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زاوﯾﻪ

آیا شرکتهای تأمین آب و نفت از فناوری ناامید شدهاند؟

ﻧﮕﺎه

بیانیه شاخه فیزیک و ریاضی فرهنگستان علوم

حفظ محیط زیست با کمک حیوانات

لزوم مشارکت در توسعه علمي

بایستههای آموزش و پژوهش
 آمــوزش و پژوهش در علــوم دو هدف عمده
دانشــگاهها هســتند .زمانی که از آموزش علوم
سخن به میان میآید ،منظور عالوهبر تعلیم علوم
مدون ،آموختن نگرش و دیدگاه علمی اســت که
منجر به گردآوری این علوم شــده است .پژوهش
مجموعه فعالیتهایی است که منجر به پیشبرد
مرزهــای دانش یــا تولید دانش فنی میشــود.
بنابراین بــه طور طبیعی آمــوزش و پژوهش در
یک راستا قرار دارند .هر یک از این دو بایستههای
خود را دارند و باید بهگونهای تنظیم و تبیین شوند
که دانشــگاه را در جایگاه مرجعیت علمی کشور
قرار دهند.
در نگرشی رایج و عملگرایانه ،علوم به علوم
پایه ،فنی و مهندسی ،پزشــکی و علوم انسانی و
مقاطع به دورههای کارشناســی ،کارشناسیارشد
و دکترا تقســیم میشــوند .محــور اصلی برنامه
دورههــای کارشناســی و قســمت عمــده دوره
کارشناسیارشــد در رشــتههای مهندسی ،علوم
کشــاورزی ،پزشــکی و برخی رشــتههای علوم
انســانی و دورههای تخصصــی -عملی ،عموما
آمــوزش مطالب مــدون حرفهای اســت و باید
با این هدف انجام شــوند که افــراد را قادر کنند
بــا کســب مهارتهــای تکمیلی عملــی )مثال
در دورههــای کارورزی و کارآمــوزی( وارد بــازار
واقعی کار شوند .از دانشآموختگان این رشتهها
انتظار مــیرود بتواننــد با دســتمایه قراردادن
دانش و مهــارت فنی آموختهشــده و با نوآوری
و ابتــکار در بهکاربــردن آموختههــا ،چرخهای
بخشهای صنعت ،خدمات و ســالمت کشور را
بگرداننــد .این نوآوری نیازمنــد درکی صحیح از
مطالب رشته مربوطه اســت و عموما به معنای
نــوآوری و پیشــبرد مرزهــای علوم مهندســی
یا پزشکی نیست.
هــدف دورههــای کارشناســی و تــا حــدی
کارشناسیارشــد در علــوم پایه ماننــد ریاضی و
فیزیــک ،نهتنهــا آموزش مهــارت ،بلکه آموزش
دیــدگاه و نگرش علمــی در رشــته موردنظر از
طریق فراگیری مطالب مدون در آن رشــته است.
از دانشآموختــگان این رشــتهها انتظار میرود
دیــدگاه علمی را درونــی کرده باشــند و بتوانند
مســائل مختلف را بــا دیدگاهی علمــی تحلیل
کرده و آن را در تمام شــئون بــه کار ببرند .هدف
از آموزش رســمی قبل از دانشگاه باید آشناکردن
دانشآمــوزان با دیــدگاه علمــی در مواجهه با
مســائل مختلف زندگی روزمره باشــد و معلمان
مدارس باید حتیاالمکان از بین دانشآموختگان
رشتههای علوم پایه برگزیده شوند .محدودکردن
انتخاب معلمان بــه دانشآموختگان صرفا یک
دانشگاه خاص )دانشــگاه فرهنگیان( و تضمین
شــغلی این عده در بدو ورود به دانشگاه و حذف
رقابت شــغلی ،باعــث بیتوجهی بــه یادگیری
مطالب و در نتیجــه منجر به افت کیفی آموزش
و پــرورش و به تبــع آن همه امور آینده کشــور
میشــود .بــرای دانشآموختگان این رشــتهها
با فرض برآوردهشــدن انتظاری کــه در باال به آن
اشــاره شــد ،بازار کار دیگری نیز متصور اســت و
آن مشــارکت در مشــاغل و حرفههایی است که
عالوهبر دانش فنی و نــوآوری در بهکارگیری آن
)که معموال از ســوی همــکاران دانشآموخته
مهندســی یا پزشــکی تأمین میشــود( نیازمند
ارائــه تحلیــل و اســتنتاج و نــوآوری در
دیدگاهها نیز هستند.
اهــداف دورههای دکتــرا در همه رشــتهها و
بهخصوص رشــتههای علوم پایه عموما از اهداف
دورههای کارشناســی و کارشناسیارشد مربوط به
آنها متفاوت اســت .از ورودیهای دورههای دکترا
در هر رشــتهای انتظار میرود کــه بتوانند اهداف
برشمردهشــده باال را در رشــته موردنظر در سطح
کارشناســی و کارشناسیارشد برآورده کنند .مقطع
باالتر در هر رشــته ،ادامه طبیعی همان رشــته یا
رشــتههای نزدیک به آن رشــته در مقطع پایینتر
است و آشــنانبودن با آن رشــته در مقطع پایینتر
در ســطحی کــه توصیف شــد ،عمومــا به نقض
اهــداف مقطع باالتر میانجامد ،امــا بر پایه قانون
فعلی کشــور ،همخوانی و نزدیکی رشته تحصیلی
کارشناسی با کارشناسیارشد و دکترا الزامی نیست.
ناگفته پیداســت اگــر دانشــجوی ورودی زمینه و
توانایی الزم را نداشته باشد ،در مقطع بعدی موفق
نخواهد بود .این مطلب ،هم برای کارشناســی به
کارشناسیارشــد و هم کارشناسیارشــد به دکترا
صدق میکند .برای رفع این مشــکل مناسب است
که کفی برای نمرات آزمون ورودی در هر رشــته و
گرایش در نظر گرفته شود.
دورههای دکترا عموما دو بخش دارند :بخش
آموزشــی که هدف آن رسیدن به مرزهای دانش
در رشته و حوزهای خاص است و بخش پژوهشی
که هدف آن پیشــبرد مرزهای دانش در آن حوزه
اســت .هرچند نســبت زمانی دو دوره آموزشی
و پژوهشــی بســته به رشــته و گرایش موردنظر
متفاوتند ،حذف کامل هر یک موجب خدشــه به
دوره دکترا میشــود .ازاینرو ،داشــتن دورههای
»آموزشمحــور« دکتــرا در تمامــی رشــتهها و
دورههــای »پژوهشمحــور« دکتــرا در عمــوم
رشــتههای علوم پایه و بنیادی ،بیمعنا هستند و
باعث گسســتگی دو بخش درهمتنیده آموزش و
پژوهش میشوند.

ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﻰ
از گذشتههای دور درباره استفاده از پرندگان برای
نامهرســانی و توزیع پیامها بهصورت تفننی و نظامی
و حتی امور مخفی شــنیده شده بود .جالب آن است
که اولین مورد اســتفاده از پرندگان را به حضرت نوح
نســبت میدهند که در هنگام توفــان ،وی کبوتری را
به بیرون از کشتی خود فرستاد و کبوتر نیز یک شاخه
درخــت زیتون به همــراه خــود آورد .در ادامه نیز از
خدمت پرندگان در دولت حضرت ســلیمان صحبت
در میان است .شــنیدنی آن است که پس از پیامبران
این ایرانیان بودند که از پرندگان برای فرستادن نامهها
اســتفاده کردهاند و یونانیــان و رومیــان نیز پرورش
پرندگان برای اهداف خاص را از ایرانیان فراگرفتهاند.
گفته شــده چینیها هم ایــن کار را از بازرگانان عرب
یاد گرفتهاند .چندی قبــل در خبرها آمده بود که یک
شــرکت نوپای هلندی حســاب ویژهای روی کالغها
باز کرده اســت .از آنجایی که کالغها از باهوشترین
موجودات جهان به شــمار میرونــد و گاهی هوش
آنها با میمونها مقایســه میشــود ،پس میتوان از
این هوش بــرای حفاظت از محیط زیســت نیز بهره
جست .این شرکت کالغها را تا حدی آموزش میدهد
کــه در ازای دریافت بــادام زمینی بهعنــوان جایزه،
تهســیگارهای موجود در سطح شــهر را جمعآوری
کنند .در این سیستم کالغها پس از یافتن تهسیگار آن
را به داخل یک مخــزن میریزند و وجود یک دوربین
در کنار این دســتگاه باعث میشــود یک بادام زمینی
کوچــک بــه کالغ داده شــود .اجرای چنیــن برنامه
آموزشیای بسیار مشــکل به نظر میرسد ،ولی نباید
از حجم روزافزون تهسیگار در سطح شهرها نیز غافل
بــود .آنها همگی از جنس پالســتیک بوده و مدتها
در طبیعت باقــی خواهند ماند .البتــه نباید از نقش
شــرکتهای دانشبنیان در گسترش چنین ایدههایی
غافل بود چراکه میتوانند با گردآوردن کارشناســان
مــورد نیاز ،بــر جوانب چنیــن پروژههایــی متمرکز
شــوند .یکی دیگر از این موارد ردیابی فلزات سنگین،
بیسفنلآ ) (BPAو ســرب در خون کبوتران است که
از سوی دانشگاه کالیفرنیا طی سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۰
انجام شــد و هدف ،یافتن ارتباط بین میزان آالیندهها
در خــون این جانــوران با میزان همــان آالیندهها در
خون کودکان و بزرگســاالن در شــهرها بوده است.
البته شاید گفته شود که موارد اینچنینی زیادی وجود
دارد ،ولــی نباید از یاد برد که هــر روزه به تعداد این
کاربردها افزوده میشود.
دوندگی سگها یا شامه آنها؟
بهتازگــی یک شــرکت بریتانیایی کاربــرد جدیدی
از حس بویایی ســگها را به نمایش گذارده اســت.
شاید قبال شنیده بودید که از شامه سگها برای یافتن
موجــودات زنده ،مرده ،مواد مخدر ،مواد شــیمیایی،
مواد منفجره و حتی تشــخیص بیماریها اســتفاده
میشــود .به ایــن کاربردها بایــد به قــدرت آنها در
ردیابی تونلهای مخفی و تلههای کار گذاشتهشــده
در زمین نیز افزود .حتی گفته شــده است که در دهه
 ۱۹۷۰زنبورداران ،ســگهایی را تربیت کرده بودند که
میتوانســتند کندوهای مبتال به بیماری را بیابند و این
کار را از روی بــوی باکتریهای دخیل در این بیماری
انجــام میدادند .این شــرکت بریتانیایــی مذکور یک
ســگ ۱۶ماهه را مدتها تحت آموزشهای ســخت
قرار داده اســت تا بتوانــد از روی بوی کلر موجود در
آب آشامیدنی ،نقاط نشت آب را پیدا کند .شرکت آب
 (United Utilities) UUحدود ســه میلیون خانه را
در منطقه شــمال غربی انگلستان تحت پوشش دارد
و برای اولینبار اســت که از ســگها برای نشتیابی
لولهها اســتفاده میکنــد .آنها از وجود این ســگها
بیشــتر بــرای مناطق خارج از شــهر و روســتاها که

