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مكیانیكي و بیا   -ها و سالمت از منظر ماشییني سیستم تفكر/هاعلم سیستم

نظر به اعالم سال جهاني علوم پايیه از جانیس سیازمان ملیی و يونسیكو و      

پیردازي در ايین    طور اهمیت پرداختن به رويكردهاي نوين و نظريیه همین

 خصوص و ارتباط آن با توجه به ارتقیا  عرصیه خرییر سیالمت از وي گیي     

مندي از علوم پايه در  له موارد مرروحه، بهرهاز جم. خاصي برخوردار است

سال جهاني علوم پايه در جهات مختلف بالیني است کیه اهمییت زيیادي    

با توجه بیه جايگیاه مخصیوص علیوم پايیه      . وي ه در عرصه سالمت دارد به

و ورود بیه   Translational Medicineعنوان يكي از متغیرهاي بسیار مهیم   به

برجسته در رابره با نیاز به تحول جدي از تفكر هاي جديد استادان نظريه

ها و پیچیدگي آن و بیه  تفكر سیستم/ هامكانیكي به علم سیستم-ماشیني

شود تا در اتاق فكیر  در اين خصوص توصیه اکید مي (0)وي ه نظريه جديد

فرهنگستان در رابره با بندهاي چهارگانه برنامه سوم راهبردي برنامه پنجم 

رصید   -3پیشرفت علم و فناوري سالمت  -2رهنگسازي ف -0 :فرهنگستان

طلبي در عرصه خریر سالمت، عالوه بر توجه به حمايت -4کالن سالمت 

شناسیي  مكانیكي نیوتني به تغییر و تحول سییر زيسیت   -پارادايم ماشیني

سال گذشته و نیاز به تغییر تفكر نیوتني به پارادايم علیم   411پزشكي در 

ها توجه نشان دهند چراکه اين علم يا تفكر، يكي متفكر سیست/ هاسیستم

از نكات مهمي است که بهتر است فرهنگستان علوم پزشكي از اين تحول و 

فرهنگسازي، حمايت بیشتر نمايد تا به اين مهم در امر ( نظريه وي ه)تفكر 

آموزش درسي و ساير موارد مرتبط از جانس وزارتین و به خصیوص وزارت  

طلبي عالمانه و فرهنگي  اين امر، حمايت. ي ه ورزيده شودبهداشت اهتمام و

با نظر به بیان ديگر، . طلبدفرهنگستان را موافق با برنامه سوم راهبردي مي

شود تا با کاربرد پويايي سیسیتم در   به سال جهاني علوم پايه، پیشنهاد مي

 آموزش علوم پايه، گامي اساسي براي تحول در آموزش علوم پايه برداشته

 .شود که پیامد مهم آن، ادغام علوم پايه و بالیني خواهد بود

 از تحیول  سیر اين در مكانیكي شناسي زيست به خاص توجه طرفي از

در ها  نوشتارهايي قبالً در اين باره تهیه شده بود که در آن ضروريات است

از روي  شیناخت کیی  ) (Reductionism) گرايیي  اي به نگاه تقلییابتدا اشاره

ده و در ادامیه بیا توضییح ايین موضیور کیه رويكیرد        ش( هاي اجزا يوي گ

هیاي میرتبط بیا    الؤاز سی  بسیاريگويي به  توانايي پاسخ( Holistic)نگر  کی

ها به عنوان يک رويكرد به علم سیستم ،شناسي و پزشكي را نداشته زيست

به صورت يک سیستم  ،در ديدگاه جديد حیات. گرديده استجديد اشاره 

کنش با هم هسیتند میورد مرالعیه قیرار      ا در آن در ارتباط و میانکه اجز

 .گیردمي

هاي ديني، اعتقادي  از طرفي ضرورت توجه به علم نافع از منظر آموزه

تیر   و فرهنگي از ملزومات پرداختن به اين سیر تحیول را توصییه و جیدي   

تلقي  ها را به عنوان يكي از مصاديق اين علمتوان علم سیستممي. نمايد مي

يَا مَینْ فتتتیقت   ، ...اللهمّ إنّى أعوذ بک من علم ال ينفع...، رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا)کرد 

