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سخن سردبیر

اکنــون کــه در بهــار ١٤٠٠ بــه ســر مــی بریــم، مردم کشــور عزیزمــان از 

ــرم مــی ــی هــای سرســام آور دســت و پنجــه ن ــا گران یــک ســو ب

 کننــد و از ســوی دیگــر بــا کرونایــی کــه قــوی تــر از قبــل در دل و 

جان ایرانیان رخنه کرده.

در طــول چنــد ســال اخیــر مــردم بــا تضــاد هــای گوناگونــی در بیــن 

حــرف  هــا و عمــل  هــای سیاســت گــذاران و مســئولین در عرصــه

 های مختلف روبرو شده اند.

فشــار هــا در باالتریــن حــد ممکــن اســت اّمــا، همچنــان زندگــی در 

جریان است. 

ــه  ــمندانی ک ــی از دانش ــار خوب ــداری اخب ــا گاه گ ــن ام ــن بی در ای

ــارج  ــاه خ ــت و رف ــر موقعی ــل را ب ــت در داخ ــی و فعالی ــزت مّل ع

ترجیح داده  اند به گوش ما می رسد .

آری پیامبــر عظیم الشــان اســالم به درســتی ١٤٠٠ ســال پیــش گفتند 

که:”دانــش اگــر در ثریــا باشــد مردانــی از ســرزمین پــارس آن را در 

اختیــار خواهنــد گرفــت“ و تکــرار مکرراتــی کــه بــار هــا و بــار هــا در 

ــان  ــه از جوان ــد ک ــه  ان ــم و گفت ــه  ای ــی گفت ــطح و مقام ــر س ه

حمایت کنید.

امــا اکنــون اگــر خــارج از بحــث هــای ژورنالیســتی بــه مســائل کالن 

موجــود در کشــور نــگاه کنیــم کلیــد حــل اکثــر آن هــا در پژوهــش

ــل  ــش قائ ــی برای ــت چندان ــا االن اهمی ــا ت ــه م ــت ک ــی اس   های

ــف  ــه عط ــن نقط ــی تری ــع اصل ــه قط ــش ب ــدیم، آری پژوه نش

پیشرفت، بی نیازی و توسعه پایدار در داخل کشور است.

• مهدی زربخش

• فروردین ١٤٠٠ شمسی 
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داروهاى زیستى
بررسى جایگاه ایران در حوزه داروهاى بیولوژیک
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مقدمه
فــراورده هــاى بیولوژیکــى بــه محصوالتــى مــى گوینــد 
کــه از ارگانیســم هــاى زنــده حاصــل مــى شــود و یــا 
داراى جزئــى از موجــود زنــده مــى باشــند؛ ایــن 
از  بیوتکنولوژیــک  توســط روش هــاى  محصــوالت 
میزبــان هایــى ماننــد ســلول هــاى پســتانداران، 
باکتــرى هــا، مخمــر هــا و ســایر میکروارگانیســم هــا 
تهیــه مــى شــوند. از انــواع داروهــاى بیولوژیکــى مــى 
تــوان واکســن هــا، فــراورده هــاى خونــى، ســلول هــا، 
آلــرژن هــا، ژن هــا، بافــت هــا و پروتئیــن هــاى 

نوترکیب را نام برد.
ــانى  ــراى دارو رس ــب ب ــى اغل ــاى بیولوژیک ــراورده ه ف
هدفمنــد طراحــى مــى شــوند؛ بــه عنــوان مثــال دارو 
ــه  ــبت ب ــرطان، نس ــان س ــى در درم ــاى بیولوژیک ه
بیشــتر داروهــاى قدیمــى کــه بــراى شــیمى درمانــى 
اســتفاده مــى شــوند ، عــوارض ناخواســته ى کــم تــر و 
اثــرات درمانــى بیشــترى دارنــد. همچنیــن ایــن 
زمینــه  در  بســیارى  هــاى  ،کاربــرد  محصــوالت 
تشــخیص، درمــان و پژوهــش دارنــد و از جملــه مهــم 
تریــن اســتفاده درمانــى آن هــا مــى تــوان بــه درمــان 
ــى  ــاى خــود ایمن ــارى ه ــان بیم ــواع ســرطان، درم ان
ــان  ــى، درم ــالالت هورمون ــان اخت ــد ام اس، درم مانن

نابارورى و.. اشاره کرد.

.صنعــت فــرآورده هــاى بیولوژیــک دارویــى در 
ایران و جهان :

امــروزه در جهــان، فــراورده هــاى بیولوژیــک دارویــى 
بــه خاطــر جایــگاه اســتراتژیک و ارزش افــزوده ى 
فــراوان آن مــورد توجــه بســیارى از دولــت هــا و 
ســال  در  اســت.  گرفتــه  قــرار  گــذاران  ســرمایه 
ــک  ــراورده هــاى بیولوژی ــى ف ــازار جهان 2013 ارزش ب
بیــش از 200,6 میلیــارد دالر گــزارش شــد و در ســال 
2019 ارزش آن بــه میــزان 387,7 میلیارد دالر رســید 
و پیــش بینــى مى شــود که در ســال 2026 ایــن مقدار 

به 625,6 میلیارد دالر نیز افزایش یابد.
ــاى  ــد داروه ــزوده تولی ــزان ارزش اف ــز می ــران نی در ای
بیولوژیــک پــس از حــوزه خدمــات فنــاورى اطالعــات، 
ــد. از  ــى باش ــزوده را دارا م ــزان ارزش اف ــن می باالتری
ــش  ــراى کاه ــه ب ــه ک ــاده ى اولی ــوع دارو و م 135 ن
ارزبــرى در اولویــت تولید قرار دارنــد، 27 مورد داروهاى 
بیولوژیــک مــى باشــد. همچنیــن ارزش تولیــدات ایــن 
صنعت در کشــور 1,2 میلیارد دالر تخمین شــده اســت. 
کشــور مــا در تنــوع محصــوالت بیوتکنولوژیــک داراى 

جایگاه نخست منطقه و دوم جهان است.
ــک در  ــاى بیوتکنولوژی ــراورده ه ــدگان ف ــد کنن تولی
ایــران، داروهــاى بیوســیمیالر تولیــد مــى کننــد زیــرا 
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دارو

ــى و  ــزان دوز مصرف ــى، می ــى، ایمن ــر بخش ــر اث از نظ
مــوارد اســتفاده، مشــابه فــراورده ى اصلــى یــا همــان 
هــاى  اســتاندارد  توســط  و  اســت  مرجــع  داروى 
ــورد  ــى و اثربخشــى کــه در م ــى ، ایمن کیفیــت داروی
تمــام داروهــاى بیولوژیکــى اعمــال مــى شــود، تأییــد 
ــرى از  ــت کمت ــا قیم ــراورده ه ــن ف ــوند. ای ــى ش م
ــر  ــر اث ــه از نظ ــى ک ــد در حال ــى دارن ــراورده ى اصل ف
تولیــد  باشــند، همچنیــن  مــى  یکســان  بخشــى 
کننــدگان داروهــاى بیوســیمیالر هزینــه و زمــان کــم 
تــرى را صــرف تحقیــق و توســعه و آزمایشــات بالینــى، 
نســبت بــه تولیــد داروى برنــد مــى کننــد. بــه همیــن 
ــال  ــه دنب ــا ب ــیارى در دنی ــاى بس ــرکت ه ــل ش دلی
ــاى  ــال ه ــند. در س ــى باش ــن محصــوالت م ــد ای تولی
اخیــر چندیــن شــرکت داروســازى در ایــران اقــدام بــه 
تولیــد ایــن فــرآورده هــا کــرده انــد کــه باعــث شــده 
انــد بــا وجــود انــواع تحریــم هــا، کمبــود ایــن دســته 
از دارو هــا در کشــور احســاس نشــود. ایــن شــرکت هــا 
ــان  ــش بنی ــاى دان ــرکت ه ــته ش ــب از دس ــه اغل ک
ــى ، از  ــتغال زای ــار اش ــد در کن ــته ان ــتند توانس هس
حتــى  و  کننــد  جلوگیــرى  کشــور  از  ارز  خــروج 
محصــوالت خــود را کــه داراى کیفیتــى برابــر بــا 
محصــوالت مرجــع هســتند بــه کشــور هــاى مختلفــى 

صادر کنند.
دستاورد ها و مزایا :

صرفــه جویــى ارزى : گــزارش اخیــر شــاخص  جهانــى 
نــوآورى در ســال 2019 بــه ایــن مــورد اشــاره مى کند 
ــرف  ــى و برط ــدات داخل ــش تولی ــار افزای ــه در کن ک
ــراورده  ــدگان ف ــد کنن ــور، تولی ــاى کش ــردن نیازه ک
هــاى بیولوژیــک در ایــران موفــق شــده انــد بــا 
خــود  محصــوالت  دالرى  میلیــون   60 صــادرات 
ــه 25 کشــور جهــان، از جملــه برخــى کشــور هــاى  ب
اروپایــى، کشــورهاى آفریقایــى و آســیاى میانــه، 
ســاالنه حــدود 1,5 میلیــارد دالر صرفــه جویــى ارزى 

براى کشور ایجاد کنند.
صرفــه جویــى بیمــه اى : حــدود 20 هزار میلیــارد ریال 
ــط  ــور، توس ــاى کش ــه ه ــراى بیم ــى ب ــه جوی صرف

صنعت داروهاى بایوتک ایجاد شده است.
اشــتغال زایــى : عــالوه بــر میــزان اشــتغال حاصــل از 
حفــظ ذخایــر ارزى کشــور و اشــتغال غیــر مســتقیم، 
ــر  ــاى اخی ــال ه ــت در س ــته اس ــت توانس ــن صنع ای
نیــروى  نفــر   5000 بــه  نزدیــک  بــراى 

متخصص اشتغال ایجاد کند.
حفــظ بخــش عمــده ى نخبــگان داروســازى در کشــور 
ــال  ــاى فع ــت شــرکت ه ــه کیفی ــه اینک ــه ب ــا توج : ب
داخلــى در زمینــه تولیــد داروهــاى بیولوژیکــى در 
ــن صنعــت  ــراد شــاغل در ای ــى اســت، اف ســطح جهان
غالبــا بخشــى از نخبــه تریــن نیــرو هــاى دانشــگاهى 