دانشمندان مادهای را ایجاد کردهاند که قادر به
»خوردن« پالســتیک اســت .این پدیده میتواند به
مقابله با مشکل آلودگی پالستیکي در جهان کمک
کند .این ماده از جنس یک نوع آنزیم -در واقع یک
کاتالیزور زیستي -است که ابتدا توسط باکتریهایی
که در یک مرکز بازیافت ژاپن وجود داشــتند ،تولید
میشــده که محققان ادعــا میکننــد آن را برای
خوردن پالستیک تولید کردهاند.
از آنزیم  PETaseبرای توانایی آن در شکســتن
پالســتیک  PETاستفادهشــده بــرای ســاخت
بطریهای نوشــیدنی ،کمک گرفته شــده است تا
آنزیم فرایند تجزیهای را که به طور معمول صدها
سال طول میکشد ،تسریع کند.
تنظیم و دســتکاری دقیقتر ایــن آنزیم ارگانیک
و طبیعــی کمک کرد تا یک تیــم تحقیقاتی چیزی
که توانایی هضم پالســتیک را دارد )آن هم مؤثرتر
از هــر آنچه در طبیعت یافت میشــود( به وجود
آورد .دانشمندان میگویند با تقسیمکردن پالستیک
به بخشهــای کوچک و قابل مدیریــت ،این ماده
جدید میتواند میلیونها تن بطریهای پالستیکی
را بازیافت کند.
پالســتیک شــدیدا نســبت به تجزیــه طبیعی
مقاوم اســت و کشــف باکتریهای پالستیکخوار
ژاپنی در ســال  ،۲۰۱۶توسط متخصصان و مفسران
به طــور یکســان به عنــوان یک راهحــل طبیعی
بالقوه برای آلودگی پالســتیک بیان شــده اســت.
پروفســور »جان مكگیهان« زیستشناس دانشگاه
پورتســموث و همکارانش در تالش برای تأیید این
ادعا ،بهطور تصادفی نســخهای فــوق قدرتمند از

