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ــال پانزدهم مجلةجهان کتاب مقاله ای از آقای  ج س ٤ و٤ ــمارة ٣ ٣در ش
ــبه عرفان» را مطالعه  محمد رضا توکلی صابری با عنوان «باز هم ش
اکردم که نقدی بود بر چاپ نهم کتابانسان از منظری ديگر ، نوشتة 
ــر بيژن،١٣٨٨). من کتاب اخير را  ٨مهندس محمد علی طاهری (نش
ــان  ــده ام ولی نقد آقای صابری را خوانده ام و کامال" با نظر ايش نخوان
دربارة ترويج خرافات به ظاهر علمی موافقم . من انواع مختلف ترويج 
شبه عرفان توأم با خرافات را در ايران لمس کرده، به چشم ديده ام. در 
تماس هايم در تهران با افراد مختلفـ  به ويژه پنج شنبه ها  در کوه های 
اطراف درکهـ   به اين حقيقت تلخ پی برده ام که برخی از افراد - نظير 
انويسندة کتاب انسان از منظری ديگر - ديدگاه های نادرستی از علم 
ــده ،  را در خود پرورش داده و با تکيه به داده های علمی دگرگون ش
مکتبی برای خود ساخته اند و افرادی را به خود جلب می کنند که از 
وضعيت کنونی کشور دلزده اند و سرگردان در جست وجوی محرابی 
ــمًا تبليغ می شود هستند. اين  ديگر و باورهايی متفاوت با آن چه رس
افراد با کاربرد داده های علمی و تفسير غلطی که از آن ها می کنند به 
ــيمی و زوايای ناشناختة آن ها  ويژه  با تکيه بر اصول علم فيزيک و ش
ــوی  ــوم را به س ــرخورده از باورهای مرس برای مردم عادی ، افراد س

عرفانی ساختگی توأم با تخيل درمانی سوق می دهند.
ــته ام و در  من که تا کنون پنج عنوان کتاب علمی برای عموم نوش
آن ها کوشيده ام مطالب علمی واقعی را همراه با ديدی وسيع از جهان، 
به زبانی ساده برای مردم بازگو کنم، همواره با اين گونه افراد، که در 
ميانشان فريبکاران هم کم نيستند برخورد لفظی داشته ام. اين افراد 
زيرک، مانند جادوگران قرون وسطی سعی در فريب ديگران دارند. 
آن ها مباحث علمی - مانند آن چه من در کتاب هايم نوشته ام- را به 
ــبه  دلخواه خود تغيير می دهند و با ملغمه ای از مطالب گوناگون ش
ــازند و با  ــود به ظاهر «مکتب»ی می س ــی و غيرعلمی برای خ علم
قدرت بيانی که دارند، آن را به خورد ديگران می دهند. در سال های 
اخير شاهد بوده ام که روز به روز رونق بازار اين فرقه ها بيشتر  و شمار 
افرادی که تحت تأثير گفتارهای خالف واقع اين افراد قرارگرفته اند 

زياد تر شده  است.
ــی پيش از معرفی چند کتاب  ــد معرفی اين افراد را ندارم، ول  قص
مرتبط با اين بحث، به عنوان مقدمه، پارادکس هايی را  که در بينش 

انساهای قرن بيستم و بيست ويکم به وجود آمده بررسی می کنم. 
ــنگری» مشهور شد. اين زمان،  آغاز  قرن هجدهم به «عصر روش
تمدن جديد و صنعتی شدن جهان بود و با ظهور روشنفکرانی چون 
مونتسکيو، ديدرو، ولتر و روسو، منطق جايگزين باورهای اعتقادی 
شده، به تدريج اعتماد به گفتار پژوهشگران و کاربرد تجربه در مسائل 
طبيعی و اجتماعی در اجتماعات غربی فزونی گرفت. در اين دوران 
ــم در پی  اعتقاد مطلق به علم برای حل مسائل  ايدئولوژی مارکسيس
ــرمايه داری ای که روز به روز  ــترش يافت. در نظام س اجتماعی گس

ــر  ــد، اختالف طبقاتی باال گرفت و قش ــکوفاتر از روز پيش می ش ش
ــوی  ــار قرارداد و آن ها را به س ضعيف اجتماعات غربی  را تحت فش
ــوق داد تا حّدی که حتی برخی منکر  پذيرش اين طرز فکر جديد س

