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 پیشگفتار تایپیست

الزم بود تا مرا قانع به  کتاب گیاه، کودک دانشمندخواندن فقط چند صفحه از 

های به  البته قبالً دو کتاب دیگر را نیز با نام. آور کرد تایپ این کتاب حیرت

را در ( انگیز های نزدیک به مرگ شگفت ناگفتۀ تغذیه و تجربهحقایق )ترتیب 

این کتاب با نام . قرار داده بودممندان  برای عالقهسایت کتابناک و پارس بوک 

تحقیق و کریستوفر برد و پیتر تامپ کینز،  توسط (زندگی مرموز گیاهان)اصلی 

ارسی ترجمه ص خود به فآن را با مهارت خاحسین گلپرور، نوشته شده و آقای 

توان گفت که این یک نوشتۀ معمولی نیست و ریشه در  به جرئت می. اند کرده

حقیقت راستین هوشمندی خلقت دارد و بسیاری از حقایق پنهان در مورد 

از آنجایی که این کتاب . کند رسند را برمال می گیاهان، که به نظر ساکت و آرام می

م موجود در بازار به بهای بسیار گزافی های ک و تعداد نسخه در بازار نایاب شده

دوست داران طبیعت و  و آن را بهرسد، تصمیم به تایپ آن نمودم  به فروش می

کنم و  تقدیم میزمین،  مان قد به شفای انسان از طریق مادر جسمانیمعت

علی  5022291034235251تومان را به شماره کارت  5000خواهشمندم مبلغ 

خوردم  هایی برمی من در حین تایپ این کتاب به واژه. نیدمهدوی آقاباقر ارسال ک

   کردند، آنها  ای نامفهوم بودند و کار خواندن را با مشکل مواجه می که تا اندازه

را حفظ و هم  هایی را قرار دادم که هم معنای متن را حذف و به جایشان واژه

توانید با  دارید می ها پیشنهاد یا نظری اگر در مورد کتاب. را روان کند خواندن

 ali.mahdavi1361@gmail.com. این ایمیل با من در تماس باشید
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 پیشگفتار نویسنده                                   

تر از گل  یای ونوس هیچ چیز دوست داشتن در جهان صرف نظر از زیبایی افسانه

یات انسان خواستگاه واقعی ح. تر از گیاه وجود ندارد نیست و چیزی اساسی

بدون گیاهان سبز برای ما نه امکان تنفس هست و نه . پوشش گیاهی زمین است

عضو فعال وجود دارد که مشغول  ها میلیون ،در زیر سطح هر برگ. امکان تغذیه

 65در جهان روی هم رفته حدود . جذب اکسید کربن و پخش اکسیژن است

هر روز از طریق معجزۀ میلیون کیلومتر مربع سطح برگ گیاهی وجود دارد که 

 .فتوسنتز مشغول تولید اکسیژن و غذا برای انسان و حیوان است

آید  میمیلیارد تن غذای مصرفی سالیانۀ ما از گیاهان به دست  375قسمت عمدۀ 

این حجم غذا را با کمک آفتاب از هوا و خاک، تجزیه و ترکیب و  و گیاه عمدۀ

خود از  نوبهت حیوانی است که به ما از محصوالمابقی خوراک . کند می تولید

ها و داروها که در صورت مصرف  ها، نوشیدنی همه خوراکی. کنند می گیاه تغذیه

حاصل فعل و انفعاالت ظریف شود  میصحیح آنها سالمت و شادابی انسان تأمین 

ها، مواد مومی و  ها، روغن ای، چربی کلیه مواد نشاسته. و زیبای فتوسنتز است

انسان از گهواره تا گور وابسته به مواد . دنشو می واد قندی تولیدسلولوزی از م

سلولوزی است که مسکن، لباس، سوخت و مواد فیبری و بسیاری از وسایل 

خانگی، وسایل موسیقی، طناب و ریسمان و کاغذی را که دانش او روی آن 

گیاهان و از امواج لطیف انسان با اطالع غریزی . کند می تهیه از آنشود  مینوشته 

. کند می بخش آن از بودن با طبیعت بزرگترین لذت و شادی را احساس اثر حیات
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قدر گل حضور دارد که در روی میز غذا و یا در  در تولد، ازدواج و مرگ همان

طور برای  و همینکنیم  میراز عشق و دوستی گل هدیه ببه عنوان ا. ها جشن

 .تبریک مسکن جدید و یا تشکر از مهمان نوازی

هامان با  ، شهرهای ما با پارک و سرزمینشود میما با زینت گل زیبا  یها خانه

تر شدن دار برای زیبا ی که یک خانم خانهاولین کار. های طبیعی و جنگل پارک

گیاه با چند شاخه گل و گلدان در اطاق  قرار دادن یکدهد  میمحیط خانه انجام 

 ای از گیاهان و حوریان مجموعه بهشت را به صورت ،بیشتر مردم و ادیان. است

 .دانند می

تا قرون ( دارای روح ولی فاقد احساس است گیاه)ارسطو مبنی بر اینکه  نظریه

شناسی  وسطی و حتی قرن هجدهم اعتبار داشت تا آنکه کارل فون لینه پدر گیاه

مدرن اعالم داشت که فرق گیاه با انسان و حیوان تنها عدم تحرک گیاه است و 

قرن نوزدهم چارلز داروین نظر داد که هر شاخه گیاه برای خود توان و  سپس در

 .که برای او مفید باشدگیرد  می کاره استقالل عمل دارد و وقتی این توان را ب

با اعالم  شناس برجسته ونیزی با نام رائول فرانس در اوایل قرن بیستم یک گیاه

و آسانی و ظرافت بدن انسان و گیاهان بدن خود را به همان آزادی )که  این ایده

است ما متوجه آن  دهند، ولی چون سرعت حرکت آنها کمتر میحیوان حرکت 

 .فالسفه طبیعی دان زمان خود را تکان داد( نیستیم

. زند می عمق خاک نقبنس اعالم داشت که ریشۀ گیاه محققانه به ارائول فر

و برگ با هر تغییر ، غنچه کند میگیاه در مسیر مشخصی حرکت  جوانه و ساقه
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تا با زنند  میها پرسش گرانه چرخ  شاخک لرزش و خمش دارند و ،محیط

رائول فرانس . وار، اطراف را احساس کنند روح مانند خود شبحهای  چنگال

که وقت الزم ارد انگ میحرکت  اظهار داشت انسان به این علت گیاه را بدون

 . دهد نمی برای توجه به حرکت گیاه اختصاص

ینر زحمت اعران و فالسفه مانند یوهان ولفگانگ و فون گوته و رودولف اشتشا

د که گیاه در دو جهت نمالحظه دراز مدت گیاه را بر خود هموار و کشف کرد

، از سویی به داخل و عمق زمین جستجوگرانه و یا به کند میمخالف حرکت 

گویی در  و از طرف دیگر جهش به فضا داردکند  میدنبال نیروی ثقل حرکت 

و یا اینکه به وسیلۀ نیروی کیهانی باال کند  میجهت خالف نیروی ثقل حرکت 

 .شود می کشیده

مغزی تشبیه کرده به ی ها سلولهای کرم مانند گیاه که داروین آنها را به  ریشه

قب طور مرتب و مداوم به عمق خاک نه ن برنگ موییهای سفید  جوانه وسیله

برند و در هر حرکت ترکیب خاک را  میپیش  خود را ،و با فشارزنند  می

ای بتواند در آن  هر حفره خالی کوچکی که یک ذره ناچیز مواد نشاسته. چشند می

 .دهد می ان گیاه نشانپیشرذخیره شود جهت نیروی ثقل را به 

دور  ترطوبها از آنجا به طرف محل  اشد ریشهبآب  بیوقتی خاک خشک و 

ریشه گیاه کوچک . دهند می ر لوله آب تغییر جهتو یا به طرف محل عبوزنند  می

و کند  دوازده متر به دنبال رطوبت حرکت می ه گاهی تا حدودو زیبای یونج

تا به حال . کند می و راه خود را بازشکند  میدارای چنان توانی است که بتون را 
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 چاودار، ریشه دقیق ریشه درخت نبوده، ولی مطالعهگیری  کسی به دنبال اندازه

حاکی از وجود سیزده میلیون ریشه فرعی به طول مجموع حدود ششصد و ده 

های کوچک تعداد چهارده میلیارد  روی این ریشه. کیلومتر در یک بوته است

ریشه مویین و به طول تقریبی ده هزار و هشتصد کیلومتر و تقریباً برابر فاصله 

 .های زمین است قطب

در اثر برخورد به سنگ و شن از بین های مویین طی عملیات نقب زنی  ریشه

وقتی  .شوند می های مویین جدید جایگزین ولی به سرعت با ریشهروند  می

و جای میرند  میخود ه مویین به مواد غذایی دسترسی پیدا کنند خود بهای  ریشه

که وظیفه آنها تجزیه کردن دهند  میهای گیاهی دیگری  خود را به سلول

حاصل اندوخته این مواد که به . اد حاصله استهای معدنی و جذب مو نمک

ه سلول در داخل گیاه صورت یاخته شیر مانند واحد پروتوپالسم است از سلول ب

 این ماده ژالتینی اساس حیات فیزیکی گیاه را تشکیل. شود می عبور داده

 .دهد می

ریشه گیاه در حکم پمپ سیاالت است و آب به عنوان حالل اصلی مواد را از 

این چرخش دوباره و شود  میآب در سطح برگ تقطیر . رساند می ه به برگریش

های یک گل آفتابگردان معمولی در یک روز به  برگ. کند می حیات ادامه پیدا

یک درخت غان در یک روز . دهند می اندازه تعریق یک انسان رطوبت به هوا

هایش در هوا  لیتر آب جذب و از طریق تقطیر به وسیله برگ 320تابستانی تا 

 .کند می توزیع
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از ای  مجموعه ،رشد. هیچ گیاهی بدون حرکت نیست :گوید میرائول فرانس 

او . گذرد می حرکت است و تمام وقت گیاه به خم شدن، گردش کردن و لرزش

چک که از یک محور هزار بازوی کو با هزاراندهد  میتابستان را شرح  یک روز

های قویتر و  د آمد با اشتیاق به اینکه ساقهکنان بیرون خواهن آرام گیاهی رقص

یک . تر پشت سرشان بیرون خواهند آمد و آنها را حمایت خواهند کرد محکم

وقتی یک زند  میشاخک که در شصت و هفت دقیقه یک چرخش کامل در فضا 

کند  میگاه در فضا بیابد در مدت بیست ثانیه شروع به پیچیدن به اطراف آن  تکیه

که جدا کردن آن کاری کند  میساعت آنچنان خود را محکم  و در حدود یک

پیچک خود را مانند آچار چوب پنبه کشی  ،پس از آن. ممکن استتقریباً غیر

 .کشاند می گاه و ساقه اصلی را با خود به طرف تکیهکند  میجمع 

و خزد  میگاه  گیاهی که برای رشد احتیاج به قیّم دارد ابتدا به طرف یک تکیه

آیا گیاه . دهد می مناسب نباشد جهت خود را به سمت دیگر تغییر چنانچه

. کند ناشناخته است آن را احساس مییا به صورتی که برای ما بیند  میرا  گاه تکیه

ن را ببیند بدون خطا به گاه ممک د و نتواند تکیهشچنانچه گیاه در میان چند مانع با

کند و  شود حرکت می ده نمیر نزدیکی موجود است ولی دیگاهی که د طرف تکیه

گاه یا قیمی در آن موجود نیست خودداری  از حرکت به طرف مکانی که تکیه

 .کند می
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تواند به طرف چیزی که  می. یاه توان و قصد و اراده داردگ: گوید رائول فرانس می

دلخواه اوست و یا برعکس آن حرکت کند و در این حرکت رمزی و سری است، 

 .حرکت همه موجودات هست رمزی نظیر آنچه در

رسد برخالف  ند، به نظر میا هساکنان علفزار یا آنچه یونانیان آن را بوتان نامید

حرکتشان قادر هستند که مشاهده و درک کنند و نسبت به آنچه در  ظاهر بی

ین زمینه شان در ا العمل درک و عکس. دهندالعمل نشان  گذرد عکس طرافشان میا

 .تر از انسان است تهدر حقیقت بسیار پیشرف

گونه لغزش  شود بدون هیچ خوار، مگسی را که به آن نزدیک می نوعی گیاه حشره

یابی به آن  برای دسترسی به آن بدون خطای جهتکند و  و خطا گرفتار می

ترین بوی شکار را تشخیص  بعضی گیاهان قادرند حتی ضعیف. شود نزدیک می

داند  رسد گیاه می به نظر می .غلبه کننددهند و برای رسیدن به آن بر هر مانعی 

شدن این محض نزدیک ه ب  چون  ،دزدد اش را می گیاهی کدام نوع مورچه شیره

که روی  کند خود را باز میبندد و وقتی  کند و می نوع مورچه خود را جمع می

درخت اقاقیا که . ساقه آن شبنم کافی باشد و برای عبور مورچه ایجاد اشکال کند

علفزار مفید هایی را که برای دفع موجودات  تری است، مورچه شرفتهگیاه پی

 .کند هی مناسب از سایر حشرات حفاظت میگیا داند با دادن شیره می

آیا این بر حسب تصادف است که گیاه برای تطبیق خود با زندگی حشراتی که 

ات ، حشرکند ال گوناگون رشد میکنند با عالقه به اشک را با گرده بارور می ها گل

کند و سپس آنها  تشویق به نزدیکی و گرده پاشی می را با رنگ و عطر مخصوص
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برایشان این اطمینان را ایجاد دهد و  شیره دلخواهشان تغذیه و پاداش میرا با 

 .راه خروج از محل برایشان فراهم است ،ای گرده کند که پس از عمل تلقیحِ می

دی است که نوعی گیاه ارکیده اراتصادف و یا عمل غیرآیا این فقط یک 

نر آن با همین هایش به شکل تن جنس مادۀ نوعی مگس است که جنس  گلبرگ

آیا این . دهد تیجه امر تلقیح گیاه را انجام میشود و در ن تصور با آن جفت می

شوند عموماً سفید  هایی که در شب باز می ه است که گلفقط یک تصادف ساد

شفق  ب کنند و در روشناییِی شبانه را به خود جذها تا حشرات و پروانههستند 

کنند و یا گل زنبق در جایی که فقط مگس موجود  پخش میتری به فضا عطر قوی

  .کند بوی گوشت گندیده ایجاد می ،باشد برای جذب آن

کنند و یا  کنند و مزه تلخ ایجاد می برای حفاظت از خود تیغ تولید می گیاهان

و حشرات مزاحم را گرفتار کرده و  آورند میشحات چسبنده به وجود تر

محض نزدیک خود یک مکانیزم دفاعی دارد که به نوعی از گیاه در . کشند می

ه سمت و حرکت ب ،م یا حشره دیگری به ساقهشدن سوسک یا مورچه یا کر

برگ  ،های خوشمزه آن با لمس یک زائده حساس به وسیلۀ مهاجم به ساقه برگ

ه و جمع شونده به خم شوند ه مهاجم یا از روی اعضایبه طوری کشود  جمع می

 .گردد رس مجبور به فرار مییا از ت شود و پایین پرتاب می

نند و موفق به یافتن ازت هوا ک که در منطقه باتالقی رشد می یبعضی از گیاهان

بیش از . دآورن با خوردن حشرات مخصوصی به دست میشوند ازت الزم را  نمی

 ک آنها را گوشت حشراتگوشتخوار وجود دارد که خورا گونه گیاهپانصد 
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های  ماهرانه مانند شاخک های این گیاهان با وسایل و روش. دهد تشکیل می

