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 دهيچک
اي خواهد رفت علوم بین رشتههاي مختلف اين ارتباط موجب پیشامري گريزناپذير بوده و درک و فهم جنبه ،ارتباط بین علم و باورها :زمينه و هدف

هاي طبیعي  و شناخت ماده و ملكوت پديده پژوهشگر در تحقیق مورد نظرهاي طبیعي، نیازمند نگاهي جامع نسبت به سؤال الگو گرفتن از پديده. شد

هراي  تري مناسب برراي نروروري  ها بسهاي زيستي درحال تكامل بوده و اين پیشرفتگرفته براي درک پديدههاي صورتپیشرفت. باشدو زيستي مي

 . معنوي ايجاد خواهند کرد

دانشگاه تهران صورت گرفته  (IBB)مرکز تحقیقات بیوشیمي و بیوفیزيک  ،اين مطالعه با تكیه بر سوابق تحقیقاتي رزمايشگاه بیوشیمي فیزيک :هاروش

 . ده استشهاي علمي معتبر استفاده اي و جستجوي کلمات کلیدي در پايگاهشده با روش کتابخانه و از مطالعات انجام

اسرترس از نگراه ملكرولي بره معنري حضرور       . باشدها ميساز بروز انواع بیماريهاي بیولوژيكي زمینهاسترس ناشي از عدم تعادل در سیستم :هايافته

و پرعارضه، غذاي صنعتي با مواد نگهدارنرده، دود  هاي با عوارض جانبي استرس انواع مختلف دارد از قبیل اثر دارو. هاي رزاد غیرمتعادل است راديكال

هاي خوراکي و اکسیدانرنتي. هاي رزاد غیرمتعادل هستندرواني که همگي به مفهوم ايجاد راديكال-هاي روحيسیگار، مواد معطره مصنوعي، استرس

 . باشند هاي رزاد غیرمتعادل ميکننده راديكالکننده و دفعروريغیرخوراکي به مفهوم جمع

ارتقاي سطح بینش انسان و کاربرد جوانب گوناگون استفاده از علم در زنردگي بشرر را    براياين مطالعات بستري مناسب  :گيرینتيجه

هاي زيستي در ارتباط با باورهاي انسان بوده و فهم اين ارتباطات راهگشاي بسیاري از کشرفیات جديرد   بسیاري از پديده. کندفراهم مي

تر و  تر و سالمساز زندگي متكاملتواند علم انسان را نسبت به پیرامون خود بسط داده و زمینه مي طور متقابل بهکشفیات اين . خواهد بود