ــتغال در  ــت اش ــد و فرص ــى گردن ــوب م ــور محس کش
صنعــت داروســازى باعــث عــدم خــروج ایــن نخبــگان 

از کشور شده است.
بومــى ســازى دانــش تولیــد داروهــاى بیولوژیــک : بــا 
کســب دانــش تولید ایــن محصــوالت، هم اکنــون 146 
ــود دارد  ــى وج ــازار جهان ــک در ب ــم داروى بیولوژی قل
که از این تعداد، 22 محصول استراتژیک و پرمصرف در 
ایــران تولیــد مــى شــود کــه بومــى ســازى هــر داروى 
بایوســیمیالر در کشــور حــدود 6 میلیــون یــورو ارزش 
ــد.  ــراى کشــور ایجــاد مــى کن ــزوده تکنولوژیکــى ب اف
همچنیــن ایــن مســئله باعــث شــده اســت در شــرایط 
ــا در  ــن داروه ــن ای ــراى تامی ــکلى ب ــا؛ مش ــم ه تحری

کشور نداشته باشیم.
کاهــش قیمــت محصــوالت مشــابه خارجــى : بــا 
ســاخت دارو هــاى تولیــد داخــل، ورود آنهــا بــه بــازار 
ســالمت کشــور و رفــع انحصــار دارو هــاى خارجــى در 
ــازار خــود،  ــراى حفــظ ب ــران؛ واردکننــدگان ب ــازار ای ب
ــى  ــاى خارج ــراورده ه ــت ف ــش قیم ــه کاه ــور ب مجب
ــاى  ــه ه ــش هزین ــث کاه ــئله باع ــن مس ــدند؛ ای ش
ــه  ــاى بیم ــرکت ه ــز ش ــاران و نی ــراى بیم ــى ب درمان

شده است.
انتقــال دانــش و تکنولــوژى بــه کشــور هــاى دیگــر : در 
ســال هــاى اخیــر ایــران توانســته اســت دانــش فنــى 
خــود را بــه برخــى کشــور هــا ماننــد ترکیــه، آرژانتیــن 
و مالــزى انتقــال بدهــد و جایــگاه علمــى و فنــى خــود 
را در منطقــه و جهــان بهبــود بخشــد بــه طــورى کــه 
ــن  ــال دریافــت ای ــه دنب ــز ب بســیارى از کشــور هــا نی

نوع دانش از ایران هستند.
مشکالت و چالش ها : 

ــه  ــى ک ــت باالی ــل قیم ــه دلی ــک ب ــاى بیولوژی داروه
دارنــد، واردات آن هــا ســود بســزایى را بــه همــراه دارد 
کــه باعــث مــى شــود واردکننــدگان ایــن محصــوالت 
در صــدد کارشــکنى بــراى تولیــد کننــدگان برآینــد تــا 
بــازار خــود را در داخــل حفــظ کننــد و از مزایــاى ارز 
دولتــى نیــز بهــره منــد شــوند. اخیــرا وزارت بهداشــت 
در راســتاى حمایــت از تولیدکننــدگان حقیقــى در 
ــا  ــود را ب ــت خ ــا مخالف ــدگان، صراحت ــر واردکنن براب
ــه مشابهشــان در داخــل کشــور  ــى ک واردات دارو های
تولیــد مــى شــود را اعــالم کــرده اســت. بــا ممنوعیــت 
واردات داروهــاى بیولوژیــک کــه نمونــه داخلــى دارنــد    
ــه ــان صرف ــارد توم ــد میلی ــزار و پانص ــا ه ــاالنه ت س

 جویى ارزى براى کشور ایجاد مى شود.
فــراورده هــاى  تولیــد کننــده ى  شــرکت هــاى 
بیولوژیــک در سراســر دنیــا، هزینــه هــاى بســیارى را 
ــردن  ــه ک ــود و اضاف ــعه ى محصــوالت خ صــرف توس
دارو هــاى جدیــد بــه بــازار مــى کننــد . شــرکت هــاى 
ــا  ــتند؛ ام ــتثنا نیس ــده مس ــن قاع ــز از ای ــى نی ایران
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علیرغــم همــه ى ســرمایه گــذارى هــا و دســتیابى بــه 
دارو هــاى جدیــد؛ مدتــى اســت ورود دارو هــاى جدیــد 
ــه فهرســت دارویــى کشــور متوقــف گشــته اســت و  ب
باعــث ایجــاد مشــکالتى بــراى تولیــد کننــدگان شــده 
ــوالت  ــد محص ــى توانن ــا نم ــرکت ه ــن ش ــت و ای اس
 10 حــدود  و  کننــد  بــازار  وارد  جدیــدى 
ــازار  ــه ب ــدن و ورود ب ــت ش ــار ثب ــول در انتظ محص
ــى  ــار برخ ــه انحص ــت ک ــى اس ــن در حال ــتند؛ ای هس
ــت  ــا قیم ــى ب ــاى خارج ــد ه ــت برن ــه دس ــا ب داروه
ــد  ــن رون ــه ى ای ــت. ادام ــده اس ــى مان ــاال باق ــاى ب ه
هــاى  هزینــه  افزایــش  باعــث  توانــد  مــى 
ــان  ــزه متخصص ــن انگی ــن رفت ــدگان و از بی تولیدکنن
ــب  ــه عق ــر ب ــت منج ــه در نهای ــود ک ــه ش ــن زمین ای

افتادگى صنعت دارویى کشور خواهد شد.
ــرفته  ــزو پیش ــک ج ــى بیولوژی ــاى داروی ــراورده ه ف
ــى  ــراورده هــاى داروی ــن ف ــن و گــران قیمــت تری تری
هســتند و بــه همیــن دلیــل پروســه تولیــد پــر هزینــه 
اى دارنــد. امــا بــا وجــود افزایــش چنــد برابــرى قیمــت 
ــال  ــاالى س ــورم ب ــور و ت ــف در کش ــاى مختل کاال ه
ــه  ــک ب ــط نزدی ــا فق ــراورده ه ــن ف ــر، ای ــاى اخی ه
2 درصــد افزایــش قیمــت داشــته انــد در حالــى کــه از 
سال 97 هزینه تولید این داروها حدود 128 درصد افزایش 
پیــدا کــرده اســت. ایــن افزایــش هزینــه هــا در کنــار 
بقــاى  شــده؛  ایجــاد  ارزى  هــاى  محدودیــت 
تولیدکننــدگان داخلــى کــه اکثــرا شــرکت هــاى 

خصوصى هستند را به خطر انداخته است.
برخــى شــرکت هــا بــا واردات فــرآورده هــاى خارجــى 
و بســته بنــدى آنهــا، بــدون هیــچ گونــه انتقــال 
ــد  ــوان "تولی ــدى، تحــت عن ــد تولی ــوژى و فراین تکنول
تحــت لیســانس" فعالیــت مــى کننــد؛ کــه عمــل آنهــا 
صرفــا تولیــد نمایــى اســت. نتیجــه ى اینگونــه فعالیــت 
هــا زیــان بــه اقتصــاد ملــى، چرخــه تولیــد داخلــى و 
خــروج ارز اســت چــرا کــه ایــن کار باعــث ایجــاد بــى 
ــدگان  ــد کنن ــراى تولی ــى ب ــات منف ــادى و تبع اعتم

حقیقى مى شود.
بدهــکارى حــدود 5000 میلیــاردى دولــت بــه شــرکت
 هــاى دارویــى، ســبب شــده اســت صنعــت داروســازى 
در تهیــه بســیارى از اقــالم وارداتــى مــورد نیــاز خــود 
از جملــه مــواد اولیــه الزم بــراى تولیــد ، بــا مشــکالتى 
مواجــه شــود. در واقــع شــاهد زنجیــره اى از بدهــى هــا 
هســتیم کــه از دولــت بــه ســازمان هــاى بیمــه گــر، از 
ایــن ســازمان هــا بــه داروخانــه هــا و از داروخانــه هــا 
ــود و در  ــى ش ــل م ــش منتق ــاى پخ ــرکت ه ــه ش ب
نهایــت شــرکت هــاى پخــش نیــز از پرداخــت دیــون 

خود به شرکت هاى دارویى ناتوان مى شوند.
ــدن  ــدود ش ــران و مح ــه ای ــر علی ــاى اخی ــم ه تحری
فعالیــت هــاى بانکــى کار را بــراى صادرکننــدگان 

ــت  ــن محدودی ــت. همچنی ــرده اس ــکل ک ــى مش ایران
ذخایــر ارزى کشــور نیــز باعــث افزایــش چالــش هــاى 
صادرکننــدگان شــده اســت. دو نرخــى بــودن ارز راه را 
و  اســت  کــرده  دشــوار  کننــدگان  تولیــد  بــراى 
رقبــاى  تریــن  اصلــى  عنــوان  بــه  واردکننــدگان 
ــا ارز  ــى را ب ــه ى خارج ــى نمون ــدگان داخل تولیدکنن
تولیــد  کــه  حالــى  در  کننــد  مــى  وارد  دولتــى 
ــن  ــراى تامی ــى ب ــدگان ســهم محــدودى ارز دولت کنن
مــواد اولیــه دارنــد و مجبورنــد بــا ارز آزاد ســایر هزینــه 

هایشان را تامین کنند.
نتیجه گیرى :

ــد،  ــه ش ــه ارائ ــاتى ک ــب و گزارش ــه مطال ــه ب ــا توج ب
صنعــت تولیــد داروهــاى بیولوژیــک در ایــران، در 
صورتــى کــه بــه خوبــى حمایــت شــود و موانــع تولیــد 
از میــان راه آن هــا برداشــته شــود، مــى توانــد فوایــد 
ــور  ــت کش ــام بهداش ــاد و نظ ــادى در اقتص ــیار زی بس
ــل  ــد دارو در داخ ــت از تولی ــا حمای ــد. ب ــته باش داش
ــور  ــه منظ ــه ب ــروج ارزى ک ــوان از خ ــى ت ــور م کش
ــرى  ــود جلوگی ــى ش ــه م ــران هزین ــه ای واردات دارو ب
کــرد و همچنیــن شــرایط اشــتغال را بــراى بســیارى از 

