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موضوعات مرتبط مورد بررسی از ریز مقیاس به بزرگ مقیاس
الف نسبت ارتباط مؤثر اجتماعات نخبگانی با جامعه و صنعت (مؤثر: ارتباط حداکثر دانش و 

تخصص و فضای کسب و کار، ارزش افزوده عرصه های مختلف علمی در بستر همکاری های 
گروهی به عنوان یکی از ساختارهای پایدار همکاری)

ب: نسبت شبکه سازی در اجتماعات نخبگانی و همچنین توانمندسازی آنان با مقوله همگرایی 
علم و فناوری

ج: نسبت همگرایی علم و فناوری با توسعه کشور (توسعه علمی کشور)
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بخش اول: مقدمات
۱) تبیین انگیزه دستیابی به علم، دانش و البته دانش فنی

۲) استراتژي های علمی در دوران طالیی اسالم
۳) چند کلید واژه

اجتماعات و نظام نخبگانی در سند راهبردی کشور در امور نخبگان-

همگرایی علم و فناوری-

توسعه علمی و الزامات آن-
بخش دوم: 

۴) الزامات برنامه توانمندسازی اجتماع نخبگانی برای ارتباط با جامعه و صنعت
بخش سوم: 

۵) تناظر با سامانه های پیچیده، حد ترمودینامیک و رفتارهای نوظهور 
جمع بندی
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بخش اول: مقدمات
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یک سوال مهم: 

انگیزه دستیابی به علم و  دانش و البته 
دانش فنی



دیدگاه قرآن
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برخی از آیات ترغیبی


در حدود ۱۰ درصد آیات قرآن انسان را به تدبر و تفکر در طبیعت فرامیخواند
در حدود ۷۸۰ آیه از قرآن در  کلمه علم به کار رفته است 


سوره زمر

ُر أُْوُلوا اأْلَْلبَاِب ﴿۹﴾  َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن إِنََّما يَتَذَكَّ

آیا کسانی که اهل علمند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟  براستی تنها خردمندان 

متذکر این مطلبند


سوره فاطر

إِنََّما َيْخَشى اهللََّ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعَلَماء إِنَّ اهللََّ َعِزيزٌ َغفُوٌر ﴿۲۸﴾

از میان بندگان تنها مردمان عالِم و دانا مطیع و خداترسند براستی خدا عزیز 
و بخشنده است
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دیدگاه روایات
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اهمیت علم آموزی در روایات


پیامبر اکرم )ص(:

اُطلبوا العلم و لو بالّصین فإّن طلب العلم فریضه على کّل مسلم إّن 


املالئکه تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب؛
دانش را بجوئید اگر چه در چین باشد زیرا طلب دانش بر هر مسلمانى 
واجب است و فرشتگان بال خویش را براى طالب علم پهن مى کنند زیرا 


از آنچه وى در طلب آن است خشنود هستند.
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 مقدمهبخش اول: 

علمي پايدار و تضمين تدوين نقشه راه براي رسيدن به توسعه همچنين و شود  آنچه كه منجر به شكوفايي يك تمدن مي هاي مختلف توسعة جنبه

از توان گفت كه آن كشور  تر باشد به همان اندازه مي چه فهم و درك از اين مسئله عميق آيد. هر مي شماربه  ها حكومتهاي  آن از دغدغه

عام آن يعني  معناياست. توسعه علمي به  هاي مذكور است، انتفاع يافته دستاوردهايش مرتفع كردن دغدغه ملزومات تدوين و تهيه الگويي كه

دهد كه عالوه بر ابزارهاي  به خوبي نشان مي ،يد دانش فني و افزايش بصيرت علميمختلف، تول ز روش و دانش عقالني براي حل مسايلاستمداد ا

. لذا ضمن پذيرش اهميت علم ]1[ نيز در بر دارد را شناختي و فرهنگي ساحت جامعه ،افزاري علمي براي دستيابي به اين مهم ري و نرمافزا سخت

هاي قوي براي اين منظور وجود  نظر روايي انگيزه نظر آياتي و هم از نقطه هم از نقطه توحيديبيني  جهان اندوزي كه در كشور ما به مدد و علم

. البته توجه داشتنيز با علم  فرهنگ، و تقابل آن هاي موجود مانند به ساير جنبه يو پژوهش يوياي آموزشدارد، بايد براي تدوين نظام پ

، نقش شود عه توسعه يافته آينده استفاده ميگذشته وجود داشته و از آنها براي ساخت جام پيوندي خالق بين آنچه كه در هاي پيشيني كه زمينه

بايد به طور كلي موارد زير را كه به توسعه علمي كشور منجر شود  راهبرديبراي تهيه يك برنامه توان گفت كه  ميبنابراين  .كند اي ايفا مي ويژه

 در نظر گرفت:

به  درصد از آيات قرآن انسان را 10حدود  بيني. از جمله جهان در اختيار دارد.را  اين بخش ابزارهاي قدرتمندي: اندوزي علم پذيرش اهميت. 1

گيري  پس به عنوان ترغيب و بهره .است بكار رفته "علم"به طور مستقيم كلمه آيه از قرآن  780خواند. در حدود  تدبر و تفكر در طبيعت فرا مي

نيز مالحظه مي گردد و حضرت علي (ع)  متعدي از حضرت رسول (ص)  احاديث. در ]2[از اين مجموعه بهره گرفتتوان  مي بيني معرفتي جهان

2Fين)صبال ا العلم و لو، مرزهاي جغرافيايي (اطلبو1F2)مسلمه و مسلم كل علي فريضة العلم طلب( جنسيتي كه مرزهاي

 خذواولوژيك (، مرزهاي ايدئ3

4Fالي اللحد) العلم من المهدا مرزهاي زماني (اطلبو ،3F4)المشركين من لو و الحكمه

 .شود به شدت نفي مي 5

توان به توسعه رفاه اجتماعي اشاره كرد كه   از جمله اثرات علوم پايه مي :توسعه رفاه اجتماعي و اعتماد به نفس ملي در بستر علوم پايه. 2