 . تر باشد شاداب
 

 ها، نگرش میمتیکانتشار نوروري، بیوها،  اکسیدان رنتي: ها واژهکليد

 
 مقدمه

ا در علم به صورت رشكار در سطح اشیا نیست، خداوند متعرال علرم ر  

بايد جسرتجو کررد، غواصري کررد و برا       ميبنابراين . اعماق قرار داده است

اين يكي از معاني علم است، علرم در  . هاي مختلف علم را بدام کشید قالب

 (.0-4)توانند علم را کشف و توسعه دهندهاي عمیق ميانسان. اعماق است

ع و زيبايي خداوند اولین خالق و نورور جهان خلقت است و خالقیت او تنو

ها بیرون  نوروري يعني علم از پشت پرده. شگرفي را در عالم بنا نهاده است

نروروري برا   . ريد و به سطح جامعه رسانده شود و مورد استفاده قرار گیررد 

مسئله مونتراژ ارتبراطي نداشرته و ايرن دو مقولره بسریار متفراوت از هرم         

به سرطح جامعره    در حقیقت نوروري، علم و فكر اصیل است که. باشند مي

زماني که مسئله نوروري معنروي  (. 5)گیرد ريد و مورد استفاده قرار مي مي

شود در اصل تمرکز بر روي اصول و قوانین طبیعرت اسرت کره    مطرح مي

بايرد در   ميگیري صحیح پیشرفت علم باشد و براي جهتصنع خداوند مي

اما قالبي که برراي   ؛هاي کاررمد بهره برداين مسیر بتوان از ابزارها و قالب

هراي بسریار    بدام کشیدن علم از اعماق الزم داريم، چیست؟ يكي از قالب

گیرري  شرود، قرالب انردازه    مهمي که امروزه در حوزه علمي اسرتفاده مري  

گیرري  ي دقیق مولكولي براي انردازه ها در حال حاضر ابزار. مولكولي است

هرا و يرا    اخت پديرده بايد نگاه خود را براي شن ميموجود است، و در اصل 

هاي بدن در شرايط طبیعي سلول. ها به نگاه مولكولي تبديل کنیمبیماري

خاصي قادر به بقا بوده و هرگونه تغییر در اين شرايط منجر به اخرتالل در  

هراي زيسرتي   وضعیت هموستازي بدن شده و در نتیجه عملكرد مولكرول 

سراز  زيستي زمینه هاياين اختالل در عملكرد مولكول. مختل خواهد شد
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 هاي معنوي علوم، سبک زندگي و نوروري

 45/ن علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستا ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

هرا ريشره    هرا و بیمراري   ها است، و در حقیقت تمامي پديرده انواع بیماري

هاي مولكرولي مختلرف در مجمروع باعرج ايجراد      مكانیسم. مولكولي دارد

هراي  ها شده که تحرت عنروان بیمراري   اي از اختالالت در سلولمجموعه

هراي  یمراري هاي مولكرولي ب بررسي مكانسیم. شودمختلفي از رنها ياد مي

صنعتي مختلف و ارتباط رن با باورهاي معنوي انسان منجر بره شناسرايي   

در واقرع اگرر مسرا ل    . شود ها مي هاي مؤثرتري در مقابله با اين بیماري راه

صورت دقیق شناخته شود و مكرانیزم مولكرولي رن    مولكولي هر بیماري به

موضوع قابل . اختهاي بهینه درمان رن را نیز شنتوان راه ، ميشودترسیم 

هاي زيستي در جهرت مقابلره برا    گرفتن از پديدهتأمل در اين حیطه، الهام

. شرود هاي گونراگون مري  شرايط ناپايداري است که منجر به ايجاد بیماري

تواند روشنگر راه حرکت محققان جوان توجه به باورها و اصول معنوي مي

ند در جهت مقابله با بسیاري توانبوده و با علم به اين باورها و معنويات مي

 .ها قدم بردارنداز بیماري

 

 روش
اين مطالعه با تكیه بر سوابق تحقیقاتي رزمايشگاه بیوشیمي فیزيک در 

. دانشگاه تهران صورت گرفته اسرت  مرکز تحقیقات بیوشیمي و بیوفیزيک

هراي عملكرردي در شررايط طبیعري و      پرروتئین مطالعات ساختاري انواع 

هراي رزمايشرگاهي متعردد منجرر بره      سرتفاده از تكنیرک  غیرطبیعي برا ا 

اسرت   شدهگیري ديدگاهي ظريف در رابطه با علوم و باورهاي انسان  شكل

(https://bcl.ut.ac.ir/ .) مطالعررات در ادامرره بررراي غنرراي بیشررتر مطالررب از

هاي علمي معتبر در پايگاههاي مورد نظر اي و جستجوي کلیدواژهکتابخانه

 . شداستفاده 

 

 ابزارهای مطالعه علوم
اي بررراي برره تصويرکشرریدن  در عصررر حاضررر ابزارهرراي بسرریار پیشرررفته