تشخیص نشتها سخت است ،استفاده خواهند کرد.
آقای »راس« مالک این ســگ اســت و دارای شرکتی
در لیورپول اســت و کار با این ســگ را از انتهای سال
گذشــته میالدی آغاز کرده است» .راس« میگوید که
ابتدا آب را در مقابل شــامه سگ قرار داده است و به
مــرور به آن کلر اضافی ریخته اســت تا آن را قویتر
کند .او میافزاید» :بعدها ما هشــت ظرف شیشهای
قرار میدادیم و زمانی که ســگ میتوانست غلظت
مــورد نظــر ما را بین ایــن ظروف پیدا کنــد یک توپ
تنیس جایــزه میگرفت .ســپس ما آب آشــامیدنی
نرمال را روی زمین میریختیم و از سگ میخواستیم
که در محیطهــای مختلف به دنبــال آب بگردد .به
ســگ آموزش میدادیــم که هنگام یافتــن آب روی
زمین بنشــیند و  ۳۰ثانیه در آنجــا باقی بماند و از آن
بهعنوان یک شــاخص غیرفعال اســتفاده میکنیم«.
آقای »راس« میگوید که قبال در ارتش در مناطقی از
قبیل افغانستان و عراق خدمت کرده است و دو سال
پیش از آن خارج شده است .او در این پروژه از همکار
ســابق خود یعنی آقــای »جونز« نیز اســتفاده کرده
اســت .آقای »جونز« از سگها برای یافتن سالحها و
مواد منفجره و بمبهای جدید بهره میجسته است،
ولی حاال موارد دیگری را به سگها آموزش میدهد.
آقای »جونز« معتقد است که اصول آموزشها شبیه
هم هستند ،ولی محیطها متفاوت بوده و استرس نیز
کمتر است .شــرکت آب » «UUدارای یک شبکه ۴۲
هزارکیلومتری از لولههاســت که ســاالنه با یک تیم
۱۴۰نفره ،حدود  ۲۷هزار نشتی را یافته و رفع میکنند
و بــرای ایــن کار از پهپادهــا و تجهیــزات صدایی و
تصویری نیز برای کشف نقاط نشت استفاده میکنند،
ولــی با وجود این ،در نظر دارند که ســگها را نیز به
خدمت بگیرند تا سیستمهای آنها کاملتر شود.
گفته شــده اســت که غلظــت کلــر در آبهای
آشــامیدنی در محــدوده چنــد قســمت در میلیون
)پیپیام( اســت ،ولی شــامه ســگها قادر اســت
غلظتهایــی در محــدوده چند قســمت در میلیارد
)پیپیبــی( را نیز تشــخیص دهد .خانــم »واردل«
مدیر نشــت در شــرکت  UUاســت .خانم »واردل«
میگوید» :ناحیه شــمالی غرب انگلستان یک منطقه
مرطوب اســت و تشــخیص نشــتها و گودالها کار
واقعا مشــکلی اســت .در اینجاســت که این ســگ
میتوانــد با حس بویایی خود بین غلظتهای کمکلر
و آبهــای طبیعی تفاوت قائل شــود« .او میافزاید:
»مــا انواع فناوریها را برای تشــخیص نشــتیها در
اختیــار داریــم؛ یعنــی ماهوارههــا و پهپادهــا را در