در واقع بايد كاركردهاي فرهنگي اجتماعات براي پذيرش جايگاه علوم  .داردي وجود ن تحوالت علمي و تعامالت فرهنگبي ارتباط دو سويهدر آن 

يافته  جربه كشورهاي توسعهاس ت. امروزه براس]1[ پايه به عنوان بخشي از اركان اصلي توسعه علمي براي رسيدن به رفاه اجتماعي ارتقاء يابد

ركردي را حداقل كا ين سواد علمي عامه،سواد باشند. ادم بايد به صورت علمي باعامه مر سواد داشته باشيم بلكهاي با بيم كافي نيست جامعهميا در

ان و اش هاي دروني اني محقق و پژوهشگر جامعه فردا كه انگيزهجان توسعه علمي و نيروي انسانجام خواهد داد اين است كه مرودر اين مقوله كه 

تر به سراغ علوم پايه  بينانه ه با نگاه واقعاست به عنوان ظرفي با قابليت و البت تهران خردسالي و نوجواني شكل گرفدر دو اناش هاي علمي ديدگاه

                                                           
 .177 ص ،1 ج بحاراالنوار،  ٢
 .18 ص ،1 ج بحاراالنوار،  3
 .97 ص ،1 ج بحاراالنوار، 4
 .665 ص ،2 ج الفصاحة، نهج  5
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به  درصد از آيات قرآن انسان را 10حدود  بيني. از جمله جهان در اختيار دارد.را  اين بخش ابزارهاي قدرتمندي: اندوزي علم پذيرش اهميت. 1

گيري  پس به عنوان ترغيب و بهره .است بكار رفته "علم"به طور مستقيم كلمه آيه از قرآن  780خواند. در حدود  تدبر و تفكر در طبيعت فرا مي

نيز مالحظه مي گردد و حضرت علي (ع)  متعدي از حضرت رسول (ص)  احاديث. در ]2[از اين مجموعه بهره گرفتتوان  مي بيني معرفتي جهان

2Fين)صبال ا العلم و لو، مرزهاي جغرافيايي (اطلبو1F2)مسلمه و مسلم كل علي فريضة العلم طلب( جنسيتي كه مرزهاي

 خذواولوژيك (، مرزهاي ايدئ3

4Fالي اللحد) العلم من المهدا مرزهاي زماني (اطلبو ،3F4)المشركين من لو و الحكمه

 .شود به شدت نفي مي 5

توان به توسعه رفاه اجتماعي اشاره كرد كه   از جمله اثرات علوم پايه مي :توسعه رفاه اجتماعي و اعتماد به نفس ملي در بستر علوم پايه. 2

در واقع بايد كاركردهاي فرهنگي اجتماعات براي پذيرش جايگاه علوم  .داردي وجود ن تحوالت علمي و تعامالت فرهنگبي ارتباط دو سويهدر آن 

يافته  جربه كشورهاي توسعهاس ت. امروزه براس]1[ پايه به عنوان بخشي از اركان اصلي توسعه علمي براي رسيدن به رفاه اجتماعي ارتقاء يابد

ركردي را حداقل كا ين سواد علمي عامه،سواد باشند. ادم بايد به صورت علمي باعامه مر سواد داشته باشيم بلكهاي با بيم كافي نيست جامعهميا در

ان و اش هاي دروني اني محقق و پژوهشگر جامعه فردا كه انگيزهجان توسعه علمي و نيروي انسانجام خواهد داد اين است كه مرودر اين مقوله كه 

تر به سراغ علوم پايه  بينانه ه با نگاه واقعاست به عنوان ظرفي با قابليت و البت تهران خردسالي و نوجواني شكل گرفدر دو اناش هاي علمي ديدگاه
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 .665 ص ،2 ج الفصاحة، نهج  5
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۱) معرفت الهی آسان شود )مبتنی بر ایدئولوژی(

۲) باعث اقتدار، اعتال و آسایش جامعه


۳) نوع بشر اساساً می خواهد بیشتر بداند  
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12

چند نمونه استراتژی علمی 
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13

  آنچه که من انجام داده ام چیزی است که بر هر انسانی واجب است آن را در
 فن خود عمل کند. یعنی کوششهایی را که پیشینیان وی برای پیشرفت آن فن

 متحمل شده اند را با سپاسگزاری بپذیرد و اگر متوجه لغزشها و اشتباهاتی از
 گذشتگان  شود آنها را بی پروا تصحیح کند … و آنچه را در آن صناعت بر او


آشکار می شود ثبت و ضبط کند تا برای آیندگان جاودان بماند.

 ابداً خویشنت را محدود به آنچه قدمای ما به آن پرداختند نکنیم و سعی نماییم
  آنچه را که می توان تکمیل کرد تکمیل کنیم


ابوریحان بیرونی

۱۳ شهریور ۳۵۲ خورشیدی

۹۵۶ میالدی

استراتژی علمی در دوران طالیی اسالم

13

از مقدمه تحدید نهایات االماکن



1413

 مردم دانشور کسانی هستند که اشکاالت و آشفتگی های آثار
 پیشینیان خود را در می یابند. پس این اشکاالت را برطرف

 می کنند و آشفتگی ها را سامان می بخشند. آنان با خوش
 بینی به کار پدیدآورندگان این آثار می نگرند و بر آنان خرده

 نمی گیرند و از اینکه متوجه اشتباه دیگران شده اند بر

خویش نمی بالند.

از مقدمه کتاب الجبر و املقابله

استراتژی علمی در دوران طالیی اسالم



۱) در ۶ قرن قبل از میالد همزمان با حکومت 
هخامنشیان (۴۰۰-۷۰۰ قبل از میالد) محاسبات 

دقیق تر از هیات بطلمیوسی(۱۰۰سال بعد از 

میالد) انجام شد. 