 (. الْعُقُولت بِمَعْرِفتتِهِ

سیال   411شناسیي و پزشیكي در   لزوم توجه به سییر تحیول زيسیت   

سیزايي کیه    مكانیكي و تأثیر به -دهد که پارادايم ماشینيگذشته نشان مي

گیري تمدن طور شكی بر همه شئونات علمي و زندگي بشر داشته و همین

 ايین علیم بیوده و    «فرهنگیي »و « میادي »، «فكري» جديد همه از مظاهر

بیديهي اسیت بیراي درر درسیت از تحیوالت      . ريشه در اين پارادايم دارد

شناسي و پزشكي، نییاز بیه تبییین ريشیه پیارادايمي کیه تغیییرات        زيست

. اي در جهان و همه ابعاد زندگي انسان ايجیاد کیرده، وجیود دارد    بقهسا بي

در اروپا، و به دنبیال پديیدار شیدن انقیالب      0011و  0011هاي بین سال

علمي، ديدگاه متفاوتي از جهان و نور جديدي از تفكر شیكی گرفیت کیه    

سیال   411اين ديدگاه جديد و روش تفكر نو، مبناي پارادايمي شد که در 

گفتني اسیت کیه قبیی از    . بر فرهنگ کشورهاي غربي غلبه داشتگذشته 

. ها ارگانییک بیود  بیني غالس در اروپا و بیشتر تمدنمیالدي، جهان 0011

-بدين معنا که مردم طبیعت را براساس روابط شخصي خیود تجربیه میي   

الزم است تیا بیه فیزيیک نییوتني در     (. شامی ابعاد مادي و معنوي)کردند 

مكانیكي را  -وي ه دکارت که نظريه ماشیني ندان پیشین بهادامه کار دانشم

ها فراهم کرد ارائه کرد و اساس محكمي را براي تفكر علمي در همه زمینه

دنیاي نیوتني، يک نظام مكانیكي بزرگ بود که مرابق قیوانین  . اشاره شود
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 و همكاران نیا قدمسیدحسن م
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هاي الكترومغناطیس و تكامی اگرچه در تغییر نظريه. کردمكانیكي کار مي

 -هاي دانشمندان درباره جهان مؤثر بودند؛ ولیي پیاراديم ماشییني   گاهديد

-هاي علمي و از جمله زيسیت مكانیكي تا به امروز همچنان بر همه عرصه

 .شناسي و پزشكي غالس بوده است

تر بدن انسان مرالعه شیده   براساس پارادايم ذکر شده، اجزاي کوچک

ر به حی مشكالت در سرح هنوز قاد ،است ولي با دانش حاصی از اين اجزا

 . ايم سیستم يک انسان در مقیاس يک جامعه نبوده

نظر به عدم حی مشكالت بدن انسان با پارادايم مزبور، نیاز جیدي بیه   

رويكرد نظريه  به ايجاد تغییر و تحول در جهت ارتقا اين پارادايم، پرداختن

ین ها در امر خرییر آمیوزش و همچنی    تفكر سیستم/ ها جديد علم سیستم

 . فرهنگسازي سالمت در سرح جامعه الزم است

طلبیي از ايین    حمايت الزم اتاق فكر فرهنگستان علوم پزشیكي و حمايیت  

باشید کیه خواهشیمند اسیت در     هاي جیدي میي  مقوله علمي مهم از خواسته

ها و سیسیتم بیولیو ي   وجود توجه به موضور علم سیستم صورت صالحديد با

 . دمورد توجه فرهنگستان قرار گیر

در اين رابره، توجه و عنايات خاص حمايتي فرهنگستان علوم پزشكي 

 ،و استمرار آن و اقدامات الزم در رابره با اشاعه اين رويكیرد نیوين علمیي   

 .ضروري است
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