محققین و داروسازان ایرانى ایجاد نمود.
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سلولى که جان مى بخشد! 
آشنایى با  سلول هاى بنیادى
�و��نده: ��مدصادق س�ما�یان �اد

تاریخچه جهانى:
ــل و  ــز تی ــام جیم ــه ن ــمندى ب ــال 1961 دانش در س
یکــى از همــکاران در دانشــگاه ساســکاچوان مشــغول 
بــه تحقیــق بودنــد و بــه طــور اتفاقــى بــه ســلول هــاى 
 1960 ســال  در  تیــل  برخوردنــد.  بنیــادى 
یــک پژوهشــگر در مؤسســه ســرطان اونتاریــو بــود. در 
ــچ،  ــک کول ــت م ــکارش ارنس ــان او و هم ــان زم هم
ــى  ــوش حالت ــعه روى م ــرات اش ــه ى اث ــگام مطالع هن
غیــر عــادى را کشــف کردنــد. در آن آزمایــش، موشــها 
تــا انــدازه  اى تحــت تابــش اشــعه ى ایکــس قــرار مــى
در  روز   30 طــى  و   گرفتنــد 
ــت  ــز اســتخوان دریاف ــلول مغ ــد س ــه پیون ــى  ک صورت
نمى کردنــد، از بیــن مــى  رفتنــد. بــراى تعییــن اینکــه 
ــه  ــده نگ ــود را زن ــد موج ــلول مى توان ــدار س ــه مق چ
دارد، بــه مــوش  هــا مقادیــر مختلفــى از ســلول  تزریــق 
مــى  شــد. صبــح روز یکشــنبه و چندیــن روز پــس از 
تزریــق ســلول، مــک کلــوچ نمونــه  هــاى گرفتــه  شــده 
ایــن  داد.  قــرار  بررســى  مــورد  را  هــا  مــوش   از 
هماتولوژیســت متوجــه تــوده هــاى کوچــک روى 
طحــال مــوش هــا شــد. تیــل و مــک کلــوچ مشــاهدات 
ســال  در  را  خــود  ى  اولیــه  
1961 در ژورنــال Radiation Research منتشــر کردنــد؛ 
امــا خودشــان بــه  دنبــال تأییــد ایــن حــدس رفتنــد. 
پژوهــش آن  هــا توســط انــدى بکــر و لــو ســیمینوویچ 

ــع ــال قان ــل، کام ــه  ى تی ــه  گفت ــد و ب ــال ش ــز دنب نی
  کننــده بــود کــه آنهــا کلــون بودنــد. ایــن نتایــج هــم 
شــد. منتشــر   Nature در   1963 ســال  در 
 تاریخچه ایرانى اســتفاده از ســلول هاى بنیادى: 
حــدود 20 ســال پیــش بــا تحقیــق روى حیوانــات بــه 
ویــژه مــوش در جهــان شــروع شــد و تــا بــه امــروز نیــز 
بــه پیشــرفت هــاى قابــل مالحظــه اى رســید. امــروزه 
ســلول هــاى بنیــادى بــه عنــوان یکــى از شــاخه هــاى 
فنــاورى نویــن در مطالعــات علــوم پایــه و علــوم 
بالینــى مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. مهــم تریــن 
ــان  ــب، درم ــعه ط ــادى؛ توس ــلول بنی ــاى س کاربرده
بیمــارى هــاى صعــب العــالج، کشــف داروهــا، مطالعــه 
ــن  ــناختى، جنی ــت ش ــعه زیس ــا، توس ــرد ژن ه عملک

شناسى و علم ژنتیک مى باشد.
کشــور ایــران نیــز در معرفــى ســلول هــاى بنیــادى بــه 
ــش  ــق و پژوه ــه تحقی ــت ب ــترده اى دس ــورت گس ص
ــه پیشــرفت قابــل  زده و توانســته در ســطح جهانــى ب
توجهــى دســت یابــد و بــا اســتفاده از ایــن فنــاورى بــه 
بیمــار   100 از  بیــش  درمــان 
دیابتــى، 6 بیمــار ام اس و 10 بیمــار مغزى بپــردازد. به 
ــور  ــوزش کش ــان و آم ــت، درم ــزارش وزارت بهداش گ
ــه 31 را در  ــاورى، رتب ــى و فن ــوزه علم ــران در ح ای

بین کشورهاى دنیا به خود اختصاص داده است.
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مقدمــه اى بــر ســلول هــاى بنیــادى (بــن  یاختــه):
همــه ى ســلول هــا از ســلول هــاى بنیــادى تشــکیل 
مــى شــوند بــدن انســان هــا در حالــت جنینــى مملــو 
ــا  ــلول ه ــن س ــت و ای ــادى اس ــاى بنی ــلول ه از س

توانایى تبدیل به بقیه سلول هاى بدن را دارند.
این ســلول ها توانایى خود نوســازى (Self-Renewing) و 
ــه  ــواع ســلول ها از جمل ــه ان ــز (erentiating�Di)  ب تمای
ســلول هاى خونــى، قلبــى، عصبــى و غضروفــى را 
ــم بافت هــاى  ــن در بازســازى و ترمی ــد. هــم چنی دارن
ــر  ــت موث ــیب و جراح ــال آس ــه دنب ــدن ب ــف ب مختل
ــده ــه درون بافت هــاى آســیب دی ــوده و مى تواننــد ب ب
 اى کــه بخــش عمــده ســلول هاى آنهــا از بیــن رفتــه 
اســت، پیونــد زده  شــوند و جایگزیــن ســلول هاى 
آســیب دیــده شــده و بــه ترمیــم و رفــع نقــص در آن 

بافت بپردازند.

ســلول هــاى بنیــادى بــه چنــد دســته تقســیم 
مى شوند:

سلول  هاى بنیادى جنینى:
از تــوده ســلولى داخلــى جنیــن 16-14 روزه گرفته مى
ــاى  ــت  ه ــلول ها و باف ــام س ــت تم ــادر اس ــود و ق  ش

یک فرد کامل را بسازد.
سلول  هاى بنیادى بالغ:

ــاى  ــت  ه ــد از باف ــس از تول ــه پ ــى ک ــلول  های ــه س ب
ــود.  ــه مى ش ــوند، گفت ــغ جــدا مى ش ــرد بال ــف ف مختل
ــز  ــتقر در مغ ــاز مس ــون س ــادى خ ــاى بنی ــلول  ه س
اســتخوان، مغــز، کبــد و ســایر بافت هــا از ایــن دســته 
هســتند کــه قــدرت تمایــز بــه برخــى از بافــت هــا را 

دارند.
سلول  هاى بنیادى خون بند ناف:

ــاف اســتخراج شــده و هماننــد ســلول  هــاى  از بنــد ن
بنیادى خون ساز مغز استخوان هستند.

ویژگى  سلول بنیادى:
همــه  ى ســلول هــاى بنیــادى بــدون در نظــر گرفتــن 
منشــا، داراى ســه ویژگــى کلــى هســتند کــه آنهــا را از 

سایر سلول ها متمایز مى کند.
آنهــا قــادر بــه تقســیم و بازســازى بــراى مــدت  هــاى 

طوالنى هستند.
سلول هاى اختصاصى نیستند.

مى توانند به سلول هاى خاصى تمایز یابند.
ــوان تمایــزى و برگشــت  پذیــرى ســلول  ــر اســاس ت ب
ــر  ــش زی ــه بخ ــه س ــوان ب ــى ت ــادى را م ــاى بنی ه

تقسیم کرد:
(Totipotent) پرتوان

(Pluripotent) همه توان
(Multipotent) چند توان

کــدام پژوهشــگاه یــا نهــاد در زمینــه ى ســلول 
هاى بنیادى فعالیت دارند:

1. معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى:
ایــن معاونــت در ســال 1385 تاســیس شــد و مدیریت 
آن بــر عهــده دکتــر صــادق واعــظ زاده در دولــت نهــم 
بــوده اســت و از ســال 1392 تــا اکنــون مدیریــت آن 
ــدف از  ــتارى اســت. ه ــورنا س ــر س ــده ى دکت ــر عه ب
ــوآورى و  ــى ن ــام مل ــاى نظ ــاد ارتق ــن نه ــکیل ای تش
افزایــش توانمنــدى هــاى فنــاورى و نــوآورى. بــا 
تاســیس ایــن نهــاد، ارگان هــاى دیگــرى تاســیس شــد 

که شامل: 
اقتصاد دانش بنیان

تجارى سازى دستاورد ها
اهداف این نهاد:

ــدى   ــش توانمن ــق افزای ــروت از طری ــد ث ــاى تولی ارتق
هاى فناورى و نوآورى در کشور.

ارتقــاى زیســت  بــوم نــوآورى و شــتاب  دهــى اقتصــاد 
دانش  بنیان

..
وظایف اساسى این نهاد:

ــعه  ــه توس ــى ب ــتاب ده ــد ش ــت فرآین ــا و تقوی ارتق
اقتصــاد دانــش بنیــان در چارچــوب قوانیــن، مقــررات 

و اسناد باال دستى.
ایجــاد و تقویــت زیســت بــوم نــوآورى و تکمیــل 
مولفه هــا و حلقــه  هــاى آن و تقویــت زیرســاخت هــاى 

نهادى آن.
حمایــت از ایجــاد، توانمنــد ســازى و توســعه شــرکت 

ها و موسسات دانش بنیان.
ــردى و  ــاى راهب ــاورى ه توســعه و تجــارى ســازى فن

مورد نیاز کشور در چارچوب نقشه
2. پژوهشــکده زیســت شانســى و فنــاورى ســلول 

هاى بنیادى رویان:
پژوهشگاه رویان هشتم خرداد ماه سال 1370 به عنوان 
ــات  ــه خدم ــدف ارائ ــا ه ــدود ب ــى مح ــز جراح مرک
درمانــى بــه زوج هــاى نابــارور و پژوهــش و آمــوزش در 
زمینــه علــوم بــارورى و نابــارورى توســط دکتــر ســعید 
و  پژوهشــگران  از  گروهــى  و  آشــتیانى  کاظمــى 
همکارانــش در جهــاد دانشــگاهى علــوم پزشــکى ایــران 
ســالهاى  در  رویــان  پژوهشــگاه  شــد.  تاســیس 
ــات  ــز تحقیق ــوز مراک ــب مج ــه ترتی 1377 و 1387 ب
علــوم ســلولى و مرکــز تحقیقــات پزشــکى تولیــد مثــل 
ــکى  ــوم پزش ــگاههاى عل ــترش دانش ــوراى گس را از ش
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکى دریافــت 
گســترش  شــوراى   1388 مــاه  آبــان  و  کــرد 
ــا  آمــوزش عالــى وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى ب
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 ارتقــاى آن از پژوهشــکده بــه پژوهشــگاه رویــان 
موافقت کرد.

