم ارزش تحمـل آن 
کار آزمایشـگاهی و  کادمیـک از قبولـی در دانشـگاه تـا مشـکالت  همـه رنج هـای آ
گذرانـدن امتحان هـا و... را دارد. مـن فکـر می کنـم علم می تواند نگاهم را نسـبت به 

مـن، زندگیـم و برهـم کنش هایـی کـه بـا محیـط دارم، دگرگـون کنـد.
  حـاال مـن نسـبت بـه 5 سـال پیـش انسـان بسـیار متفاوتـی هسـتم و می توانـم 
کـه بیش تـر نگـران انسـان ها باشـم و حتـی  گرفتـه ام  کـرده ام. یـاد  کـه رشـد  بگویـم 
نگـران مرجان هـا و »هـر چه پروانه که می افتـد در آب زود از آب درآرم.«1 یاد گرفته ام 
که با قدرت ادراک شـگفت انگیزش می تواند  گونه ای از جانوران اسـت  که انسـان 
نـه تنهـا بسیاربسـیار داناتـر و تواناتـر از جانـوران دیگـر، بلکـه بسـیار مهربان تـر باشـد. 
کـه بـه  کـه بـا آدم هـا صبورتـر و مهربان تـر باشـم و »کاری نکنـم  علـم بـه مـن یـاد داد 
قانـون زمیـن بربخـورد«2. یـاد گرفتـه ام کـه زمیـن زیبـای مـا تنهـا »ذره ای غبـار معلـق 
در پرتـو آفتـاب«3 اسـت، در کیهانـی بسیاربسـیار بزرگ و اسـرارآمیز. یاد گرفته ام که 

کارل ِسیگن کتاب« سهراب سپهری و 3 به نقل از  1. 1،2،4،5،6،7 از »هشت 
کامپیوتر   ک: علوم  یاضی، ف: فیزیک، زم: زمین شناسی، ع  یست شناسی، ش: شیمی، ر: ر ک ا:کارشناسی ارشد، ز: ز کارشناسی،  ک:   *

نسیم )ک ش(:  »خب، شاید اونی که فکر می کردم نباشه دقیقًا ولی هنوزم 
خوب  خیلی  خیلی  که  اساتید  بعضی  مثل  ]هست[  خوبی ها  سری  یه 

هستند.«
یاضی: »من قلبًا با دانشگاه و دانشکده ام احساس  دانشجوی کارشناسی ر
صمیمیت و نزدیکی شدیدی دارم. احساس می کنم خیلی اوقات نسبت به 
خوبی هاش قدردان نیستم و فقط اصطالحًا »غر« می زنم ولی ته قلبم همیشه 

می دونم که عاشقشم.«

آیا علم روی شخصیت خود شما و جهان بینی شما اثری داشته؟می تونی 
کمی توضیح بدی؟

همه ی  و  آدم ها  و  دنیا  به  راجع  متفاوت  کاماًل  یاد؛  ز »خیلی  ز(:  )ک  آرزو 
می کنم  احساس  اآلن  شده.  وسیع  خیلی  دیدم،  می کنم.  فکر  موجودات 
لیاقت بهترین چیزها رو دارم و می تونم یه جایی توی دنیا تاثیر مهمی  داشته 

باشم.«
که  کرد  علمی  کمکم  روش  با  بیش تر  »آشنایی  ز(:  )ک  حسن 

ل و شاهد باشم  پیراسته تر فکر کنم و بیش تر به دنبال استدال
و خوشحالم که این تغییرات در من صورت گرفته.«
من  نگرش  طرز  صد؛  در  صد   « زم(:  ا،  )ک  هانیه 

بسیار موشکافانه تر و دقیق تر شده.«
سحر )ک ر(: » تاثیر که قطعًا داره؛ مثاًل جهت 
فکری می ده و )به خصوص توی رشته ی ما( 
گرفتن رو به آدم  کردن و تصمیم  منطقی فکر 

می آموزه.«
کارشناسی فیزیک: »نگرش انسان به همه  دانشجوی 

چیز عوض می شود. به عنوان نمونه در مسائل مربوط به رانندگی 
رانندگی  بهتر  خیلی  بودن  بلد  فیزیک  کسی  تا راننده های  اگر  که  فهمیدم 