. اندازند قربانی خود را به دام می ،شکلهای قیفی  حساس و چسبنده و یا تله

ه است بلکه شکم گیاه های گیاهان گوشتخوار نه فقط در حکم دهان گیا شاخک

های حامل  به دام انداختن شکار با کمک پایهدهد که پس از  شکیل میرا ت

سکلت آن را باقی گذاشته و ها، گوشت و خون شکار را هضم و فقط ا شاخک

و  خوار ساندو در مقابل تماس میله فوالدی یا دانه شن گیاه حشره .کند رها می

ابل احساس در مقدهد اما  ی نشان نمیالعمل سایر اجسام شبیه آنها هیچ عکس

ستفاده کند با سرعت و حساسیت تواند از گوشت آن ا مواد غذایی که می

یاه حتی نسبت به تکه نخی شف کرد که این گداروین ک. دهد میالعمل نشان  عکس

آماده شده به وزن چند صد هزارم گرم که بر روی برگ آن گذاشته شود 

فرعی گیاه های  ک حساس که پس از ریشهیک پیچ. دهد میحساسیت نشان 

باالترین حساسیت را دارد با تماس یک نخ ابریشم به وزن بیست و پنج صد 

 .کند گرم شروع به پیچیدن به دور آن میهزارم 

تر و ابتکار و خالقیت گیاه برای ایجاد انواع اسکلت و سازه خیلی وسیع

تواند در شرایط مساوی  میهای ساخت انسان ن سازه. از انسان استتر  پیشرفته

های سهمگین  ای شکل و بلند درخت که در مقابل طوفان ت تنه لولهمقاوم با

تکنیک استفاده گیاه از مکانیزم پیچاندن فنری شکل . پایدار است برابری کند

کامل طور ه الیاف برای مقاومت در مقابل پاره شدن روشی است که هنوز انسان ب

شدن به یکدیگر قالب سلول گیاهی با طوالنی کردن و . بدان پایه نرسیده است
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رشد درخت، دهد، همراه با  شود و تشکیل ساقه مقاوم را می تبدیل به الیاف می

 .شود تا بتواند وزن و فشار آتی را بهتر تحمل کند ساقه آن ستبر و قوی می

متر یعنی  142اوکالیپتوس استرالیایی که دارای تنه نسبتاً الغری است تا ارتفاع 

ای  علف هفت بند ویرجینیا آنچنان گره .کند شد میوس رحدود ارتفاع هرم خئ

تواند تخم خود را تا  شود تحت تنشی است که می سازد که وقتی خشک می می

گیاه نسبت به جهت و زمان آینده  .فاصلۀ زیادی برای سبز شدن پرتاب کند

پی نوعی گیاه  سی سی شفان و شکارچیان در مراتع دره میکا. حساس است

گیاه . داد نما را نشان می اً جهت عقربه قطبهای آن دقیق ند که برگآفتابگردان یافت

وان شیرین بیان نسبت به هر نوع میدان مغناطیسی آنچنان حساس است که به عن

شناسانی که اولین بار این شیرین بیان  گیاه. شود گیاه هواشناسی از آن استفاده می

دارای کردند که این گیاه  شناسی کیوی لندن آزمایش کردند کشف را در باغ گیاه

زلزله و حتی وقوع  ، طوفان، گردباد،بادتوان تند خواصی است که به کمک آن می

 .بینی کرد ه طور نسبی پیشآتشفشان را ب

ل هستند و آمدن بهار را گیاهان ارتفاعات آلپ قادر به تشخیص دقیق فصو

خود ایجاد  ها در داخل پوشش برف، به نوبه دهند و با حرکت جوانه تشخیص می

 :ویدگ رائول فرانس می .شوند ه و ذوب شدن سریع برف را باعث میحرارت کرد

به موقع نسبت به عوامل خارجی طور  این طور مطمئن و که اینگیاهانی 

وسیله ارتباط با جهان خارج در وجود دهند بایستی نوعی  العمل نشان می عکس

او . قویتر و سریعتر باشدد چیزی که از احساس انسان شای. داشته باشند خود
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. ول مشاهده و ثبت وقایع خارج استطور مستمر مشغه ب کند که گیاه تأکید می

بودن  محصورر اندیشۀ اشرف مخلوقات بودن و ور شده دمحص وقایعی که انسانِ

 .داند پنج حس ظاهری خود چیزی از آن نمیدر چنگال 

کرده ولی کشف شده که  می ه عنوان موجود بدون شعور نظرانسان زمینی به گیاه ب

یست گیاهان قادر به تشخیص صداهایی هستند که گوش انسان قادر به درک آن ن

یی مانند مادون قرمز و ماوراء بنفش هستند ها موجها و  و قادر به تشخیص رنگ

گیاهان بخصوص نسبت به اشعۀ . که خارج از طیف درک و احساس بشر است

رائول فرانس  .س باال بسیار حساس هستندایکس و امواج تلویزیونی با فرکان

عقیده دارد که دنیای گیاهی نسبت به گردش و حرکت زمین و ماه و حرکت 

سیارات منظومه شمسی حساس و پاسخگو است و روزی خواهد رسید که رابطه 

با توجه به اینکه  :گوید فرانس می. کیهانی به اثبات برسد آن با کلیه اجرام

ممکن است به آن وارد شود ثابت غم ضایعاتی که ر مشخصات یک گیاه علی

که ماند پس باید پذیرفت که نوعی جوهر ذاتی و وجود هشیار وجود دارد  می

حال . نوعی هشیاری که رهبری گیاه را به عهده دارد ،کند فرم گیاه را حفظ می

این هشیاری ممکن است در داخل گیاه باشد یا اینکه از خارج گیاه آن را 

 .هدایت کند

از جمله های وجود و  عقیده داشت گیاهان به همه خصیصه فرانس که

ترین  ار و در عین حال باالترین و شدیدالعمل خشن در مقابل سوء رفت عکس

توانست در حدود بیش از  ه انسان احاطه و دسترسی دارند میشناسی نسبت بقدر
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ه او قبالً به نیم قرن قبل کتاب اسرار زندگی گیاهان را بنویسد ولی آنچه را ک

روی چاپ رسانیده بود یا به وسیله سیستم حاکم بر جامعه از بین رفت یا از 

تکان داد،  بیش از همه سیستم حاکم راکه آنچه . قابل قبول قلمداد شدغیر ،بدبینی

ن قاید مسیحیت آن روز بود که هوشیاری و آگاهی گیاهااین اظهار نظر مخالف ع

هان باشد که زمان درازی پیش از تولد مسیح کیممکن است از جایی یا چیزی در 

ه و های مختلف مانند جن و پری، دیو و ارواح پرند دان هندی آن را با نامندانشم

نیز ادعا شد که فرابینان نژاد تر  اند و خیلی پیش ت نظیر آن نامیدهسایر موجودا

ناسان ش عقایدی که به نظر گیاه. اند شمال اروپا قادر به رویت آن بوده لکسِ

یوسانه و پوچ باشد و یا مأ اساسبی  توانست در عین فریبندگی کامالً یم

 .رمانتیک بنماید

موجب  1960ی ها سالانگیز مغزهای دانشمندان  و شگفت دهنده تکاناکتشافات 

حقایق جدید به دست آمده به وسیله . دگی گیاهان شدبازنگری سریع انسان به زن

اند، نفس  گیاهان زنده: )سفه و شعرا را کهی فالمنابع، تعبیر علمی دیدگاه قدیم

این . کرد روح تکمیلرا با هدیه شخصیت و سندیت ( کشند و مرتبط هستند می

مان بر  ت مگر اینکه ما با نابینایی علمیامروز یک واقعیت اس ،های قدیمی نظریه

ترین واقعیت این است  در حال حاضر غیرعادی. صرار کنیمتک بعدی بودن گیاه ا

که ممکن است گیاهان خواستار، آماده و قادر باشند به انسان کمک کنند تا کار 

ب و در حال تخریب به آشوز یک محیط پرعظیم بازسازی زمین و تبدیل آن ا



16 

 

ه آقای ویلیام کوبت تغییر از چنان وضعی ک. سکونت را آغاز کنیم یک باغ قابل

  .مدن نامیدت( غدۀ)زیست معروف انگلیسی آن را یک  پیشاهنگ محیط
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 گیاه و ادراکات فراحسی

مردی پس از فراغت از کار روزانه در دفتر کار خود . میالدی است 1966سال 

نام او کلیو باکستر . در ساختمان مشرف به میدان تایمز شهر نیویورک تنها است

 این شخص که تا همین لحظات مردی گمنام است، یکی از پیشگامان کار. است

 کار او آموزش به افراد و عمدتاً افراد امنیتی و . با دستگاه دروغ سنج است

خود او نیز در . کنند مراجعه می های جوان است که از سراسر جهان به او پلیس

 .خدمت طوالنی دارد تشکیالت پلیس سابقه

در این دفتر غیر از . آقای باکستر در پایان روز در دفتر کار خود مانده است

ه تزئینی آپارتمانی از معمول دفتری چند دستگاه دروغ سنج و یک گیا وسایل

دستگاه دروغ سنج یک وسیله الکتریکی است که با . ها قرار دارد نوع سوسنی

. دهد ت او را نشان میا رطوبت پوست بدن انسان تغییر حالثبت تغییر مقاومت ی

. کند ا تعیین میل و مقاومت آن ردستگاه به پوست دست انسان وص ترودِدو الک

وقتی شخص مورد آزمایش به دلیل اظهار دروغ یا موضوع خالف واقع تغییر 

ه یک دهد طوری ک ومت پوست را نشان میحالت بدهد دستگاه فوراً تغییر مقا

علت آن را درک و از آن تواند این تغییر حالت و  عامل یا بازپرس با تجربه می

شی آقای باکستر برای تزئین دفتر خریده گیاه سوسنی را نیز من. گیری کند نتیجه

 .است

. در تنهایی آخر روز و قبل از ترک دفتر نگاهی به اطراف انداخت رآقای باکست

این دستگاه . اندیشید ارزش قضایی آزمایشات دروغ سنج میاو احتماالً به 
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. اگرچه کاربرد وسیع دارد، ولی ارزش آن به لحاظ قضایی هنوز زیر سؤال است

روغ سنج و گیاه به ظاهر خاموش این لحظات در دفتر بین باکستر و د آنچه در

. گذشت ظرف چند دقیقه منجر به کشف مقدمه یک رشته از اسرار حیات شد می

های جهان شد و  یجه آن بعداً عنوان درشت روزنامهماجرای این کشف ساده و نت

سرآغاز گرفت و آمیز کارتونی قرار های طنز ضوع مقاالت متنوع و فیلممو

 . وسیعی گشت تحقیقات و اکتشافات

ناگهان روی گیاه سوسنی متوقف  ،نگاه آرام باکستر در خلوت و سکوت دفتر کار

فکر آزمایش دستگاه دروغ سنج روی برگ . فکری از خاطرش گذشت. شد

شود، پس  ت باعث تغییر مقاومت الکتریکی میمگر نه اینکه تغییر رطوب. سوسنی

بخش به برگ گیاه  دادن به گیاه و رسیدن رطوبت حیاتب دستگاه باید نتیجه آ

. گذرانی ای برای وقت کر ساده برای یک سرگرمی یا تجربهیک ف. را نشان دهد

او یقین داشت که آب دادن به گلدان باعث جذب تدریجی آب به ساقه و برگ 

گیاه و پایین آمدن تدریجی مقاومت الکتریکی آن خواهد شد و این کار شاید در 

باکستر . یک فاصله زمانی معین صورت بگیرد که مشاهده آن جالب باشد

ل و تعادل جریان تگاه دروغ سنج را به برگ سوسنی وصالکترودهای دس

که برای تعیین محل عیب شبکه ی را با کمک دستگاه پُلِ واتسون الکتریک

 درجه. رود برقرار کرد کی و برقراری تعادل در جریان برق به کار میالکتری

گراف نیز آماده  پلی کاغذ و قلم رسامِ. دستگاه یا گالوانومتر عدد صفر را نشان داد

 .کار و ترسیم تغییرات بود
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به  ز شد ولی برخالف تصور باکسترارسیدن آب از ریشه و ساقه به برگ گیاه آغ

ر جریان کمتری را نشان داد و وبت به برگ، دستگاه عبومحض رسیدن رط

باکستر نخست دچار . دار روی کاغذ رسم کرد ولی دندانهگراف یک منحنی نز پلی

بود که متوجه شد منحنی به دست آمده ولی شگفتی بیشتر او وقتی . شگفتی شد

العمل انسانی است که در یک لحظه دچار هیجان شدید شده  ه منحنی عکسلیشب

بخش  زیرا گیاه با دریافت رطوبت حیات باکستر خود دچار هیجان شد،. باشد

تواند بیان  مگر گیاه هم می: داد ر هیجان شده بود و آن را بروز میچاآب د

آنچه لحظاتی پس از حصول این نتیجه بر باکستر گذشت زندگی  احساس کند؟

آینده او را به کلی دگرگون کرد و او را از معلم پلیس به یک محقق اسرار حیات 

 .تبدیل کرد

یکی از . آن بودواکنش  مشاهده دن گیاه به واکنش شدیدتر ووادار کر یقدم بعد

پلیس برای ایجاد تغییر حالت شدید در فرد ایجاد ترس  های شناخته شده روش

ناگهانی با به خطر انداختن حیات یا سالمت او است و باکستر که به دلیل شغل 

خود با این روش آشنایی داشت تصمیم گرفت همین شیوه را در مورد سوسنی 

گرم فرو برد و مدتی نگهداشت،  ی را در فنجان قهوهاو برگ سوسن. دبه کار بر

. وضعیت را بررسی کرد و سرانجام تصمیم گرفت تهدید شدیدتری به کار ببرد

را با آتش بسوزاند  تصمیم گرفت برگ متصل به الکترودهای دستگاه دروغ سنج

که حرکتی برای فکر از ذهن او گذشت و قبل از اینکه این و به محض این

واکنش شدید گیاه  ،ریت یا فندک بکند عقربه گالوانومتر با یک جهشبرداشتن کب
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. دار رسم کرد دانهگراف یک منحنی صعودی دن را نشان داد و قلم رسام پلی

باکستر که هیچ حرکتی برای سوزاندن برگ گیاه نکرده بود و هیچ حادثه دیگری 

فکر مرا  گیاه: گمان شد کهطه آزمایش رخ نداده بود دچار این نیز در محو

 .خوانده است

وقتی باکستر به اطاق دیگر رفت و با کبریت بازگشت، مشاهده کرد که منحنی 

او برای  مربوط به حرکت وی کاغذ رسام پدید آمده که ظاهراًصعودی جدیدی ر

. میلی و اکراه شروع به تدارک برای سوزاندن برگ کرد با بی. سوزاندن برگ است

او متعاقباً وانمود کرد که قصد . مشاهده شد این بار منحنی صعودی کوچکتری

رف گیاه نشان داده نشد به ی از طشگونه واکن  سوزاندن برگ را دارد ولی هیچ

 .گیاه قادر به تشخیص تصمیم در مقابل تظاهر به تصمیم است: رسید که نظر می

خواهد بدود و مردم را از کشف خود با  کستر در یک لحظه احساس کرد که میبا

تر تر و وسیع یقدق احساس خود تصمیم گرفت که با ادامۀند ولی با غلبه بر ک رخب

ت به تحقیقات، نخست تعیین کند که گیاه چگونه و با استفاده از کدام اندام نسب

اولین اقدام او کنترل محیط آزمایش بود و  ؟دهد فکر و عمل او واکنش نشان می

د یا خیر؟ و آیا در این گیاه، بررسی اینکه آیا عامل دیگری در قضیه دخالت دار

افتد  ارد یا آنچه اتفاق میعادی وجود دچیز غیر خود او و دستگاه دروغ سنج

 .احساس گیاه در مقابل مهربانی و یا خشونت او است مشاهده

پس از آنکه آزمایشات مشابهی به وسیله همکاران باکستر روی گیاهان متفاوت 

ایج مشابهی به دست آمد، تصمیم به ادامه های مختلف انجام شد و نت و با دستگاه
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تحقیق با بیش از بیست و پنج نوع گیاه و میوه، مانند کاهو، . ق گرفته شدیتحق

