
 7  

13
92

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م پ

نج
ره پ

شما
م • 

هار
ل چ

سا

نظام ملي نوآوري بر مبناي علم و حکمت

علی اکبر موسوی موحدی1

چکیده
نظام نوآوري بر مبناي علم و حکمت به این منظور است که بازار فناوري ها، فراورده ها و خدمات مبتني بر دانش در 
راستاي سالمت اجتماعي و محیط زیست پایدار باشد. حکمت، درستي دستاورد علمي و فني را بیان مي دارد. برترین 
و بهترین شیوه براي الگوبرداري علمي و فناوري؛ طبیعت و زیست الگو است. خداوند آسمان ها و زمین و آنچه بین 
آنها )کون( خلق کرده است حق و درست است. این درستي مي باید شاخص و الگو براي علم قرار گیرد. علم هم به 
الگو نیاز دارد. ساختار و عملکرد پدیده هاي طبیعي را مي باید شناخت سپس از روي آن الگوبرداري و طراحي کرد و 
در انتها فناوري طبیعي و پاك ساخته شود. این مسیر نیاز به حکمت و علم فراگیر و بین رشته اي دارد تا بتوان ماده و 
ملکوت پدیده هاي طبیعي را شناخت. حکمت، معرفتي خاص و موهبت الهي است که در اثر پرهیزکاري اعمال و رفتار 
به انسان هدیه مي شود. بنابراین رمز ایجاد نوآوري و فناوري هاي مبتني بر علم و معني در دست انسان دانا و پارسا 
است. دانایي از علوم تجربي و غیر تجربي به صورت تلفیقي و فراگیر همراه با حکمت حاصل مي شود. اینجاست که 

گفته شده است درخت تو گر بار دانش بگیرد/ به  زیر آوری چرخ نیلوفری را.
کلیدواژه  ها: علم فراگیر و بین رشته اي ، نظام نوآوري، حکمت، سالمت، محیط زیست پایدار، زیست الگو، فناوري 

طبیعی.  

مقدمه
این فناوري و علمي که در حال حاضر در دسترس داریم، شاید می باید نگرشمان را در آینده 
نسبت به آن تغییر دهیم. در این روزها که مراسم روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در 
کشورهاي مختلف جهان برگزار مي شود دنبال یک نگرش و یک نگاه و یک فرضیه و یا یک نظریه 
جدید هستند که مسیر آینده علم را به سمت آن هدایت کنند. با این رویکرد که فناوري و صنعت 
امروز به محیط زیست، طبیعت و سالمت انسان و سایر موجودات خسارت زده است، و آن از دست 
ساخت انسان است. بنابراین می باید دست ساخت خود را اصالح کنیم و اگر نگرش فناورانه خود را 
درست کنیم، به یقین طبیعت هم قابل برگشت است و نسبت به کاري که مي کنیم و اعمالي که 

انجام مي دهیم به همان طریق هم طبیعت با ما رفتار مي کند.