قدرت الهی شدند. 
ــه علم همواره راهنمای  ــتم، اعتماد مطلق ب تا نيمة اول قرن بيس
ــنفکران بود و در اجتماعات غربی گرايش های  ــمندان و روش دانش
فراطبيعی روز به روز کمتر می شد. در نيمة اول قرن بيستم ( ١٩٢٠

١٩٣٠ ) فيزيک نظری با دو اشکال مهم مواجه گرديد: اشکال اول  ـ
مربوط به دو نظريه در مورد طبيعت نور بود و دومی در مورد پيمانه ای 
ــت آن را به عنوان مسئله ای فراموش شده،  بودن انرژی که می بايس
در مکانيک نيوتنی گنجاند. از اين  جا نسبيت خاص و سپس نسبيت 
ــتين و در پی آن مکانيک کوانتايی که قادر به بيان مسئلة  عام اينش
ذره و موج بود، به وجود آمد. ابتدا دوگانگی موج و ذره به وسيلة لويی 
ــپس اصل عدم قطعيت، يعنی عدم امکان تعيين مقدار  دو بروی و س
حرکت و سرعت يک ذره به ويژه الکترون به دور هستة اتم، به وسيلة 

هايزنبرگ تعريف شد. 
ــئلة اصل  اولين پارادکس مهمی که در علم پديد آمد، همين مس
ــی شگرف در  ــو گشايش ــت که از يک س عدم قطعيت هايزنبرگ اس
ــرفت کنونی علم  علم فيزيک نظری به و جود آورد به نحوی که پيش
ــرمايه داری مديون آن است؛ از  و صنعت و گسترش جهانی نظام س
ــتی شارالتان شد که همواره آن  سوی ديگر اين اصل دستماية مش
را در گفت وگوهای خود با افراد عادی به ميان می کشند و دستماية 

نظريات خرافی خود می کنند.
ــترش سريع نظام  ــرفت علم و گس پارادکس ديگر با توجه به پيش
سرمايه داری در سراسر جهان، وفور مصرف و تبليغ بسيار برای مصرف 
بيشتر است که زندگی زمينی را به طور جدی به خطر انداخته است. 
ــمه گرفته است. افزايش جمعيت نتيجة  اين نيز از خود علم سرچش
ــلم درمان بهتر افراد بشر و افزايش طول عمر آن ها با استفاده از  مس
ــناخت بهتر ويروس ها و درمان انواع  ــرفته در ش پژوهش های پيش
سرطان ها و جلوگيری از مرگ و مير در اثر عارضه های قلبی و ... است.

ــت و افزايش دمای زمين  ــوی ديگر آلودگی محيط زيس  اما از س
ــئت گرفته است. سرمايه داران  ــرفت در علم و صنعت نش نيز از پيش
چندمليتی از پيشرفت علم و صنعت بهره گرفته، ذخاير زمينی را به 
ــاراج می برند. همين وضعيت باعث کاهش اعتماد به علم نزد افراد  ت
ــط جوامع انسانی شده، وسيله ای برای رد علم به دست  طبقة متوس
ــمند و يا پژوهشگر  ــياد داده است. می دانيم که يک دانش مشتی ش
همواره با کنجکاوی جسورانه و با همت فراوان در پی شناخت اسرار 
نهفتة جهان است و قاعدتًا دلبستگی چندانی به ماّديات ندارد. ولی 
متاسفانه در قرن اخير  حتی دانشمندان و پژوهشگران نيز برای تأمين 
زندگی شان مجبورند علم و دانش خود را در اختيار نظام سرمايه داری 

« جادوگر شويد تا دانشمند شويد »
علی افضل صمدی
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ــامانی هايی چنين حاّد در محيط زيست به  قرار دهند. از اين رو نابس
ــرايط برخی از فرقه های مذهبی و  ــت . در همين ش وجود آمده اس
عقيدتی از اين نقطة ضعف سوء استفاده کرده، باورهای نادرستی را 
ميان مردم ترويج می دهند و علم و پيشرفت علم را محکوم می کنند. 
آن ها با ايجاد يأس، اعتقاد به پوچی و بيهودگی دنيا را رواج می دهند، 
ــوء  استفاده از دارايی های افراد، گاه آن ها را به سوی  و پس از انواع س
ــی دسته جمعی سوق می دهند. در حالی که رئيس فرقه، با  خودکش
اموال و هستی آن ها در گوشه ای ديگر از جهان به کارهای ناشايست 