اختیار داریم تا مانند چشــمان یــک پرنده عمل کنند،
ولی آنچــه مهم اســت ،جزئیات امور اســت یعنی
باید نقطه اصلی برای حفاری مشــخص شــود و این
نقطه میتواند با تصورات شــما همخوانی نداشــته
باشــد .ما امیدواریم که در سه ماه آینده در جایگاهی
باشــیم که بتوانیم به نحو مؤثری نشتیها را بیابیم و
اصوال این چیزی اســت که در گذشــته نمیتوانستیم
بــا دقت انجــام دهیم و بــه همین دلیل اســت که
معتقدیــم این ســگ دارایی باارزشــی بــرای تیم ما
خواهد بود«.
یافتن نشتی خطوط نفت و گاز
در بسیاری از کشورهای جهان ،خطوط نفت و گاز
همچون شــریانهای حیاتی بدن ،سراســر مناطق را
دربر گرفتهاند و امکان نشت از هر نقطه از این خطوط
طویــل وجــود دارد .این موضوع عالوه بــر زیانهای
مادی ســبب تخریب محیط زیست نیز میشود .البته
بســیاری از شــرکتهای نفتی نیز هدف بدون نشت
) (zero leakرا بــرای خود تعییــن کردهاند و در این
راستا از تمامی گزینهها برای تحقق این هدف استفاده
میکنند .کشــور کانادا در چند سال گذشته از سگها
در بازرســی از خطوط نفت و گاز در حال ســاخت و
نیز تعمیر و نگهداری خطوط قدیمی اســتفاده کرده
اســت .باید توجه داشــت که گاهی بایــد برای یافتن
نقاط نشتی از تجهیزات و ماشینآالت سنگین حفاری
اســتفاده کرد .مدیر یکی از این شرکتهای نشتیاب
کانادایی شــخصی است به نام »مصطفی« که بعد از
جنگ بوســنی به این کشور آمده اســت و در بوسنی
از ســگها برای یافتن مینهای پنهانشــده در زمین
استفاده میکرده اســت .او توضیح میدهد که برای
آنکه ســگها راحتتر بتوانند نقاط نشــتی را بیابند،
فشار خطوط را براساس یک پروتکل باال میبرند تا در
یک دوره چندروزه نشتیابی انجام شود .او میافزاید
که در شــهرهای مختلف ،محلهایی برای نگهداری
سگهای بیصاحب وجود دارد و آنها به سگهایی با
سن یک تا پنج سال عالقهمند هستند و ضمنا سگ نیز
باید از شخصیت فعالی برخوردار باشد .سپس آنها را
وارد یک برنامه آموزشی کرده و توانایی آنها را بهبود
میدهند تــا بتوانند عملکرد دقیقتر و ســریعتری از
دیگر فناوریهای موجود در این عرصه داشته باشند.
البته این برنامه آموزشــی حاصــل مطالعه و تجربه
و آزمایــش دربــاره بوهای مختلف اســت و با نحوه
عملکرد حس بویایی ســگها همخوان اســت .آنها
از ســگهایی از نژاد البرادور و شــفرد برای این هدف
اســتفاده میکننــد .نباید از یاد برد کــه طول خطوط

راهکار جدید دانشمندان براي مبارزه با آلودگي پالستیکي در جهان

آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ را ﻫﻀﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺑﺎﺑﮏ ﺑﻬﻤﻦ
آنزیم پالســتیکخوار را بهوجود آوردند .پروفســور
»مکگیهــان« گفت» :چنین اکتشــافات ناشــي از
خوششانسی در بسیاری از تحقیقات علمی اتفاق
میافتد و کشف ما هم مستثنا نیست«.
در بررســی ســاختار آنزیمــی ،دانشــمندان
دســتکاری کوچکی در بخشــی که فکر میکردند
در هضم پالســتیک مؤثر است ،انجام دادند .انجام
این کار توســط آنها هم توانایی آنزیم برای تخریب
پالستیک  PETرا افزایش داد و عالوه بر آن توانایی
تجزیه فرم دیگر  PETبه نام  PEFرا به دست آورد.
»مکگیهــان« افزود» :اگرچه این پیشــرفت کم
است ،اما این کشــف غیرمنتظره نشان میدهد که
این امــکان وجود دارد که بتوان ایــن آنزیمها را از
این هم بیشــتر بهبود بخشــید و این اکتشاف ما را
بــه راهحل بازیافــت کوهســتانهای پراکندهای از
جنس پالســتیک که همواره در حال رشد هستند،
نزدیکتر میکنــد« .او در ادامه تأکید کرد» :توانایی
دیدن عملکــرد درونی این کاتالیزور زیســتي به ما
کمک کرد تا بتوانیم طرحهایی را برای مهندســی
آنزیمهایی سریعتر و کارآمدتر ایجاد کنیم«.
اگرچه صرفا تقسیم قطعات بزرگتر پالستیکی
به قطعات کوچکتر مفید نیست -و در واقع باعث