برراي  . ها وجود دارد که کمک شاياني به پیشرفت علروم خواهنرد کررد    مولكول

کرره ( Cryogenic Electron Microscopy)نمونرره میكروسرركوک الكترونرري سرررد 

رغراز   0391توسعه اين تكنیک در دهه . جايزه نوبل به رن تعلق گرفت تازگي به

برا اسرتفاده از   ( رشكارسراز )ي تصرويري  هرا  هاي اخیر در فنراوري  پیشرفت. شد

افزاري، امكان تعیرین سراختارهاي بیومولكرولي را برا وضروح       هاي نرم الگوريتم

امكران   هرا بره مرا   جز یات اتمي بیومولكرول . نزديک به اتمي فراهم کرده است

هاي فیزيولوژي حاکم بر زندگي را بهترر درک کنریم، کره بره     دهد تا پديده مي

ملكرولي   MRIمورد ديگر دسرتگاه  (. 0-3)کند طراحي و توسعه دارو کمک مي

 (Magnetic Resonance Imaging, MRI) ييررا تصررويربرداري تشررديد مغناطیسرر

يرابي   ها را ريشه ولها، بیومولك ها، سلول توان بافتبوده، که به کمک رن مي

هاي راديوگرافي امواج مورداستفاده در اين روش برخالف روش(. 01) کرد

و سي تي اسكن، از امواج راديويي و مغناطیسي بوده کره برراي بردن کرم     

استفاده از اين ابزارهاي دقیق مسیر شناخت و توسعه علم . باشندضررتر مي

علم . کندسیر مشخص ميرا هموار کرده و جهت حرکت انسان را در اين م

گیرري مولكرولي، سرلولي، انردام ترا       بیوفیزيک داراي ابزارهاي دقیق اندازه

توان به شناسايي دقیق جز یرات   اکوسیستم بوده و با کمک اين ابزارها مي

اي علرم  همرین امرر منجرر بره ارتبراط ريشره      . سلولي و مولكولي پرداخت

البته ناگفته . ها شده استبیوفیزيک با مباحج علوم پزشكي و انواع بیماري

گیرد و علم بیوفیزيک ها شكل مي ها و تئورينماند که ريشه علم در نظريه

 .ها پیوند داردهاي مختلفي به اين نظريهنیز از جنبه

 