حاصل این آزمایشات که همگی شبیه یکدیگر . پیاز، پرتقال و موز انجام شد

آمد و لزوم نگرشی جدید به  نفجار گونه برای دانش به حساب میبودند، حرکتی ا

حاصلی بین دانشمندان  داغ و کم تا آن تاریخ بحث. کرد ا ایجاب مینش ردنیای دا

وجود به غیر از پنج حس ظاهری  در مورد وجود عوالم حسی و روانکاوان

 . نمود میممکن یا بسیار مشکل داشت که اثبات و نفی آن غیر

ه وسیله دکتر راین انجام شده بود ب 1930آخرین تحقیقات علمی آماری در دهه 

فراحسی انسان بیش از آن است که  دۀ درکوداد اتفاقات در محد شان مینکه 

تصور کرد که چون  باکستر ابتدا .بتوان آن را به تصادف محض مربوط دانست

حسی شبیه انسان است، بنابراین باید حس دیگری در این  گیاه فاقد اعضای

ه اعصاب ارتباط دخالت داشته باشد و از طرفی چون چیزی شبیه دستگاه سلسل

سیستم ارتباطی انسان برای گیاه تصور نشده بود به تدریج به این عقیده رسید که 

در ادامه این اندیشه به این فکر افتاد که . تر است فراگیرتر و  گیاه یک سیستم کلی

تر  است عواملی باشند که سیستم اساسیاحتماالً پنج حس ظاهری انسان ممکن 

 بهو را که وسیعتر از پنج حس ظاهری بوده  تر ارتباط طبیعی انسان و کامل

تری که در همۀ موجودات وجود داشته  سیستم ارتباطی کامل. اند تدریج کنار زده

اقد گیاهان ف: داد که آشکارا و به طور غیرقابل انکار نشان می ،آزمایشات. و دارد

 .بینند چشم هستند ولی بهتر از ما می
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یج مشابه در تکرار آزمایشات، که شرط با این مشاهدات و به دست آوردن نتا

علمی بودن آن است، باکستر تصمیم گرفت که آزمایشگاه خود را تبدیل به یک 

 های واکنش بسیاری  در آزمایشگاه جدید منحنی. سب کندآزمایشگاه علمی منا

ای  قطعهجدا شده از گیاه و حتی با  گآزمایشات با بر. از انواع گیاهان تهیه شد

لعمل ناشی از ا عالوه بر عکس. ناً به نتیجه رسیدبرگ عیکوچک از یک 

چک آن، نسبت به گیاه و حتی قطعات کو ،تحریکات اعمال شده به وسیله انسان

نی سگ یا حضور کسی که به نوعی مترقبه مانند ورود ناگهاهر نوع حادثه غیر

 .دادند ساخت واکنش نشان می عالقگی خود را ظاهر می بی

وت ر حضور هیئتی از دانشگاه ییل با یک گیاه و یک عنکبدر یک آزمایش که د

گرفت از مانعی که به وسیله انسان  صمیم میانجام شد، هر زمان که عنکبوت ت

او  تصمیم ،برای حرکت او ایجاد شده بود بجهد یا بگریزد قبل از شروع به حرکت

که  گوید باکستر می. شد لم روی کاغذ مخصوصی نشان داده میبه وسیله جهش ق

گراف  ، و به وسیله قلم پلیکدر این آزمایش تصمیم عنکبوت به وسیله گیاه در

 . گردید ه آن رسم میمتصل ب

گوید که در شرایط عادی و آرام، گیاهان ممکن است متوجه یکدیگر  باکستر می

تر هستند و احتمال دخالتشان  با حضور حیوان و انسان که متحرک باشند، ولی

. دهند شان میشوند و واکنش ن بیشتر متوجه رفتار آنان مییاهان بیشتر است، گ

که گیاه در مقابل تهدید بسیار شدید قرار بگیرد یا صدمه شدید به آن وارد  چنان

کند، یعنی  مشابه سیستم دفاعی انسان عمل می شود سیستم دفاعی حیات او عیناً
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. بمیرد شود یا اصالً ممکن است پس از مدتی واکنش و مقاومت دچار بیهوشی

ای وقتی اتفاق افتاد که یک روانشناس کانادایی برای مشاهده  چنین حادثه

اولین گیاه مورد آزمایش هیچ . رفتدستاوردهای باکستر به آزمایشگاه او 

واکنشی نشان نداد و همین طور گیاه دوم تا پنجم، و تنها گیاه ششم واکنش بسیار 

 ش را بررسی کرد، ولی هیچ یباکستر وسایل آزما. ضعیفی از خود نشان داد

در جستجوی علت شکست آزمایشات باکستر از . آنها مشاهده نشدنقصی در 

ی کرد و معلوم شد که این االتدر مورد کار و فعالیت او سؤ ییروانشناس کانادا

لف را در کورۀ برقی شندۀ گیاه و کارش این است که گیاهان مختشخص یک ک

. آنها را برای آزمایش تعیین کند و مواد سوزاند تا وزن خشک آزمایشگاه می

حدود چهل و پنج دقیقه پس از خروج روانشناس کانادایی از آزمایشگاه، گیاهان 

. مورد آزمایش به هوش آمدند و مجدداً در مقابل آزمایشات واکنش نشان دادند

جودات اصیت گیاه، باکستر درباره سایر مواز این واقعه و با توجه به این خ

وجود را قبل از صدمه زدن توان یک م به عنوان مثال می. کند هایی می یریگ نتیجه

تیک حیوانی یا  در بیهوشی یا مانیه با قرار دادن (مثالً در موقع کشتار حالل)به او 

ای از خود  لتی قرار دارد که واکنش ناخواستهنیت به او در حاتفهیم عدم سوء 

ها و سبزیجات ممکن است  ه میوهکند ک وی همچنین اظهار نظر می. ان ندهدنش

باشند که خورده شوند و جزو انسان یا حیوان بشوند، مشروط بر اینکه  مند عالقه

این اظهار نظر البته با بعضی . این عمل با نوعی انگیزۀ ایجاد ارتباط همراه باشد

محتمل است میوه و سبزی  :گوید باکستر می. ی و مذهبی تطبیق داردعقاید سنت
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جزئی از یک موجود زنده و فعال بشوند تا  ،شند که با خورده شدناخشنودتر ب

طور که انسان ترجیح  همان. فتند و بپوسندابه زمین بی ،اینکه پس از رسیدن

 .دهد پس از مرگ به عالم باالتری برود می

ای از  تبر بالتیمورسان برای تهیه مقالهوقتی یکی از نویسندگان روزنامه مع

سازی  پس از آمادهانایی گیاهان به مالقات وی رفت، باکستر کارهای باکستر و تو

دستگاه و اتصال آن به یک گیاه و نمایشات متنوع، این بار نویسنده را در موضع 

های تولد وی را پرسید و  برای انجام آزمایش، حدود سال. پرسش قرار داد

. است میالدی 1931تا  1925های  نویسنده جواب داد که تولدش در فاصله سال

االتی که راجع به سال تولد او او خواست که در مقابل هر یک از سؤباکستر از 

ش یدر پایان آزما. و سپس شروع به پرسش کرد( نه)شود با اطمینان بگوید  می

باکستر از عالئمی که گیاه و دستگاه گالوانومتر نشان داده بودند، سال درست 

ریدرز دایجست به  ص بعداً در مجلهمقاله جالب این شخ. ین کردتولد او را تعی

 .چاپ رسید

های روانی و سرپرست بیمارستان ایالتی  ریستاد اِسِر، پزشک بیماریآقای دکتر اِ

دان متخصص تر با کمک آقای داگالس دین، شیمیروکلند، برای رد ادعای باکس

یی باکستر کرد و از آرک، اقدام به تکرار آزمایشات ادعادانشکده مهندسی نیو 

فیالدندرون که او گیاه له آزمایش تعیین تاریخ تولد را روی داگالس و جم

شت در پایان آزمایشات، وی رسماً اظهار دا. شخصاً تربیت کرده بود انجام داد

 .ام را پس بگیرم من باید همه اظهارات منفی: که



25 

 

دهد یا دارای حافظه  اه تنها احساسات و واکنش نشان میبرای تعیین اینکه آیا گی

. جالب و خشنی زدندیز هست، باکستر و همکاران او دست به آزمایش ابتکاری ن

احتمالی گیاه، هویت قاتل گیاه  ش این بود که با استفاده از حافظهبرنامه آزمای

برای این آزمایش شش نفر از کارآموزان کالس دروغ . دیگری را تعیین کنند

ابتدا هر یک . داوطلب شدندسنجی که بعضی از آنها افراد با تجربه پلیس بودند 

هایی را که به صورت کاغذ تا  قرعه ،از آنها با چشم بسته از داخل یک ظرف

. تنها یک قرعه برای عامل و پنج قرعه دیگر سفید بود. شده بود انتخاب کرد

بدون اطالع باکستر و  ،ها شخص عامل ر بود پس از مالحظه مخفیانه قرعهمقر

در حضور یک گلدان، گیاه گلدان دیگر را از ریشه  دیگران به اتاق دیگر برود و

های آن را شکسته و له کند و سپس به  بیرون بیاورد و با خشونت شاخه و برگ

فر دیگر هیچ یک پس از انجام عمل در حالی که باکستر و پنج ن. جمع بپیوندد

وی دستگاه دروغ سنج را به گیاه شاهد وصل کرد و  ،شناختند قاتل گیاه را نمی

با اینکه او برای . ز شش داوطلب خواست که یک به یک از مقابل گیاه بگذرندا

به حداقل رساندن هیجان احساسی فرد عامل، به کلیه افراد تفهیم کرده بود که 

شکستن گیاه یک اقدام علمی است و آنها نبایستی احساس گناه کنند، بنابراین 

وار  کرد، حرکت جهشی و دیوانه عامل از مقابل گیاه شاهد عبور میهر بار که فرد 

یک عقربه گالوانومتر احساس گیاه را که گواه وجود نوعی حافظه نسبت به وقوع 

، ولی عبور دیگران کرد عامل و در حضور او بود بیان می خشن، به وسیله حادثه

 .ثیری نداشتتأ
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یف و محکم بین ردیگر، باکستر متوجه نوعی ارتباط ظزمایش ی آدر یک سر

آن شد که فارغ از دوری یا نزدیکی، آثار آن مشاهده  رورش دهندهگیاه و پ

حساس او را وی ا شد که گیاهمتوجه زمانبندی ابتدا با استفاده از ساعت . شد می

های  این آزمایش از اتاق. دهد کند و واکنش نشان می از اتاق مجاور درک می

 تر و تا فاصلهز چندین ساختمان دورهای مجاور و حتی ا دورتر و از ساختمان

ای دور  در یک سخنرانی علمی در فاصله. شدکیلومتری با موفقیت تکرار  24

خود را برای جمعی  1رفتار اولین گیاهِ خون سیاوشانِ ،باکستر با نمایش اسالید

در مراجعت مشاهده کرد که همزمان با نمایش اسالید در آن . کرد بیان می

واکنش نشان داده  گراف نوعی وار پلیگیاه در آزمایشگاه روی ن سخنرانی همان

شود این  گیاه با انسان مرتبط و وابسته میرسد که وقتی یک  به نظر می. است

ارتباط و وابستگی را فارغ از فاصله و حتی در میان هزاران فرد دیگر حفظ 

 .کند می

ه سه گیاه برای در شب سال نو باکستر پس از وصل سه دستگاه جداگانه ب

را با کمک  شور شب سال نو به میدان تایمز رفت و حوادثم پر شرکت در مراس

در مراجعت . یادداشت به طور خالصه ثبت کرد کورنومتر در یک دفترچه

گراف رسم  منحنی طوالنی مشابه روی کاغذ پلیمشاهده کرد که سه گیاه سه 

ها به لحاظ زمان با حاالت وی که شامل  اند که نقاط باال و پایین منحنی کرده

                                                             

.آید یده شده آن رنگی مانند خون بیرون میبرگیاهی که از قسمت .  1   
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اختالط با مردم، دویدن، راه رفتن آرام، سوار شدن پله برقی و نزاع با یک 

 .فروشنده و حتی خطر تصادف با قطار زیرزمینی بود مطابقت دارد

ماند باکستر از  می ای هنوز برقرار ینکه ارتباط با گیاه تا چه فاصلهبرای تعیین ا

کیلومتری  1000ز مسافرت بیش ا با هواپیما به یک دوست او بود و که خانمی

های  طبیق زمان نشان داد که حتی دلهرهها و ت گیری اندازه. فت کمک گرفتر می

برای . ه درک شدهگیا قع پرواز و فرود هواپیما به وسیلهخانم مسافر در مو

های دورتر، باکستر در نظر دارد از مسافران احتمالی مریخ در  آزمایش در فاصله

ن او را با خود به مریخ ببرند و روی سطح یا در آینده بخواهد که یکی از گیاها

های رادیو ـ تلویزیونی به صورت  با توجه به اینکه پیام. تقر کنندنزدیکی آن مس

 قت نور حدود شش تا شش و نیم دقیقه و امواج الکترومغناطیسی و با سرعت

 بازگشت الزم داردگیرد تا از زمین به مریخ برسد و همین مقدار زمان برای  می

کند که عالوه بر بررسی امکان ارتباط گیاه در این فاصله،  باکستر تصور می

بدین معنی که اگر پیام در . توان زمان انتقال ارتباط گیاهی را نیز اندازه گرفت می

هد که ارسال احساس انسان د ه ثانیه به زمین بازگردد نشان میمثالً سیزد فاصله

قت گرفته و جواب و برگشت مغناطیسیِ ازهبه وسیله رابطه گیاهی تا مریخ به اند

نیم دقیقه طول بکشد به یکی از  چنانچه ارسال و دریافت پیام، همان شش و

( حرکت و تماس ذهنی بدون زمان است)عرفانی که  جواب داده نشدهاالت سؤ

این آزمایش همچنین . یا برای هر حالت دیگر بینابینی. جواب داده خواهد شد
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چهار بعدی با بعد  خیر جهانبرای تحقیق در فرضیات ا ای خواهد بود دریچه

 .جدید فضا ـ زمان

دست به یک انسان، باکستر   ـ ارتباطیِ گیاه  برای تعیین نوع و ماهیت انرژیِ

به این معنی که گیاه متصل به دستگاه را در . زدای  آزمایش مقدماتی و ساده

از این دو  هیچ یکولی سربی قرار داد،  هو محفظ 1آزمایشاتی در قفس فاراده

حاصل این آزمایش این است که حتی اگر در این نوع . سیستم مانع ارتباط نشد

تیک دخالت داشته باشند، انواع دیگر  هارتباط انسان ـ گیاه، امواج الکترومانی

تأثیر کمی و  انرژی هم دخالت دارند به صورتی که حذف امواج مغناطیسی هیچ

 .نهایت بلندانرژی از نوع امواج بینهایت کوتاه تا بی .گذارد نمیکیفی در ارتباط 

دین  یک روز در ضمن کار، باکستر غفلتاً انگشت خود را برید و سپس با بتا

به این حادثه واکنش  گیاهی که وصل به دستگاه بود همزمان نسبت. مداوا کرد

 ناراحتی: یک بوده که حساسیت گیاه نسبت به کدامبرای تعیین این. نشان داد

ناشی از احساس بتادین، یا کشته شدن  باکستر از مجروح شدن انگشت و سوزش

از گوشت انسان، او آزمایشات دیگری ترتیب داد و متوجه شد که  چند سلول

زیرا با ریختن آب جوش در . گیاه حتی در سطح آزار یک سلول حساس است

ک بار که ها، گیاه واکنش نشان داد و حتی ی سیفون دستشویی و کشتن باکتری

اتفاق مربا به آن اضافه کرد، همین حالت باکستر موقع خوردن ماست مقداری 

مواد شیمیایی که برای حفظ کیفیت مربا به آن  وی بعداً متوجه شد مقداری. افتاد
                                                             

     یک محفظۀ سیمی با توری است که امواج مغناطیسی روی بدنۀ آن متوقف شده و به اشیاء داخل آنـ 1