می کردن!«
 دانشجوی کارشناسی شیمی: »آدم هایی که علوم پایه می خونن از خرافات 

دور می شن و برای هر پدیده ای دنبال علت می گردند.«
که منم فقط یه عضو  گرفتم[  یست شناسی: »]یاد  کارشناسی ز دانشجوی 
خیلی کوچیک از این دنیای وسیع هستم. همیشه به وظایفی که به عنوان یه 

عضو باید انجام بدم فکر کردم.«

این حرف ها چه حس خوبی به من می دهند!...بیایید »پرده را برداریم: بگذاریم که احساس هوایی بخورد.«
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مهـم اسـت بدانیـم حیـات چگونـه ایجـاد شـد و بـه چـه سـویی مـی رود. علـم به من 
ل هـای ناممکن هوا سـرد اسـت«4. یـاد گرفته ام کـه نخوانم »کتابی 

ُ
گفـت کـه »در گ

کـه در  کتابـی  کـه در آن پوسـِت شـبنم، تـر نیسـت و  کتابـی  کـه در آن بـاد نمی آیـد و 
آن یاخته هـا بی ُبعدنـد«5.

کـه بسـیاری از  مـن دانشـگاه پیـر قشـنگمان را خیلـی دوسـت دارم. همیـن جـا 
بـزرگان آمدنـد و رفتنـد و سـهراب سـپهری هـم نقـاش شـد. همیـن جـا کـه ایـن همه 

گنجشـک و پروانـه و قاصـدک دارد و »دوسـتانی بهتـر از آب روان«6... درخـت و 
شما چه طور؟ شما چه فکر می کنید؟ خیلی دوست داشتم نظر دانشجوهای 
کارشناسی و  کردم و از دانشجوهای  دیگر علوم را بدانم پس پرسشنامه هایی تهیه 

که آن ها را پاسخ بدهند.* کارشناسی ارشد علوم خواستم 
 70( دانشـجو  دادنـد، 28  پاسـخ  پرسشـنامه  بـه  کـه  دانشـجویی  میـان 36  از 
درصـد( گفتنـد کـه نسـبت بـه علم حـس خوبـی دارند؛ 24 نفـر )60 درصـد( گفتند 
که دانشـگاه و )یا( دانشـکده را دوسـت دارند؛ 33 نفر )90 درصد( هم عقیده دارند 
کـه علـم بـر دیـدگاه آن هـا نسـبت بـه زندگـی تاثیر داشـته و حتـی جهان بینـی آن ها را 

دگرگـون کـرده  اسـت. 
در ادامه، پرسش ها و بعضی از دوست داشتنی ترین پاسخ ها را می خوانیم.

نسبت به علم )science( چه احساسی داری؟ درباره ی رشته ی خودت 
چی فکر می کنی؟ اصاًل چرا این جا هستی و بعدش چی؟

یکی های  که تمام تار نیلوفر )ک ز(: »به علم به چشم چراغی نگاه می کنم 
یست شناسی ام. دلم می خواد تمام  جهان اطرافم رو روشن می کنه. عاشق ز
زندگیم رو به همین رشته و جلو ُبردنش بپردازم و تا آخرین لحظه ی زندگیم 

سوال بپرسم و دنبال پاسخ سواالتم بگردم.«
که در دونستن هست نمی شه جای  ک(: »به نظرم لذتی رو  مریم )ک ا، ع 

دیگه تجربه کرد.«
امیر )ک ز(: »]علم به من[ حس پرواز ]می ده[.« 

کایتا ) ک ا، ف(: »جهان شگفت انگیز ما تنها از طریق علم قابل شناسایی 
است و فیزیک کامل ترین و بهترین رشته برای این شناخت است.«

داشتم  دوست  چون  هستم  جا  این  »من  یاضی:  ر کارشناسی  دانشجوی 
زندگی  منطق  یاضی  ر منطق  من  عقیده ی  به  چون  کنم؛  فکر  یاضی وار  ر

هستش و من برای رشد منطقم در زندگی این جا هستم.«

احساس قلبی شما نسبت به دانشگاه و دانشکده چیه؟ فکر می کنی نسبت 
به خوبی هاش قدردان هستی؟ می خوای چند تا خوبی نام ببری؟ 