 علم محصوالت حالل
بحرج  . است( Halal Science)مبحج با اهمیت ديگر، علم محصوالت حالل 

ردار بوده تا جايي که بسریاري از کشرورهاي   حالل امروزه از جايگاه علمي برخو

اند و علمي بودن و کیفیرت ايرن    غیراسالمي نیز به محصوالت حالل روي رورده

در رزمايشرگاه بیوشریمي   (. 02،00)محصوالت براي رنها نیز محرز شرده اسرت  

فیزيک، برراي تحقیقرات در خصروح محصروالت حرالل دو گوسرفند را کره        

و يكري بره روش اسرالمي     (guillotine)ن ییروت ژنتیک بودند؛ يكي به روش گ هم

هراي خرالص میوگلروبین رنهرا      پرروتئین ها و پروتئینشد، سپس مجموعه  ذبح

در ايرن تحقیرق میوگلروبین    . مورد بررسي مولكولي و بیروفیزيكي قررار گرفرت   

رسراني بره    حالل و غیر حالل که داخل ماهیچره اسرت و مسرئولیت اکسریژن    

. سرازي شرد و مرورد پرژوهش قرارگرفرت     لصماهیچه را دارد اسرتخراج و خرا  

هاي حالل و غیرحالل رنها نیز مرورد بررسري قررار     پروتئینهمچنین مجموعه 

میوگلوبین حالل و غیررحالل توسرط دسرتگاه     پروتئینابتدا ساختار . داده شد

مرورد   (Differential Scanning Calorimetry, DSC) يتفاضرل  يروبشر  يگرماسرنج 

هرا   هرا و بیومولكرول   پروتئینحرارتي که شناسنامه  ررفتا. بررسي قرار گرفت

طرور   بره باشد نشان داد که ساختار حرارتي میوگلوبین حالل و غیرحالل  مي

دستگاه گرماسرنجي   اين توضیح الزم است که(. 04،04)کامل متفاوت است 

. گیرد ها مورد استفاده قرار ميبراي شناخت مولكولي بیماري روبشي تفاضلي

هرا و تشرخیص عروارض جرانبي     ينامیک براي شناخت بیماريموضوع ترمود

ها و  پروتئیناز نظر عملكردي، ساختار (. 05-09)اي دارد داروها جايگاه ويژه

کرروي تغییرر يابرد،     پرروتئین وقتي سراختار  . عملكرد رنها باهم مرتبط است

هرا نیرز صردق    اين موضروع در مرورد بیمراري   . يابدعملكرد رن نیز تغییر مي

ساختار تعردادي از   ياحتمالطور  به شود بیمار مي ، وقتي يک سیستم کند مي

هاي رن از حالت طبیعي خارج شده و اين تغییر ساختار زمینه تغییر پروتئین

هراي رزاد   استرس از نظر مولكولي به معني راديكال. کندعملكرد را فراهم مي

هراي   لكتررون هايي هستند کره ا  هاي رزاد، مولكول راديكال. غیرمتعادل است

در شررايط سرالم،   . کننرد  نشده دارند و مانند جرقه در بدن عمرل مري   جفت

هاي مختلفي تعديل شده و حالرت  هاي رزاد در بدن توسط مكانیسمراديكال

هراي رزاد از   اما در شررايط ناسرالم ايرن راديكرال     ؛شودهموستازي برقرار مي

نعتي ماننرد ديابرت   صر  هاي ساز بسیاري از بیماري تعادل خارج شده و زمینه

 همچنین رلرودگي  (.0شكل) و رلزايمر و سرطان در بدن خواهند شد 2نوع 
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 و همكاران اکبر موسوي موحدي علي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /40

 

 

 های صنعتیساز اصلی بروز انواع بيماریهای آزاد غيرمتعادل زمينه راديکال -1شکل 

 

میكرون نیز مانند يرک بمرب متشركل از     5/2هوا و وجود ذرات معلق زير 

ساز ايجاد و گسترش بسریاري از   انند زمینهتو هاي رزاد بوده که مي راديكال

در اين تحقیق میزان استرس میوگلوبین (. 01)هاي صنعتي شوند بیماري

 لومینسرررانس حرررالل و غیررررحالل برررا اسرررتفاده از دسرررتگاه کمررري  

(Chemiluminescence) رمده نشران داد کره    نتايج به دست. گیري شداندازه

گلروبین غیررحالل سره برابرر     میو( هاي رزاد غیرمتعرادل  راديكال)استرس 

 (.03)میوگلوبین حالل است 

در مطالعات و تحقیقات پیشینه در کرسي يونسكو در تحقیقرات برین   

بره ايرن نتیجره     ،(/https://ucird.ut.ac.ir) اي ديابت در دانشگاه تهرران  رشته

هراي مولكرولي   پیچیردگي داراي  2ايرم کره بیمراري ديابرت نروع       رسیده

اي بوده و برريند اين فرريندهاي مولكولي در بروز عروارض شرايع    گسترده

(. 21)باشند هاي اساسي بدن را درگیر مي کند، دخیل ميديابت که ارگان

 2نتیجه بیست سال تحقیقات و انتشارات ما در مورد بیماري ديابرت نروع   

مراري مولكرولي پیچیرده    يک بی 2نشان داده است که بیماري ديابت نوع 

بلكره يرک بیمراري اسرترس      ؛محدود به بیماري قندي نیست تنها بوده و

منظور از استرس، انواع مختلف استرس شامل استرس غذاي صنعتي . است

داراي مواد افزودني اکسیدان، استرس اشعه مانند تلفرن همرراه، اسرترس    

فقردان  خروابي، اسرترس    رواني، استرس دود سیگار، اسرترس بري   -روحي

ها به حقیقت اين است که تعريف مولكولي تمام استرس. باشدمي... ررامش،

اسرت نروع راديكرال رزاد     و ممكن گردد ميهاي رزاد غیرمتعادل بر راديكال

زا هراي رزاد غیرمتعرادل اکسریژن    اما بیشتر رنها حاوي راديكال تغییر يابد؛

(Reactive Oxygen Species, ROS )باشندمي . 