.رسد نمی  
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اضافه شده موجب کشته شدن باسیل زندۀ ماست و در نتیجه باعث درک و 

شناس و متخصص  رد میلز زیستا باکستر از دکتر وابعده. واکنش گیاه شده است

وجود دارد و ( هوشیاری مشترک بین سلولی)زندگی سلولی آموخت که نوعی 

باکستر به منظور . احتماالً گیاه او با همین سطح هوشیاری عمل کرده است

ذاق بحامل سلول زنده از ترشحات  بررسی مطلب باال آزمایشات دیگری با مایع

آبزی، خمیر مایه، خون و اسپرم انجام داد و  ای یاخته  انسان، کپک، حیوان تک

آور  اسپرم نتیجۀ اعجاب. با گیاه بود حاصل آزمایشات عیناً شبیه نتایج آزمایشات

لو در میان دیگری نیز به بار آورد و آن اینکه حضور یا ورودِ دهندۀ خود را، و

اساس  باکستر بر. داد داد و نسبت به آن واکنش نشان می افراد دیگر، تشخیص می

: رسد دارد که به نظر می ی جنبی خود اظهار میها بررسییم و آزمایشات مستق

سطح مولکول و اجزاء  شود و تا قف نمیقدرت تمیز و ادراک، در سطح سلول متو

جان  کند مرز بین موجود جاندار و بی و پیشنهاد می. تر وجود دارد اتم و پایین

 .مجدداً بررسی و تعریف شود

نتایج تحقیقات وسیع خود و همکارانش در این مرحله به فکر  هدهباکستر با مشا

تر  مندان متخصصافتاد که حاصل کارهای خود را برای اطالع و بررسی دانش

کند که تکرار  لمی پیدا میارزش ع ،بنا به تعریف، وقتی یک آزمایش. منتشر کند

او و  ،عریفآن در شرایط نظیر، منتج به نتایج نظیر شود و با توجه به همین ت

همکارانش تصمیم گرفتند که آزمایشات را به صورتی انجام دهند که دخالت 

ها منوط به گیاه و  انسان و نیروی ذهن او در آن تأثیر نداشته باشد، بلکه واکنش
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دستگاه آزمایش و سلول زنده بشود و ارتباط عاطفی مثبت یا منفی گیاه ـ انسان 

ثر آن متفاوت باشد از آزمایش حذف که ممکن است با تعویض نوع و شدت ا

در آزمایشات قبلی نوع واکنش منفی نسبت به روانشناس کانادایی تجربه . بشود

نش حتی در شده بود و عکس آن نیز چنان بود که بحث گیاهی باکستر و همکارا

پس، . شد یاه باعث تحریک و احساسی شدن گیاه میسه اتاق دورتر از محل گ

در طول مدت دو و نیم سال و . نمود اتومات ضروری می یک آزمایش تمام انجام

کرد و  میمین دالر که بخشی از آن را بنیاد فراروانشناسی تأصرف هزاران 

نجام روش کشتن سلول زنده به پیشنهادات مختلف از متخصصان، سرا دریافت

آزمایشات قبلی حاکی از این . دستگاه اتومات برای آزمایش انتخاب شد وسیله

تواند با مرگ ناگهانی خود اثر قابل  سلول ضعیف یا در حال مرگ نمی که بود

این . توجهی روی گیاه بگذارد و در نتیجه نوعی میگو برای آزمایش انتخاب شد

نوع نر آن در حضور ماده . توان تهیه کرد نوع میگو را از سوپرمارکت محل می

ای کشتن ناگهانی بر. بسیار فعال و تشخیص زندۀ آن از مرده بسیار آسان است

با یک کوچک آب سرد بر فراز ظرف آب جوش تعبیه شد که  سهمیگو یک کا

م با گردش حول یک لوالی ساده، آب سرد و قابل تنظیفرمان ساده و غیر

زمان رهاسازی ظرف آب سرد . انداخت میگوی زنده را به داخل آب جوش می

اصلی نیز آب سرد بدون شد و در فو مالً اتومات و نامعلوم انتخاب میو میگو کا

شد تا خطای دستگاه از هر جهت  به داخل ظرف آب جوش سرازیر میمیگو 

گراف  یی سه گیاه مشابه متصل به سه پلیدر زمان آزمایش نها. مشخص شود
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جداگانه در اتاق آزمایش قرار داده شد و یک دستگاه نیز به یک مقاومت ثابت 

یا حضور میدان ناخواستۀ مغناطیسی اختالل در جریان برق  هرگونهبسته شد تا 

شرایط محیط نیز به لحاظ هوا و نور، در محل آزمایش برای هر . را نشان بدهد

 .سه گیاه به طور مشابه تأمین شد

در  این آزمایش نشان داد که هر سه گیاه به طور همزمان نسبت به مرگ میگو

دیگری که دانشمندان و آمارگران . دهند آب جوش به شدت واکنش نشان می

 دبعدها این آزمایش تمام خودکار و بدون دخالت مستقیم انسان را مشاهده کردن

تأیید کردند که در این آزمایش تعداد موفق درک و واکنش گیاه نسبت به هر نوع 

و در نتیجه اتفاقی بودن واکنش گیاه را . پنج بر یک استاحتمال واکنش اتفاقی، 

 .مردود دانستند

کامل آزمایش و نتایج حاصله به صورت یک مقالۀ علمی در  در این مرحله شرح

ایی از ه نشانه)روانشناسی تحت عنوان المللی فرا در مجله بین 1962تان زمس

ین لحظه به آشکار کردن این و از ا. به چاپ رسید( وجود آگاهی اولیه در گیاه

نند آیا جدید علمی، یعنی گیاه، دیگر وظیفۀ سایر دانشمندان بود که ببی ابزار

یا نه و این آزمایشات را  ندآزمایشات باکستر واقعیت دارند و قابل تکرار هست

 .ادامه بدهند

دانشمندان و . شدنداز هفت هزار دانشمند خواستار گزارش باکستر بیش 

ها دانشکدۀ آمریکا اعالم داشتند که به محض آماده کردن وسایل  دانشجویان ده

بنیادهای مالی و علمی . هند کردار و دنبال خوالزم، آزمایشات باکستر را تکرا
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قیقات اعالم داشتند، حتی گذاری برای ادامه تح عالقه خود را برای سرمایه

جان به هایی که ابتدا از انتشار مقالۀ باکستر اِبا داشتند با دستپاچگی و هی روزنامه

ن با حروف درشت آ رفتند که یک بار مجلۀ زندگی حیات وحش ای دنبال مقاله

های  دار و منشی های خانه ه خانممقاله تا آنجا توج. را به چاپ رسانیده بود

سسات را به خود جلب کرد که در مدت کوتاهی گیاه خون سیاوشان جزئی از مؤ

 .ها شد دکوراسیون داخلی منازل و دفاتر و یک وسیله ارتباطی خانم

خت بلوط از ردکه خوانندگان مقاله احتماالً بیشتر مجذوب لرزش  در حالی

نزدیک شدن یک هیزم شکن یا لرزش یک هویج از نزدیک شدن یک خرگوش 

قیقات در شده بودند، دانشمندان و متخصصین بیشتر به کاربرد وسیع نتایج این تح

های  زمینههای جنایی و امور اطالعاتی جاسوسی و  امر تشخیص طبی، بازپرسی

 .تر علمی و اجتماعی توجه داشتندوسیع

ممکن است در مرز  E.S.Pای جهان پزشکی اظهار کرد که تحقیقات مجلۀ خبره

تحقیقات  ۀ روح باشد، یعنی موضوعی که موسسۀایجاد اعتبار دوباره برای پدید

گذاری شد و  یج برای آن پایهردر کمب 1222روحی انگلستان در سال 

یکی از مدیران موسسۀ  .دستاوردهای قابل پیگیری برای دنیای علم ارائه کرد

بنیاد بابکوک ـ رینولدز در کارولینای شمالی مبلغ ده هزار دالر در اختیار باکستر 

گذاشت تا تحقیقات را ادامه دهد و درباره امکان وجود یک سیستم ارتباطیِ آنی 

 .بین کل موجودات و برتر از کلیۀ قوانین شناخته شدۀ علمی بررسی کند
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راف و گرانتری مانند الکتروکاردیوگ ابزار دقیقتر ین ترتیب باکستر قادر شد کهبه ا

( جریان برق قلب و مغز گیری اندازههای  یب دستگاهبه ترت)و الکتروآنسفالوگراف 

باکستر توانست با دستگاه کاردیوگراف، آزمایشی . برای آزمایشگاه خود تهیه کند

اف دستگاه آنسفالوگر. گراف انجام دهد تر از آزمایشات با پلی مراتب دقیقبه 

 .تر از کاردیوگراف را برای او ممکن کرد ی تا ده بار دقیقیها گیری زهاندا

. یک حادثۀ کامالً اتفاقی، باکستر را به میدان جدید تحقیقاتی دیگر راهنمایی کرد

یک روز عصر که مشغول شکستن یک تخم مرغ خام برای تغذیۀ سگ خود بود 

مرغ دیگری برداشت باکستر کنجکاوانه تخم . واکنش یکی از گیاهان شد متوجه

و به محض شکستن آن متوجه واکنش دوبارۀ گیاه شد و به این ترتیب خود را 

او به مدت نه ساعت  .برای یک سری تحقیقات جدید روی سلول زنده آماده کرد

شد روی نوار ثبت  هر میضربان داخل تخم مرغ را که ظاهراً از نوعی جنین ظا

ضربه روی نوار نشان داده  170 تا 160با تناوب  ضربان جنین احتمالی. کرد

ه سه تا چهار روز در این تعداد ضربان نظیر ضربان تخم مرغی است ک. شد می

ها  تعجب باکستر از این بود که تخم مرغ کشی قرار داشته باشد ودستگاه جوجه 

. از سوپرمارکت نزدیک آزمایشگاه خریداری شده بود که معموالً فاقد جنین است

، ولی در داخل آن هیچ ا شکست و آن را کامالً تشریح کردغ رباکستر تخم مر

او به این نتیجه رسید که با نوعی . عاملی که باعث یا مولد نوسان باشد نیافت

میدان انرژی و حیات ارتباط برقرار کرده که هنوز برای علم انسان ناشناخته 

اه و انسان احاطه بر گی او یقین کرد که به میدان انرژی کیهانی که گفته شده. است
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ۀ تحقیقات به وسیل 1940تا  1930های  دست یافته، موضوعی که در سال دارد

 . هارولد ساکسون در دانشکدۀ پزشکی دانشگاه ییل با آن برخورد شد

کار و تحقیق با گیاه را رها کرد و در پی میدان جدید تحقیق، باکستر موقتاً با این 

راز حیات رفت، که احتماالً موضوع مشاهدات روی تخم مرغ به دنبال کشف 

 .کتاب کامل دیگری خواهد شد
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 تواند فکر انسان را بخواند گیاه می

غول تکمیل وسایل تحقیقاتی خود که آقای باکستر در شرق آمریکا مش در حالی

المللی  هر لوس گاتوس کالیفرنیا شرکت بینو انجام آزمایشات مختلف بود در ش

در صدد برآمد که درسی تحت عنوان خالقیت برای  I.B.Mاری های اد ماشین

تهیه و برگزاری دوره به شخصی به نام . مهندسین و دانشمندان خود ترتیب دهد

شخصی مطلع و با تجربه فوگل که یک محقق شیمی و . مارسل فوگل واگذار شد

بود به خوبی وسعت و اهمیت مطلب را درک کرد و در صدد برآمد که نخست 

ت چیست؟ و خالق کیست؟ یی دو پرسش اصلی در این زمینه، یعنی خالقبرا

 .جواب و تعریف مناسبی بیابد

دوازده جلسۀ دو  کردۀ فرانسیسکان بود و برای تدریسِ فوگل یک کشیش تحصیل

طوری که جوابگوی دانشجویان آماده در این سطح باشد  ،گونهسمینار ساعتۀ

 .فهرستی تهیه کرد

وگل در امر خالقیت از کودکی آغاز شده بود و عمالً به در واقع کار شخصی ف

دنبال این بود که دریابد چه چیز باعث درخشش حشره شب تاب و کرم شب 

عه پیدا کند تصمیم گرفته لو چون نتوانسته بود منبع خوبی برای مطا. شود تاب می

خود در  او روزی این تصمیم را با مادر. بود که خود در این زمینه کتابی تهیه کند

میان گذاشت و با عظم کافی پس از ده سال با کمک دکتر پیتر پرینگ شیم از 

دانشگاه شیکاگو، کتاب درخشش در مایعات و جامدات و کاربرد آن در عمل را 

در سال بعد فوگل شرکت شخصی خود را به نام شب نمای . به چاپ رساند
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کت فوگل طی پانزده شر. فوگل که بعدها جزء موسسات معتبر شد به ثبت رساند

نما،  د رنگ قرمز، تلویزیون، مداد شمعی شبمحصوالت متنوعی مانن ،سال فعالیت

های جذاب برای پوسترهای عصر جدید  ها، رنگ برچسب مخصوص حشره کش

ن جونده و باالخره یک جعبۀ فنی به نام نور سیاه که مسیر پنهانی حرکت جانورا

های کثیف  ها و محله ها و سرداب ضالبها در فاآن را از طریق شناسایی ادرار

 .داد تهیه و عرضه کرد نشان می

 و مشارکت  I.B.Mآقای فوگل برای پیوستن به شرکت  ،میالدی 1950در سال 

ه بتمام وقت روی وسایل مغناطیسی، شرکت خود را فروخت و  در تحقیقاتِ

عات در های ذخیره اطال وقت در زمینۀ سیستم کریستال مایع و روش  طور تمام

کامپیوتر مشغول شد که به عنوان حاصل این تالش، ثبت و فروش چندین اختراع 

 .توان نام برد میرا 

نقطه عطف در تدریس فوگل و موضوع خالقیت، وقتی پدید آمد که یکی از 

. نشان داد به او I.B.Mشاگردان وی یک نسخه از مجله آرگوسی را در کالس 

قسمتی ( آیا گیاهان دارای ادراک هستند؟)وان ای تحت عن در این مجله طی مقاله

فوگل در آغاز با این تصور که باکستر یک . از کارهای باکستر معرفی شده بود

طی روزهای بعد . شارالتان دیگر از این قماش است، مقاله را به کناری انداخت

 عهه فکر واداشت و سرانجام با مطالها در گیاه، او را ب امکان وجود بعضی توانایی

سرانجام مقاله با . مقالۀ باکستر در این مورد دچار دگرگونی کامل فکری شد

د در سمینار درسی خوانده شد که هم مورد شک و هم مورد اعجاب نصدای بل
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. و در آخر جلسه تصمیم گرفته شد که خود دست به آزمایش بزنند قرار گرفت