ایجاد میکروپالســتیکهایی میشــود کــه امروزه
عامــل آســیب به محیطهــای دریایی میشــود-
دانشــمندان ادعا میکنند کــه روش آنها میتواند
برای بازیافت پالستیک بسیار مؤثرتر باشد .پروفسور
»نیله شاه« مهندس شــیمی در امپریالکالج لندن
که در این تحقیق شــرکت نداشته ،در اظهارنظری
گفته اســت» :این تکنولوژی بالقــوه میتواند برای
کمک به بازیابی و بازیافت پالســتیک بســیار مفید
باشــد .این پدیده اجازه میدهد تــا تجزیه انتخابی
 PETبه اجزای تشــکیلدهنده آن اتفــاق بیفتد و
به همین دلیل بازیافت چنیــن موادی که بازیافت
مکانیکــی آنهــا امکانپذیر نیســت ارزش باالتری
دارد .در چنین مواردی ،رویکردهای فعلی شــامل
روشهای سادهتر مانند سوزاندن است«.
این کشف از سوی دیگر دانشــمندان مشتاقانه
پذیرفته شده اســت ،اما با این حال اخطار دادهاند
کــه پیش از آنکه این آنزیمهــا در صنعت بازیافت
بهطور گســتردهای مورد اســتفاده قرار گیرند ،راه
درازی در پیشرو وجود دارد .پروفســور »داگالس
کل« زیستشــناس دانشگاه منچستر معتقد است:
»پالســتیک و پلیمرهــای حاصل از نفــت در برابر
تخریب بســیار مقاوم هســتند و انباشــت آنها در

نفــت و گاز کانادا بیش از  ۱۱۰هــزار کیلومتر تخمین
زده میشود و مدیریت آنها کار بسیار پرچالشی است.
بینی الکترونیک
شــاید براســاس همیــن موضوعــات باشــد که
دانشمندان به فکر آن افتادهاند که برای تشخیص هر
بویی یک بینی الکترونیــک ) (E-noseطراحی کرده
و بســازند .یعنی بــا تقلید از حس بویایــی حیوانات،
آن را در یــک سیســتم الکترونیکــی جایگزین کنند تا
مواد شــیمیایی مختلف از طریق این دستگاهها قابل
شناســایی باشند .البته کاربرد این بینی الکترونیکی به
برنامههای تشــخیص پزشــکی نیز وارد شده است و
پزشــکان با واردکردن بازدم انســان به این دستگاهها
درصــدد آن هســتند که بــه پیشبینیهایــی درباره
بیماریهای فرد دســت یابند .قابل ذکر است که این
بخش از علم شدیدا در حال گسترش و توسعه است
چون فصل مشــترک علوم مختلف از قبیل پزشــکی،
شــیمی ،زیستشناســی ،تجهیزات نظامی و ...است.
ازاینرو نیاز اســت محققان توجــه خاصی را به آنها
مبذول دارند.
خودمان چه کنیم؟
با توجه به گســترش شــهرها و افزایش روزافزون
چالشهای پیشِروی شــهرها ،به نظر میرســد که
باید از ســادهترین روشها تا پیشرفتهترین آنها را برای
فائقآمدن بر این چالشها به کار گرفت .اســتفاده از
حیوانات یکی از راههای مناسب برای این منظور است
چون ما در یک کشور وسیع و پرجمعیت زندگی کرده
و انواع مؤسســات خصوصی ،دولتــی و نظامی برای
تربیت انواع حیوانات بــا اهداف مختلف وجود دارد.
مثال میتوان از کالغها و دیگر پرندگان برای جمعآوری
تهســیگارها و دِر بطری پالســتیکی در کالنشهرهای
ایران اســتفاده کرد چون این نمونهها در این شهرها
به یک مســئله پرچالش تبدیل شدهاند .ضمنا به نظر
میرسد که کارهای زیادی درباره استفاده از حیوانات
برای اهداف غیرنظامی و انتظامی انجام نگرفته است
و بهراحتی میتوان این خأل بهوجودآمده را با استفاده
از شــرکتهای دانشبنیان و نیز بخش خصوصی پر
کرد و از فارغالتحصیالن فراوان دانشگاهها برای یافتن
کاربردهای جدید نیز بهره جســت .بهعالوه اســتفاده
از ســگها در شــرکتهای آب و فاضالب شــهری و
روســتایی و نیــز شــرکتهای نفت و گاز کشــورمان
از ابتداییتریــن ایدهها به شــمار مــیرود که نیازمند
پیگیری است .در ادامه نیز میتوان توجه دانشگاهها
و مراکــز تحقیقاتــی را روی موضوع ســاخت انواع
بینیهای الکترونیک معطوف داشت.