و تبهکارانة خود ادامه می دهد.
ــاس برنامه اش بر تقليب و  ــت ها که اس ــای سيانتو لوژيس کليس
٢ديگرگون سازی داده های علمی است، از سال١٩٥٢ در امريکا رسمًا 
شروع به فعاليت کرده، در برخی از اياالت به رسميت شناخته شده، به 
عنوان يک دين پذيرفته شده است. اين کليسا که بيش از ميليون ها 
ٔٔ با تأييد دولت فدرال و ادارة ماليات  ١٩٩٣ ٣نفر طرفدار دارد، در سال
امريکا، رسمًا به عنوان يک دين فعاليت می کند. پيروان آن تا حدی 
قدرت سياسی را در امريکا به دست گرفته اند و در سياست و انتخابات 
ــه اين  ــای جمهوری امريکا هم دخالت می کنند. ولی در فرانس رؤس
مکتب به عنوان يک دين به رسميت شناخته نشده، تا کنون بارها در 
دادگاه های فرانسه محکوم و مجبور به پرداخت غرامت هاي زيادی 
ــای سيانتو لوژيست به عنوان يک فرقه  شده است. در فرانسه  کليس

(سکت) شناخته می شود.
ــود آمده، مربوط به  ــوم که در چند دهة اخير به وج پارادکس س
ــعة فيزيک نظام های غيرمتعادل ( بی نظم) است،  ــاف و توس اکتش
ــنتی افکنده است. ايليا پريگوژن،  ــايه ای بر مفاهيم فيزيک س که س
ــال١٩٧٧ کتابی در اين  ــزة نوبل فيزيک  س ــک دان برندة جاي ٧فيزي
٥ (انتشارات اوديل ژاکپ، ١٩٩٥)  نوشت  (قطعيت قطپايان  پمورد با عنوان  
ــه نمی توان آيندة  ــی کرد. او نتيجه گرفت ک ــن نظام ها را  معرف و اي
نظام  های فيزيک و شيميايی را پيش بينی کرد. پيداست که اين نظريه 
ــائل فراطبيعی  ــت و ربطی به مس مربوط به علم و کارهای علمی اس

ــتماية اعتقادات ندارد. اما باز برخی از اين فرقه ها اين نظريه ها را دس
ــر بی خبر از واقعيت علمی را منحرف کنندة خود قرار داده، افراد بش

فريب می دهند.
ــی برده و با ــن پارادکس ها پ ــا وجدان علمی به اي ــمندان ب دانش
ــعی در راهنمايی اجتماعات بشری دارند . آن ها نوشته های خود س
هزاران مقاله و صدها کتاب برای آگاه ساختن اذهان عمومی، چه در
ــومی ــت ش مورد فرقه های عقيدتی فريبکارانه و چه در بارة سرنوش
ــّيارة زمين است می نويسند. در اين جا می خواهم از که در انتظار س
کتاب های سه دانشمند فرانسوی ياد کنم که برای روشن شدن ذهن

مردم نسبت به فرقه های عقيدتی دروغين نوشته شده اند.
پروفسور جرج شرپاک (Georges Charpak) استاد کرسی ژوليو
ــوری در فيزيک اتمی و ذرات بنيادی و عضو آکادمی علوم پاريس ک
ــال ١٩٩٢، اکتشافات فراوانی در علم فيزيک ٢و برندة جايزة نوبل س
دارد و نيز کتاب های متعددی در رد مسائل فراطبيعت نوشته است١.
ــگاه ــمند ديگر، هانری بروش (Henri Broch)  رئيس آزمايش دانش
ــت . ــو آکادمی علوم در نيويورک اس ــک (Zététique)  و عض ِزتتي
ــگاه ِزتتيک پديده های فراطبيعی يا ماوراءالطبيعه را مورد آزمايش
بررسی قرار می دهد و داليل علمی و واقعی آن ها را برای عموم مردم
ــکار می سازد و به همگان می فهماند که اين  پديده ها فرا طبيعی آش
Roland ) نبوده، بلکه منشأ علمی دارند. سومين فرد، روالند اومنسd
ــگاه پاريس٩ ( اورسی) متخصص در فيزيک Omnès) استاد دانش