که در مجلۀ  پس از جلسه یکی از شاگردان فوگل تلفنی به او اطالع داد

ضمن آن یک های الکترونیک نیز کارهایی از باکستر معرفی شده و  خواندنی

العمل گیاه را بگیرد، تقویت کند و نشان دهد  تواند عکس سنج که می دستگاه روان

تهیه و ساخت دستگاه حدود بیست و پنج هزار دالر برآورد . معرفی شده است

 .شده بود

ته تقسیم کرد و از آنها خواست که هر گروه فوگل شاگردان خود را به سه دس

یکی از آزمایشات باکستر را تکرار و تا پایان سمینار نتیجه را به کالس ارائه 

 ند که از آزمایشات خود قرر، وقتی هر سه گروه اظهار داشتدر زمان م. کنند

وی . اند فوگل نتایج کار شخصی خود را برای کالس بیان کرد ای نگرفته نتیجه

اه پاره شدن برگ گی: بیان موفقیت خود برای شاگردانش نمایش داد کهضمن 

سوزاندن برگ خود کند و در مقابل تهدید به  بینی می او پیش خود را به وسیله

 دهد و در مقابل تهدید پاره شدن و سوزاندنِ عمل شدیدتری نشان میال عکس

صد انسان را ل ناشی از درک قالعم ن و یا درهم شکستن، شدیدترین عکستوأما

 .دهد مینشان 

فوگل که از کودکی با هیپنوتیزم و مسائل روحی و حتی سحر و جادو آشنایی 

ان خود ارائه از این قبیل برای نزدیکداشت و حتی در سنین نوجوانی نمایشاتی 

العمل گیاه، نخست متوجه نظریات مِسمِر،  عکس داد پس از مشاهده می

ن تحقیقات و نظریات خود، اظهار داشته این شخص ضم. هیپنوتیزور معروف شد
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ناشی از تعادل یا عدم تعادل  سالمت و مرض و حتی مرگ، عوارض: کهبود 

د اندیشۀ خو) نظریات دیگری در زمینه. جودات استسیالۀ کیهانی حیات در مو

و ( خودسازی از طریق ذهن)و ( سازی ذهنیبه خودی ماورایی از طریق تصویر

که تا آن تاریخ زمینۀ محکمی پیدا کرده بود، و ( نظریۀ وجود انرژی روحی)

متمایز از  ،انرژی روحی: باالخره کارهای دکتر کارل یونگ مبنی بر اینکه

گیری است نیز برای او مبنای  قابل اندازههای شناخته شدۀ فیزیکی و غیر ژیانر

 .تفکر قرار گرفت

پس باید بتوان آن را  وجود داشته باشد کر افتاد که اگر انرژی فراروانیفوگل به ف

شیمیایی  ای؟ او روی مواد طری ذخیره کرد، اما چه نوع باطریدر نوعی با

مطالعه کرد و به دنبال ماده یا مواد و روشی  I.B.Mهای  موجود در آزمایشگاه

 .بود که این فکر را عملی کند

که خود از یکی از همکارانش به نام خانم ویویان ویلی  فوگل برای انجام برنامه

انرژی روحی  خواست تا برای ذخیرههای فراروانی نیز بود  دارای بعضی توانایی

ی مطالعه اظهار داشت که خانم ویویان پس از مدت. طالعه کندمروی مواد شیمیایی 

این بار فوگل نظر قبلی خود مبنی بر استفاده از . مناسبی نیافته است هیچ وسیله

چه در م ویویان خواست که روی هراز خان مواد شیمیایی را کنار گذاشت و

خانم ویویان دو برگ از گیاه ساکسی فراج چید، . دسترس قرار دارد کار کند

قرار دیگری را در اتاق نشیمن برگ را کنار تختخواب خود و  یکی از این دو

تختخوابم هر روز که از خواب بلند شوم به برگ کنار : وی به فوگل گفت. داد
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لن پذیرایی زندگی دراز آرزو خواهم کرد و به برگ سا کنم و برای او نگاه می

یان از فوگل خواست تا برای مشاهده یک ماه بعد خانم ویو .توجهی نخواهم نمود

برای فوگل . آزمایش به منزل او برود و یک دوربین عکاسی نیز همراه ببرد نتیجه

مرده ود پژبرگی که به آن توجه نشده ب. باور کند بیند را که میچیزی  مشکل بود

رار گرفته ای رنگ بود، ولی برگی که مورد توجه و محبت روزانه ق قهوه شده و 

گویی . رسید که تازه چیده شده است و به نظر می زنده بودبود کامالً شاداب و سر

برای . در اینجا نوعی انرژی، قانون مرگ را متوقف کرده یا به عقب انداخته بود

ول نتیجه، فوگل تصمیم گرفت خود نیز دست به اطمینان از تکرار آزمایش و حص

چید و روی  I.B.Mاو سه برگ از درخت نارون باغچۀ آزمایشگاه . آزمایش بزند

صرف هر روز قبل از . ای کنار تختخواب خود در منزل قرار داد میز شیشه

رکز و آنها صبحانه به مدت یک دقیقه روی دو برگی که در طرفین قرار داشتند تم

ن میز قرار داشت توجهی کرد و عمداً به برگی که در میا گی ترغیب میرا به زند

ای رنگ و خشک و چروکیده  پس از یک هفته، برگ میانی، قهوه .داد نشان نمی

که این دو با طراوت باقی ماندند و جالب اینسبز و  ی،ی کنارها برگشد، ولی 

. بودند برگ محل قطع شدگی ساقۀ خود را از درخت به نوعی ترمیم کرده

 همزمان با فوگل خانم ویویان نیز به آزمایش خود ادامه داد و پس از دو ماه

همان برگ را سالم و مانند روز اول به او نشان داد که کماکان سبز و شاداب 

 .مانده بود، در حالی که برگ دیگر کامالً خشک شده بود
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ن فکر به ای او. فوگل یقین پیدا کرد که شاهد عملکرد نوعی انرژی روحی است

برگ را زنده نگاه دارد، بنابراین ممکن  تواند یک افتاد که اگر نیروی ذهن می

بود  I.B.Mاست تأثیراتی نیز روی کریستال مایع که مورد تحقیق و بررسی او در 

 .داشته باشد

دانست تا آن تاریخ با استادی  طرز کار با میکروسکوپ را خوب می فوگل که

نمایی تا  ستال مایع با بزرگیدها اسالید رنگی از رفتار کرکامل و زیبایی تمام، ص

در موقع تهیه اسالیدهای جدید، فوگل متوجه شد که . سیصد برابر تهیه کرده بود

تواند رفتار کریستال مایع را  دهد می غز خود را در حالت آرامش قرار میوقتی م

من در : یدگو فوگل می: شود ببیند از آنچه در میکروسکوپ مشاهده می غیر

این بینش از طریق . شد یی دیدم که باعث اغفال دیگران میمیکروسکوپ چیزها

گاهی برتر ذهن بود و نه از طریق چشم و پس از درک آن با کمک نوعی آ

یا قابل ثبت با م که قابل دیدن با چشم و توانستم نور را طوری تنظیم کن می

 .ددوربین عکاسی باش

گیرد یا جامد  گیرد که وقتی کریستال شکل می فوگل سرانجام چنین نتیجه می

شود، از یک فرم از پیش تنظیم شده یا نوعی کالبد خیالی یا اختری که قبالً  می

گیاه پیشاپیش از قصد  خاطر همین است کهه ب. کند او است تبعیت می در انتظار

 قصد، نوعی میدان :کند، بنابراین ای سوزاندن و غیره آگاهی پیدا میانسان بر

 .شود گیاه درک می هکند که این میدان به وسیل انرژی ایجاد می
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میالدی فوگل از میکروسکوپ خسته شد و برای مدتی کار  1971در پاییز سال 

با گیاهان را متوقف کرد، ولی انتشار یک مقاله درباره کارهای او به وسیله دکتر 

یله خبرگزاری روانشناس جینا سرمینارا در مجله مرکوری سان خوزه که به وس

ا متوجه او ساخت و های زیادی ر رس به تمام جهان مخابره شد، تلفناسوشیتدپ

 .کار تشویق کرد او را به ادامه

ۀ ات بعدی، فوگل تصمیم گرفت طریقبرای به دست آوردن دقت بیشتر در تحقیق

های مزاحم مغناطیسی و  نصب الکترودها به گیاه را طوری طراحی کند که میدان

. گراف تأثیر نگذارد لم پلیبرقی و غیره روی ق های محیط مانند اثر جارو پارازیت

البته قبالً باکستر مجبور شده بود برای محدود کردن این اشکال، آزمایشات خود 

دانست که بعضی گیاهان  فوگل همچنین می. ام شب انجام دهدرا در اوقات آر

کنند و این خاصیت نه  میدهند و بعضی کند عمل  العمل نشان می سریعتر عکس

یی با ها برگ. در کل گیاه بلکه در تک برگ و جزئی از برگ هم وجود دارد

ی سبزتر و ها برگر مقابل، تر و د مشکل مقاومت الکتریکی زیادتر برای کار

تر  فعال ،یک گیاه، بسته به ساعت در روز و روز در ماه. تر هستند مناسب آبدارتر

 .شود میرسد که عبوس و ناسازگار  ظر میتر است و گاه به ن حال یا بی

های گیاه مربوط به اتصال نامناسب  شود این حالت فوگل برای اینکه مطمئن

الکترودهای دستگاه نیست، چسب لعابدار گیاهی جدیدی از ترکیبات جلبک 

یه و برای چسباندن الکترود به برگ گیاه از آن هدریایی و صمغ دریایی و نمک ت

موی کوچک روی برگ مالید و سپس  ابتدا لعاب را با قلماو . ده کرداستفا
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روی آن قرار  متر سانتی 4تا  2حدود  ای بسیار نازک پالتین را به فاصلهه سیم

ز خشک شدنِ سریعِ لعاب انجام  استحکام الکترودها که پس ا .داد تا خشک شود

ر واسته داز ارتعاش جزئی الکترود و وارد کردن بعضی خطاهای ناخ شد، می

 .کرد سیستم تحقیق جلوگیری می

دست به یک سری تحقیقات جدید زد تا  1961با این تدارکات فوگل در سال 

دستگاه دروغ . بهترین زمانی را که گیاه آمادۀ همکاری و ارتباط است تعیین کند

سنج را به گیاه انتخابی وصل کرد و در مقابلِ دستگاه که در حال ترسیم یک خط 

پس از ایجاد آرامش کامل در . ب روی نوار کاغذ بود ایستادمستقیم و بدون شی

گشاده از هم تا حد  خویش و انجام یک نفس عمیق دست خود را با انگشتانِ

تماس به طرف گیاه نزدیک کرد با این احساس که گویی در مقابل یک دوست 

کرد یک منحنی صعودی روی  ر بار که او عمل فوق را تکرار میه. ایستاده است

شد و همزمان با آن فوران نوعی انرژی را به طور  میگراف ایجاد  غذ پلیکا

بعد از حدود سه تا پنج . کرد میمحسوس از گیاه به طرف دست خود احساس 

. انرژی گیاه به پایان رسیده است رسید ن انرژی قطع شد به نظر میفوراکه دقیقه 

است که در موقع  فوگل این ارتباط بین او و گیاه شبیه همان چیزیاز نظر 

، که حرکت و تأثیر متقابل. دهد عاشق و معشوق یا دو دوست روی می مالقات

آورد و پس از تمام شدن انرژی باید مجدداً  یک موج انرژی را به وجود می

و در این مالقات ظاهراً هم فوگل و هم گیاه هر دو سرشار از . ذخیره شود

 .رضایت و لذت شده بودند
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ت که با دراز کردن دست خود ز یک مجموعه گیاه، فوگل دریافدر موقع انتخاب ا

تر  اساز گیاهان حس و حرکت از جلوی آنها نوعی وزش خنکه طرف گیاهان ب

های الکتریکی تبدیل  این وزش خنک به تدریج به موج. کند را احساس می

او در آزمایش دیگری که از . شود که نمایانگر وجود یک میدان انرژی است می

خانه با یک گیاه انجام داد، گیاه موفق شد مانند کار باکستر امواج را حس  خارج

که با  I.B.Mهمین آزمایش را از فاصله بیشتر و باالخره از محل آزمایشگاه . کند

 .کیلومتر فاصله داشت، با موفقیت انجام داد 12گیاهان واقع در منزل او 

وصل کرد و یک برگ را از در آزمایش دیگری فوگل دو گیاه را به یک دستگاه 

یافت، و گیاه اول از چیده شدن برگ را در گیاه دوم ناراحتی. گیاه اول چید

ی از گیاه اول العمل نشان داد اما وقتی بدون توجه به گیاه دوم برگ دیگر عکس

 :گوید فوگل می. العمل نشان نداد چید، گیاه دوم عکس

اده روی نیمکت پارک است که دوم نظیر حالت دو دلد این صحنه بین من و گیاه

جهان و عابرین را فراموش کرده باشند و تا زمانی که توجه یکی از آنها از 

 .ماند مانند و ارتباط برقرار می خبری می ، هر دو در بیدیگری منحرف نشده

دانست که استادان یوگا و معلمین سایر فنون و  شخصی خود، می فوگل با تجربه

ر زمان تفکر از تأثیر عوامل محیطی و مزاحم د( نتب ذِمک)تفکر ماورایی مانند 

دهد که  یدستگاه الکتروآنسفالوگراف نشان م. الع هستنداط ماورایی و خلسه بی

واج مغزی او در مواج مغزی او کامالً متفاوت با اموقتی فرد در حال خلسه باشد ا

ریِ برای فوگل کامالً معین شد که حصول یک حالت هوشیا. حالت عادی است
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برای . با گیاه کامل شودتمرکز یافتۀ مخصوص در او الزم است تا مدار ارتباطی 

شخص باید از آگاهی  ،آلودگی گیاه و بیدار کردن و متوجه کردن آن رفع خواب

را در یک  خود ،عادی بیرون برود و ضمن تصور و آرزوی خوبی برای گیاه

که مورد توجه و تا گیاه احساس کند . حالت هوشیاری مخصوص قرار دهد

و نسبت به انسان یا  محبت و عشق قرار گرفته است و با انسان مرتبط شود

فوگل دریافت که این مجموعه آمادگی و . العمل نشان بدهد شخص سوم عکس

رسیدن به حالت مناسب برای انسان و گیاه و رسیدن به ارتباط کامل، بسته به 

وقتی از فوگل . قت بگیردمورد، ممکن است از چند دقیقه تا نیم ساعت و

تری بدهد گفت که ابتدا  خواسته شد که در مورد فرآیند باال توضیح بیشتر و کامل

آنگاه قادر . کند آرام و از هیجان و احساس خالی میبدن خود را  تمام اعضای

وقتی شدت جریان بین او و . شود ک رابطۀ انرژی بین خود و گیاه میبه درک ی

گیاه دیگر به محیط خارج، تغییرات حرارت، سر و صدا و  گیاه متعادل شد آنگاه

به  ،کند می شود و فقط به او توجه  تفاوت می ی الکتریکی اطراف بیها میدانسایر 

  .شود فوگل هیپنوتیزم می عبارت دیگر گیاه به وسیله

در این مرحله فوگل با احساس آمادگی برای اعالم کشفیات و نظریات خود از 

 محلی سانفرانسیسکو استقبال و به همراه یک گیاه متصل به  دعوت تلویزیون

گراف و گیاه نسبت به حاالت آرام  پلی. در یک برنامه زنده شرکت کردگراف  پلی

به ترتیب خطوط  ،ها االت و پرسشگل و یا حاالت تهییج شدۀ آن از سؤمغز فو

ه تلویزیونی دیگری در شبک در برنامه. دار رسم کردند ر و شیبدا ا دندانهصاف ی



45 

 