در آغــاز انقــالب کــدام مراکــز در حــوزه 
سلول هاى بنیادى فعال بوده اند:

تقریبــاً از دهــه هفتــاد بــه  طــور همزمــان در 4 مرکــز 
دانشــگاهى بــه موضــوع ســلول  هــاى بنیــادى در 
کشــور پرداختــه شــد؛ دانشــگاه تربیــت مــدرس، 
و  بهشــتى  شــهید  دانشــگاه  رویــان،  پژوهشــگاه 
دانشــگاه تهــران از جملــه مراکــزى بودنــد کــه از 
همــان دهــه در زمینــه ســلول  هــاى بنیــادى مطالعــه 
ــود  ــا وج ــون ب ــد. اکن ــاز کردن ــود را آغ ــق خ و تحقی
اینکــه بعــد از انقــالب، مبحــث ســلول  هــاى بنیــادى 
ــى در  ــرفت خوب ــا پیش ــه، ام ــه قرارگرفت ــورد مطالع م
زمینــه تحقیقاتــى و درمانــى ایــن حــوزه حاصــل  شــده 

است.
ــاى  ــلول ه ــه ى س ــران در زمین ــرفت ای پیش

بنیادى:
تجارى سازى 7 فاکتور رشد نوترکیب.

فاکتور رشد فیبروبالستى (FGF) نوترکیب
تجــارى ســازى محیــط کشــت جنیــن و اســپرم جهــت 

.IVF مصارف
ســاخت دســتگاه اولتــرا ســانتریفیوژ جهــت جداســازى 

اجزاى سلولى با دور 80000 در دقیقه.
دســتگاه جــدا کننــده ســلولى بــر پایــه فعــال ســازى 
ــه ذرات  ــه ب ــال یافت ــادى اتص ــى ب ــاى آنت ــول ه مولک

مغناطیسى.
ســاخت ســوزن نمونــه بــردارى ســلول هــاى بنیــادى 

خون ساز از مغز استخوان.
ــاى  ــاخص ه ــه ش ــال علی ــاى منوکلون ــادى ه ــى ب آنت

سلول هاى بنیادى مزانشیمى.
ســاخت دســتگاه خــودکار تزریــق اســپرم بــه تخمــک 

(میکرو اینجکت).

انکوباتور کشت سلول
ســاخت دســتگاه بیوراکتــور کشــت ســلول هــاى 

شناور و غیر چسبنده.
کاربرد سلولهاى بنیادى در درمان بیماریها:

امــروزه، پژوهشــگران روش هایــى بــراى بــه کارگیــرى 
ــون  ــى چ ــرایط مزمن ــراى ش ــادى ب ــاى بنی ــلول ه س
بیمــارى قلبــى، بیمــارى هــاى عصــب مغــزى و دیابــت 
ــد. متــداول  تریــن اســتفاده درمــان   ــه کار مــى گیرن ب
هــاى ســلول بنیــادى، کنتــرل درد اســت. ایــن درمــان، 
ــا،  ــادى در حــدود عصــب  ه ــاى بنی ــق ســلول  ه تزری
ــاك و  ــى دردن ــت عضالن ــل و باف ــا، مفاص ــدون  ه تان

آسیب دیده را شامل مى شود.
ــان  ــادى درم ــا ســلول هــاى بنی بیمــارى هــاى کــه ب

مى شوند:
آلزایمر
سرطان
دیابت

(PD)پارکینسون
(HD)بیمارى هانتینگتون

کم خونى آپالستیک
ALL, AML :لوسمى حاد از نوع

CML :لوسمى مزمن از نوع
نقــص در تولیــد لنفوســیت ها: لنفــوم غیــر هوچکیــن، 

لنفوم هوچکین
کم خونى سلولى داسى شکل

تاالسمى ماژور
سندروم کاستمن

نقص چسبندگى لکوسیتى
سندروم دى جرج

و ...

STEM CELL
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سالمت

نابارورى در ایران
از دیروز تا فرداى نابارورى در ایران

�و��نده: ا��ر���ن ��ا�ی
از مهــم تریــن تصمیــم هایــى کــه زوجیــن در زندگــى 
مــى گیرنــد اقــدام بــه بچــه دار شــدن و تجربــه حــس 
ــه دار  ــیر بچ ــا در مس ــت. ام ــدن اس ــادر ش ــدر و م پ
شــدن ممکــن اســت بــا مشــکالتى رو بــه رو شــوند و 
ــته  ــل داش ــه تمای ــان ک ــر زم ــب و ه ــان مناس در زم
باشــند بچــه دار نشــوند کــه مــى توانــد در ایــن 
خانــواده هــا احســاس تــرس و نگرانــى ایجــاد کنــد و 
ــس از  ــراد پ ــه اف ــت ک ــدى اس ــه ح ــى ب ــاد نگران ایج
چندیــن بــار تــالش ناموفــق در جهــت بــاردارى امیــد 
ــد و  ــى دهن ــود را از دســت م ــس خ ــه نف ــاد ب و اعتم

خودشان را نابارور محسوب مى کنند.

را یــک  بــارورى  نــا  بهداشــت جهانــى،  ســازمان 
ــه  ــه ب ــد ک ــى  دان ــل م ــد مث ــتم تولی ــارى سیس بیم
وســیله ناکامــى در رســیدن بــه حاملگــى بالینــى پــس 
ــم  ــى منظ ــزش جنس ــتر آمی ــا بیش ــاه ی از دوازده م

بدون محافظت رخ مى  دهد.

تاریخچه نابارورى 
رابــرت جى. ادورادز از اوایل دهــه 1950 تصمیم گرفت 
مطالعــات خــود را بــراى اجــراى روشIVF روى نمونــه 

هــاى انســانى آغــاز کنــد. وى بــراى رســیدن بــه ایــن 
ــس از  ــت و پ ــى پرداخ ــات منظم ــه مطالع ــدف، ب ه
ــارورى انســان، در  ــورد ب ــى در م کشــف اصــول فراوان
تخمــک  ســلول هاى  شــد  موفــق   1969 ســال 
ــازد.  ــارور س ــش، ب ــاى آزمای ــه  ه ــان را درون لول انس
جایزه نوبل پزشکى 2010 به رابرت جى. ادورادز، استاد 
ــازى  ــارور س ــراى ب ــج، ب ــگاه کمبری ــته دانش بازنشس

مصنوعى (IVF) اهدا شد.
تاریخچه نابارورى در ایران

ــارورى و  ــص ب ــوق تخص ــى، ف ــب صارم ــر ابوطال دکت
ــوق  ــتان ف ــس بیمارس ــن و موس ــگاه وی IVF از دانش
ــارورى و  ــى، مرکــز ب ــان و زایمــان و نازائ تخصصــى زن
نابــارورى و مرکــز تحقیقــات ســلولى صــارم در کتابــى 
ــه  ــه ب ــران » ک ــان آى وى اف در ای ــوان « بنی ــا عن ب
تازگــى منتشــر شــده بــا اعــالم تولــد نخســتین نــوزاد 
 GIFT بــارورى  کمــک  روش  طریــق  از 
ــره  ــت در کنگ ــن موفقی ــزارش ای ــال 1367 و گ در س
پزشــکى بــارورى ســال 1368 و تولد نخســتین دوقلوى 
آزمایشــگاهى بــا روش IVF در دى ماه 1370 از خود به 
ــاد  ــران » ی عنــوان « بنیانگــذار روش آى وى اف در ای
کــرده ایــن در حالــى اســت کــه دکتــر عبــاس 
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سالمت

و  تحقیقاتــى  مرکــز  در  و همکارانــش  افالطونیــان 
درمانــى نابــارورى یــزد، اولیــن نــوزاد حاصــل از 
تکنیک IVF در ایران را نوزاد دخترى مى دانند که ســال 
ــن  ــرار ای ــده و از ق ــد ش ــز متول ــن مرک 1369 در ای
نــوزاد دختــر بــه نــام «وجیهــه» کــه حــاال خانمــى 25 
ــم  ــو ه ــى دو قل ــب فرزندان ــود صاح ــت خ ــاله اس س

شده است.
پژوهشــگاه رویــان در میــان ده مؤسســه برتــر 
ــک   ــاى کم ــاورى  ه ــارورى و فن ــات ناب تحقیق

بارورى جهان
بر اســاس نتایــج تحقیقــات پژوهشــگران از هشــت 
کشــور آمریکایــى، آفریقایــى، آســیایى و اروپایــى کــه 
ــر  ــى Andrologia منتش ــریه بین الملل ــج آن در نش نتای
شــده اســت، پژوهشــگاه رویان طى ســال هاى 2000 - 
2019 میــالدى بر اســاس تعــداد کل انتشــارات در 
ــک  ــاى کم ــردان و روش ه ــارورى م ــاى ناب ــوزه  ه ح
بــارورى (ART) در رتبــه ده مؤسســه برتــر تحقیقاتــى 

جهان جاى گرفته است. 
بــر اســاس ایــن نتایــج، روش هــاى کمــک  بــارورى بــه 
عنــوان یکــى از گزینــه  هــاى اصلــى مدیریــت درمــان 
ــن  ــان در ای ــگاه روی ــوند و پژوهش ــى  ش ــوب م محس
حــوزه از ســرآمدان شــاخص جهــان بــر شــمرده شــده 