نظری و رياضيات بنيادی و رئيس سابق اين دانشگاه است.
ــورد آن صحبت خواهم کرد ــتر  در م عنوان اولين کتاب که بيش
Devenez)  ــت: جادوگر شويد تا دانشمند شويد بسيار پر معنی اس
Sorciers Devenez Savants) نوشتة جرج شرپاک و هانری بروش

(پاريس،٢٠٠٣).
ش دانشمند شويد  کتاب ديگر نوشتة جرج شرپاک و روالند اومنس،
ــويد (Soyez savants devenez prophètes) (پاريس، (تا پيغمبر ش

٢٠٠٤ ) است.
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جادوگر و  ج، ــورو ،گ ــوان  ــروش با عن ــتة هانری ب ــوم نوش گکتاب س
(دانشمند(Gourous, sorciers et savants)(پاريس،٢٠٠٧) 

است.
ناشر هر سه کتاب، انتشارات اوديل ژاکوپ است.

ــعی بر آن دارند تا کارهايی  ــمند در اين کتاب ها س اين سه دانش
ــد و از قوانين فراطبيعی  ــر بينندگان خارق العاده می آي را که به نظ
سرچشمه می گيرد تشريح و حيله گری های اجرا کنندگان آن ها را 
ــد که اين افراد چه گونه  ــر مال کنند و با روش های علمی ثابت کنن ب
ــا اجرای آن بينندگانی را  ــائلی پی برده اند و ب از طريق تجربه به مس
ــخيص علمی کمتری دارند فريب می دهند. به عنوان مثال:  که تش
چگونه يک نفر می تواند بر روی ذغال بر افروخته راه برود و يا از راه دور 
المپ روشنی را خاموش کند؟ و يا چگونه با باد انداختن در ريه های 
ــته کند؟ و نيز چه گونه برخی از افراد  خويش در اطاقی را باز و يا بس
ــان محلی را که در زير آن آب  می توانند به کمک چوب جادوگری ش
ــخيص دهند و  چاه آبی را در آن محل حفر کنند؟ و يا  وجود دارد تش
چه گونه برخی از افراد می توانند بدون کوچک ترين ناراحتی ميله ای 
ــان و يا اندام های بدن خود فرو  برند و از آن عبور دهند. آن ها  را در زب
همچنين کارهای فريبکارانة مرتاض ها را که بر روی تخت پر از ميخ  
ــد و ... را برمالء می کنند و دليل های علمی چگونگی انجام  می خوابن

اين کارها را می آورند.
ــدن  ــان می دهند امکان اجرا ش آن ها به مدد مکانيک آماری نش
ــوارد متفاوت و در روز  ــای ما که منتج از افکار قبلی ما در م خواب ه
ــت، به چه مقدار از احتمال برنده شدن در يک بخت آزمايی ملی  اس
ــت. آن ها تشريح می کنند که صدهزار ميليارد نورون مغز  بيشتر اس
ــورون ديگر اتصال دارند، چه گونه تماس های  ما که هريک به هزار ن
ــيميايی- چه در روز و چه در شب و حال خواب- با يکديگر  الکتروش
دارند و اين اتصال ها ميلياردها بار بيشتر از اتصال های پيشرفته ترين 
رايانة ساخت بشر است. خواب ها و رويا های ما يک حقيقت فيزيکی و 

شيميايی است و ربطی به فراطبيعت و غيب و از اين قبيل ندارد.
اين دانشمندان در اين کتاب ها از خواننده می پرسند: آيا واقعًا بايد از 
پديده های فراطبيعی ، از طالع بينان ، جادوگران و يا گوروها (رهبران 
ــريح کارهای اين قبيل شعبده بازان  ــيد؟ سپس به تش فرقه ها) ترس
ــر می دارند و نيز با توجه  ــعبده بازی های آن ها ب پرداخته، پرده از ش
به خصوصيات فيزيکی اندام های حسی، بينايی ، شنوايی، و حافظة 
ــبت  به  ما و تأثيرهای وارد بر اعصاب، ميزان تأثيرپذيری افراد را نس

کارهای اين شعبده بازان آشکار می سازند. 