کنار اومدن با بدی ها و کاستی ها چه قدر برات سخته؟
توقع  که  کسایی  از  وقت ها  »گاهی  ز(:  ا،  )ک  فاطمه 
کسی  می خواد  دلت  می بینی؛  بی مهری  نداری 
بسوزونه،  دل  برات  کنه،  راهنماییت  که  باشه 
پیدا  رو  این ها  از  اما هیچکدوم  کنه،  درکت 
نمی کنی و خیلی احساس تنهایی می کنی. 
اما می تونیم از همه ی این سختی ها نتیجه ی 
که در زندگی چه طور  خوبی بگیریم مثال یاد بگیریم 
این  ما  عالوه  به  بجنگیم؛  تنهایی ها  و  سختی ها  با 
نمی توانیم  عمرمون  آخر  تا  که  کردیم  پیدا  دوست هایی  جا 
آرامش  به ما  با محبت و سادگی شون  که  کنیم. دوست هایی  فراموششون 

می دن.«
علیرضا )ک ر(: »از دانشگاه و دانشکده راضیم. بیش تِر خوبی ها، بچه های 
یادی هم داره ولی با توجه به خوبی هاش  توی دانشکده هستند. بدی های ز

می شه باهاش کنار اومد.«

 ایـن عبارت هـا را می شـنویم: »دیـد پیـدا 
ً

وقتـی صحبـت از علـم می شـود معمـوال
کردن نسـبت به طبیعت«، »پیش رفت بیش تر تکنولوژی«، »آسـان تر شـدن زندگی 
انسـان ها« و... البتـه همـه ی ایـن عبارت هـا درسـت هسـتند ولـی بـرای مـن، علـم 

بسـیار فراتـر از این هاسـت.
پـس از 5 سـال زندگـی در دنیـای علـم احسـاس می کنـم علـم ارزش تحمـل آن 
کار آزمایشـگاهی و  کادمیـک از قبولـی در دانشـگاه تـا مشـکالت  همـه رنج هـای آ
گذرانـدن امتحان هـا و... را دارد. مـن فکـر می کنـم علم می تواند نگاهم را نسـبت به 

مـن، زندگیـم و برهـم کنش هایـی کـه بـا محیـط دارم، دگرگـون کنـد.
  حـاال مـن نسـبت بـه 5 سـال پیـش انسـان بسـیار متفاوتـی هسـتم و می توانـم 
کـه بیش تـر نگـران انسـان ها باشـم و حتـی  گرفتـه ام  کـرده ام. یـاد  کـه رشـد  بگویـم 
نگـران مرجان هـا و »هـر چه پروانه که می افتـد در آب زود از آب درآرم.«1 یاد گرفته ام 
که با قدرت ادراک شـگفت انگیزش می تواند  گونه ای از جانوران اسـت  که انسـان 
نـه تنهـا بسیاربسـیار داناتـر و تواناتـر از جانـوران دیگـر، بلکـه بسـیار مهربان تـر باشـد. 
کـه بـه  کـه بـا آدم هـا صبورتـر و مهربان تـر باشـم و »کاری نکنـم  علـم بـه مـن یـاد داد 
قانـون زمیـن بربخـورد«2. یـاد گرفتـه ام کـه زمیـن زیبـای مـا تنهـا »ذره ای غبـار معلـق 
در پرتـو آفتـاب«3 اسـت، در کیهانـی بسیاربسـیار بزرگ و اسـرارآمیز. یاد گرفته ام که 

کارل ِسیگن کتاب« سهراب سپهری و 3 به نقل از  1. 1،2،4،5،6،7 از »هشت 
کامپیوتر   ک: علوم  یاضی، ف: فیزیک، زم: زمین شناسی، ع  یست شناسی، ش: شیمی، ر: ر ک ا:کارشناسی ارشد، ز: ز کارشناسی،  ک:   *

نسیم )ک ش(:  »خب، شاید اونی که فکر می کردم نباشه دقیقًا ولی هنوزم 
خوب  خیلی  خیلی  که  اساتید  بعضی  مثل  ]هست[  خوبی ها  سری  یه 