 moosavi@ut.ac.ir 1.  استاد دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران
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هم اکنون بحث تغییر اقلیم و گرمایش جهاني،  معضلي است که به طور اطمینان با علم و فناوري 
که امروز ما تولید مي کنیم روز به روز بدتر مي شود )ثبوتی، 1390(، بنابراین مي باید نگرش جدیدي 
مطرح کنیم. موضوع مهمی که در این مقاله مطرح مي شود نگاهی جدید و بسیار مهم است اگر 
را  نوآوري  نظام  اینکه  نو  نگاه  این  اطالع رسانی شود.  سایر کشورها  به  ایران  از کشور  فکر  این 
می باید بر مبناي علم و حکمت تعریف و برقرار کنیم. آنچه که امروز در ایران و کشورهاي دیگر 
گفتگو مي شود نظام نوآوري بر مبناي علم و فناوري است. نوآوري یعني کاربردي از علم را به ثبت 
اختراع تبدیل کرده است و ثبت اختراع، بازار بیروني دارد که ثروت پولي در اختیار فرد و یا سازمان 
قرار مي دهد )کیانی و موسوی موحدی، 1387(. در این مقاله یک تعریف جدید از نوآوری مطرح 
می شود و آن اینکه خروجی نوآوری می باید سالمت و نگهدارنده محیط زیست پایدار باشد. امروز 
سازمان بهداشت جهاني، یک کشور پیشرفته را کشور صنعتي، اقتصادي یا اقتصاد بر مبناي دانش 
تعریف نکرده است، بلکه کشور پیشرفته کشوري است که سالمت فردي، اجتماعي، روحي و رواني 
را حفظ  باشیم که سالمت جامعه و محیط  باید محصولي داشته  بنابراین  باشد1.  و معنوي داشته 
و آن را به خطر نیاندازد. اصطالح دیگر، اقتصاد سبز و فراورده های سبز2 است؛  یعني محصول و 
خدماتي که عرضه مي کنیم سازگار و هم زیست با محیط زیست باشد و به محیط زیست زیان وارد 
نکند3 )سروری، 1390(. اگر محیط زیست خراب شود، اولین کسي که صدمه مي بیند خود انسان 
است. همانطور که مي بینیم مریضي کره زمین، انسان را گرفتار کرده است. براي درمان و نجات 
کره زمین می باید وارد قلمرو علم و حکمت شد. فناوری ها و محصوالت و خدمات که از حکمت 
نشأت گرفته باشد به انسان و سایر موجودات زیان نمي رساند. یکی از بهترین الگوها برای پیوند 
علم و فناوری با حکمت موضوع زیست الگو است )موسوی موحدی، 1392(. زیست و کون؛ پدیده، 
موجودات و اشیایی هستند که خداوند در هستی و طبیعت خلق کرده است.آنچه در آسمان ها، زمین 
و آنچه بین آنها است درست ساخته شده است و توصیه می شود که از آنها الگوبرداری کنید، سپس 
از روي آن طراحي شود. اول بشناسیم، سپس الگوبرداری و طراحي و بعد فناوري هاي طبیعي و 
پاك را ایجاد کنیم. این مسیر را امروز در کشورهای پیشرفته علمی آغاز کرده اند تا فناوري هاي 
شبه طبیعي بدون ضرر و یا کم ضرر ساخته شود. اگر به طبیعت و هستي نگاه کنیم مي بینیم که هر 
پدیده اي که در هستي موجود است،  دو رویکردي است. یک رویکرد ماده و رویکرد دیگر ملکوت 
است. گل یاس فقط مادي نیست، رایحه اش که حالت هاي روحانی و روانی انسان را عوض مي کند، 
معناي آن است. حتي سنگ هم ملکوت دارد فقط ماده نیست. علم امروز بیشتر به موضوع ماده و 

1. www.who.int
2. Green Product, Green Economy
3. Biomimetic Science and Technology
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 .)Moosavi-Movahedi،1999( تحوالت آن مي پردازد. نگاه علوم ماورایی1  امروز در دنیا کم است
براي نزدیک شدن به این موضوع می باید دانش گسترده و تلفیقی2 همگام با هستی را حاصل کنیم 
نه علم بریده از هستی )موسوی موحدی، 1392(. ما نیاز به دانشي گسترده و بین رشته ای داریم 
تا معناي پدیده هاي طبیعت را درك کنیم و از روي آن بتوانیم فناوري طبیعی بسازیم )موسوی 
موحدی، 1392(. به طور اطمینان از درون علم تنها نمی توان به این مقصود رسید بلکه به دانش 
خاص و ویژه که به  پارسایان هدیه می شود هم نیازمندیم. بنابراین با یک رشته تخصصی نمي توان 
پدیده هاي طبیعت را شناخت بلکه نیاز به دانش بین رشته اي، تلفیقي همراه با حکمت داریم. از این 
طریق رمز و رازهای پدیده های هستی شناخته می شود و انسان به کارهای نیک و فناوری های 
انسان  دستاورد  و  گیرد محصول  قرار  علم  در ضمیر،  اگر  و سالم هدایت می شود. حکمت  خوب 
بسیار نیکو است. اگر کسي صاحب حکمت شود صاحب همه خوبی ها شده است. برای نیل به این 
موضوع پیشنهاد می شود مراکز سیاست سازی و آزمایشگاه های پژوهشی و یا گرایش های علمی 
در خصوص زیست الگو و علوم ماورایی در دانشگاه های جامع و پژوهش محور کشور برنامه ریزی 
و تأسیس شود. این تشکیالت می باید در دانشگاه های جامع و پژوهش محور باشد به دلیل اینکه 
رشته ها و دانشکده ها با نگرش های علمی متنوع به صورت همگرا فعالیت کنند. همانگونه که ذکر 
شد برای موفقیت در این موضوع نیاز به دانش بین رشته ای همگرا داریم بنابراین دانشکده هاي 
مختلف و مراکز آموزشي و پژوهشي گوناگون می باید براي شناخت پدیده هاي طبیعي و شناخت 
تکامل آنها گردهم آیند تا بتوانند بهتر الگوبرداري شود سپس طراحی و  مهندسي صورت پذیرد تا 