محیط زیست یک مشکل وحشــتناک است« .دکتر
»اولیور جونــز« شــیمیدان دانشــگاه آرامآيتي
ملبورن نیز در این باره گفت» :توسعه آنزیمها برای
ازبینبردن چنین پالســتیکهایی یک اولویت است.
در حالی که هنــوز راه زیادی پیشرو وجود دارد تا
بتوان مقدار زیادی از پالستیک را با آنزیمها بازیافت
کرد ،شــاید کاهش در تولید مقدار پالستیک نیز یک
گام مثبت اولیه باشد«.
کمتــر کســی میتوانســت پیشبینــی کند از
زمانــی که پالســتیک در دهه  ۱۹۶۰محبوب شــد،
دســتههای بزرگ پالســتیک در اقیانوسها شناور
شده یا در سواحل بکر در سراسر جهان تلنبار شوند.
آگاهیبخشــي از آلودگــی پالســتیکي در ماههای
اخیــر افزایش یافته اســت و گروههــای مختلفی
در سراســر انگلســتان اقداماتی را بــرای کاهش
ضایعات پالســتیکی انجام دادهاند .این تالشهای
محلی با سیاســتهای دولتی همراه بوده است تا
برای مقابله با این »تهدیــد« کمکی کنند ،ازجمله
این تالشهــا ميتوان بــه ممنوعیت اســتفاده از
میکروبیدها یا ذرات بسیار ریز پالستیک در صنعت
شستوشو اشاره کرد.
پروفســور »مكگیهــان« معتقد اســت» :همه
مــا میتوانیم نقــش مؤثری در مقابله با مشــکل
پالستیک بازی کنیم ،اما جامعه علمی که در اصل
این مواد اعجابآور را به وجود آورده است ،اکنون
باید از تمام تکنولوژی موجود در دستان خود برای
ایجاد راهحلهای واقعی بــراي ازبینبردن آنها در
طبیعت استفاده کند«.
www.independent.co.uk
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 چنــدي قبــل ،خبــری در فضای مجازی منتشــر
شد مبنی بر پیشینه دانشــگاه صنعتی نوشیروانی که
بنیانگذار آن تاجری دوراندیش و میهندوست معروف
به نوشیروانی بوده است .بازتاب این خبر در رسانهها،
نشان از شــگفتزدگی توأم با استقبال ایرانیها از این
اقدام مرحوم نوشــیروانی و نشــان از امیدواربودن به
تداوم این روند در کشــورمان دارد .ســنت کمکهای
مالــی افراد صاحب ثــروت به نهادهــای علمی ،در
کشــورهای متعــدد ازجمله کشــورهای پیشــرفته،
سابقهای طوالنی دارد .دانشــگاههایی مانند هاروارد
و اســتنفورد مثالهایی معروفاند .هر دو دانشگاه از
ســوی خانواده هاروارد و خانواده استنفورد تأسیس
و در ادامه هم دیگر افراد هرســاله به مناســبتهای
مختلف کمکهای مالــی چندمیلیوندالری کردهاند.
در غرب نام این فرایند هوشــمندانه و آیندهنگرانه در
اصطالح »«Donateکردن اســت و معادل ایرانی آن
»اهدا«کردن و معادل اسالمی آن »وقف«کردن است.
با نگاهی خوشبینانه میتوان ایران را جزء کشورهای
درحالتوسعه بهشمار آورد که اگر از مشکالت سیاسی
و اجتماعی نامطلوب و نامعمول که نقش ُکندکننده
را ایفا میکنند ،چشمپوشی کنیم ،مسیر کلی پیشرو،
افتــادن در ریل توســعه و ورود به جمع کشــورهای
توســعهیافته اســت و صد البته این فرایند ســخت
نیازمند هوشــمندی و مشــارکت اجتماعی متناسب
بــا شــرایط روز جهان اســت .امروزه با وجــود انواع
نابرابریهای اقتصادی میان طبقات مختلف کشورها،
هیچ دولتی بدون مشارکت فعال مردمانش و بهویژه
طبقات صاحب ثروت و صاحــب صنعت و صاحب
دانش ،نمیتواند قدمی مؤثر در ارتقای زیرساختهای
اجتماعی ،اقتصادی ،صنعتــی و علمی خود بردارد.
یکی از ارکان مهم توســعه علمی هر کشــور ،پویایی
و بازده بــاالی نهادهای علمی ،مانند دانشــگاههای
مادر ،دانشــگاههای صنعتــی ،پژوهشــگاهها ،مراکز
تحقیقاتــی و صنعتی اســت .پویایــی و بازدهی باال،