ب شويد با جمله ای از اينشتين آغاز می شود: جکتابجادوگر شويد تا دانشمند
«دو چيز در دنيا بی انتهاست: کائنات و جهالت انسان ها.

ولی نسبت به آن چه در مورد جهان می گويم، مطمئن نيستم!»
در اين کتاب قبل از تشريح کارهای جادوگران و عوام فريبان نظير 
فرقه های سيانتولوژيست که چنان که گفتيم، دستة اخير به ويژه در 
امريکا حتی در کار سياست هم دخالت دارند، مقدمه ای آمده که به 
ــر الزم است که با مندرجات آن آشنا  واقع برای هر فردی از افراد بش
ــی از اين مقدمه را همراه با معرفی کتاب تقديم  ــود . در زير بخش ش

خوانندگان می کنم.

جادوگر و دانشمند
شگفتزده، وحشت زده و مسحور از مجهوالت دنيايی که ما را احاطه 
ــادات، مذاهب،  ــود می گذاريم. با ايجاد اعتق ــرده، پا به عرصة وج ک
ــناخت حيات و چگونگی تشکيل آن  ــعی در ش فرهنگ ها و علوم س
ــن و زيرک ترين  ــری معموًال کنجکاوتري ــم. در قبايل اولية بش داري

م

ــت (در اين کتاب  ــرد قبيله، نقش جادوگر را به عهده می گرفته اس ف
ــول تاريخ تمدن  ــت). آن ها در ط ــد نظر نيس ــر جادوگران م تحقي
ــری با کيمياگران، اخترشناسان ( طالع بينان) و تمام افرادی که  بش
ــد پيوند خورده و  ــرار نهفتة عالم بوده ان ــناخت رمزها و اس در پی ش
ــفه و در نهايت علم امروزی  ــگامان اخترشناسی، فلس در واقع پيش
ــفه همان کاری را می کردند که  ــر بوده اند. رهبران اديان و فالس بش
دانشمندان و نظريه پردازان علوم رياضی، فيزيک ، شيمی و ... کنونی 
می کنند. امروز دانشمندان علم مدرن در شناخت اسرار ماّده به مدد 
ــيار قوی که می توانند اتم های جدا از هم را  ــکوپ های بس ميکروس
تشخيص دهند و يا با استفاده از شتاب دهنده های غول پيکر، لحظة 
ــيار کوچکی از انفجار نخستين يا مهبانگ را در اعماق زمين و در  بس
٧مداری در حدود٢٧ کيلومتر به وجود می آورند. اگر چه مسيحيت در 
آغاز کار از خود کنجکاوی برای شناخت عالم نشان داد ولی به خاطر 
به وجود آوردن ُدگم و يا اصول اعتقادی تغييرناپذير، به مدت پانزده 
قرن مانع از پيشرفت و شناخت بيشتر بشر از دنيا  شد. اصول عقيدتی 
ــن بود. امثال  ــة جهان مرکزی بودن زمي ــيحيت متکی بر نظري مس
ــک، گاليله و دکارت را محکوم و مجبور به انزوا کرده، افرادی  کوپرني
چون جوردانو برونو را بر روی هيزم های برافروخته زنده سوز کردند.

ــتباه خود پی برده، قلم بطالن بر  ــای کاتوليک به اش اکنون کليس
ــکارا پذيرفته  محکومّيت گاليله زده و اهمّيت مقام علم را در دنيا آش
ٔٔاست. ولی متأسفانه فرقه های جديدی در دنيا به صحنه آمده اند و به 
نحو فريبکارانه ای در حال تغيير دادن بينش برخی از انسان ها نسبت 
ــتند. بايد به شدت در مقابل آن ها ايستاد و مانع از ترويج  به دنيا هس
جهالت نزد افراد بشر شد. رئيس و يا به اصطالح عام، «گورو»ی اين 
فرقه ها با استفاده از اکتشافات علمی و وارونه جلوه دادن آن ها مردم 
را فريب می دهد. در اغلب اين فرقه ها، هدف اصلی مال اندوزی رئيس 