A.B.C  خود و ، فوگل حساسیت گیاه را نسبت به (اید آنچه شما خواسته)به نام

ک تحریک شدید و العمل گیاه را در مقابل ی اشخاص دیگر نشان داد و عکس

 .رامش، به نمایش گذاشتآنی و سپس ایجاد آ

ان به کارهایش ایراد کرد مند عالقهفوگل در یک سخنرانی که طبق دعوت برای 

تواند با گیاه ارتباط  که انسان می محض و بدون شبه است این حقیقتِ :فتگ

حساس  ی زنده است،گیاه موجود. شود ار کند و این کار انجام شده و میبرقر

ممکن است به تصور انسان گیاه موجودی نابینا، کر و . است و ریشه در فضا دارد

وجوداتی بسیار حساس هان ماحمق باشد، اما در نظر من هیچ شکی نیست که گیا

گیاهان انرژی  .حاالت انسان هستند گیری اندازهدقیق برای شناخت و و بسیار 

این . ندانرژی را احساس ک تواند این انسان می. نندک ساطع می مفید برای انسان را

سرخپوستان . گردد و مجدداً از انسان به گیاه برمیشود  انرژی به انسان تزریق می

داشتند و هرگاه احساس احتیاج  ز انرژی و توان گیاهی اطالعآمریکا به خوبی ا

درخت سرو رفتند و با دستان باز به طرفین به یک  کردند به میان جنگل می می

 .دوباره خود را از انرژی پر کننددادند تا  کهن پشت می

فوگل ضمن نمایش حساسیت گیاه نسبت به حالت ارتباطی انسان دریافت که 

گذارد و باالخره دریافت  ردید حاضرین روی خود او تأثیر میحالت پذیرش یا ت

شخص  توجهی به از طریق تکنیک یوگا آموخته و بی که با یک تنفس عمیق که

توانست متوجه  پس از این عمل، او می. ا حذف کندتواند تأثیر او ر مغرض می
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و را قطع ارتباطی  ،به بیان دیگر او با یک کلید ذهنی. موضوع دیگری بشود

 .کرد ارتباط دیگری را وصل می

 تردید و ناباوری حضار مهمترین عامل بازدارنده در ارتباط : گوید فوگل می

انسان ـ گیاه و یکی از کارهای مشکل در نمایشات، دفعِ اثرِ ناشی از این 

یاه و العمل از گ انتظار عکس ،ین نیروهای بازدارندهبا حضور ا. احساس است

ت برقرار که ارتباط با آن مجدداً از یک موضع مثبگر آندستگاه بیهوده است، م

 .شود

حیط رسد که من به صورت یک فیلتر بین گیاه و م به نظر می: گوید وی می

توانم گیاه را قطع یا وصل کنم تا انسان و گیاه  کنم و می اطراف آن عمل می

وانم به گیاه ت ال نوعی انرژی از خود به گیاه میبا انتق. ذیر شوندپمتقابالً تأثیر

بسیار مهم است که درک این . کمک کنم که نوعی حساسیت را در خود بیدار کند

العمل گیاه یک عمل هوشیارانه از طرف گیاه نیست بلکه در موقع  شود که عکس

آنگاه عملکرد در میدان . آید می ارتباط، گیاه به صورت قسمتی از انسان در

 .شود پذیر می رای شخص عامل امکانالکتریکی حیات گیاه و یا از طریق آن ب

یا انرژی کیهانی وجود دارد که یک نیروی حیات  :کند که گیری می فوگل نتیجه

از . هستی را احاطه کرده و برای انسان و حیوان و گیاه قابل مشارکت است همه

از طریق این . شوند رژی کیهانی، انسان و گیاه یکی میطریق مشارکت در میدان ان

ط ارتباط انسان ـ گیاه شود، و نه فق که احساس مشترک ایجاد می نگی استیگا

 .توان آن را با دستگاه هم نشان داد و ثبت کرد شود، بلکه می برقرار می
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انجام  هفوگل به تجربه دریافت که در موقع برقراری ارتباط با گیاه، نوعی مبادل

 فکر افتاد که آیا  رژی، بنابراین بهترکیب ان مبادله به صورت انتقال و. شود می

قدر با گیاه مرتبط ساخت که بتواند به طور  توان یک فرد کامالً حساس را آن می

در گیاه در قرن  امکان دخول. زدداخل گیاه شود و به مشاهده بپردا ذهنی

بوهم گفته بود با  .صوفی آلمانی ژاکوب بوهم عنوان شده بود شانزدهم به وسیله

سرانجام ناگهان شود و  ه یکی شود، به آن خیره میبا گیا خواهد این قصد که می

نور آید و تالش گیاه برای رسیدن به  می شود، جزئی از گیاه در ه مربوط میبا گیا

در این حالت قادر است که در میل گیاه به رشد شرکت کند و . کند را احساس می

 .در وجد حاصل از رشد گیاه شریک شود

. ساپ آشنا شد که دارای توانایی خاصی بود فوگل با دختر خانمی به نام دِبی

توانست در یک آن با گیاه فوگل ارتباط  که دختری آرام و کناره جو بود میوی 

دبی با سر . تواند به داخل گیاه برود و غفلتاً از دبی پرسید که آیا میا. برقرار کند

ت در یک لحظه به خلسه و آرامشی فرو رف ،جواب مثبت داد، و پس از آمادگی

گراف شروع  و آنگاه قلم پلی که گویی از این جهان و وقایع آن خارج شده است

داری کرد که حکایت از برقراری ارتباط شدید انرژی  به رسم منحنی دندانه

من آقای فوگل از  :دبی بعداً جریان را به صورت زیر شرح داد. داشت

انجام این خواسته برای . س کنمسایاه احخواست که آرام باشم و خود را در گ می

دانستم چگونه و از کجا باید وارد گیاه  مل پیاپی اتفاق افتاد، ابتدا نمین عیدچن

بنابراین هوشیارانه تصمیم گرفتم که از یک در فرضی که در پای ساقه گیاه . بشوم
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خود را در میان حرکت  ،به محض ورود از این در. شود به آن وارد شوم ایجاد می

به محض . رونده رها کردمم و خود را داخل این حرکت باال فتو آب یا ها سلول

 قدرت ذهنی من از بین رفت و وارد قلمرویی شدم که  ،رسیدن به سطح برگ

گونه تصویر ذهنی وجود  در این قلمرو هیچ. گونه کنترلی روی آن نداشتم هیچ

ک نوع احساس حاکم بود، احساس اینکه به هر سو کشیده نداشت، بلکه ی

هوشیاری  احساس نوعی. و جزئی از یک سطح گسترده شونده بودمشدم  می

ام و  دهید که از طرف گیاه پذیرفته شسر به نظر می. بود خالص در من زنده شده

با احساس یگانگی در وجود و حرکت در فضا، . شوم به وسیله او محافظت می

. کردمها ود را در گیاه ربه خودی به من دست داد و خ داحساسی از رضایت خو

با . کرد ا شنیدم که مرا به آرامش دعوت میدر این موقع صدای آقای فوگل ر

. ولی با آرامش کامل خستگیبا نوعی  ،شنیدن صدای آقای فوگل به خود آمدم

 .انرژی من به گیاه منتقل شده استرسید که تمام  به نظر می

مشاهده کرد آقای فوگل در تمام مدت ناظر آزمایش بود و با مشاهده توقف قلم، 

در آزمایش دیگری دبی . گردد که دبی از گیاه خارج شده و به حال عادی باز می

او . به شرح ساختار و حاالت سلولی گیاه پرداخت و جزئیات آن را تشریح کرد

ها به شدت مجروح است و آقای فوگل با  همچنین احساس کرد که یکی از برگ

ه کرد محل اتصال الکترود روی شنیدن این موضوع به جستجو پرداخت و مالحظ

 .یک بریدگی ایجاد کرده و آن را رفع کرد ،برگ
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از آنها . فوگل آزمایش ورود به گیاه را با تعداد بیشتری از افراد تکرار کرد

تمام آنها . خواست که وارد برگ شوند و به مشاهده تک سلول بپردازند

از . دادند D.N.Aتوضیحات مشابهی درباره ساختار سلولی و حتی مولکول 

ی ها سلولتواند به داخل  و به این نظریه رسید که انسان میحاصل این تجربیات، ا

بدن خود نفوذ کند و بسته به آمادگی و توان مغزی بر آنها تأثیر بگذارد و روزی 

 .از این طریق دلیل امراض را مشخص کند

ه تلویزیونی در یک برنام مه خورده،حل صدن یگانه شدن با گیاه و تشخیص متوا

آقای  1973به این ترتیب که در سال . به طور اتفاقی به نمایش گذاشته شد

به وسیله شبکه  یآزمایش ضبط در یک برنامه فوگل به اتفاق دکتر تام مونتالبورو

العملی مشاهده نشد  وقتی از گیاه عکس. ا شرکت داشتندآمریک C.B.Sتلویزیونی 

تام به جای بررسی مدار در میان . ی کندفوگل از تام خواست که مدار را بررس

ای تمرکز  ای خود ثابت ایستاد و پس از لحظهانتظار و تعجب فیلمبرداران در ج

در حضور . یاه برقرار نیستاعالم داشت که ارتباط الکترود فوقانی با برگ گ

الذکر وارسی و پارگی و قطع مدار مشخص  محل الکترود فوق C.B.Sهای  تکنسین

 .آزمایش و فیلمبرداری ادامه یافت ،رفع آن شد و پس از

تری هستند فوگل  انعطاف دارای فکر آزادتر و قابل با توجه به اینکه کودکان

طی آموزش، ابتدا از . رود به گیاه کردای از آنان برای و زش عدهموشروع به آ

آنها خواست که با دست گیاه را لمس کنند و درباره حرارت و فرم سطح برگ و 

بعد اجازه داد که به آرامی برگ را خم، . ان آن به طور کامل توضیح دهندساختم
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لطافت آن را در مقابل خم شدن، احساس و سطح زیر و روی آن را به منظور 

پس از آنکه کودک مشاهدات و احساسات خود . دست آموز کردن نوازش کنند

خود را از را یک به یک برای فوگل شرح داد، فوگل به او اجازه داد که دست 

شود  ه از طرف گیاه به طرف او ساطع میگیاه بردارد و سعی کند نیرویی را ک

 .از احساس نوعی خارش صحبت کردند تعداد زیادی از کودکان فوراً. درک کند

شوند قویترین  انی که کامالً جذب آزمایش مین عده از کودکفوگل متوجه شد آ

ارش را ابراز داشت فوگل به خوقتی کودک احساس . احساس ارتباطی را دارند

حاال کامالً آرام باش و توجهت را به دادن و گرفتن انرژی با گیاه  :گوید او می

ایین به آرامی در مقابل گیاه باال و پوقتی جریان انرژی برقرار شد دستت را . بده

 .ببر

این  با تکرار. شود ا پایین بیاورد، برگ گیاه دور میوقتی کودک دست خود ر

با استفاده از دو دست و تکرار این . کنند شروع به نوسان می ها رگبعمل 

ان این آزمایش را با کودوقتی ک .کند آزمایش کل گیاه شروع به نوسان می

کم و  دهد که نخست با فاصله یجام دادند، فوگل به آنها یاد ماطمینان و موفقیت ان

وزش مقدماتی برای این آم. گیاه را به نوسان درآورندسپس با فاصله زیادتر 

پس از آگاهی و . تقویت کودکان و نشان دادن این انرژی نامرئی به آنان است

 .اطمینان از وجود این انرژی، آنها آماده هستند تا به کار با گیاه بپردازند

فوگل بزرگترها کمتر از کودکان حساسیت دارند و بنابراین ممکن  طبق تجربیات

انجام  نند خود مستقیماً آزمایشات او و باکستر رااست بسیاری از دانشمندان نتوا
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احساس محبت خوردشان کامالً مکانیکی و فاقد چنانچه بر بخصوصدهند و 

در هر آزمایش مهمترین عامل، وجودِ . نتیجه خواهد بود باشد حتماً کارشان بی

 ،فوگل در مورد دو آزمایش. داوری است ر آزاد و کنار گذاشتن هر نوع پیشفک

ک نفر روانکاو معروف که وسیله پزشکی کالیفرنیایی و دیگری به وسیله ی یکی به

 .اند گزارش کرده است موفق بودههر دو نا

ان و او عقیده دارد تا زمانی که آزمایشگران متوجه نباشند که یکی شدن بین انس

است مسلماً تعداد زیادی از آنها با عدم موفقیت  گیاه کلید موفقیت در آزمایشات

قابل انکار است و در این نوع وجود ارتباط روانی غیر. واهند شدخ روبرو

    .آزمایشات عامل آزمایشگر باید خود جزئی از آزمایش بشود

یک روانشناس یک روز فوگل ارتباط با گیاه را برای یکی از دوستان خود که 

ر ود ولی دالعمل شدید در گیاه ب هدف، ایجاد یک عکس. داد بالینی بود نمایش می

رسید که گیاه  ه طور کامل قطع شد و به نظر میالعمل ب بین آزمایش ناگهان عکس

فوگل از دوست خود پرسید که آیا عملی انجام داده و دوستش گفت . مرده است

متعلق به او که در منزل پرورش داده  که فقط در یک لحظه اندیشیده که گیاهِ

رسید که احساسات گیاه  می به نظر. گیاه مورد آزمایش استبسیار زیباتر از 

دار شده که حاضر به همکاری نشده و  فوگل از فکر شخص ثالث چنان جریحه

  برای فوگل شکی باقی نماند که گیاه  .این حالت در تمام آن روز ادامه داشت

با . میلی کند و نسبت به شخص اظهار عالقه یا بیتواند فکر افراد را بخواند  می

ت فوگل اندیشید که ممکن است روزی بتوان خواندن دست یافتن به این حقیق
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او به همراهی یک فیزیکدان اتمی در . فکر دیگران را به کمک گیاه عملی کرد

گیاه همزمان با فیزیکدان که مشغول تفکر ریاضی . این زمینه آزمایشاتی انجام داد

خط  وقتی منحنی تبدیل به. ثانیه رسم کرد 112بود منحنی دندانه داری به مدت 

دهد که او فکر  العمل گیاه نشان می سمستقیم شد فوگل به دوستش گفت که عک

با حصول این نتیجه پس از . خود را قطع کرده و فیزیکدان این حرف را تأیید کرد

مدتی استراحت فوگل از فیزیکدان خواست که به موضوع معینی مثالً همسرش 

ثانیه به رسم منحنی  105ه مدت این بار همراه با فکر فیزیکدان گیاه ب. فکر کند

ر فوگل با بهت و شعف به ثبت افکار یک انسان به وسیله گیاه که د. مشغول بود

چنانچه کسی موفق به کشف . نگریست افتاد می اتاق پذیرایی منزل او اتفاق می

توانست از این طریق افکار  شد به طور قطع می خواندن منحنی می رمز و

 .اشخاص را بخواند

پس از صرف یک قهوه به طور اتفاقی دوباره از فیزیکدان خواست که به فوگل 

منحنی به دست . همسرش و تا حد امکان به همان صورت نوبت اول فکر کند

چنین آزمایشی . ثانیه تهیه شد بسیار شبیه منحنی قبلی بود 105آمده که به مدت 

فوگل به دست  که منجر به رسم دو منحنی مشابه شد برای اولین بار به وسیله

وی با مشاهده شباهت زیاد دو منحنی به این نتیجه رسید که امواج مغزی . آمد

نزدیک قابل  شود ممکن است در آینده میانسان که به صورت انرژی ساطع 

نزدیک وسیله الزم برای او امیدوار است در آینده . دنمه باشآوری و ترج جمع

 .ترجمۀ زبان گیاه شناخته شود
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سفه مادی، دکتر داروساز و یی از گروه متشکل از فالیراوگل ضمن پذف