۲) دوران طالیی اسالم از اواسط قرن ۸ میالدی 

تا اواسط قرن ۱۳ میالدی

۳) حدود سال ۹۵۰ میالدی عبدالرحمان صوفی 

)ابرهای ماژالنی و کهکشان اندرومدا(

۴) حدود سال ۱۰۰۰ میالدی ابوریحان بیرونی 

) در مورد ستاره و سیاره(

۵) حدود سال ۱۳۰۰ میالدی قطب الدین شیرازی  

)حرکت ستاره ها(

۶) حدود ۱۳۵۰ میالدی ابن شاطر و خواجه 
نصیر (حذف ایده زمین مرکزی توسط کپرنیک 


۱۵۰۰ میالدی)
15



یک مصداق تاریخی


کتاب احصاء العلوم

نوشته ابونصر محمدبن محمد فارابی


در باب شمارش علم
به سال ۳۰۰ هجری اواخر رمضان املبارک




ابونصر می نویسد:
برآنیم که در این کتاب دانشهای مشهور را یک به یک برشمریم و 


خالصه ای از مباحث هریک از آنها به دست دهیم 

در ادامه می نویسد:


این کتاب را در ۵ فصل قرار می دهیم

فصل اول علم زبان

فصل دوم علم منطق


فصل سوم علم حساب و هندسه مناظر

فصل چهارم علوم طبیعی

فصل پنجم علوم مدنی مثل علم فقه و علم کالم

..... و ادامه می دهد



چند کلیدواژه

علم (Science): کشف روابط میان پدیده ها در جهان طبیعت،  -
مجـموعـه ای از یـافـته هـای منسجـم و نـظام یـافـته شـامـل مـشاهـده؛ بـررسـی 
و طـبقه بـندی واقـعیات ذهـنی و عـینی و ارتـباطـات بـین پـدیـده هـا کـه منجـر بـه 

شناخت و درک طبیعت می شود. (چیستی و چرایی)
دانـــش فـــنی (Technology): دارای مـــاهـــیتی عـــلمی و بـــا هـــدف بـــکارگـــیری -

مســـــتقیم اصـــــول و قـــــوانـــــین عـــــلمی بـــــه مـــــنظور دســـــتیابـــــی بـــــه ثـــــروت و ارزش 
افزوده است. (چگونگی)
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معیارهااندازه گیری
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(علم داده محور)

مدلهای نظری

19

چرخه روش شناسی علمی

مبتنی بر اصول موضوعه 
و توصیف های پدیده شناختی

مبتنی بر انجام آزمایشها 
و اندازه گیری مشاهده پذیرها



شاخص های خروجی
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علم و دانش فنی از منظر اهداف

۱) هدف نهایی علم توسعه یافته های بشری است و زیرساخت های دانش فنی را فراهم می 
کند اما هدف دانش فنی دستیابی به توسعه بهینه انواع منابع است

۲) دانش مرز نمی شناسد اما دانش فنی کاالیی قابل مبادله است لذا مناسبات بین جوامع به 
شدت در توسعه آن تاثیر می گذارد.

۳) علم را بر اساس ارزش ذاتی ارزش گذاری میشود اما دانش فنی با توجه به میزان کمک آن 
به اهداف اقتصادی و اجتماعی یک کشور ازریابی می شود.

(یک نکته با این حساب به نظر می رسد که اولویت گذاری در علوم پایه بی معنی خواهد بود 
اما میتوان خاطر نشان کرد که با عنایت به وضعیت کشورمان در حال حاضر اولویت گذاری 

کلی و نه جزیی تاثیر بهینه ای دارد).
۴) غالباً چارچوب های زمانی برای فعالیت های علمی ذیل برنامه های بلند مدت (راهبردی) و 
میان مدت (توسعه ای) قرار می گیرد اما در خصوص دانش فنی کوتاه مدت تر و با توجه به 

اهداف خاص باید برنامه ریزی شود.
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اقسام پژوهش

22

الف: پژوهش های  بنیادی: از نوع تحقیقات نظری و تجربی است که در آن بدون 
داشنت یک هدف کاربردی خاص و صرفاً برای توسعه دانش انجام می شود

مثال: مطالعات تجربی ذرات در سرن
(راهبردی (به منظور فراهم آوردن زیرساختهای دانش فنی بررسی می شوند مثل روشهای 
مدل فیزیک  محاسباتی) و محض به منظور گسترش مرزهای دانش بکار گرفته می شوند (

ذرات بنیادی و کیهان اولیه))
ب: پژوهش های کاربردی: تحقیقاتی برای یافنت راه حلی درباره یک مشکل در 

جامعه (Passive)  یا ارایه سازوکاری برای ساخت یک پروتکل یا وسیله که مورد 
نیاز جامعه خواهد بود (Active) مثل ارایه سازوکاری که مسیر جدیدی در فناوری 

ایجاد کند  
ج: پژوهش های توسعه ای: برای بررسی اهداف و برای توسعه تحقیقات قبل انجام 

می شود (تعبیری نسبی خواهد داشت) (مثال ساخت یک وسیله که قبال ساخته 
شده بود ولی در یک کشور دیگر که قابل دسترس برای ما نیست)



23



سند راهبردی کشور در امور نخبگان

۱) صاحب استعداد برتر: فردی که با توجه به ویژگی های ذاتی خود امکان رسیدن به 
مرحله نخبگی را داراست. اما هنوز زمینه برای شناسایی  کامل و بروز استعدادهای ویژه 

او فراهم نشده است.
۲) نخبه: فردی برجسته و کارآمد که در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و 
مدیریت کشور در چارچوب ارزشهای اسالمی اثرگذاری بارزی داشته باشد. فعالیت های 
وی بر پایه هوش و توانمندیهای ذاتی از یک سو و خبرگی و تخصص اکتسابی از سویی 

دیگر باعث سرعت در اعتالی کشور است. 
۳) فعالیت نخبگانی: فعالیتی آگاهانه، خالقانه و نوآورانه  با اثر گذاری محسوس بر 

پیشرفت کشور 
۴) اجتماع نخبگانی: شامل افراد یا گروه هایی  است که توانمندهای بالقوه یا بالفعل 

انجام فعالیت نخبگانی را دارا است.
۵) نظام نخبگانی: شامل مجموعه بخشهای مختلف کشور مشتمل بر نهادها، قوانین، 

سازوکارها و روندهایی است که بر فعالیت های نخبگانی و اجتماع نخبگانی تآثیر گذارند. 
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۱) مفهومی ورای مفهوم فعالیت های میان رشته ای
۲) به لحاظ تاریخی، در بازه طوالنی از تمدن بشریت تکنولوژی یا دانش فنی مبتنی بر 

تجربه بر دانش پیشی داشت. 
۳) برای مثال ترمودینامیک قوانین کامال تجربی بدون اینکه به لحاظ پایه ای بشر 

“چرایی” را در مورد آنها بررسی کند اما “چگونگی” با اهداف رفاهی پیشی گرفت.
البته در دوران طالیی اسالم شواهدی وجود دارد که این انسجام را بهتر نشان می   (۴

دهد!