و کارمندان وابسته به فرقه است.
ــگفت انگيزی  ــم اعتقاد به علم به طور ش ــع در قرن نوزده در واق
جهان و جهانيان را تحت تأثير خود قرار داد و نزد همگان اين اعتقاد 
ــاده لوحانه ظهور کرد که علم جوابگوی همة اسرار کائنات خواهد  س
ــنفکران و فيلسوفان نيز پديد  بود. همين طرز فکر نزد برخی از روش
آمد. بنيان گذار انقالب مارکسيستی هم فريب چنين تصوری را خورد. 
مکتب او در دورة کوتاهی از تاريخ تمدن بشری، حتی افرادی با بينشی 
بسيار پيشرفته تر از عامة مردم را به نوعی تاريک انديشی جديد وادار 
ــاخت و نتيجة انکارناپذير آن  پديد آمدن مرام کمونيستی و ادارة  س
ــورهای کمونيستی  ــاس ُدگم عقيدتی در کش امور اجتماعات بر اس
ــوروی، اغلب رهبران و يا آنان که  شد. با فروپاشی اتحاد جماهير ش
با اعتقادی راسخ و انسان دوستانه و ايده آليستی، زمينه ساز دخالت 
ــت - کامال شبيه به دخالت اديان در علم - شده بودند،  علم در سياس

پشيمان شدند.
سفانه دخالت در کارهای علمی به اين جا خاتمه نمی يابد.  ٔٔولی متأ
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ــای سيانتولوژيست ها  ــيار پرقدرتی نظير کليس اخيراً فرقه های بس
پديدآمده که با دگرگونه جلوه دادن داده های علمی، اعتقاداتی را در 
بين افراد بشر ترويج می دهند که شايد بدتر از تاريک انديشی قرون 
ــتدالل هايی که از علم می کنند چنان ساده لوحانه  وسطی باشد. اس
ــخن می گويد! اشاره ای  ــت که گويی کودکی خردسال با شما س اس
مختصر به يکی از صدها نکتة عقيدتی شبه علمی اين آيين نوظهور 

را برای آشنايی خواننده در اين جا می آوريم.

ثير پرتو ها بر روی بدن انسان تأ »ٔٔ
پرتا چه حدی تأثير پرتو ها بر روی بدن انسان زيان بار است؟

يکنمی داند. ولی به طور حتم می توان چنين گفت: يک ديوار به  ــی  نمکس
عبضخامت پنج متر نمی تواند مانع از عبور پرتوهای گاما شود. پرسش 
پدپزشکی ای که از اين پديده بر می آيد اين است: چه گونه پرتوهای گاما 
نممی توانند به راحتی از يک ديوار عبور کنند ولی نمی توانند از بدن يک 
ــخص خارج شوند؟ آن هم در حالی که بسيار آشکار است که بدن  درش
بهانسان چگالی به مراتب کمتری از سنگ دارد! حال چون نمی توانيم 
بايجوابی در قلمرو ماّده به دست آوريم، به ناچار بايد جواب را درقلمرو 

روح جست و جو کنيم!»

اين گفتار مانند آن است که در عصر حاضر به مردم دنيا  بگوييد زمين 
ــت و همه چيز برای زمين و ساکنان آن به وجود  آمده  مرکز عالم اس
است.اين گفتار همچنين نظرية ارسطو در  مورد سقوط اشيا را به ياد 
می آورد که می گفت اوزان سنگين تر سريع تر سقوط خواهند کرد. اين 
دو طرز فکر  به مدت پانزده قرن جزو ُدگم های کليسای کاتوليک بود. 
گاليله با ساختن دوربين گفت که ماه و زمين طبيعتی يکسان دارند. 
او قمرهای مشتری را ديد و گفت زمين مرکز دنيا نيست. همچنين با 
آزمايش مشهور خود بر روی برج پيزا، اشتباه دوم، يعنی سقوط آزاد 
ــياء را ثابت کرد و اين ُدگم ها را ازبين برد. ولی کليسا او را محکوم  اش