هستند.«
یاضی: »من قلبًا با دانشگاه و دانشکده ام احساس  دانشجوی کارشناسی ر
صمیمیت و نزدیکی شدیدی دارم. احساس می کنم خیلی اوقات نسبت به 
خوبی هاش قدردان نیستم و فقط اصطالحًا »غر« می زنم ولی ته قلبم همیشه 

می دونم که عاشقشم.«

آیا علم روی شخصیت خود شما و جهان بینی شما اثری داشته؟می تونی 
کمی توضیح بدی؟

همه ی  و  آدم ها  و  دنیا  به  راجع  متفاوت  کاماًل  یاد؛  ز »خیلی  ز(:  )ک  آرزو 
می کنم  احساس  اآلن  شده.  وسیع  خیلی  دیدم،  می کنم.  فکر  موجودات 
لیاقت بهترین چیزها رو دارم و می تونم یه جایی توی دنیا تاثیر مهمی  داشته 

باشم.«
که  کرد  علمی  کمکم  روش  با  بیش تر  »آشنایی  ز(:  )ک  حسن 

ل و شاهد باشم  پیراسته تر فکر کنم و بیش تر به دنبال استدال
و خوشحالم که این تغییرات در من صورت گرفته.«
من  نگرش  طرز  صد؛  در  صد   « زم(:  ا،  )ک  هانیه 

بسیار موشکافانه تر و دقیق تر شده.«
سحر )ک ر(: » تاثیر که قطعًا داره؛ مثاًل جهت 
فکری می ده و )به خصوص توی رشته ی ما( 
گرفتن رو به آدم  کردن و تصمیم  منطقی فکر 

می آموزه.«
کارشناسی فیزیک: »نگرش انسان به همه  دانشجوی 

چیز عوض می شود. به عنوان نمونه در مسائل مربوط به رانندگی 
رانندگی  بهتر  خیلی  بودن  بلد  فیزیک  کسی  تا راننده های  اگر  که  فهمیدم 

می کردن!«
 دانشجوی کارشناسی شیمی: »آدم هایی که علوم پایه می خونن از خرافات 

دور می شن و برای هر پدیده ای دنبال علت می گردند.«
که منم فقط یه عضو  گرفتم[  یست شناسی: »]یاد  کارشناسی ز دانشجوی 
خیلی کوچیک از این دنیای وسیع هستم. همیشه به وظایفی که به عنوان یه 

عضو باید انجام بدم فکر کردم.«

این حرف ها چه حس خوبی به من می دهند!...بیایید »پرده را برداریم: بگذاریم که احساس هوایی بخورد.«
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یســت  ز زمینــه ی  در  کتابــی    ،1995 ســال  در 
  The Major Transitions in شناســی تکاملــی بــه نــام
کتــاب  Evolution انتشــار رســید. بحــث اصلــی ایــن 
تکاملــی  ســیر  در  تغییــرات  اساســی ترین  بررســی 

بــود. زنــده  موجــودات 

 John Maynard Smith ،کتــاب دو نویســنده ی ایــن 
کتــاب، هریــک  ــگارش  و Eörs Szathmáry در زمــان ن
فعالیــت  دیگــری  از  متفــاوت  بســیار  زمینــه ای  در 
و  بــود  رفتارشــناس   Maynard Smith کردنــد:  مــی 
تکامــل  و  حیــات  پیدایــش  زمینــه ی  در   Szathmáry
مولکولــی پژوهــش می کــرد. بــا ایــن وجــود، دو نویســنده 
الگوهــای  در  شــگرفی  بســیار  شــباهت های  متوجــه 
ســازماندهی  از  متفــاوت  بســیار  ســطوح  در  تکاملــی 
کتــاب مذکــور حاصــل  یســتی شــدند و  سیســتم های ز

همــکاری ایــن دو اســت.