آنچنان که بتواند به خودکفایی کمک کرده و خروجی
آن محصولــی علمی یا صنعتی خــوب و رقابتپذیر
باشــد و نیز در بلندمدت قابلیتهــای اقتصادی هم
داشــته باشــد ،نیازمند جذب منابع مالی و تغییرات
مدیریتی به نفع ســاختارهای مشارکتی است .دولت
یک کشــور درحالتوســعه امکان و توان تأمین تمام
زیرســاختها و بودجه الزم برای احداث ،راهاندازی و
مدیریت هوشمند یک مرکز پژوهشی پربازده علمی و
اقتصادی را ندارد .تالش برای هرچه بیشتر بهرهبردن
از بودجــه دولتی نیز برای کشــوری مانند ایران با این
شرایط اقتصادی ،راهحلی موفقیتآمیز نخواهد بود.
تجربه نیز نشــان داده اســت مراکز علمی کشورهای
جهان ســوم و درحالتوســعه که به شکل دستوری
ســاخته شــدهاند و بودجه ســاالنه تزریق میشود،
بازدهشــان عموما کمتر از مراکزی اســت که از سوی
هیئتمدیرهای هوشــمند تأسیس شدهاند و بخشی از
بودجه از طریق مشارکتهای مردمی تأمین میشود
و بخش دیگر از طریق پروژههای علمی و مهندســی.
بدیهی اســت »دانشــگاهک«هایی که مثل قارچ در
اقصا نقاط کشــور با کمترین استانداردهای ممکن ،به
شــکل بنگاههای خصوصی جذب دانشجو روییدهاند
و چرخه مالــی آنها متکی بر شــهریه دانشــجویان
است ،شــامل قاعده باال نمیشــوند و نهتنها کمکی
به توســعه علم و به تبع آن توسعه علمی نمیکنند،
بلکه با ایجاد چرخه معیــوب تولید فارغالتحصیالن
کمکیفیت ،هم ســطح تحصیالت دانشگاهی را پایین
میآورند ،هم بیش از پیش بیکاِر فارغالتحصیل فاقد
کارایی تولید میکنند و نیز به پدیدههایی مانند دزدی
علمی و ایجاد فاصله بیشــتر میان صنعت و دانشگاه
و چهبســا برخی عدم توازنهای اجتماعی هم دامن
میزنند .ســنت وقف یا اهدای منابع مالی و غیرمالی
به نهادهــای علمی معتبر منطبق با یک اساســنامه
و میزان پیشــرفت ،در حقیقت ســرمایهگذاری بدون
ریســک و مطمئن برای کشور اســت .با منابع حاصل
از مشــارکت ،نهادی تأسیس یا ارتقا مییابد ،این نهاد
خود را موظف میداند به بانیان ،مؤسســان و حامیان
خود گزارش عملکرد ساالنه بدهد .هربار که این نهاد
به کمک پژوهشــگرانش افتخاری کســب کند ،تمام
اعضای خــود را )از حامیان گرفته تا کارمندان( در آن
ســهیم میدانند و این سهیمدانستن سنگبنای تفکر
شــفاف ارجح بودن منافع جمع بر فرد اســت .چنین
مراکزی نه به شکل دستوری و ساختار هرمی بلکه با
ساختار هوشمندانه شبکهای از افراد متخصص اداره
میشــود و همین تعامل هوشمندانه افراد ،بازده را تا
مرز ســوددهی حداکثری و اتــالف نفر ـ زمان ـ هزینه
پیش میبرد و امــکان اصالح ســاختار را با کمترین
هزینه محقق میکند .احیای ســنت اهدا به نهادهای
علمی و تحقیقاتی ،عالوه بر مزایای باال» ،خودکامگی
علمی« را نیز بهشدت کاهش میدهد و در بلندمدت
افراد دانشآموختــه در آن نهاد ،بهجای خودکامگی
علمــی ،که یکی از آفتهای مراکــز علمی نهچندان
توسعهیافته اســت ،نیروهای متخصص خوشفکری
خواهند بــود که بــذر آن را در هر جایی که باشــند،
خواهند کاشت .سنت اهدا یا وقف به نهادهای علمی،
انســجام اجتماعی و ملی را در کشور تقویت کرده و
کمک شــایانی به برقراری تعامــل میان علم و ثروت
خواهد کرد .اگر میخواهیم کشــورمان در بلندمدت
در راه توســعه قدم بگذارد ،باید فرهنگ اهدا یا وقف
علمی را ترویج کنیم تا دســت در دست خویش داده
به مهر ،میهن خویش را کنیم آباد.
* عضو هیئت تحریریه فصلنامه نقد کتاب علوم محض