و مجبور به استغفار نمود و به انزوا کشاند.
ــار فوق توجه  ــر کمی با تأمل به گفت ــی يک فرد عادی هم اگ حت
کند، جواب را به راحتی بعد از يک راديوگرافی ساده از بدن انسان به 
دست می آورد. کليشه های عکاسی در پزشکی معّرف عبور پرتوهای 
ــخص برخورد  ــخص اند. پرتو ها به بدن ش ــس و يا گاما از بدن ش ايک
ــی که از استخوان ها عبور می کنند متوقف می شوند  می کنند، بخش
ــور کرده اند  ــتی بدن عب ــمت های گوش و تمامی آن هايی که از قس
جذب نمی شوند. در نتيجه مثال پزشک می تواند ايجاد شکستگی در 
استخوان بيمار را تشخيص دهد. در فيلم عکاسی، استخوان ها روشن تر 
ــه  خود جذب کرده اند. ــی از پرتوها را ب از بقية نواحی اند، زيرا بخش

ــده و  در آغاز پيدايش زمين، مولکول ها و اتم ها در هم آميخته ش
ــه بود به وجود آمد. مادر  ــيدهای آمين اولين آجرهای زندگی که اس
همة موجودات زمينی، يعنی طبيعت، تالش و انتخابی در جدا سازی 
ــة الزم در بدن موجودات نکرده، زندگی زمينی را  عناصر و مواد اولي
ــت. بدن ما و اغلب  ــّياره به وجود آورده اس از همة مواد موجود در س
ــيژن، کربن و  موجودات از ترکيب چهار عنصر اصلی هيدروژن، اکس
ازت  و مقدار مختصری عناصر ديگر موجود در طبيعت (نظير آهن، 
فسفر، کلسيم، سديم،پتاسيم و ...) و با نظمی مشخص در ميلياردها 

ميليارد سلول ساخته شده است. در بين اين عناصر، برخی از عناصر
٠راديواکتيو طبيعی مانند پتاسيم٤٠ که ايزوتوپی از پتاسيم معمولی
است ولی راديو اکتيو است، وجود دارد. در بدن يک فرد عادی به وزن
١٤٠ گرم پتاسيم وجود دارد که مقدار پتاسيم ٧٠ کيلوگرم، مقدار
ــتر نيست. با ٨راديو اکتيو طبيعی موجود در آن ٠/٠٠١٦٨ گرم بيش
٠وجود اين، همين مقدار پتاسيم در هر ثانيه ٦٠٠٠ پرتو گاما و الکترون
از خود منتشر می سازد. عالوه بر پتاسيم راديواکتيو، کربن راديواکتيو
٣ و هيدروژن راديواکتيو H٣  و  حتی عنصر راديوم راديواکتيو نيز C١٤

ــار پرتو از ٤٠٠٠ تشعشع ــهمية آن ها نيز در انتش ٠وجود دارند  که س
ــتری که در کنار همسر خود ــتر است. بنابراين در بس در ثانيه بيش
خوابيده ايد از شب تا صبح در هر ثانيه بيش از١٠٠٠٠ تشعشع گاما
و الکترون به سوی يکديگر پرتاب می کنيد. اگر قرار باشد اين پرتو ها
از روحی  به روحی ديگر پرتاب شوند، می بايست روح شما و همسرتان
تا ابد در هم درگير شوند! خوشبختانه اين راديو ايزوتوپ های طبيعی
در تمامی بدن پراکنده شده اند و آسيبی به اشخاص وارد نمی آورند.
ــة آن ها در يک نقطه از بدن متمرکز بودند، مثًال در ريه، ولی اگر هم
مرگ شخص در کمتر از يک ساعت حتمی بود و يا جنين انسان هم

مرده به دنيا می آمد.
ــخص ديگر در کليسای ــخصی به ش ــار پرتو از ش ــئلة انتش مس
ــا بر مداوا و ــادی دارد و همواره تکية آن ه ــيانتو لوژی اهميت زي س
ــعات پايه گذاری ــتی منفی يا مثبت اشخاص با اين تشعش همزيس