Bainbridge, William Sims, and Mihail C. Roco, eds. Handbook of science and 
technology convergence. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.

همگرایی علم و فناوری
Convergence of Science and Technology
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Bainbridge, William Sims, and Mihail C. Roco, eds. Handbook of science and 
technology convergence. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.

همگرایی علم و فناوری
Convergence of Science and Technology
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تعریف توسعه علمی
توسعه علمی دارای جنبه های مختلفی است از این رو تعریف واحدی به 


آن مترتب نیست ولی می توان گفت که :
- استمداد از دانش و روش عقالنی برای حل مسایل مختلف تولید دانش و 

دانش فنی (فناوری، فعالیت های توسعه ای) و افزایش بصیرت علمی


پیشرفت علمی لزوماً به معنای توسعه علمی نیست
توسعه علمی زمانی شکل می گیرد که کارکردهای نهادهای علمی به عنوان 

بخشی از ارزشهای فرهنگی تبدیل شود  
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راهکارها و ملزومات توسعه علمی (۱) 


۱) پذیرش اهمیت علم به معنای عام آن به عنوان اولین شرط الزم

- مبانی اعتقادی ) آیات و روایات(


-  احساس نیاز برای رفع مشکالت و توسعه رفاه

۲) خود اتکایی علمی نه مقدور و نه راه حل مناسب و منطقی

- شکوفایی علمی تمدن اسالمی مرهون نهضت ترجمه از سریانی 
هندی چینی کلدانی بابلی اسکندرانی به عربی ( دوره انفعال) و در 
ادامه دوره تولید و زایش ( ترجمه به دیگر زبانها) و نهایتاً منجر به 

دوره تاثیر
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۳) خالقیت علمی: راهی برای تفکیک انتقال فرهنگی از رشد علمی
- درک درست از ماهیت نظریات موجود و رسیدن به مرحله زایش 


علمی شرط الزم و کافی برای کاربردی کردن نظریه ها است

- اشراف و تسلط بر نظریات کنونی 

۴) مبادله علمی به جای انتقال علمی

راهکارها و ملزومات توسعه علمی (۲) 
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۵) ترکیب اندیشه های علمی اقوام و ملل مختلف
- به عنوان نمونه در دوران طالیی اسالم ابوریحان بیرونی و 
خوارزمی بیشتر این رهیافت را مد نظر داشتند یعنی تلفیق 

ریاضیات هندی و یونانی و ابن سینا بیشتر تعمیم نظریات را 

دنبال می کرد 


۶) توجه به تجربه گذشتگان و مستند سازی: 

literature Review

حضرت امیر (ع) : شرط خرد حفظ تجربه ها و بکارگیری آنهاست 

راهکارها و ملزومات توسعه علمی (۳) 
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۷) توجه به  جنبه های جامعه شناختی تاریخی علم خود: وجود 

چنین بینشی حداقل دارای مزایای زیر است:


- ایجاد بستر برای ارایه تجربیات گذشتگان هم کیش و آیین 
- آگاهی یافنت از مطالعات انجام شده در این حوزه با رویکرد 


تعامالت فرهنگی

- تلفیق نیازهای کنونی جامعه با علم


- کمک به فهم علم روزگار خود ) تاریخ علم (

- کمک به ارتقای سواد علمی مردم


- تقویت اعتماد به نفس علمی ) نه اتکای علمی (

راهکارها و ملزومات توسعه علمی (۴) 
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۷) همگرایی علم و فناوری
-
همکاری های میان رشته ای و فرارشته ای
-
توانمندسازی اجتماعات نخبگانی به منظور همکاری های مؤثر

راهکارها و ملزومات توسعه علمی (۵) 
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بخش دوم

34



اثرگذاری اجتماعات مستعدین برتر
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بخش اول: شناسایی
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بخش دوم: برنامه ریزی برای توانمندسازی
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بخش سوم: هدایت متناسب با توانمندیها
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بخش چهارم: زمینه سازی برای استفاده جامعه از توانمندی اجتماعات مستعدین برتر (ارتباط دو سویه)
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بخش چهارم: زمینه سازی برای استفاده جامعه از توانمندی اجتماعات مستعدین برتر (ارتباط دو سویه)
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بخش چهارم: زمینه سازی برای استفاده جامعه از توانمندی اجتماعات مستعدین برتر (ارتباط دو سویه)
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یک مصداق از رویدادها

https://oppevent.ir/




حضرت علی (ع) در نامه ها و خطبه های متعدد در نهج البالغه می فرمایند:

۱) ژرف اندیشی و تآمل  

- الیُدِرکُ الحق اال ِبالجِد (جز با جدیت و تالش نمی توان به حق رسید)  خطبه ۲۹


۲) حیاء در آموخنت ممنوع

- واَل یَْستَِحیَنَّ اََحٌد إذا لم یَْعَلمِ الّشیَء آْن یَتََعلََّمُه


هرگز هیچ کس از یادگرفنت چیزی که نمی داند خجالت نکشد      حکمت ۸۲


۳) پرسش به قصد یادگیری

- امام علی می فرماید دو نوع پرسش داریم: پرسش تفقد   پرسش تعنت 


- َسْل تَفَقُّها واَل تَسآل تََعنُّتاً …
برای فهمیدن بپرس نه برای آزار دادن که نادان آموزش گیرنده شبیه دانا است و دانای 


بی انصاف مثل جاهل بهانه جو و آزاردهنده است.    حکمت ۳۲۰


۴) بهره گیری از فرصت ها
-خـطبه ۱۸۸ مـی فـرمـایـد:  وه کـه چـه زود مـیگذرد سـاعـت هـا در روزهـا و روزهـا در مـاه هـا 