سازی  ی خود که عقیده داشتند نوعی صحنهریزان کامپیوتر در منزل شخص برنامه

در کار او وجود دارد، نخست به آنها اجازه داد که وسایل او را به دقت کنترل 

سازی  هتقلب و صحن هرگونهپس از کنترل دقیق وسایل و اطمینان از عدم . کنند

ضوعات دلخواهشان صحبت فوگل پیشنهاد کرد که افراد دور هم بنشینند و از مو

گیاه به مدت حدود یک . العمل گیاه را در جمع ناباور خود ببینند کنند و عکس

در اثر  عالقگی گیاه احتماالً اد و این بیالعملی نشان ند گونه عکس ساعت هیچ

در این . فوگل به آن اشاره شده بودناباوری گروه بود که در آزمایشات قبلی 

با این . موقع یکی از حاضرین پیشنهاد کرد که درباره مسائل جنسی صحبت کنند

رسید که گیاه زنده شده  به نظر می. رتبط به گیاه شروع شدحرکت قلم م دپیشنها

آمدن نوعی  در این تفکر که مسائل و عملیات جنسی باعث به حرکت. است

. شود از قدیم و از جمله در تانترا یوگا وجود داشته است انرژی در اتمسفر می

ای تازه بذرپاشی شده باعث  داشتند که فعالیت جنسی در مزرعه بومیان عقیده

 .تحریک این انرژی کیهانی و در نتیجه بارور شدن زمین خواهد شد

در یک . داد میالعمل نشان  های روحی عکس طور نسبت به داستان گیاه همین

در  روشن شده بود وقتی مثالً چراغی قرمز عیفِریک که فقط با رنگ ضتا اتاق

: یا...( شدن کرددرِ کلبه جنگلی به خودی خود شروع به باز : )مقابل جملۀ

تابوت  چارلز خم شد و پوشش: )یا...( اقو به دست ظاهر شدناگهان یک مرد چ)

دهد که اثر آن به  سید که گیاه نوعی هشیاری نشان میر به نظر می...( را کنار زد
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در  گوید که گیاه توهم جمع را البته فوگل می. شد گراف ترسیم می وسیله پلی

 .کرده است مقابل چنین گفتاری دریافت می

نج دانشمند دیگر وف از انستیتوی تحقیقاتی استانفورد از فوگل و پدکتر پاته

وسایکومتر رغ را که به وسیله دستگاه الکترالعمل یک تخم م دعوت کرد که عکس

که به وسیله آقای هوبارد،  این دستگاه جدید. شود مشاهده کنند نشان داده می

آقای . آنالیز استده شبیه دستگاه سایکواختراع و عرضه ش( دانشگری)گذار  بنیان

ل کرد و از حضار خواست که مرغ را به دستگاه وصیک تخم هوف تپا

 حظه کنند، ولی هیچمالالعمل آن را در موقع شکستن تخم مرغ دوم  عکس

. العملی دیده نشد حتی با شکستن سه تخم مرغ عکس حرکتی مشاهده نشد و

فوگل بر طبق روش . آقای پاتهوف از فوگل خواست که او آزمایش را انجام دهد

 گذاشت و در مقابل تعجب حاضریندست خود را روی تخم مرغ  ،ا گیاهخود ب

متر از تخم مرغ  3فوگل حدود . دت کره حرکعقربه گالوانومتر دستگاه شروع ب

همین عمل را  های خود، باز باز و بسته کردن دستفاصله گرفت، ولی با حرکت 

ای  کار او را تکرار کنند ولی نتیجه حاضرین هر یک کوشیدند. تکرار کرد

 .نگرفتند

رسید به خاطر تغییر مقاومت پوست  به نظر می گالوانومتر که قبالً هحرکت عقرب

حساسیت گالوانومتری )که الکترودها به آن وصل شده نخست انسان است 

پس از این آزمایش و . نشان داده شد G.S.Rنام گرفت و با حروف ( پوست
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توجه به این واقعیت که گیاه پوستی از نوع پوست انسان ندارد این خاصیت از 

 .نشان داده شد P.G.Rنامیده و با حروف ( حساسیت فراروانی)آن تاریخ 

وجودات حساسیت فراروانی نه تنها در گیاهان، بلکه در تمام م :گوید یفوگل م

، آن را به دار مغز این انرژی را متمرکز و با تصمیم حرکت جهت. زنده وجود دارد

یشه و واج به آسانی از شاین ام. کند های پشت سر هم آزاد می صورت ضربان

 .روشن نشده استماهیت آنها هنوز  کنند ولی فلزات و کلیۀ مواد عبور می

تواند با ایجاد انرژی مغزی و بدون دست  نینا کوالگینا در اتحاد شوروی میخانم 

های  ز حرکت دستبرای این کار وی ا. نما را به حرکت درآورد به قطبرزدن، عق

کار خانم اینگو سوان که در دانشگاه . گیرد نما کمک می خود در نزدیکی قطب

 :گوید او می. تر است اتب برجستهذاشته شد به مراستانفوردِ آمریکا به نمایش گ

های آموخته در دانشگری به دست  توان ذهنی خود را با استفاده از تکنیک

های بسیار سری و  ا انرژی مغزی خود به یکی از قسمتتوانست بوی  .آورده

ست یک کابین آزمایشی او توان. شگاه استانفورد نفوذ کندمحافظت شده دان کامالً

و در  کند شده است و با هلیوم مایع کار می را که در زیر زمین ساختهکوارک 

شده و بندی  دیوارهای ضخیم سربی و غیره عایق امواج با مقابل نفوذ کلیه

امواج شناخته شده مغناطیسی غیرقابل نفوذ  دانشمندان آن را برای کلیه

 . ثیر قرار دهددانستند تحت تأ می

با  دهند، تجربه رند سطح هوشیاری خود را تغییکسانی که نتوان :گوید فوگل می

چنانچه شخص اجازه بدهد که . یار خطرناک باشدسگیاه ممکن است برایشان ب
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ار زیادی به در زمان تمرکز، احساس هیجان و اضطراب به او دست بدهد فش

 .بدنش وارد خواهد شد

رگز نباید کند کسی که دارای بدن سالم و آماده نباشد، ه فوگل همچنین ادعا می

البته این یک نظریه است . به کار ارتباط با گیاه یا سایر تحقیقات روحی بپردازد

گوید که این  وی به دنبال نظریۀ باال می. است و او هرگز قادر به اثبات آن نشده

که باید از تغذیه سالم و مقوی  خواهد نوع تحقیقات روحی انرژی زیادی می

مواد معدنی و  علمی را کهخواریِ  اهدن، گیسازی ب مین شود و برای آمادهتأ

 .کند مین کند توصیه میپروتئین الزم را تأ

 جواب. ال شدر انرژی مغزی روی موجودات زنده سؤتأثی از فوگل درباره نحوه

او . عادی آب شروع به مطالعه کرده استداد که به طور جدی روی خواص غیر

ها که یک گونه کریستال  کبه عنوان یک بلورشناس گفت که برخالف سایر نم

های دائمی بیش از سی نوع کریستال  روی یخچال شتحقیقات اخیردر  دارند،

های گوناگون یخ تصور  ه کریستالاشخاص ناوارد با مشاهد. یخ یافته است

داشته باشیم آب نوعی  در حالی که باید توجه. کنند که اجسام متفاوتی هستند می

دیگری دارد مبنی بر اینکه قسمت عمدۀ  ۀ ثابت شدهیاو نظر. آمیز است مادۀ اسرار

د و نیروی زیستی افراد باید مربوط به ده ن موجودات زنده را آب تشکیل میبد

. شود میحرکت آب در بدن باعث پیدایش ذخایر ظریف الکتریکی . تنفس باشد

یلو از وزن بدن چند ک ،اولین بار با مشاهدۀ اینکه در زمان تحقیقات روحی، عامل

دهد، او به این فکر افتاد که ممکن است در تولید و مصرف  خود را از دست می
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 شود یا در  ه انرژی میآب بدن در حین حرکت تبدیل ب انرژی ذهنی احتماالً

در حال حاضر مشغول طراحی  او. شود ی ذهنی به کار گرفته میتولید انرژ

چنانچه به  :های آموزشی مخصوص برای کودکان است و عقیده دارد مجموعه

ای در  یرات عمدهکودکان بیاموزیم که چگونه اضطراب را از خود دور کنند تغی

آنها دوست داشتن و محبت کردن را احساس خواهند کرد . آنها ایجاد خواهد شد

یروی بزرگی را و به درستی خواهند فهمید وقتی فکری را به ذهن خود بیاورند ن

 عبارت از اندیشه است آنیرند که انسان بگ دوقتی یا .کنند در فضا پراکنده می

عاطفی  فکر را به کار ببرند تا رشد روحیوقت خواهند دانست چگونه اندیشه و 

 .و عقلی را به دست بیاورند

کنم بلکه روشی  ارف شدن و بینا شدن را ارائه نمییله عسمن و: گوید وی می

 .ندد، شرافتمند و انسان بار بیایآزا، کنم که کودکان ارائه می

 

 ،تحقیق با گیاه :کند ا گیاهان را به این شرح خالصه میفوگل حاصل کار خود ب

ست به فراموشی سپرده ها ه مدتکند ک یقی میانسان را قادر به تشخیص حقا

است که قادر نیست خود را از  عمده ناراحتی و مریضی انسان به این دلیل. است

وقتی کسی . گذارد پاک کند میبر او  ها و فشارهایی که حوادث و گفتارها تنش

آید که حتی پس از  دهد در وجود ما شورشی به وجود مییا چیزی ما را آزار ب

طور  ایجاد هر شورش داخلی همان. ماند مان می ها در بدن آثارش مدترفع آن 

ها قبل نشان داده ممکن است به صورت خستگی  که دکتر ویلهلم رایش مدت
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یا اینکه میدان انرژی بدن را تهی یا شیمی بدن  عضالنی در بدن ما ظاهر شود و

نشان  تحقیقات من با گیاه راهی برای رهایی از این پیامدها. را مختل کند

رسد در  به نظر می. اند ای را پیش روی ما باز کرده گیاهان افق تازه. دهد می

ر های ذهنی و مهربانی به صورتی گویات قلمرو زندگی گیاه توانایی دریافت پیغام

توانند  ها می احساسی که همه انسان. دارد از وقتی که به زبان جاری شود وجود

 .اند ه راه آن را بر خود مسدود کردهبرخالف حالت فعلی ک. در آن شریک شوند

دهند دانشجویان  ن فوگل که کارهای او را ادامه میاز جمله دو نفر از شاگردا

انسون راندال فونتس و رابرت سوهای  به نام ،فلسفه هند روانشناسی انسانی و

ای که  با ابزارهای پیچیده. اند ت یافتهای دس های عمده هستند و به موفقیت

قرار داده به چنان نتایجی  در اختیار این دو دانشجوی جوان  I.B.Mسسهمؤ

های معتبر امکانات مالی و ابزار  اند که در حال حاضر از طرف دانشگاه رسیده

تا تحقیقات ارتباط با گیاهان را در  به آنها داده شده است، دقیق برای ادامه کار

اولین موفقیت این دو وقتی ظاهر شد که یکی از آنها . سطحی وسیعتر ادامه دهند

در دستگاه متصل  مالحظه کرد که خمیازه نفر دیگر به صورت موج بزرگ انرژی

 که یک فرد خستهدر فلسفه هندو آموخته بودند  آنها قبالً. شود به گیاه ظاهر می

. گیرد میانرژی ( سیالۀ فراگیر حیات)از ( شبخ شاکتی حیات)با خمیازه به وسیله 

 .به همین جهت موضوع را سرسری نگرفتند و تحقیق روی آن را آغاز کردند

شناس دانشکدۀ ایالتی   ستکتر نرمان گلدشتاین پروفسور زیفونتس با کمک د

الکتریکی سلول به سلول نوعی گیاه را که هیوارد کالیفرنیا تحقیق روی پتانسیل 



59 

 

او همچنین به بنیاد . دهد تم عصبی ساده در آن است ادامه مینوعی سیساز نشان 

تحقیقات علمی فراگیر در شهرستان حوزه تگزاس دعوت شده است تا تحقیقات 

سوانسون نیز از . را سرپرستی کند( تأثیر هوشیاری انسان بر موجودات زنده)

اندازی  یز کالیفرنیا دعوت شده که در راهجان اف کندی در مارتن طرف دانشگاه

یکی از اهداف او در این کار این . مرکز مشورتی تحقیقات فراروانی همکاری کند

 پاتی با گیاه ارتباط توانند از طریق تله افرادی می ،چگونهکه است که تعیین کند 

            .توانند برقرار کنند و چگونه افرادی نمی
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 گشایند گیاهانی که درها را می

شخص دیگری که به جستجوی اسرار ارتباط با گیاهان پرداخت یک متخصص 

وین است و سوابق نامش پاول سا. الکترونیک از ایالت نیوجرسی آمریکا بود

وی همچنین . سسات فضایی و تلگراف و تلفن و غیره داشتشغلی زیادی با مؤ

لوم ماورایی و هیپنوتیزم بود و در این زمینه تسلط کامل یک محقق پیگیر ع

های رادیویی آقای باکستر  ن بر حسب اتفاق با یکی از برنامهآقای ساوی. داشت

شکاک رادیو سعی کرد با مصاحبه کنندۀ  ،در آخر برنامه رادیویی. برخورد کرد

ا به باکستر ر( کتشافات شما چیست؟استفاده عملی از ا: )ال کهطرح این سؤ

و  باکستر ابتدا به این موضوع اشاره کرد که در مناطق جنگی. بست بکشاند بن

کنند و به عنوان  وصل میکشی به یکدیگر  خطرناک درختان را با نوعی سیم

 ،خترتوانید از توان یک د اما شما می. نندک ار دهنده از آن استفاده میشبکه هشد

ه آن یک قطارِ اسباب بازیِ کوچک را تنها استفاده کنید و با وصل ابزار مناسب ب

صحبت . نیدگونه انرژی دیگری به جز تأثیر انسان به جلو و عقب برا بدون هیچ

وین و تخصص فنی رسید برای آقای سا ملی به نظر میعباکستر که به ظاهر غیر

دهد و در نتیجه آپارتمان کوچک وی در الکترونیک کافی بود که او را تکان ب

وین بعدها اظهار داشت که سا .به یک آزمایشگاه تبدیل شدوین خیلی زود سا

غالب کشفیات و دستاوردهایش به صورت یک جرقه روحی در ذهن او وارد 

جزئیات  :گوید او می. عمل کرده است( مومدی)به صورت یک  شده و او عمالً

که وی روش آن را بفهمد به ذهن او زم برای یک اختراع حتی بدون اینال
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( الهام) تی به جزئیات بیشتری نیاز داشته باشد آن را از طریقرسد و وق می

ور مولد برق که برای ایجاد رعد و ژنراتتواند از  وین میآقای سا. کند دریافت می

ولت را از بدن خود عبور دهد  27000رود جریان برق  برق در سینما به کار می

از راه دور فعال  شده و در این حال یک المپ بزرگ حلقوی را که با هلیوم پر

شود  یا چپ تولید می ای که در سمت راست گوید که با مشاهدۀ سایه وی می. کند

او همچنین سیستمی ایجاد کرده که به کمک . کند د را دریافت میال خوجواب سؤ

او شخص را روی یک . کند ترین افراد را هیپنوتیزم می مآن هر کسی حتی مقاو

ر را در نشاند و یک رنگین کمان نو میتاریک  الًنشیمن ناپایدار در یک اتاق کام

دهد  کنترل و مقاومت خود را از دست میشخص . آورد مقابل او به نوسان در می

 .شود و هیپنوتیزم می

طول نکشید که ساوین موفق شد یک با داشتن چنین سابقه تجربی وسیعی چندان 

حرکت قطار به . بازی را روی خط به سمت جلو و عقب حرکت دهد اسباب ارقط

او نخست در . شود حساسی او با وساطت گیاه تأمین میوسیله فکر و تحریک ا

نفر در شهر مدیسون ایالت نیوجرسی آمریکا حرکت قطار را به  60حضور 

های استودیوی تلویزیون  سپس همین نمایش را زیر نور چراغ. نمایش گذاشت

کنار  ید برق را که درحرکت قطار روی خط، یک کل. برای بینندگان نشان داد

کند و این کلید که به بدن ساوین وصل است، مثل  ریل نصب شده باز و بسته می

 گیاه. ریک کندریکی وارد کند و احساسات او را تحاینکه به او یک شوک الکت

که به یک مدار شامل گالوانومتر و یک کلید دیگر وصل است ضمن جهش عقربۀ 
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دهد و  کند و کلید دوم را حرکت می ریافت میومتر احساسات ساوین را دگالوان