به ساخت فناوری شبه طبیعی دست یابیم.
 موضوع آخر، بیماري هاي منتج شده از صنعت بد است که گریبانگیر مردم شده است از جمله 
بیماري دیابت که به گونه اي آن را مادر خیلي از بیماري ها مي نامند. تصور بر این است که مصرف 
قند، موجب بیماري دیابت مي شود. اما ریشه اصلي دیابت فقط در مصرف قند نیست، بلکه تنش 
شاید در ایجاد بیماری دیابت به ویژه نوع 2 تأثیر به سزا داشته باشد. هر نوع تنشي که به بدن انسان 
وارد شود رادیکال هاي آزاد مانند جرقه در بدن انسان ایجاد و فعال مي شود و این جرقه ها، انسولین 
را از فعالیت الزم باز مي دارد و قند در بدن و خون رشد مي کند. تنش از راه های گوناگون ایجاد 
می شود، یکی از راه های ورود تنش به بدن مصرف غذا و یا محصوالت اکسایشی تنش زا است که 
در فراورده های صنعتی به خاطر نگهداری طوالنی مدت آن اضافه می شود. کسی تصور نمی کند 
که اگر از خمیردندان زیادتر از حد استفاده کند، ممکن است به بیماری دیابت نوع 2 مبتال شود. 
یکی از مشکالت خمیردندان های صنعتی وجود ماده افزودنی ضد کپک به نام پتاسیم سوربات است 

1. Meta-science
2. Integrative Knowledge
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)Taghavi and etal، 2013(. این ماده در خمیردندان از راه لثه وارد خون مي شود. این ماده اکسایشی 
و رادیکال زا است و در بدن تنش ایجاد می کند و بدتر از مسیر قندی شدن واکنش های فیبریل زایی 
می دهد و همان مسیر دیابت را طی می کند. وقتي مي گوئیم روز جهاني علم در خدمت صلح و 
توسعه،  توجه داشته باشیم وقتي مسواك مي زنیم باید بدانیم چه تأثیراتي و چه بیماري هایي از طریق 
خمیردندان در بدن به وجود مي آید. کاربر و سازنده می باید نقاط ضعف و قوت محصول را بدانند و 
به همدیگر اطالع رسانی کنند. کسي که خمیردندان را مي سازد باید نوشته ای همراه آن بگذارد که 
به چه مقدار و با چه روش هایي استفاده شود. در خیلي از خمیردندان ها به ویژه نوع خارجی، ژالتین 
وجود دارد. نگاه نمي کنیم که ژالتین از کجا آمده، ژالتین از استخوان حیوانات ساخته می شود و 
بخشي از آن از کشورهای خارجي وارد می شود. باید توجه داشته باشیم که این خمیردندان می باید 
قانوني )حالل( باشد)طباطبایی و دیگران، 1390(. در بعضی از کشورهای اروپایی بیان شده است که 
محصول حالل1، با کیفیت ترین محصول است. ما ایرانی ها محصول حالل را به طور معمول فقط 
در گوشت مي بینیم. باید محصول حالل را در محصوالت دارویی، بهداشتی، غذایی، پوشاك دید. 
اینها مشکالت صنعت و فناوري هاي بیماري زا است که بیشتر نگاهش پولي و اقتصادي است. وقتي 
دارو تهیه مي شود برایش بازار پولي تعیین مي کنند نه سالمت انسان، این نگرش برای نوآوري و 
فناوری خطرناك است. اگر نوآوري و فناوری با نگاه سالمت باشد، حکمت است و رفاه اقتصادی و 
اجتماعی را هم دارد)موسوی موحدی و دیگران، 1390(. باید باهم، هم فکري  کنیم تا این سخنان را 
به برنامه عملیاتي تبدیل کنیم. در کشور ایران و کشورهاي دیگر باید به فکر سالمت جامعه بشري  
باشیم، باید جهاني فکر کنیم. پاستور مي گوید: من با تحقیقاتم مي خواهم درد را از مردم جهان کم 
کنم. ما هم در اینجا که روز جهاني علم است؛ می باید جهاني فکر کنیم، جهاني بنویسیم، جهاني 
اطالعات را ارسال کنیم و مشکالت را برای بشریت و سایر موجودات کم کنیم. مطالب علمي را 
مي باید به صورت  قابل درك و عمومي در اختیار مردم گذاشت تا جامعه به سوي سالمت نیل یابد. 

یک جامعه آگاه از دانش، زمینه ساز توسعه پایدار و سالمت خواهد شد.  
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