است. 
نتایــج ایــن تحقیقــات از بازیابــى و تحلیــل داده  هــاى 
بیســت ســاله پژوهشــگران جهــان و براســاس میــزان 
وابســتگى نویســندگان، میــزان همــکارى، تعــداد 
ــوزه  ــتناد، ح ــوع اس ــندگان، ن ــداد نویس ــاالت، تع مق
موضــوع، همــکارى  هــاى بیــن  المللــى و ســال انتشــار 

کسب شده است. 
ــات مشــخص شــده اســت کــه  ــن تحقیق در نقشــه ای
پژوهشــگران ایرانــى در حــوزه بیــن  المللــى همــکارى
ــته   ــان داش ــر پژوهشــگران جه ــا دیگ ــى ب ــاى خوب   ه
انــد و ایــن موضــوع مهمــى در آینــده ى رونــد 
تحقیقــات محســوب مــى  شــود. همچنیــن در تجزیــه و 
تحلیــل ســنجش دانــش نشــان داده شــده کــه رونــد 
ایــن نــوع تحقیقــات در دوره بیســت ســاله اخیــر 
ــر روى آزواســپرمى  ــوده و پژوهــش ب ــت ب همــواره ثاب
(انســدادى/ غیرانســدادى) بیشــترین زمینــه مطالعــات 
ــتفاده از روش ــا اس ــن ب ــت. همچنی ــوده اس ــى ب بالین
از  بیــش  موفقیــت  بــارورى  کمــک  هــاى    
ــزارش  ــج، گ ــن نتای ــوان عمده تری ــه عن ــد ب 47 درص

شده است. 
گزارش هــاى مربــوط بــه میــزان بــاردارى و پــس از آن 
بــه  ترتیــب  النه گزینــى  و  لقــاح  جنیــن،  ســقط 
بیشــترین تعــداد مقــاالت و کمتریــن مقــاالت مبتنــى 
بــر شــواهد شــامل میــزان تولــد، زایمــان زودرس، وزن 

کم هنگام تولد را بررسى مى کنند.

کم هنگام تولد را بررسى مى کنند.
بر اســاس پژوهــش  هــا، در حــال حاضــر فنــاورى  هــاى 
ــش  ــردان نق ــان م ــت درم ــارورى در مدیری ــک  ب کم
ــق  ــیر از طری ــن مس ــه ای ــد ک ــا مى کنن ــژه  اى ایف وی
افزایــش احتمــال لقــاح بــا دور  زدن نقــص عملکــردى 
ــل  ــد  مث ــتم تولی ــپرماتوزوئید و سیس ــاختارى اس و س

انجام مى  شود.
ــوق تخصصــى  ــان, مرکــز ف ــر پژوهشــگاه روی عــالوه ب
نابــارورى  و  بــارورى  مرکــز  ســینا,  ابــن  درمــان 
ــارورى  ــان ناب ــى درم ــوق تخصص ــز ف ــان, مرک اصفه
ــزد,  ــل ی ــد مث ــوم تولی ــکده عل ــهد, پژوهش ــن مش نوی
بیمارســتان مــادر یــزد, رادینــا ســالمت اولیــن ســایت 
تخصصــى درمــان نابــارورى در یــزد بــه  عنــوان معــدود 
مراکــز عملیاتــى هســتند کــه بــا فعالیــت در دو حــوزه 
پژوهــش و درمــان در مجموعــه خــود و بــا رویکــرد گام 
 بــه  گام فراینــد هــا، پیشــروترین مرکــز تحقیقاتــى در 
حــوزه کمــک بــارورى محســوب مــى  شــوند و اصلــى  
ــا در  ــرد آن  ه ــا کارب ــش ه ــن پژوه ــدف ای ــن ه تری

درمان بیمارى  ها است.
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ــگ  ــوان از جن ــده اى ج ــى ع ــگ تحمیل ــس از جن پ
ــه  ــا ادام ــراى آنه ــدا ب ــاد در راه خ ــا جه ــتند ام برگش
ــه  ــى ب ــى و جنگ ــوع نظام ــا از ن ــاد آنه ــت. جه داش
علمــى تغییــر پیــدا کــرد، ســنگر آنهــا از  خاکریــز بــه 
دانشــگاه و آزمایشــگاه هــاى ژنتیــک و پزشــکى تبدیــل 
شــد و در خــط مقــدم بــه جــاى مبــارزه بــا رژیــم بعــث 
ــراى  ــراى درمــان نازایــى در کشــور آن هــم ب عــراق ب
ــگ  ــد دوران جن ــد. همانن ــالش مى کردن ــار ت ــن ب اولی
انگیــزه آنهــا از ایــن کار توشــه اى بــراى آخــرت بــود 

که از نتیجه تالش آنها فراهم مى آمد.
ــار  ــه ب ــا ب ــالش آنه ــر  1385 نتیجــه ت در هشــتم مه
نشســت. اخبــار منتشــر شــده حاکــى از یــک دســتاورد 
ــات  ــز تحقیق ــک مرک ــاى ی ــزرگ از دیواره ــى ب علم
ــى  ــى داد و خودنمای ــان را م ــاورى در اصفه زیســت فن
ایرانى هــا را در عرصــه علــم بــه رخ جهــان مــى 
ــانه ــترده اى در رس ــاب گس ــر بازت ــراً خب ــید. ظاه کش

ــوز در  ــس نی ــى و خارجــى داشــت. از فاک ــاى داخل  ه
ــه  ــا... روزنام ــه ت ــس گرفت ــن در انگلی ــکا و گاردی آمری

تایمز آو ایندیا در هند. 
خبــر بــه قــدرى مهــم اســت کــه نقــل محافــل رســانه
ــاد و ایســتادگى و  ــاز هــم جه ــا شــده اســت ب  اى دنی
تــالش کــه میــراث دوران دفــاع مقــدس هســتند کار 
خــودش را کــرده اســت. آن خبرکــه نیمــه  هــاى شــب 

ــم و  ــر بی ــات پ ــکوت لحظ ــد و س ــالم ش ــران اع در ای
امیــد شــبانگاهان را شکســت: رویانــا متولــد شــد 
ــا  ــتیانى ب ــر آش ــان دکت ــد روی ــذار فقی ــاى بنیانگ .روی
تــالش خــود و همکارانــش بــه واقعیــت تبدیــل شــد. 
بــا تولــد رویانــا ایــران بــه جمــع هشــت کشــور داراى 
توانایــى شبیه ســازى گوســفند پیوســت در حالــى کــه 
ــدارى  ــدد پای ــورها درص ــارب آن کش ــاس تج ــر اس ب
ــاالى  ــج درصــد اســت و ب ــا پن ــه ت ــن س ــا بی جنین ه

92 درصد آنها سقط میشوند.
کشــور  نخســتین  عنــوان  بــه  توانســت  ایــران 
ــد.  ــت یاب ــازى دس ــبیه س ــاورى ش ــه فن ــه ب خاورمیان
ــژاد  ــفند از ن ــده گوس ــازى ش ــبیه س ــه ش ــا نمون رویان
ــه  ــود ک ــاه ب ــا 9 م ــدود 5 ت ــنى ح ــا س ــارى ب افش
ــال و 9  ــک س ــدود ی ــه ح ــا ب ــد رویان ــان تول در زم
مــاه تــا 2 ســال رســیده بــود. رویانــا یکــى دو شــب اول 
را در انکوباتــور مانــد و از آنجــا کــه مــادر ایــن بــره 7 
ــور  ــه منظ ــود ب ــده ب ــزارین ش ــرم، س ــل از ت روز قب
ــک  ــى بیوتی ــت آنت ــت، تح ــروز عفون ــگیرى از ب پیش
تراپــى قــرار گرفتــه بــود. در تغذیــه رویانــا بجــاى شــیر 
مــادر از شــیر یــک گوســفند دیگــر کــه تقریبــاً دو روز 
زودتــر از مــادر بــره شــبیه ســازى شــده زایمــان کــرده 
ــب  ــه دلیــل غری ــت ب ــا در نهای ــود اســتفاده شــد. ام ب
ــا از  ــه رویان ــراى تغذی ــا ب ــا رویان ــادر ب ــودن آن م ب

شیشه (پستانک) استفاده شد.
یــک تئــورى وجــود دارد کــه بــر اســاس آن موجــودات 
ــود  ــر موج ــه عم ــع ادام ــده در واق ــازى ش ــد س همانن
ــه  ــه ک ــلول اولی ــد، چــون س ــى مى کنن ــه را زندگ اولی
ــده،  ــه ش ــده از آن گرفت ــازى ش ــد س ــود همانن موج
ماههــا یــا ســالها در بــدن موجــود اولیــه زندگــى کــرده 
و بارهــا و بارهــا تقســیم شــده و بارهــا دنبالــه تلومــرى 
DNA ژنــوم آن کوتاه تــر شــده اســت. بــر اســاس ایــن 
تئــورى کــه در گوســفند دالــى هــم ثابــت شــد، دنبالــه 
تلومــرى DNA موجــود هماننــد ســازى شــده از موجود 
اصلــى کــه منشــا آن اســت کوچکتــر اســت کــه البتــه 

این تئورى کامًال اثبات نشده است.
پژوهشــگاه رویــان ســوم اســفند مــاه 1388 خبــر تلــف 
ــد  ــرد. جس ــالم ک ــانه ها اع ــه رس ــا را ب ــدن رویان ش
در  شــده  ســازى  شــبیه  حیــوان  اولیــن  رویانــا 
خاورمیانــه پــس از تاکســیدرمى در پژوهشــگاه رویــان 
ــاد  ــوان نم ــه عن ــه ب ــراى همیش ــا ب ــد ت ــدارى ش نگه
ــرض  ــور در مع ــوژى کش ــش بیوتکنول ــدى دان توانمن

دید همگان باشد.