و ماه ها در سالها و سالها در عمر
43




۵) دانش محوری و نه شخص گرایی
- حـکمت ۸۰ مـی فـرمـایـد: حـکمت گـم شـده مـومـن اسـت پـس حـکمت را دریـاب هـرچـند کـه از 


اهل نفاق باشد


۶) تجربه اندوزی

- تجربه اندوزی نشانه پیروزی است    حکمت ۲۱۱

- شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بسنت آنها است


- در مشورت گرفنت از دیگران دو نکته تیزهوشی و تجربه را باید مد نظر داشت 

44
منبع: اخالق پژوهش اثر جواد محدثی- انتشارات بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی- چاپ ۴ سال ۱۳۹۲



بخش سوم
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46

همکاری های گروهی و تناظر آن با رفتار سیستم های پیچیده

۱) هر سیستمی در مقیاس میکروسکوپیک از ذرات بنیادی ساخته شده است. این ذرات 
تشکیل دهنده مواد از یک ماده به ماده دیگر دارای ماهیت کامالً یکسانی هستند
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همکاری های گروهی و تناظر آن با رفتار سیستم های پیچیده

۱) هر سیستمی در مقیاس میکروسکوپیک از ذرات بنیادی ساخته شده است. این ذرات 
تشکیل دهنده مواد از یک ماده به ماده دیگر دارای ماهیت کامالْ یکسانی هستند

۲) اما یک سوال اساسی: چرا در سطح ماکروسکوپیک ما شاهد رفتارها و خواص 
متنوعی از مواد هستیم؟
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همکاری های گروهی و تناظر آن با رفتار سیستم های پیچیده

۱) هر سیستمی در مقیاس میکروسکوپیک از ذرات بنیادی ساخته شده است. این ذرات 
تشکیل دهنده مواد از یک ماده به ماده دیگر دارای ماهیت کامالْ یکسانی هستند

۲) اما یک سوال اساسی: چرا در سطح ماکروسکوپیک ما شاهد رفتارها و خواص 
متنوعی از مواد هستیم؟

(Emergent Behavior) ۳) ظهور رفتارهای جدید



همکاری های گروهی و تناظر آن با حد ترمودینامیک

۱) حد ترمودینامیک 
۲) شکست نظریه ارگودیک
۳) ظهور رفتارهای جدید

۴) گذار فاز
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ity probes [50]. The kernel in the angular power spectrum
of h�I�Ii, depends on the linear or nonlinear alignment
models and also it is proportional to the matter power
spectrum [51]. Matter power spectrum is generally suf-
fering from biases of estimators and nonlinear scales [52].
In addition to mentioned e↵ects, the discrepancy between
assumption of periodic boundary conditions and real fi-
nite volume of surveys leads to more than 10 percent
underestimation in matter power spectrum [53]. Such ef-
fect is usually known as the beat coupling due to the im-
pact of large modes beyond the volume of surveys on the
small modes. This phenomenon produces a systematic
error on the matter power estimator called super sample
covariance (SSC) [54, 55]. Although the e↵ect of local
measurement in average suppresses the SSC e↵ect, how-
ever the overall e↵ect is finally considerable for making
precise evaluations [56, 57].

In this paper, we rely on �I separately in tomographic
surveys and compute the SSC term due to the beat cou-

pling in weakly non-linear regime which has dominant
contribution in SSC. Our approach gets rid from galaxy
bias problem, however, the value of kernel amplitude in
the IA power spectrum, CII

` , should be determined from
observations. We also consider the IA contribution on
full cosmic shear signal, �I+G = �G + �I. Since the IA
signal and its cross terms with lensing through di↵erent
redshift bins have di↵erent significance, subsequently, we
examine their dependency on redshift and we will show
that adding the e↵ect of SSC for IA signal in future high
precision cosmic shear probes leads to increasing the sig-
nal to noise ratio of data and consequently to put a better
constraint on the associated parameters. To this end we
utilize Fisher Matrix formalism [58, 59].

The outline of this paper is as follow. In the next sec-
tion, we present theoretical requirement for computing
of IA and full cosmic shear with and without consider-
ing SSC e↵ect. The results for Fisher forecast are de-
scribed then and at the end we conclude. Throughout
this work, we assume standard ⇤CDM model and the
value of corresponding parameters are {H

0

= 72.0,⌦m =
0.300,⌦bh

2 = 0.022,�
8

= 0.800, ns = 0.940}.
First successful observations at the early of current

century [5–12], motivated the community to design the
current [13–18] and future [19–22] surveys.

N ! 1 (1)

V ! 1 (2)

METHOD

In this section, we introduce our notation for ex-
amining the SSC of IA and more generally full cos-
mic shear signals. The angular power spectrum of

h�I+G(i)�I+G(j)i, in tomographic surveys where redshift
bins represented by i and j indices have four following
parts:

CI+G

` (i, j) : {CGG

` (i, j), CII

` (i, j), CIG

` (i, j), CGI

` (i, j)}
(3)

where GG, II and either IG or GI correspond to GL, IA
auto- and their cross-correlations, respectively. There-
fore, the full cosmic shear angular power spectrum for
(i, j) bin pair, is given by:

CI+G

` (i, j) = CGG

` (i, j) + CII

` (i, j)

+

✓
1� �ij

2

◆⇥
CIG

` (i, j) + CGI

` (i, j)
⇤
(4)

Each angular power spectrum in Eq. (2) in the flat sky
limber approximation takes the following form:

CAB

` (i, j) =
9

4
(⌦mH2

0

)2
Z

d�WA

i WB

j PAB

✓
`+ 1/2

�
,�

◆

(5)
here each indices A and B could be replaced by both G
and I. The kernel functions in Eq.(4) read as:

WG

i (�) ⌘ (1 + z (�))

Z �
max

�
d�0�

0 � �

�0 ni(�
0)

W I

i (�) ⌘ �AIni(�)

C2�
(6)