هرا  پرروتئین هراي قنردي برا     سیار مهم ايرن اسرت کره واکرنش    موضوع ب

هاي میالرد نیز هرر دو   هاي بدون قند در چرخه واکنشو واکنش( شدن گلیكه)

هراي غیررحالل کره    پرروتئین در  بنرابراين  ؛شرود  هاي رزاد انجام مي با راديكال

شدن  هاي گلیكهتواند واکنشباشد، ميزا سه برابر مي هاي رزاد اکسیژن راديكال

ايجاد و پیشرفت ديابت نروع   هاي رزاد انجام شده و احتمال از طريق اثر راديكال

هرا و  پروتئیندر اين مطالعه نشان داده شده است که (. 03-23)افزايش يابد  2

 بنرابراين  ؛باالتري دارنرد   هاي رزاد يا استرس هاي غیرحالل، راديكال میوگلوبین

اسرتفاده  ( حاوي میوگلروبین )حالل کساني که گوشت غیر کردتوان مطرح  مي

همچنرین  . هاي استرسي در رنها بیشرتر باشرد   کنند احتمال ابتال به بیماري مي

هاي رزاد شده که ايرن  میزان باالي گلوکز خون منجر به افزايش مقادير راديكال

شرود کره در ادامره، تجمرع ايرن      مري  DNAامر سبب القاي جهش در مولكول 

البتره  (. 41)هرا خواهرد شرد    يجاد انرواع سررطان  ها سبب تومورزايي و اجهش

 .شايان ذکر است که در غذا و محصول غیرحالل شفا نیست

 

 ايجاد شرايط سالم و بهينه زندگی با الهام گرفتن از طبيعت
رزمايشگاه بیوشیمي فیزيک دانشگاه تهران، اولرین گرروه تحقیقراتي در    

شریر شرتر را    (هراي اسریدرمینه   قطعره ) سطح جهان بروده کره پپتیردهاي    

. کررد اکسیدان و ضدمیكروبي شناسايي و گرزارش علمري   عنوان مواد رنتي به

اکسیداني و ضد میكروبي پپتیردهاي شریر شرتر بسریار قروي      خاصیت رنتي

هراي رزاد در بردن    کننده راديكالروريها جمعاکسیدانرنتي(. 42، 40)است

هرا   اکسیدانهمه رنتي. باشندبوده و مسئول ايجاد شرايط پايدار و متوازن مي

يكرري از بهترررين  . انرردخرروراکي نیسررتند، بخشرري از رنهررا غیرخرروراکي   

. ريرد  وجود مي هاي غیرخوراکي مالتونین است، که در خواب به اکسیدان رنتي

خواب با اسرتراحت در  . البته خواب در ساعتي که خورشید در رسمان نباشد

و بعید اسرت کره    خواب طي روز موجب استراحت شده. طول روز فرق دارد

هراي رزاد، اثررات    مالترونین برا مهرار راديكرال    (. 21)مالتونین تولیرد شرود   

اکسرریداني مسرتقیم خررود را اعمرال کرررده و راهري جديررد در زمینرره     رنتري 

اکسریدان در مقابلره   اين رنتي. کند هاي موجود ايجاد مي محافظت از استرس
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هرا ماننرد   اکسریدان رنتري سراير   در مقايسه باهاي رزاد غیرمتعادل با راديكال

اين مراده همچنرین در شررايط    (. 44)برتري نشان داده است  C ،Eويتامین 

، سردي دفراعي برراي محافظرت از بردن برا کراهش        (پاتولوژيرک )زا بیماري

همچنرین در رزمايشرگاه بیوشریمي فیزيرک،     . باشرد  فرريندهاي التهابي مري 

ختلرف از جملره   دارويري ترکیبرات م   -هراي غرذايي  مطالعه و بررسي ويژگي

جانبه انجام شده و در حال انجام بروده و هردف از   کورکومین به صورت همه

اکسریدان طبیعري   اين مطالعات افزايش کاربردهاي درماني اين ترکیب رنتي

در . باشرد هاي مختلف از جمله ديابت و سرطان مري در روند بهبودي بیماري

، ضدسرررطاني و اکسرریداني، ضرردالتهابي هرراي رنترري ايررن مطالعررات ويژگرري

ضدديابتي اين ترکیب مرورد بررسري قررار گرفتره و مسریرهاي هردف ايرن        

کورکومین با تأثیرگذاري بر روي (. 44)اند شدهها شناسايي ترکیب در سلول

تواند باعج القراي  هاي سرطاني ميمسیرهاي بیولوژيكي فعال در انواع سلول

رشرد و تكییرر ايرن    شرده و از   Apoptosis)) شرده سرلولي   ريرزي  مرگ برنامه

ايرن ترکیررب برا ترأثیر شرراخص برر مسرریرهاي     . هرا جلرروگیري کنرد   سرلول 

توانرد باعرج ايجراد    هاي فعال اکسیژن در سلول مري کننده تولید گونه تنظیم

 (. 45-41)شرايط پايدار سلول شده و بقا و سالمت سلول را تأمین کند 

 