9

پیشرفت



10

نانو

نانو فناورى علم قرن 
مرورى بر علم نانو و کاربردهاى آن

�و��نده:ا�مان ��ا��ی
فنــاورى نانــو واژه اى اســت کــه بــه صــورت کلــى بــه 
و  تحقیقــات  هایــى کــه  فنــاورى  و  علــوم  همــه 
ــو متــر انجــام مــى  آزمایشــات خــود را در مقیــاس نان
دهنــد اطــالق مــى شــود، ایــن آزمایشــات معمــوال در 
نانــو   100 الــى   1 انــدازه  بــه  ابعــادى 
متــر مــى باشــد و بــه طــور کلــى هــر علمــى کــه داراى 
ســه ویژگــى ذیــل باشــد در حــوزه فنــاورى نانــو قــرار 

مى گیرد: 
ــا  ــى و ی ــى کــه در ســطوح اتمــى، مولکول 1- تحقیقات
ماکرومولکولى در مقیاس 1 الى 100 نانو متر صورت بگیرد

2- اختــراع و یــا اســتفاده از وســایل و یــا ابــزارى کــه 
بــه علــت انــدازه کوچــک و یــا متوســط آن، خــواص و 

عملکردى متفاوت و نوین داشته باشد
3- ایجاد تغیراتى در ساختار اتمى 

تفــاوت عمــده ایــن علــم بــا ســایر علــوم در مقیــاس و 
ــوزه  ــن ح ــات ای ــه در آزمایش ــت ک ــاختارهایى اس س
ــط  ــم فق ــن عل ــع در ای ــود؛ در واق ــى ش ــتفاده م اس
ــه  ــرد بلک ــى گی ــرار نم ــى ق ــورد بررس ــدازه ذرات م ان
ذرات در ایــن مقیــاس عــالوه بــر انــدازه؛ رنــگ ، 
برابــر خوردگــى و دیگــر  اســتحکام؛ مقاومــت در 
مشــخصات ذره نیــز دچــار تغییــر مــى شــود. در واقــع 
ــا فنــاورى هــاى دیگــر وجــود  تفــاوت ایــن فنــاورى ب
ــى  ــم م ــن عل ــار در ای ــوان معی ــه عن ــه ب ــر پای عناص
باشــد. عناصــر پایــه همــان عناصــرى مــى باشــند کــه 
عملکــرد آن هــا در مقیــاس پاییــن تــر متفــاوت اســت. 

این عناصر عبارت اند از: 
ــى  ــو ذره م ــه نان ــر پای ــن عنص ــو ذره : مهمتری 1- نان
باشــد و همانطــور کــه از اســم آن برمــى آیــد ذراتــى 
بــا ابعــاد نانــو متــرى در هــر ســه بعــد مــى باشــند و 
ــزى و...  ــرامیکى، فل ــف : س ــواع مختل ــد ان ــى توانن م

داشته باشند. 
ــى  ــا کپســول های ــو کپســول ه ــو کپســول : نان 2- نان
هســتند کــه قطــر نانــو متــرى دارنــد و محققــان مــى 
ــوله  ــود را درون آن کپس ــر خ ــورد نظ ــواد م ــد م توانن
نماینــد، ایــن ذرات مــدت زیــادى اســت کــه در 
ــن  ــا از ای ــوند؛ فســفولیپید ه ــى ش ــد م ــت تولی طبیع
ــع  ــرا وقتــى در مجــاورت مای دســته ذرات هســتند زی
قــرار مــى گیرنــد ســر آبدوســت آن بخــش آبگریــز را 
کپســوله کــرده و آن را در برابــر برخــورد بــا آب 

محصون مى نماید. 
3- نانو لوله کربنى : نانو لوله در ســال 1991 در شرکت 
ــس  ــى از جن ــه های ــع لول NEC کشــف شــده و در واق
گرافیــت مــى باشــد و اگــر صفحــات گرافیتــى را 
ــو لولــه  ــه نان پیچیــده و بــه شــکل لولــه در بیاوریــم ب
ــه داراى  ــم ک ــى کنی ــدا م ــت پی ــى دس ــاى کربن ه
اشــکال و انــدازه هــاى مختلفــى هســتند و تــک 
دیــواره و یــا چنــد دیــواره مــى باشــند؛ از خــواص آنهــا 
ــى  ــا م ــل توجهــى از آنه ــاى قاب ــرد ه ــه کارب منجــر ب

شود. 
ــر  ــن عناص ــه مهمتری ــر ک ــه عنص ــن س ــر ای ــالوه ب ع
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ــود  ــز وج ــرى نی ــر دیگ ــند عناص ــى باش ــه اى م پای
ــته و  ــر داش ــن عناص ــابه ای ــى مش ــه خواص ــد ک دارن

کاربرد هاى مختلفى در عرصه فناورى نانو دارند. 
در ادامــه بــه تاریخچــه ایــن فنــاورى در کشــور ایــران 
ــن  ــون ای ــن کشــور پیرام ــاى ای و برخــى دســتاورد ه

حوزه مى پردازیم. 
ــوج از  ــن م ــوان چهارمی ــه عن ــو ب ــاورى نان ــروزه فن ام
ــم در  ــده اى عظی ــن پدی ــى و همچنی ــالب صنعت انق
تمامــى گرایــش هــاى علمــى راه پیــدا کــرده و 
فنــاورى نوینــى اســت کــه بــه ســرعت در حــال 
توســعه و گســترش مــى باشــد. دانشــمندان معتقدنــد 
کــه فنــاورى نانــو بــه همــراه زیســت فنــاورى و 
همچنیــن فنــاورى اطالعــات اجــزاى تشــکیل دهنــده 
ــوژى  ــو تکنول ســومین انقــالب صنعتــى هســتند؛ و نان
ــى  ــش کنون ــده دان ــوان ادامــه دهن ــه عن ــد ب مــى توان
ــر  ــى ب ــش کنون ــزى دان ــه ری ــا برنام ــو ی ــاد نان ــه ابع ب
ــر  ــر باشــد و فراگی ــروزى ت ــر و ام ــى جدیدت ــه های پای

شود.
ــز  ــم و حائ ــاى مه ــوزه ه ــه ح ــو از جمل ــاورى نان فن
اهمیــت پــس از انقــالب اســالمى و بــه ویــژه در ســال 
هــاى اخیــر در کشــور محســوب مــى شــود. حــوزه اى 
کــه بــا فعالیــت پژوهشــگران کشــورمان پیرامــون ایــن 
پیشــرفت   1382 ســال  از  حــوزه 
ــا  چشــمگیرى داشــته اســت، در زمــان آغــاز, ایــران ب
انتشار 10  مقاله ISI فعالیت خود را آغاز کرد و در همان 
زمــان رتبــه 57 در این حــوزه را به نام خــود ثبت کرده 
ــه  ــه مرحل ــران ب ــا اکنــون تولیــدات علمــى ای ــود، ام ب
اى رســیده کــه از مــرز 10 هــزار مقالــه گذشــته 
و 25 درصــد تولیــدات علمــى ایــران مربــوط بــه حــوزه 
نانــو مــى باشــد و در حــال حاضــر نــام ایــران در کنــار 
ــد،  ــکا، هن ــر آمری ــان نظی ــى جه ــاى علم ــدرت ه ق

انگلستان، فرانسه، ژاپن، استرالیا و ... مى درخشد. 
ایــران از نظــر تولیــد علــم بــراى ســومین ســال 
ــت  ــود ثب ــام خ ــه ن ــو را ب ــارم نان ــه چه ــى رتب متوال
کــرده و قبــل از ایــران؛ کشــور هــاى: آمریــکا، چیــن و 
هنــد بــه ترتیــب رتبــه هــاى اول تــا ســوم را بــه خــود 

اختصاص داده اند. 
ــى  ــو در کشــور م ــاورى نان ــه دســتاوردهاى فن از جمل
تــوان بــه تولیــد و معرفــى انــواع و اقســام محصــوالت 
نانــو،  خــودرو  خانگــى،  محصــوالت  جملــه  از 
ــاورزى،  ــى، کش ــوالت آرایش ــو، محص ــوجات نان منس
شــرکت   60 ســوى  از  دارویــى  و  ســاختمانى 
ــم  ــش از 370 قل ــه بی ــرد ک ــاره ک ــال اش ــى فع نانوی

محصول را شامل مى شود. 
براســاس چشــم انداز20 ساله کشــور (1404-1384) ، 
ــگاه اول  ــا جای ــورى ب ــران کش ــالمى ای ــورى اس جمه

ــا  ــه ب ــطح منطق ــاورى در س ــى و فن ــادى، علم  اقتص
هویتــى اســالمى در جهــان اســالم بــا تعامــل ســازنده 
و موثــر در روابــط بیــن الملــل  شــده اســت. در دهــه 
ى اول ایــن دوره, توســعه فنــاورى نانــو در کشــور 
بــراى حرکــت در راســتاى ایــن هــدف گام هــاى 
موثــرى برداشــته اســت و تمامــى تــالش هــاى 
ــوده و  ــن حــوزه اســتوار ب ــون ای دانشــمندان در پیرام
الگویــى از حرکــت علمــى - جهــادى , برنامــه ریــزى 

شده و هدفمند ارائه شده است. 
دستاورد ها

از جملــه دســتاورد هــاى ایــران در حــوزه فنــاورى نانــو 
مــى تــوان بــه فعالیــت هــاى پزشــکى و علــوم 
ــى،  ــت شناس ــع زیس ــرد، در واق ــاره ک ــى اش مولکول
ــا  ــناختى ب ــوم ش ــات و عل ــاورى اطالع ــک و فن ژنتی
ــى-  ــوم علم ــالب س ــاخت انق ــر س ــار زی ــر چه یکدیگ
ــت و  ــت و مدیری ــکیل داده اس ــى را تش ــى فعل صنعت
 50 حداقــل  در  فنــاورى  و  علــم  توســعه 
ســال آینــده بــه دســت ایــن علــوم مــى باشــد؛ کــه در 
آینــده اى نزدیــک تشــکیل فنــاورى همگــرا را خواهنــد 