We choose simply the linear alignment model with AI =
1 and C = 10⇥H

0

[Mpc�1] as a constant value which is
determined by galaxy evolution for amplitude of intrin-
sic alignment [28, 60]. The ni(�) is normalized galaxy
distribution depending on survey characteristic and e.g.
for Euclid like surveys, we have [1, 20]:

n(z) =
q
0

z2

z2
0

e
�
⇣

z

z

0

⌘
�

(7)

where z
0

= 0.64, � = 1.5 and q
0

= 3/2z
0

and we con-
sider 10 redshift bins. The bins boundary are chosen
in such a way that the number of galaxies in each bins
to be identical. We also impose a cuto↵ at z = 4 and
choose n

galaxy

⇥ f
sky

= 10 [arcmin�2]. Similarly, the mat-
ter power spectrums in Eq. (4) are:

PGG (k, z) = Pnl

�
m

�
m

(k, z) (8)

PII (k, z) = P lin

�
m

�
m

(k) (9)

PGI (k, z) = PIG (k, z) =

q
P lin

�
m

�
m

(k)Pnl

�
m

�
m

(k, z)

D
+

(z)
(10)

here the superscripts ”nl” and ”lin” refer to non-linear
and linear matter power spectrums, P�

m

�
m

(k), respec-
tively. Also, the D

+

(z) is linear growth rate. In this

۱) حد ترمودینامیک 
۲) شکست نظریه ارگودیک
۳) ظهور رفتارهای جدید

۴) گذار فاز

همکاری های گروهی و تناظر آن با حد ترمودینامیک
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ity probes [50]. The kernel in the angular power spectrum
of h�I�Ii, depends on the linear or nonlinear alignment
models and also it is proportional to the matter power
spectrum [51]. Matter power spectrum is generally suf-
fering from biases of estimators and nonlinear scales [52].
In addition to mentioned e↵ects, the discrepancy between
assumption of periodic boundary conditions and real fi-
nite volume of surveys leads to more than 10 percent
underestimation in matter power spectrum [53]. Such ef-
fect is usually known as the beat coupling due to the im-
pact of large modes beyond the volume of surveys on the
small modes. This phenomenon produces a systematic
error on the matter power estimator called super sample
covariance (SSC) [54, 55]. Although the e↵ect of local
measurement in average suppresses the SSC e↵ect, how-
ever the overall e↵ect is finally considerable for making
precise evaluations [56, 57].

In this paper, we rely on �I separately in tomographic
surveys and compute the SSC term due to the beat cou-

pling in weakly non-linear regime which has dominant
contribution in SSC. Our approach gets rid from galaxy
bias problem, however, the value of kernel amplitude in
the IA power spectrum, CII

` , should be determined from
observations. We also consider the IA contribution on
full cosmic shear signal, �I+G = �G + �I. Since the IA
signal and its cross terms with lensing through di↵erent
redshift bins have di↵erent significance, subsequently, we
examine their dependency on redshift and we will show
that adding the e↵ect of SSC for IA signal in future high
precision cosmic shear probes leads to increasing the sig-
nal to noise ratio of data and consequently to put a better
constraint on the associated parameters. To this end we
utilize Fisher Matrix formalism [58, 59].

The outline of this paper is as follow. In the next sec-
tion, we present theoretical requirement for computing
of IA and full cosmic shear with and without consider-
ing SSC e↵ect. The results for Fisher forecast are de-
scribed then and at the end we conclude. Throughout
this work, we assume standard ⇤CDM model and the
value of corresponding parameters are {H

0

= 72.0,⌦m =
0.300,⌦bh

2 = 0.022,�
8

= 0.800, ns = 0.940}.
First successful observations at the early of current

century [5–12], motivated the community to design the
current [13–18] and future [19–22] surveys.

N ! 1 (1)

V ! 1 (2)

METHOD

In this section, we introduce our notation for ex-
amining the SSC of IA and more generally full cos-
mic shear signals. The angular power spectrum of

h�I+G(i)�I+G(j)i, in tomographic surveys where redshift
bins represented by i and j indices have four following
parts:

CI+G

` (i, j) : {CGG

` (i, j), CII

` (i, j), CIG

` (i, j), CGI

` (i, j)}
(3)

where GG, II and either IG or GI correspond to GL, IA
auto- and their cross-correlations, respectively. There-
fore, the full cosmic shear angular power spectrum for
(i, j) bin pair, is given by:

CI+G

` (i, j) = CGG

` (i, j) + CII

` (i, j)

+

✓
1� �ij

2

◆⇥
CIG

` (i, j) + CGI

` (i, j)
⇤
(4)

Each angular power spectrum in Eq. (2) in the flat sky
limber approximation takes the following form:

CAB

` (i, j) =
9

4
(⌦mH2
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(5)
here each indices A and B could be replaced by both G
and I. The kernel functions in Eq.(4) read as:
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i (�) ⌘ (1 + z (�))

Z �
max
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0 � �

�0 ni(�
0)

W I

i (�) ⌘ �AIni(�)

C2�
(6)

We choose simply the linear alignment model with AI =
1 and C = 10⇥H

0

[Mpc�1] as a constant value which is
determined by galaxy evolution for amplitude of intrin-
sic alignment [28, 60]. The ni(�) is normalized galaxy
distribution depending on survey characteristic and e.g.
for Euclid like surveys, we have [1, 20]:

n(z) =
q
0

z2

z2
0

e
�
⇣

z

z

0

⌘
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(7)

where z
0

= 0.64, � = 1.5 and q
0

= 3/2z
0

and we con-
sider 10 redshift bins. The bins boundary are chosen
in such a way that the number of galaxies in each bins
to be identical. We also impose a cuto↵ at z = 4 and
choose n

galaxy

⇥ f
sky

= 10 [arcmin�2]. Similarly, the mat-
ter power spectrums in Eq. (4) are:

PGG (k, z) = Pnl
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(k, z) (8)

PII (k, z) = P lin
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here the superscripts ”nl” and ”lin” refer to non-linear
and linear matter power spectrums, P�

m

�
m

(k), respec-
tively. Also, the D

+

(z) is linear growth rate. In this
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ity probes [50]. The kernel in the angular power spectrum
of h�I�Ii, depends on the linear or nonlinear alignment
models and also it is proportional to the matter power
spectrum [51]. Matter power spectrum is generally suf-
fering from biases of estimators and nonlinear scales [52].
In addition to mentioned e↵ects, the discrepancy between
assumption of periodic boundary conditions and real fi-
nite volume of surveys leads to more than 10 percent
underestimation in matter power spectrum [53]. Such ef-
fect is usually known as the beat coupling due to the im-
pact of large modes beyond the volume of surveys on the
small modes. This phenomenon produces a systematic
error on the matter power estimator called super sample
covariance (SSC) [54, 55]. Although the e↵ect of local
measurement in average suppresses the SSC e↵ect, how-
ever the overall e↵ect is finally considerable for making
precise evaluations [56, 57].