 الگو در جهت نيل به رشد و ترقی گيری از زيست بهره
هاي زيستي يكي از ارکان اصلي براي شناسايي مسیر م گرفتن از پديدهالها

تواند الهاماتش را يک دانشمند علوم مي. دقیق حرکت به سمت رشد بوده است

از درگاه پروردگار دريافت کند و با الهاماتش به تحقیقات علوم تجربري و سراير   

بیوشیمي فیزيرک برر   مطالعات مولكولي ما در رزمايشگاه (. 40،42)علوم بپردازد

ريرا بره شرتر    »گرفته از اين ريه شرريفه قرررن بروده اسرت      روي شیر شتر الهام

حاضر نسل ششم  درحال (.09 غاشیه،)« نگرند که چگونه رفريده شده است نمى

الگرو و الهرام زيسرتي     هاي زيستعلم و فناوري جهان در جهت علوم و فناوري

“Biomimetics and Bioinspiration Science and Technology”  کنررد مررينیررل. 

عنوان جديدترين فنراوري جهران    به (Biomimetics) الگو و يا بیومیمتیک زيست

هاي تحقیقرات و توسرعه در علروم     يافت کارگیري دستشامل علم و حكمتِ به

زيست الگرو ، علرم طراحري برا      در حقیقت. باشد نظري و کاربردهاي عملي مي

شناختي بتروانیم  گیري از ساختارهاي زيست بهرهالهام از طبیعت است يعني با 

هرا  هاي مناسب ايجاد کنیم که در ادامه اين مدلهايي براي يافتن راه حل مدل

 (.44، 44)شوندهاي علمي ميساز ايجاد نوروريزمینه

يرا   ”Biology of Believe“امروزه موضوع ارتباط بین باورها و علروم زيسرتي   

ايررن . مطرررح شررده اسررت ”The Biochemistry of believe“ باورهرا و بیوشرریمي 

حقیقت است کره فررينردهاي متابولیرک بردن از نظرر       کننده اين موضوع بیان

بره ايرن معنري    . هاي شیمیايي و بیوشیمیايي تابع تفكر و باورها هستند واکنش

کنیم منجر به فررينردهاي بیولوژيرک و بیوشریمیايي در بردن      که رنچه باور مي

بردنمان  (  رسرپتورهاي )هراي  گويا با تفكرات و باورهايمان بره گیرنرده  . شود مي

 .ها تابع باورها و تفكراتمان هستندشويم و گیرنده يوصل م

 سالمت انسان در سايه توازن فطرت و طبيعت

گیري ايرن  تفكرات انسان ريشه در باورها و اعتقادات انسان داشته و جهت

تواند کمک بسرزايي در رشرد و ترقري    باورها در مسیر پیشرفت صحیح علم مي

بره  « فطر»شه معنايي رن که برگرفته از فطرت با توجه به ري. انسان داشته باشد

شدن رفرينش برراي انسران و کنرار    معني شكافتن است، غالباً به معني شكافته

در عرالم  . (45، 23)رفتن پرده و اظهار حقايق رن بر بشرر دانسرته شرده اسرت    

شرود، در وجرود    ريرزد و در زمرین منتشرر مري     طبیعت، از رسمان رزق فرو مي

اسرت، رزق از رسرمان فطررت بره اعضرا و جروارح         انسان هم که چكیده عرالم 

عقالنیت و سبک زنردگي علمري   » کتابي تحت عنوان. طبیعت او نازل مي شود

توسط انتشرارات   ،Rationality, and Scientific Lifestyle for health)) «براي سالمت

که در فصل اول رن در خصوح توازن فطرت و طبیعرت   شدهاشپرينگر منتشر 

تررين   مهم. است و مورد استقبال انتشارات مذکور قرار گرفته استنگارش شده 

اي که در ايرن کتراب مطررح شرده موضروع تروازن فطررت و طبیعرت         مسئله

فطررت و طبیعرت هرر دو از    . باشد که ريشه و مبناي سالمتي انسان اسرت  مي

برراي  . فطرت درون انسان و طبیعرت بیررون انسران اسرت    . يک جنس هستند

يكري از  (. 23)بايد توازن بین فطرت و طبیعت برقررار باشرد   سالمت انسان مي

ترين مسیرها براي سالمت انسران، تفكرر و دسترسري بره سربک زنردگي        مهم

ناشري از  هراي  خوب است تا بتواند در دنیاي امروز به صورت فردي ناهنجراري 

 (. 40) کنده و توازن جامعه را حفظ کردتكنولوژي و جامعه را تعديل 

 

 گيری نتيجه