داد. 
یکــى از ویژگــى هــاى ایــن حــوزه از فنــاورى نانــو کــه 
ــته  ــرى داش ــم گی ــرفت چش ــم پیش ــا ه ــور م در کش
اســت امــکان تولیــد دســتگاه هــا، ادوات و مــواد 
هوشــمندى مــى باشــد کــه کلیــه ویژگــى هــا و 
مکانیســم هــاى بســیار پیشــرفته موجــود در دســتگاه 
هــاى زیســتى و هوشــمند طبیعــى را خواهنــد داشــت. 
ــن  ــمگیر در ای ــود و چش ــاى موج ــت ه ــر فعالی دیگ
ــه  ــد ک ــى باش ــو دارو م ــث نان ــون مبح ــوزه پیرام ح
کل  طــور  بــه  و  داروســازى  بــه  شــایانى  کمــک 
بهداشــت و درمــان کشــور داشــته اســت بــا توجــه بــه 
اینکــه تمامــى محققــان جهــان در ایــن عرصــه 

فعالیت مى کنند. 
یکــى دیگــر از فعالیــت هــاى موجــود در ایــن صنعــت 
ــگ  ــو در رن ــگ مــى باشــد، اســتفاده از فنــاورى نان رن
ــگ  ــد و خاصــى در رن هــا باعــث ایجــاد خــواص جدی
ــگ  ــت رن ــو در صنع ــاورى نان ــرد فن ــود. کارب ــى ش م
ــه  ــد و در بحــث رنگدان ــى باش ــا م ــه ه ــامل رنگدان ش
انــدازه ذرات مــاده بســیار حائــز اهمیــت مــى باشــد و 
بــا پیشــروى بــه ســمت مقیــاس نانــو و افزایــش ســطح 
ــد  ــدى مانن ــاوت و جدی ــو ذرات خــواص متف ــال نان فع
ضــد ســایش، آنتــى باکتریــال خــود تمیزشــونده ، ضــد 
ــاره  ــس اش ــت الکترومغناطی ــواص حفاظ ــش و خ خ
کــرد. در آخــر بایــد اشــاره کــرد کــه مهــم تریــن روش 
بــراى پیشــرفت در عرصــه نانــو فنــاورى بررســى 
ــن  ــا در ای ــور ه ــایر کش ــت س ــتمر فعالی ــق و مس دقی

حوزه مى باشد.
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نانو
پیشــرفت ایــران در درمــان ایــدز و ســرطان بــا 

فناورى نانو پزشکى 

بــا ظهــور نانــو تکنولــوژى بشــر توانســت بــا دخالــت در 
ســطوح عمیــق تــر طبیعــت مــوادى را خلــق کنــد کــه 
بــه طــرز بــاور نکردنــى کوچــک مــى باشــند ؛ در واقــع 
ــرد ذرات در ابعــاد یــک  ــوژى فنــاورى کارب ــو تکنول نان
میلیاردیــم متــر میباشــد و امــکان طراحــى و ســاخت 
مــواد جدیــدى را میدهــد کــه داراى خــواص و کاربــرد 

هاى جدید و متفاوتى میباشند 
یکــى از علومــى کــه از بــه کار بــردن ایــن فنــاورى بــى 
ــکى  ــم پزش ــد عل ــتفاده میکن ــوده و از آن اس ــره نب به
میباشــد ، کــه در ســاخت ابــزار پزشــکى، تشــخیص و 
درمــان بیمــارى هــا ، ســاخت دارو و حتــى پیشــگیرى 

از ابتال به بیمارى ها مورد استفاده میشود 
از جملــه کاربــرد هــاى فنــاورى نانــو در علــم پزشــکى 

به طور خالصه عبارت است از :
1- دارورسانى

2- مواد کاشتنى در بدن 
3- وسایل تشخیص پزشکى 

4- درمان سرطان ها 
ــث  ــکى باع ــو پزش ــم نان ــترش عل ــتا گس ــن راس در ای
شــده اســت کــه در دنیــا انتظــارات میلیــون هــا بیمــار 
را بــه مقــدار زیــادى بــراورده و امیــد آنهــا بــه بهبــود 
ــت  ــز هیئ ــران نی ــد ؛ در ای ــش یاب ــان افزای ــد درم رون
 1396 مــاه  مهــر   23 جلســه  در  وزیــران 
ــو در افــق 1404  ــرد فنــاورى نان ســند گســترش کارب
تصویــب کــرد کــه طبــق ایــن ســند وزارت بهداشــت 
از  اقداماتــى در راســتاى اســتفاده  موظــف اســت 

ــاى  ــوزه ه ــل را در ح ــاخت داخ ــو س ــوالت نان محص
مختلف مربوط به علم پزشکى  انجام دهد 

از جملــه محصــوالت تولیــد شــده در حــوزه نانــو 
ــینادوکوزوم  ــاى س ــه : 1- دارو ه ــوان ب ــکى میت پزش
2- ســیناکورکومین 3- ســینا آمفولیــش 4- پاکلــى نب 
ــخیص  ــت تش ــول 6- کی ــخیص بیومولک ــت تش 5-کی

باردارى و کیت تشخیص سریع اشاره کرد 
برخــى از ایــن دارو هــا در درمــان بیمــارى هــاى 
ســختى همچــون ســرطان وایــدز کاربــرد دارد . عــالوه 
ــوزه  ــران در ح ــاخت ای ــى س ــوالت نانوی ــر آن محص ب
ــدا  ــادى پی ــعه زی ــر توس ــاى اخی ــال ه ســالمت در س
کــرده از جملــه : تولیــد ماســک هــاى تنفســى فیلتــر 
ــاى  ــک ه ــپت ، عین ــوالت سیلوس ــواده محص دار ا،خان
ــو امولســیون هــاى  ــى ، شــوینده هــاى داراى نان آفتاب

گیاهى و چندین محصول دیگر مى باشد .
در ســند گســترش کاربــرد فناورى نانــو در افق 1404 ؛ 
افزایــش اقــدار علمــى کشــور ، توســعه صنعــت و بــازار 
نانــو و نقــش آفرینــى ایــن فنــاورى در زندگــى مــردم 
ــن چشــم  ــا ای ــق ب ــرى شــده اســت و مطاب هــدف گی
انــداز دســت یابــى کشــور بــه جایــگاه مناســب در علــم 
و فنــاورى نانــو در بیــن کشــور هــاى جهــان و کســب 
ســطح مناســبى از بــازار علــم و فنــاورى نانــو در بیــن 
ــازار  ــان کســب ســهم مناســبى از ب ــاى جه کشــور ه
ــراى  ــداز ب ــوان چشــم ان ــا عن ــو ب ــاورى نان ــى فن جهان
10 ســاله دوم پیشــرفت نانــو در کشــور تعییــن شــده 
ــان  ــدى نش ــوالت کلی ــن محص ــد ای ــه تولی ــت ک اس
میدهــد کــه فنــاورى نانــو پزشــکى در کشــور در حــال 

رسیدن به جایگاه اصلى و واقعى خود است .
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نویسنده : گروه فرهنگى شهید هادى
ناشر : انتشارات شهید هادى

ســه دقیقــه در قیامــت کارى از گــروه فرهنگــى شــهید 
ــى از  ــرات یک ــت از خاط ــى اس ــادى روایت ــم ه ابراهی
مدافعــان حــرم کــه زیــر عمــل جراحــى بــراى لحظــه 
هایــى از دنیــاى خاکــى مــى رود و تجربــه  هــاى 
کوتــاه  زمــان  ایــن  در  دارد.  مــرگ  بــه  نزدیــک 
ــردم  ــراى م ــا ب ــه درك آنه ــد ک ــى بین ــاى م چیزه

عادى سخت است. 
در ایــن کتــاب کــه بســیار مــورد اســتقبال خواننــدگان 
ــر آن  ــم ب ــیرهایى ه ــا و تفس ــد ه ــه و نق ــرار گرفت ق
ــرزخ ، حــال  ــاره مــرگ،  ب شــده اســت ، حقایقــى درب
ــاره  ــر درب ــب دیگ ــیارى مطال ــرزخ و بس ــان در ب انس

حیات پس از مرگ خواهید خواند. 
اگــر دوســت داریــد حقایقــى حیــرت انگیــز از دنیــاى 
ــه  ــاب را ب ــن کت ــدن ای ــد، خوان ــرگ بدانی ــس از م پ

شما پیشنهاد مى کنیم.
برشى از کتاب :

 بعــد دوبــاره نگاهــى بــه اطــراف انداختــم دکتــر جــراح 
ــه اعضــاى تیــم  ، ماســک روى صورتــش را درآورد و ب
جراحــى گفــت : مریــض از دســت رفــت. دیگــه فایــده 
ــالش  ــما ت ــید. ش ــته نباش ــت: خس ــد گف ــداره... بع ن

خودتون روکردید، اما بیمار نتونست تحمل کنه.
ــت: دســتگاه شــوك رو  ــر از پزشــکان گف   یکــى دیگ

بیارین...
 نگاهــى بــه دســتگاه مانیتــور اتــاق عمــل کــردم. همــه 
ــر  ــه دکت ــود ک ــب ب ــد! عجی ــتاده بودن ــت ایس از حرک
ــى  ــا م ــت ام ــرار داش ــن ق ــه م ــت ب ــن پش ــراح م ج
تونســتم صورتشــو ببینــم! حتــى مــى فهمیــدم کــه در 
فکــرش چــه میگــذرد! مــن افــکار افــرادى کــه داخــل 

اتاق بودن را هم مى فهمیدم.
 همــان لحظــه نگاهــم بــه بیــرون از اتــاق عمــل افتــاد. 
ــک  ــا ی ــرادرم ب ــدم. ب ــى دی ــاق رو م ــن پشــت در ات م
ــاق  ــار درب ات ــود کن ــته ب ــت، نشس ــه دس ــبیح ب تس
عمــل و ذکــر مــى گفــت خــوب بــه یــاد دارم کــه چــه 
ــه  ــن ک ــر ای ــب ت ــا از آن عجی ــت. ام ــرى مى گف ذک

ذهن او را مى توانستم بخوانم.