In this paper, we rely on �I separately in tomographic
surveys and compute the SSC term due to the beat cou-

pling in weakly non-linear regime which has dominant
contribution in SSC. Our approach gets rid from galaxy
bias problem, however, the value of kernel amplitude in
the IA power spectrum, CII

` , should be determined from
observations. We also consider the IA contribution on
full cosmic shear signal, �I+G = �G + �I. Since the IA
signal and its cross terms with lensing through di↵erent
redshift bins have di↵erent significance, subsequently, we
examine their dependency on redshift and we will show
that adding the e↵ect of SSC for IA signal in future high
precision cosmic shear probes leads to increasing the sig-
nal to noise ratio of data and consequently to put a better
constraint on the associated parameters. To this end we
utilize Fisher Matrix formalism [58, 59].

The outline of this paper is as follow. In the next sec-
tion, we present theoretical requirement for computing
of IA and full cosmic shear with and without consider-
ing SSC e↵ect. The results for Fisher forecast are de-
scribed then and at the end we conclude. Throughout
this work, we assume standard ⇤CDM model and the
value of corresponding parameters are {H

0

= 72.0,⌦m =
0.300,⌦bh

2 = 0.022,�
8

= 0.800, ns = 0.940}.

First successful observations at the early of current
century [5–12], motivated the community to design the
current [13–18] and future [19–22] surveys.

N ! 1 (1)

V ! 1 (2)

R ⇠ e���F (3)

⌧ ⇠ eN
2/3

(4)

METHOD

In this section, we introduce our notation for ex-
amining the SSC of IA and more generally full cos-
mic shear signals. The angular power spectrum of
h�I+G(i)�I+G(j)i, in tomographic surveys where redshift
bins represented by i and j indices have four following
parts:

CI+G

` (i, j) : {CGG

` (i, j), CII

` (i, j), CIG

` (i, j), CGI

` (i, j)}
(5)

where GG, II and either IG or GI correspond to GL, IA
auto- and their cross-correlations, respectively. There-
fore, the full cosmic shear angular power spectrum for
(i, j) bin pair, is given by:

CI+G

` (i, j) = CGG

` (i, j) + CII

` (i, j)
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Each angular power spectrum in Eq. (5) in the flat sky
limber approximation takes the following form:
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here each indices A and B could be replaced by both G
and I. The kernel functions in Eq.(7) read as:
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(8)

We choose simply the linear alignment model with AI =
1 and C = 10⇥H

0

[Mpc�1] as a constant value which is
determined by galaxy evolution for amplitude of intrin-
sic alignment [28, 60]. The ni(�) is normalized galaxy
distribution depending on survey characteristic and e.g.
for Euclid like surveys, we have [1, 20]:

n(z) =
q
0

z2

z2
0

e
�
⇣

z

z

0

⌘
�

(9)

where z
0

= 0.64, � = 1.5 and q
0

= 3/2z
0

and we con-
sider 10 redshift bins. The bins boundary are chosen
in such a way that the number of galaxies in each bins
to be identical. We also impose a cuto↵ at z = 4 and
choose n

galaxy

⇥ f
sky

= 10 [arcmin�2]. Similarly, the mat-
ter power spectrums in Eq. (7) are:

PGG (k, z) = Pnl
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m

�
m

(k, z) (10)

PII (k, z) = P lin

�
m

�
m

(k) (11)

PGI (k, z) = PIG (k, z) =

q
P lin
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m

�
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(k)Pnl
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(k, z)

D
+

(z)
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ity probes [? ]. The kernel in the angular power spectrum
of h�I�Ii, depends on the linear or nonlinear alignment
models and also it is proportional to the matter power
spectrum [? ]. Matter power spectrum is generally suf-
fering from biases of estimators and nonlinear scales [? ].
In addition to mentioned e↵ects, the discrepancy between
assumption of periodic boundary conditions and real fi-
nite volume of surveys leads to more than 10 percent
underestimation in matter power spectrum [? ]. Such
e↵ect is usually known as the beat coupling due to the
impact of large modes beyond the volume of surveys on
the small modes. This phenomenon produces a system-
atic error on the matter power estimator called super
sample covariance (SSC) [? ? ]. Although the e↵ect
of local measurement in average suppresses the SSC ef-
fect, however the overall e↵ect is finally considerable for
making precise evaluations [? ? ].

In this paper, we rely on �I separately in tomographic
surveys and compute the SSC term due to the beat cou-

pling in weakly non-linear regime which has dominant
contribution in SSC. Our approach gets rid from galaxy
bias problem, however, the value of kernel amplitude in
the IA power spectrum, CII

` , should be determined from
observations. We also consider the IA contribution on
full cosmic shear signal, �I+G = �G + �I. Since the IA
signal and its cross terms with lensing through di↵erent
redshift bins have di↵erent significance, subsequently, we
examine their dependency on redshift and we will show
that adding the e↵ect of SSC for IA signal in future high
precision cosmic shear probes leads to increasing the sig-
nal to noise ratio of data and consequently to put a better
constraint on the associated parameters. To this end we
utilize Fisher Matrix formalism [? ? ].

The outline of this paper is as follow. In the next sec-
tion, we present theoretical requirement for computing
of IA and full cosmic shear with and without consider-
ing SSC e↵ect. The results for Fisher forecast are de-
scribed then and at the end we conclude. Throughout
this work, we assume standard ⇤CDM model and the
value of corresponding parameters are {H

0

= 72.0,⌦m =
0.300,⌦bh

2 = 0.022,�
8

= 0.800, ns = 0.940}.