از  متفاوتــی  بســیار  موضوعــات  کتــاب  ایــن  در 
جملــه تکامــل جنســیت و تکامــل ژنــوم مــورد بحــث 
دارنــد  عقیــده  نویســندگان  کــه  چــرا  می گیــرد؛  قــرار 

یخ 5.3 میلیارد ساله بدن انسان سفری به تار

)nibuhS lieN( نیل شوبین

ــی  ــته آناتوم ــتاد برجس ــناس و اس ــوبین ، دیرینه ش ش
سر گذشــت  کــردن  تعقیــب  بــا  گو،  شــیکا دانشــگاه 
ــا پســتانداران،  تکامــل اندام هــا و حــواس، از ماهی هــا ت
در  کــه  می ســازد  اندام هــا  آناتومــی  از  کلــی  نقشــه ای 
همــه مهــره داران صــدق می کنــد;او بــا بررســی شــباهت  
کــه  در آناتومــی موجــودات مختلــف، نشــان می دهــد 
چگونــه نقشــه ی راهنمــای بــدن انســان را می تــوان در 

کــرد. بــدن ماهی هــا جســتجو 

 شــوبین مخاطــب را در ســیر پیدایــش ایــده بــا خــود 
بــا  کتــاب،  چهــارم  فصــل  در  مثــا  می کنــد،  همــراه 

وجــه تشــابه بســیار مهمــی بیــن همــه ی ایــن تغییــرات 
تکاملــی وجــود دارد و آن هــم تغییــر در نحــوه ی انتقــال 
ایــن  در  امــر  مهم تریــن  احتمــاال  اســت.   اطاعــات 
و  اطاعــات  انتقــال  نحــوه ی  در  تغییــر  یعنــی  زمینــه، 
کار  شــکل گیری ســطوح جدیــد ســازماندهی، تقســیم 
و بــه ویــژه تقســیم عمــل تولیــد مثــل اســت. بــرای مثــال، 
مورچه هــای  آمــدن  پدیــد  کتــاب  ایــن  نویســندگان 
بــا  مشــابه  بســیار  را  نمی کننــد  مثــل  تولیــد  کــه  کارگــر 
گیــری  آمــدن ســلول های ســوماتیک در شــکل  پدیــد 

می داننــد. پرســلولی  جانــداران 

کتــاب نخســت بــه مســاله ی  در ســیر فصــول ایــن 
شــیمیایی"  "تکامــل  و  یســتی  ز مولکولهــای  پیدایــش 
گذاشــتن مباحثــی  از پشــت ســر  پــس  و  یــم  برمی خور
جنســیت  پیدایــش  پرســلولی ها،  پیدایــش  همچــون 
ــا بــا فصلــی روبــرو  ــی، در انته و پیدایــش جوامــع حقیق
کــه پیدایــش زبــان در جوامــع انســانی را نیــز از  می شــویم 

ایــن دیــده می نگــرد.

کنــون  کتــاب تا کــه بنــده اطــاع دارم ایــن  تــا جایــی 
ــت  ــه بدیهیس ــت. البت ــده اس ــده نش ــی برگردان ــه فارس ب
کاری بــس دشــوار خواهــد  کتابــی  کــه ترجمــه ی چنیــن 

بــود.

کــردن فســیل دنــدان  توضیــح  ماجــرای جســتجو و پیــدا 
خاطــر ویژگی هــای خــاص آن شــروع می کنــد، بررســی 
هــای آزمایشــگاهی فســیل را ذکــر می کنــد و بــا مقایســه 
خاســتگاه دنــدان در چنــد جانــدار ، توضیــح می دهــد 
کــه چگونــه دنــدان خاســتگاه مشــترک فلــس، پــر، مــو و 

غــدد پســتانی بــوده اســت.

کتــاب 002 صفحــه و 11 فصــل دارد و توســط  ایــن 
یســت شناســی بــا ترجمــه  نیلوفــر  انتشــارات خانــه ی ز

فشنگ ســاز بــه فارســی نیــز برگــردان شــده اســت.

ــی  گرایش ــته و  ــر رش ــارغ از ه ــاب، ف کت ــن  ــدن ای خوان
ــود. ــد ب ــز خواه ــان انگی ــب و هیج ــید جال ــه باش ک

یدیوهایــی بــا  در ضمــن، نیــل شــوبین جدیــدا و
کــه می توانیــد  کــرده اســت  کتــاب منتشــر  عنــوان 
http://www.pbs.org/ آن هــا را در ایــن آدرس
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