ــفاهى  ــخ ش ــت تاری ــا»، روای ــتان رویان ــاب «داس کت
در  آشــتیانى  کاظمــى  ســعید  دکتــر  اقدامــات 
ــا تثبیــت و پیشــرفت  پژوهشــگاه رویــان از تاســیس ت
ــى  ــه فرهنگ ــات جبه ــر مطالع ــه توســط دفت اســت ک

انقالب اسالمى روانه بازار نشر شده است.
ــر  ــاب و منتش ــرات ن ــا»، خاط ــتان رویان ــاب «داس کت
ــد شــکل گیــرى پژوهشــگاهى را روایــت  نشــده از رون
ــلول  ــارورى و س ــان ناب ــه درم ــق ب ــه موف ــد ک مى کن

درمانى و شبیه سازى شد.
در بخشــى از مقدمــه ایــن کتــاب مى خوانیــم: «پــس 
از جنــگ تحمیلــى، عــده اى جــواِن از جنــگ برگشــته 
دور هــم جمــع شــدند و تصمیــم گرفتنــد مجموعــه اى 
ــکل  ــار مش ــن ب ــراى اولی ــه ب ــد ک ــدازى کنن را راه ان
ــا  ــزة آن ه ــرد. انگی ــل مى ک ــور ح ــى» را در کش «نازای
ــه از  ــود ک ــى ب ــه توشــۀ آخرت ــد ب ــراى حرکــت، امی ب
ــد از آن  ــال ها بع ــد. س ــم مى آم ــرة تالششــان فراه ثم
نتیجــۀ  رنج هــا،  و  اقدامــات  و  تصمیمــات  همــه 
کارشــان نمــاد پیشــرفت ایــران شــد و بــه بــاز کــردن 

گره زندگى خانواده هاى گرفتار انجامید.»
ــرى و  ــام باق ــاى بهن ــل مصاحبه ه ــاب حاص ــن کت ای
ــه  ــت ک ــان اس ــى زمانی ــن محمدعل ــق و تدوی تحقی
دفتــر  بــه  وابســته  «راه یــار»  انتشــارات  توســط 
ــالب اســالمى منتشــر  ــى انق ــه فرهنگ ــات جبه مطالع

مى شود.

داستان رویاناداستان رویانا
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فرهنگی

نسبت سنت و دین
همان طــور کــه اشــاره شــد، در تعاریــف ســنت، یکــی 
ــه  ــت ک ــره اي اس ــه جوه ــاره ب ــارف، اش ــوه متع از وج
رابطــه میــان انســان و خــدا را توضیــح می دهــد. 
برداشــت از ســنت کــه قریــن بــا مفهــوم دیــن باشــد 
ــاد  ــه اعتق ــه ب ــت. چراک ــارض اس ــه در تع ــا مدرنیت ب
اتفــاق فالســفه، مدرنیتــه محوریــت ایــن رابطــه را در 
ــنت گرایان  ــگاه س ــود. در ن ــع نم ــري قط ــی بش زندگ
دین مــدار، ســنت در پیونــدي نزدیــک بــا وحــی قــرار 
مــی ســنت  مفهــوم  در  نصــر  سیدحســین  دارد. 
ــه  ــت ک ــی اس ــر درك حقیق ــتمل ب ــنت مش  گوید:  «س
ــک دور  ــر ی ــم در سراس ــی دارد و ه ــأ اله ــم منش ه
اصلــی تاریــخ بشــر از طریــق انتقــال پیــام بــه واســطه 
ــر  ــتمل ب ــور مش ــت. همین ط ــه اس ــداوم یافت ــی ت وح
حقیقتــی باطنــی اســت کــه بــه اشــکال و صــور 
ــرد  ــه ف ــر ب ــه منحص ــت و البت ــده اس ــف درآم مختل
اســت، چــرا کــه طریقــه رســیدن بــه حقیقــت واحــد 

است.

نسبت سنت و محافظه کاري
ســنت در یکــی از تعاریــف رایــج در بیــن مــردم، 
انتقــال بــه گذشــته را تداعــی می کنــد. مفهومــی کــه 
ــوم  ــن وجــه مفه ــر ای ــز بیشــتر ب ــرب نی از قضــا در غ
ســنت مانــور داده می شــود. در ایــن وجــه ســنت، بــه 
ــته  ــه در گذش ــود ک ــاره می ش ــر اش ــی منحص حقیقت

فرهنــگ خــود از واژگانــی اســت بــا تعریفــی ســهل و 
ممتنــع. هرچنــد تعاریــف گســترده اي بــراي فرهنــگ 
ارائــه شــده اســت امــا نهایتــاً همگــی بــه مجموعــه  اى 
ــگ،  ــف فرهن ــز در تعری ــا اشــاره دارد. گیدن از هنجاره
ــال  ــروه دنب ــک گ ــه ی ــد ک ــی می دان آن را ارزش های
می کننــد، هنجارهایــی کــه آن را پذیرفتــه و از آن 
ــان ــز آرم ــر گیدن ــا از نظ ــد. ارزش ه ــروي می کنن پی
ــول  ــد و اص ــا، قواع ــتند و هنجاره ــی هس ــاي انتزاع  ه
ــه شــده ــه پذیرفت ــه توســط جامع ــی هســتند ک معین
 انــد و بایــد و نبایدهــاي زندگــی اجتماعــی را مشــخص 
ــف، ســنت را مــی ــن تعری ــه ای ــا توجــه ب ــد. ب می کنن
ــرد.  ــی ک ــگ تلق ــی فرهن ــاي اساس ــوان از مؤلفه ه  ت
ســنت از عناصــر اصلــی شــکل دهی بــه فرهنــگ 
اســت و حتــی بــه نحــوي آن را می تــوان منبــع اصلــی 
تفکــرات  و  باورهــا  و  هنجارهــا  ارزش هــا،  زایــش 
مشــترك بیــن اعضــاي یــک جامعــه بــه حســاب آورد. 
ــاً  ــنت، اساس ــگ و س ــبت فرهن ــه نس ــگاه ب ــن ن ــا ای ب
تعارضــی بیــن مدرنیتــه و ســنت نیســت، چراکــه 
ــر  ــه ه ــت ک ــه اي اس ــتر رودخان ــان بس ــنت چون س
ــه  ــود. ب ــاري ش ــرف آن ج ــد در ظ ــی می توان جریان
ــی در  ــگ هلن ــري فرهن ــاید در عص ــال ش ــوان مث عن
بســتر ســنت بــه عنــوان وجــه غالــب جامعــه اروپایــی، 
حکــم فرمــا شــود؛ یــا در دوره اي دیگــر ظهــور و 
گســترش عقایــد مدرســی و فرهنــگ کلیســا بــه ســنت 
ــه  ــس از آن مدرنیت ــود و پ ــل ش ــا تبدی ــج در اروپ رای
خــود را تبدیــل بــه ســنت حاکــم بــر فرهنــگ غــرب 

نماید.
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وجــود داشــته اســت و تــالش می شــود مجــدداً احیــا 
ــودت داده  ــینی ع ــرایط پیش ــه ش ــه ب ــا جامع ــود ی ش
ــان  ــب می ــی از تناس ــاي مفهوم ــن فض ــود. در چنی ش
ــان  ــه می ــوم «محافظــه کاري و ســنت» ســخن ب مفه
می آیــد. بنــا بــر تعبیــر گیدنــز ســنت یکــی از اساســی
ــه  ــه اي ک ــه کاري اســت. به گون ــم محافظ ــن مفاهی  تری
محافظــه کاران عمومــاً بــر ســنت و ضــرورت حفــظ آن 
تأکیــد می کننــد. از نظــر محافظــه کاران، حکمــت
ــت  ــر حکم ــی سراس ــته طالی ــود در گذش ــاي موج  ه
انــد و انســان نمی توانــد و نبایــد خــود را از بنــد ایــن 
ــن  ــتري بهتری ــن بس ــد. در چنی ــا نمای ــنت ها ره س
تدبیــر بــراي سیاســت جامعــه رجعــت بــه ســنت ها و 
تــالش بــراي تبعیــت نهادهــاي اجتماعــی از آنهاســت. 
اگــر مدرنیتــه را بــه دو بخــش ظاهــري و باطنــی 
ــا  ــه ب ــر مدرنیت ــت ظاه ــوان گف ــم می ت ــیم کنی تقس
ــت.  ــنت گریز اس ــاً س ــنت قاعدت ــت از س ــن برداش ای
ــه هاي  ــري در اندیش ــزوم بازنگ ــه ل ــاد ب ــه اعتق چراک
پیشــینی بشــري دارد و حتــی دکارت کــه بــه عنــوان 
نخســتین فیلســوف برجســته شــارح مدرنیســم مطــرح 
اســت اصــل اساســی نگــرش خــود را بــر دور ریختــن 
ــا پیــش از عصــر مــدرن و  همــه انگاره هــاي بشــري ت
لــزوم بازتعریــف یــک یــک آنهــا بنــا نمــود . امــا جالــب 
ــه اي  ــود در مرحل ــه خ ــن مدرنیت ــه باط ــت ک آنجاس

شامل احیاگري بوده است.

و روش هــاي  مــدرن  اصــول فالســفه  از  بســیاري 
حکمرانــی سیاســی از فلســفه یونــان بــه عاریــت 
گرفتــه شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه رجــوع 
ــته  ــل و گذش ــه اص ــابقه دار ب ــاي س ــل و تمدن ه مل
ــی  ــا واپس گرای ــاوي ب ــاً مس ــود را الزام ــکوهمند خ ش

وانمود می کند.
ــدون محافظــه کاري  ــه گذشــته ب ــا رجــوع ب ــه آی اینک
ممکــن اســت و می تــوان نــگاه بــه ســنت را بــا تحــول
ــه  ــت ک ــل اس ــی مفص ــرد، مبحث ــزوج ک ــی مم  خواه
ــوان  ــه عن ــالب اســالمی ب ــت انق ــوان گف ــاالً می ت اجم
امــام  تفکــرات  بــا  بی نظیــر دقیقــاً  نمونــه  یــک 
ــاي  ــش پ ــیري پی ــت مس ــیده اس ــی(ره) کوش خمین
ــز از محافظــه ــن پرهی ــه ضم ســنت گرایی بگشــاید ک
ــه در  ــی ک ــه و انقالب ــاري اصالح گران ــاً رفت  کاري اساس
تعــارض بــا محافظــه کاري اســت را بــه نمایــش 

بگذارد.
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