First successful observations at the early of current
century [? ? ? ? ? ? ? ? ], motivated the com-
munity to design the current [? ? ? ? ? ? ] and future
[? ? ? ? ] surveys.

N ! 1 (1)

V ! 1 (2)

R ⇠ e���F (3)

⌧ ⇠ eN
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(4)
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t!1

1

t

Z t

0

dt0A{⌘(t0)} (5)

hAi =
Z

d⌘P (⌘)A{⌘} (6)

(7)

METHOD

In this section, we introduce our notation for ex-
amining the SSC of IA and more generally full cos-
mic shear signals. The angular power spectrum of
h�I+G(i)�I+G(j)i, in tomographic surveys where redshift
bins represented by i and j indices have four following
parts:
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` (i, j), CGI

` (i, j)}
(8)

where GG, II and either IG or GI correspond to GL, IA
auto- and their cross-correlations, respectively. There-
fore, the full cosmic shear angular power spectrum for
(i, j) bin pair, is given by:
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Each angular power spectrum in Eq. (??) in the flat sky
limber approximation takes the following form:
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here each indices A and B could be replaced by both G
and I. The kernel functions in Eq.(??) read as:
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We choose simply the linear alignment model with AI =
1 and C = 10⇥H

0

[Mpc�1] as a constant value which is
determined by galaxy evolution for amplitude of intrinsic
alignment [? ? ]. The ni(�) is normalized galaxy dis-
tribution depending on survey characteristic and e.g. for
Euclid like surveys, we have [? ? ]:

n(z) =
q
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اهنگ شکل گیری یک حالت
طول عمر یک حالت

۱) حد ترمودینامیک 
۲) شکست نظریه ارگودیک

(Emergent Behavior) ۳) ظهور رفتارهای جدید
۴) گذار فاز

همکاری های گروهی و تناظر آن با حد ترمودینامیک
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۱) در سیستم های مختلف با توجه به مقیاس کارکردی یک ویژگی، نیاز نیست لزوماً 
برای شناخت ان رفتار از تماماً جزییات آن با خبر بود. 

۲) صرفاً شناسایی عوامل مؤثر کفایت می کند.  
۳) به این رویکرد، مدلسازی مؤثر می گویند. 

۴) همکاری های گروهی فرصتی برای دیدن از زوایای جدید و توجه به توصیف های 
مؤثر است.

همکاری های گروهی و تناظر آن با توصیف مؤثر
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۱) علم داده
۲) مدلسازی های شیوع بیماری ها

۳) شبکه های پیچیده 
۴) توجه به تقارنها 

همکاری های گروهی و تناظر آن با توصیف مؤثر:
چند مثال

Date: 1398/10/22

In the name of God
Department of Physics, Shahid Beheshti University

CRITICAL PHENOMENA

Final exam

(Time allowed: 2:30 hours)

NOTE: All question must be answered. Write the answer of each question in separate sheet.

1. Dangerous irrelevant coupling constant in the presence of finite size e↵ect: How can we deal
with irrelevant coupling constant with strange property which is so-called dangerous when we have fi-
nite size? To this end compute ↵ and � scaling exponents in the presence of finite size e↵ect for
H =

R
ddr

⇥
1
2 (rS)2 + 1

2 tS
2 + uS4 � hS

⇤
. For a good approximation, ignore any changes in the functional

form of Magnetism in a system with finite size. Determine the magnetization as a function of size of system.
(20 points)

2. Compare the RG procedure in coordinate and Fourier spaces for: (10 points)

H =

Z
ddr


1

2
(rS(r))2 +

1

2
tS(r)2 � h(r)S(r)

�

3. To take into account the perturbative part of a Hamiltonian for calculating the average of a typical observable,
we can use generalized form of characteristic function. Now suppose that we have dimensionless hamiltonian
according to H = H� + U .

(a) Determine the perturbation form of partition function around Gaussian theory. (5 points)

(b) Determine the expansion term for hOi around Gaussian theory. (5 points)

(c) According to the generalized partition function (characteristic function), explain mathematically, how
we can calculate the h�

i

�
j

i
connected

(where � is order parameter). (5 points)

(d) For U = (�.�)2 and O = �
i

�
j

, plot all Feynman diagrams up to O(U2) with correct coe�cients. Explain
which diagram should be canceled and why? (15 points)

4. Operator Product Expansion (OPE) method: Suppose

Z =

Z
D�e�L, L =

Z
ddrL[�]H =

Z
ddr


1

2
(rS)2 +

1

2
tS2 + uS4 + w(rS.rS)3 � hS

�

L =

Z
ddrL[�]

(a) Up to zero order according to dimensional analysis, determine the �-function for couplings. (10 points)

(b) Using OPE determine the first order correction to the �-function. (10 points)

Good luck, Movahed

Effective theoryنظریه الندائو-گینزبورگ



مطالعه موردی: توسعه فناوری

سوال: 
۱) برای توسعه فناوری X چه عرصه های علم و فناوری نقش ایفا می کنند؟

۲) ترتیب و سهم هر یک از این عرصه ها در توسعه مذکور چگونه است؟

Feature importance Report
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۱) توسعه علمی کشور: الزامات و برنامه های راهبردی
۲) توجه به جایگاه هر یک از عرصه های علمی برای رسیدن به توسعه علمی

۳) جایگاه همگرایی علم و فناوری و الزامات ان
۴) توانمندسازی اجتماعات نخبگانی

۵) همکاری های گروهی و تناظر ان با سیستم های پیچیده و حد ترمودینامیک
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۱) توسعه علمی کشور: الزامات و برنامه های راهبردی
۲) توجه به جایگاه هر یک از عرصه های علمی برای رسیدن به توسعه علمی

۳) جایگاه همگرایی علم و فناوری و الزامات ان
۴) توانمندسازی اجتماعات نخبگانی

۵) همکاری های گروهی و تناظر ان با سیستم های پیچیده و حد ترمودینامیک

برنامه حمایت از اجتماعات مستعدین برتر یک برنامه استراتژیک است 
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