شده است.٢
ــرار نهفتة عالم را برای ما آشکار کرده است. به علم بسياری از اس
مدد تلسکوپ ها و يا ماهواره هايی که باالی جّو زمين قرار دارند، درون
دورترين کهکشان ها در فاصلة ميليارد ها سال نوری از ما را می توانيم
ــده ايم. ستارگان موجود در ــاختار درونی آن ها آشنا ش ببينم و با س
اين کهکشان ها به همان ترتيبی که خورشيد ما به وجود آمده است
تشکيل يافته اند و تاکنون چندصد ستاره  از اين دست را شناخته ايم
که مانند منظومة ما، در اطراف آن ها سّياراتی نظير سّيارات منظومة
ــته ايم با ساکنان احتمالی ــيدی در گردش اند. هنوز نتوانس خورش
اين سّيارات ارتباط بر قرار کنيم. اما می توانيم تصور کنيم که همان
پديده ای که زندگی زمينی را به وجود آورده، به احتمال بسيار زياد
ــت، زيرا زندگی زمينی فقط از بيست تا در آن ها نيز اتفاق افتاده اس
بيست و دو اسيد آمينه تشکيل شده است و حال آن که در فضای بين
کهکشان ها  و يا سنگ های آسمانی که به زمين سقوط کرده اند، بيش
از پنجاه اسيد آمينه تشخيص داده شده است و می دانيم که اسيد های

آمينه آجرهای اولية زندگی را بر روی زمين تشکيل می دهند.
پس می دانيم که دنيای ما با بيش از صدها ميليارد کهکشان که در
هر کهکشان بيش از صدها ميليارد ستاره وجود دارد و اغلب ستارگان
ــبيه منظومة خورشيدی، سّياراتی نيز  به همراه دارند تشکيل نيز ش
ــّيارات آن ها قوانين طبيعت ــت. در همة اين ستارگان و س شده اس
ــا را ــت. بنا براين بايد آن باور زمين مرکزی قديم کليس ــان اس يکس
کنار نهاد و همان طور که خود کليسا هم در سال های اخير پذيرفته،
دانست که مرکز جهان ديگر زمين نيست... . بايد بدانيم که سخنان
و تعليمات گردانندگان فرقه های شبه عرفانی که شناخت بيشتری
از افراد عادی دارند و در هنر فريبکارانة خود «دانشمند» هستند، و يا
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برنامه هايی که در حضور جمع اجرا می کنند، خالی از حقيقت است 
و فقط برای فريب مردمانی است که چندان شناخت علمی ندارند و 

به عظمت جهان پی نبرده اند.
ــت که می تواند جوابگوی رازهای نهفتة عالم باشد و  تنها علم اس
آن هم به مدد قوانين علمی مشخص و در چارچوب تجربه و پژوهش.

١. در همين لحظاتی که اين مطالب را می نويسم رسانه های عمومی خبر درگذشت 
اين دانشمند با ارزش را منتشر کردند. رئيس جمهور فرانسه به خانوادة او تسليت 

گفته و احتماال در پانتئون( مقبرة مشاهير فرانسه) دفن خواهد شد.
ا. در نقد آقای توکلی صابری بر کتابانسان از منظري ديگر  می خوانيم که آقای  ٢
ــعات  ــعات را مورد نظر قرار می دهد و صحبت از تشعش طاهری نيز همين تشعش
منفی و مثبت می کند و می گويد زبان اصلی عرفان ايشان متکی بر زبان تشعشعات 
ــت (ص ٩٦). او می گويد در صورتی که به کسی با محبت نگاه کنيم، آن فرد در  ٦اس
ــع مثبت قرار گرفته، در حالی که اگر با خشم و غضب برخورد شود  معرض تشعش
آن شخص مورد اصابت تشعشع منفی قرار می گيرد و اين تشعشعات در طول عمر 
ــبه  ــت. (به نقل از: محمد رضا توکلی صابری، «بازهم ش فرد نيز اثر خواهد گذاش

( ٤ ٤ و جهان کتاب، س١٥، ش٣ جعرفان»،
می دانيم که اغلب راديو ايزوتوپ های طبيعی با انتشار پرتوهای بتای منفی  تجزيه 
می شوند. در بدن ما پرتوهای گامای خنثی و  الکترون با بار منفی از تخريب عناصر 

راديو اکتيو طبيعی ايجاد می شوند.
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