اي خورند و حالت بین رشتهعلوم از مجراهاي گوناگون به هم پیوند مي

هاي علم اسرت کره شايسرته اسرت برا سراير        تخصص يكي از شاخه. دارد

و ( 49)اصل علم قدسي و معنوي اسرت  . ها همگرا شودها و رشتهتخصص

هاي ناهنجار امرروز محریط   اگر فناوري. شودجز سالمت از رن حاصل نمي

اندازنرد  و سالمت انسان و کره زمین را به خطر مي کند ده ميزيست را رلو

اي از علم نارس و يا کاذب اي بودن رن و زاويهرشتهشايد يكي از داليل تک

موضوع مهم است که بعضي از علوم لباسري برراي سراير علروم      ذکر. باشد

درست است که هر چیزي با علم کیفیرت  . کند هستند که رن را حفظ مي

طرور   بهيابد؟ سؤال مهم اين است که علم با چه چیزي کیفیت مييابد، مي

حكمت رن علم با ارزشي است . يابدحتم علم با حكمت ارتقا و کیفیت مي

خداونرد  »گیرد و که همراه با عمل بوده و مورد تحسین ملكوتیان قرار مي

 (.203 بقره،) «کندبه هرکه شايسته بداند حكمت و معرفت عطا مي

 

 ردانیتشکر و قد
از دانشگاه تهران، صندوق حمايت از پژوهشرگران، معاونرت علمري و    

مؤسسه ملري توسرعه تحقیقرات     فناوري رياست جمهوري، بنیاد نخبگان،

بیوترمودينامک دانشگاه تهرران تشركر و    مي، قطب عل(نیماد)علوم پزشكي 

 .شودقدرداني مي
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Abstract 
Background: The relationship between science and beliefs is inevitable, and understanding the various aspects of this 

relationship will lead to multifaceted development of interdisciplinary sciences. Biomimetic of natural phenomena 

requires a comprehensive outlook and perspective on the researcher's question and rational of scientific research on the 

realm of natural and biological phenomena. The Advances made in understanding biological phenomena will provide a 

fertile ground for spiritual innovation. 

Methods: This study is based on the research records of the Biophysical Chemistry Laboratory at Institute of 

Biochemistry and Biophysics (IBB), University of Tehran. Library methods were used to conduct the study and  

keywords were searched in valid scientific databases. 

Results: Stress can lead to an imbalance in biological systems, and thereby result in various diseases. From a molecular 

point of view, stress implies presence of unbalanced free radicals. There are different types of stress, such as the effects 

of medicine with side effect and over-the-counter medications, industrial foods with preservatives, cigarette smoke, 

synthetic fragrances and psychological stress, all of which are thought to create unbalanced free radicals. Oral and non-

edible antioxidants are scavengers and repellents of unbalanced free radicals.  

Conclusion: These studies are a suitable platform for improving human insight and comprehensive application of 

science in life. Many biological phenomena are related to human beliefs, and understanding these connections will pave 

the way for many new discoveries. In turn, these discoveries can expand human knowledge about their surroundings 

and pave the way for a more fulfilling, more healthy life. 
 
Keywords: Antioxidants, Atitude, Biomimetics, Diffiusion of Innovation 
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