برای ادامه نمایش کافی است ساوین شوک قبلی . کند جهت قطار را معکوس می

شود و با حرکت  می گاه تحریک حالت او به گیاه منتقلآن. را به خاطر بیاورد

 . کند جهت حرکت قطار دوباره تغییر می ،کلید دوم مجددِ

شیفتۀ همراهی  اخیراً. به امور فراروانی بوده مند عالقهها قبل  ساوین از مدت

ای  در آزمایش خود به دنبال روش ساده. روانی گیاه با تفکر و حالت انسان شده

است تا صرف نظر از اینکه عمل گیاه یک عمل عقالنی یا احساسی است به 

سادگی و با اطمینان مشخص شود که گیاه با استفاده از حاالت انسان کلید را به 

گیاه  کهگیرد که فارغ از این چنین نتیجه میسرانجام آقای ساوین . اندازد میکار 

توان گفت که گیاه دارای یک میدان انرژی شبیه  دارای شعور است یا خیر، می

کار ه توان تداخل این دو میدان را ب یمیدان انرژی انسان است و به طریقی م

ای  که حساسیت آن به اندازه ای ساخت مسئله این است که بتوان وسیله. تگرف

 .کرد برداری بهرهن بتوان از این تداخل میدان باشد که با اطمینا

الت و مقاالت زیادی را روزانه مج I.T.Tساوین به عنوان نویسنده فنی شرکت 

های  هایی از جرج الرنس در مجله خواندنی در این میان نوشته. کرد مطالعه می

قاالت عنوان شده بود که در اتحاد در این م .الکترونیک نظر او را جلب کرد

های تعلیم دیده برای هدایت نوعی موشک هوا به هوا استفاده  شوروی از گربه

کردن آن به وسیله حرارت یا مغناطیس منفی است و  منحرف شده که طبیعتاً

و همچنین از قول یک مقام مطلع اظهار شده بود که . کند به هدف اصابت می دقیقاً
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العمل گیاه آموزش دیده برای منظورهای مشابه استفاده  است از عکس در نظر

سان برناندینو در  ستاد هنرهای تجسمی در دانشگاها نویسنده مقاله قبالً. شود

 .کالیفرنیا و در آن زمان مالک و مدیر یک آزمایشگاه شخصی بود

ر الکترونیکی ماشینی که الرنس برای ساخت سیستم مورد نظ قطعات و اجزای

ای نداشت، ولی به لحاظ تکنیکِ  د با آنکه از نظر مصالح چیز عمدهمعرفی کرده بو

. شد در بازار یافت نمیاینکه  به عالوه. ، هزاران دالر ارزش داشتها ماناِلِ ساختِ

های دولتی با عنوان بازرس فنی، مقدار زیادی از آنها را  ساوین در یکی از پروژه

کرده بود و در انبار  فرت فضایی را ندارند اوراقبه علت اینکه تحمل حرارت مسا

 .کرد نگهداری می

ساوین با استفاده از این قطعات یک دستگاه پُلِ واتسون ساخت که به جای 

ساسیت آن صد برابر دستگاه حکرد و  ن مستقیم با جریان متناوب کار میجریا

میدان انرژی توانست با مقادیر کوچک  استفاده باکستر بود و به خوبی میمورد 

های موجود در سیستم آزمایش باکستر  این دستگاه بسیاری از پارازیت .کار کند

یر فاز یا ولتاژ، تغی گیری اندازهآقای ساوین به این ترتیب به جای . را حذف کرد

تغییر مقاومت برگ گیاه مقدار جریان . کرد ولتاژ را ثبت میاختالف زمانی بین دو 

لعمل ا بسته به عکس ،د و در نتیجه المپ متصل به مدارعبوری از آن را تغییر دا

و به عبارت دیگر برگ به عنوان کلید متغیر برق  شد گیاه کم نور و پر نور می

 .کرد عمل می
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آقای ساوین به مدار خود یک اسیلوسکوپ و یک بلندگو اضافه کرد و آن را به 

ترتیب منحنی نورانی به این . نگاه داشت طور تمام وقت متصل به گیاه و زیر نظر

د و با تغییر جریان تغییر التین بو θ ورت حرفموج نما که به ص سبزِ روی شیشۀ

صدای . شد گو پخش میشی از تغییرات نیز به وسیله بلندداد و صدای نا شکل می

دۀ رادیویی العمل گیاه همزمان با صدای ثانیه شمارِ یک پخش کنن ناشی از عکس

 همراه داشت، و آقای ساوین با کرنومتری که بهشد  محلی روی نوار ضبط می

 ،تطبیق زمان با مراجعه به نوارهای بعداًو کرد  حوادث عمده را یادداشت می

 .العمل گیاه را در مقابل هر حادثه دلخواه مشاهده کند توانست عکس می

مستعار برای  به طور مخفیانه و با اسم I.T.Tها کار برای شرکت  ساوین طی سال

ابتکاری اختراع  ینوشت و برای حفظ ارتباط با آنها روش فنی مقاله میمجالت 

سیم به پای خود و قرار دادن  ا بستن یک فرستندۀ بسیار کوچک بیاو ب. کرده بود

 I.T.Tتوانست از محل کار خود در  ط صوت متصل به تلفن در خانه مییک ضب

جاد ارتباط با رای ایاز جمله ب. آنها جواب بدهدم مراجعین را بگیرد و به اپیغ

نی تلفن دست خود را روی شانه هقرار گذاشته بود که جلوی د ،مراجعین خود

شود به عنوان  از آن ایجاد می پالستیکی بکشند تا جریان کوچک و صدایی را که

او برای مخفی نگهداشتن ارتباط با مشتریان . رمز شروع تلفن به ساوین برسانند

با خود حرف  کرد که دائماً رپرستانش تظاهر میی از ناراحتی سخود و جلوگیر

 .کردند علت همکارانش او را وزوزی صدا میزند و به همین  می
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.  فاده کندساوین تصمیم گرفت از این وسیله برای ارتباط دائمی با گیاهانش است

ارش به منزل تلفن کند و صدای توانست از محل ک تا آنجا که او دیگر می

نود و پس از تکمیل وسایل، شد بش ه از بلندگو پخش میعمل گیاه را کال عکس

ای، نور، رنگ، حرارت و سیستم  توانست در هر زمان و از هر فاصله حتی می

 .ضبط صوت را در آپارتمان کوچک خود کنترل کند

ساوین ضمن کار با گیاه متوجه شد که طبق نظر قبلی فوگل ارتباط با گیاهانی که 

خست خود را تر است و برای این کار ند آسانتر و قویان با شخص خو گرفته قبالً

ی آن ها برگا دست خواهی برای گیاه بداد و ضمن خیر در حالت خلسه قرار می

کرد که امواج انرژی او  شست و آنگاه احساس می یمبا آب یا  کرد را نوازش می

س از طرفی بر اسا. شود اه مخلوط شده و ارتباط برقرار میساطع و با امواج گی

العمل شدید  یاهان نسبت به مرگ سلول زنده عکسکه گ تکارهای باکستر دریاف

ر شدیدتر اانسان بسی العمل نسبت به مرگ سلول زندۀ عکس دهند و این ینشان م

یک شوک الکتریکی برای انسان  تثر کردن گیاه دریافترین روش متأ ساده. است

ۀ ساکن س الکتریسیتداد و سپ د چرخشی میاو روی صندلی کارش به خو. است

گیاهان . کرد به میز فلزی کارش به آن تخلیه میایجاد شده را با زدن انگشت 

به همین تخلیه کوچک متصل به دستگاه حتی از فاصله چند کیلومتری نسبت 

او همچنین با یادآوری شوک . دادند العمل جهش گونه نشان می الکتریکی عکس

لومتری از کلبۀ ییالقی خود، گیاه واقع در کی 30الکتریکی قبلی توانست از فاصله 

 .آپارتمانش را تحت تأثیر قرار دهد



66 

 

نوس کردن گیاه با خودش بدون توجه به عوامل برنامه بعدی آقای ساوین مأ

 رفت به فکر افتاد فرت چند روزه میبنابراین وقتی به یک مسا. محیطی بود

اینکه گیاه شدیدترین  توجه بهبا . ای برای جلب توجه گیاه اختراع کند وسیله

م داد تصمی میدان انرژی او نشان می العمل را در مقابل صدمه دیدن یا عکس

عۀ قط. شدکُگرفت به طریقی از راه دور سلول زنده بدن خود را در حضور گیاه بِ

د کشتن مو مشکل بو. توانست مدت محدودی زنده نگاه داشته شود وی می خون

آزمایش نتیجه بسیار . رسید تر به نظر می ولی نگهداری و کشتن اسپرم عملی

تر  یاه نسبت به درد و شوک خیلی حساسساوین متوجه شد که گ. خوبی داد

أثیر ترسید که تکرار شوک روی گیاه ت می و از طرفی. است تا خوشی و لذت

ر به ابنابراین با تمرینات تحریک شادیانه، گیاه را واد. نامطلوب بگذارد

تر از آن بود که بتواند کلید را باز و  ضعیف ه، اما نتیجالعمل مناسب کرد عکس

 .بسته کند

در یکی از تعطیالتی که با خانمی در کلبه کنار دریاچه خود بود، پس از مراجعت 

به منزل مشاهده کرد که گیاه در مقابل اوقات خوش او حرکات شدیدتری داشته 

لحظات حساس  و پس از تطبیق زمانی متوجه شد که شدت حرکات مربوط به

د با استفاده از این خاصیت توان ساوین فکر کرد که می. ی بوده استتحریک جنس

های حسود و شوهرهای هوسباز تهیه کند که قابل عرضه به  ای برای خانم وسیله

 .بازار باشد و برای این منظور گیاه زیبای آپارتمانی بَگونیا را در نظر گرفت
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های آن قابل استفاده است، اما  اه و تواناییبرای ساوین شکی باقی نبود که گی

اشکال کار در این بود که گیاه ممکن است هر لحظه نسبت به محرک دیگری در 

حضور ناگهانی سگ یا گربه و یا شکار یک حشره به وسیله  اطراف خود مثالً

بنابراین وی . ت نشان بدهد و ارتباط با منبع مورد نظر قطع شودیحساس ،پرنده

به . تم وصل کردرا در سه اتاق مختلف قرار داد و تنها به یک سیسسه گیاه 

این سیستم  اگرچه. العمل هر یک باعث قطع مدار بشود صورتی که عدم عکس

یک محرک مخصوص را در دستگاه وارد تر بود و توجه یک گیاه به  کامل

 نتیجهشد، در  ل شدن سیستم میکرد و تنها ارتباط او با هر سه گیاه باعث فعا نمی

 .اهای سیستم حذف نشدکلیه خط

قای ساوین در این موقع نتایج کار خود را بررسی کرد و به نظرش رسید که آ

 نی،حاصل کار او چیزی در سطح اهمیت کشف امواج رادیویی به وسیله مارکُ

. تواند به دنیای علم و تکنولوژی معرفی شود مخترع معروف ایتالیایی است و می

ظر با اشکاالتی مواجه شد و نتوانست نریق رادیو و تلویزیون برای این کار از ط

را جلب کند و ترجیح داد که با یکی  آمریکایی علمیِ فظه کارِ علم یامجالت محا

او در آغاز . با آن همکاری داشت وارد مذاکره شود از مجالت فنی که قبالً

ه دستگاهی داستانی ساخت که مناسب مجله مکانیک اتومبیل بود و اعالم کرد ک

ساخته است که با نیروی فکر انسان و وساطت گیاه قادر است از فاصله دور 

ود و فقط احتیاج به یک از ذهن نب روالبته این اختراع او د. روشن کنداتومبیل را 

العاده حساس و قوی داشت که بتواند با کمک یک فرستنده رادیویی  وسیله فوق
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در حرکت اول ماشین روشن نشد  کوچک دکمه استارت را فشار دهد و اگر

 .، فشار را حذف کندماشین آن را بفشارد و به محض روشن شدن دوباره

سی با این امید که وقتی دستگاه به ک ساوین وسیله مورد نظر را طراحی کرد

شود، او در یک صبح سرد یخبندان از خواب بیدار شود و در حالی داده تحویل 

این . د اتومبیل خود را روشن و گرم کندکه مشغول صرف صبحانه است بتوان

دستگاه فقط یک اشکال بامزه داشت و آن اینکه احتیاج به وساطت گیاه نداشت 

برای رفع این اشکال . افتاد ندۀ کوچک به کار میو طبق معمول با یک فرست

ار وساطت گیاه را الزم داشت و ساوین دستگاهی طرح کرد که این ب ،مضحک

د ماشین او باز فر به گاراژ منزل در را برای وروشدن یک ن توانست با نزدیک می

توانست رضایت مردم را  رح حرکت گیاه به خاطر صاحب آن میدر این ط. کند

 .جلب کند

ساوین برای جلب نظر دانشمندان و کسانی که ممکن بود اعتبار مالی تهیه یک 

تواند  ه اعالم کند میه این فکر افتاد کآزمایشگاه مناسب را برای او فراهم کنند، ب

او . با کمک گیاه و ابزار دقیق خود یک هواپیما را با کنترل زمینی پرواز دهد

واز، ساخت و هدایت انواع پر ها سالوره دیده بود و عالوه بر خود یک خلبان د

ادیوی هواپیماهای مدل را برای پرواز و عملیات هوایی و فرود آرام با کمک ر

. توانست با تغییراتی گیاه را در این سیستم وارد کند می زمینی انجام داده بود و

رای تشخیص ربایندگان هواپیما در یک برنامه دیگر ساوین استفاده از گیاه را ب

مسافران به سمت  با کمک یک گیاه حساس در محل عبور. نظر قرار داد مد



69 

 

یما را تا توان امواج تکان دهندۀ نایاب را دید و خطر ربوده شدن هواپ هواپیما می

 .حدی از بین برد

ح اظهار عالقه کرد و اعتبار مالی کافی در پایگاه رارتش آمریکا نسبت به این ط

در این پروژه سعی بر این بود که بدون . بِلفور در ویرجینیا برای آن اختصاص داد

حساس کردن گیاه به یک فرد معین و به طور عام بتوان افراد مضطرب و منقلب 

نیروی دریایی آمریکا نیز پروژه مشابهی در دست . شناسایی کردرا به کمک آن 

و  انجمن مهندسین برق وسیله آقای اِلدون بیرد از اعضای این پروژه به. اجرا دارد

تیک آمریکا به همراهی گروه متخصصین تحلیل الکترونیک و عضو انجمن سایبرن

این . شود جام میاسپرینگ ایالت مریلند ان رو طراحی البراتوار زرهی در سیلو

سان به وسیله گیاه گروه آزمایشات باکستر را با موفقیت تکرار و خواندن فکر ان

بنفش، اشعه مادون قرمز، آتش، تحریک گیاه با آب، اشعه فرا. اند را تأیید کرده

آقای بیرد عقیده دارد که عامل . عملی شده ،های فیزیکی و قطع موضعی تنش

تغییر پتانسیل )مت الکتریکی برگ نیست، بلکه حرکت عقربه گالوانومتر، مقاو

نشان داده  قبالًسوئدی  البته کارلسونِ. تاز سطح برگ به داخل برگ اس( حیات

نیست، ولی یک دسته  ها روشن کنندۀ سلول بود که گرچه منشأ انرژی دوقطبی

 دارد که بیرد اظهار می. ندهت بارهای الکتریکی خود را عوض کد جتوان سلول می

ر سلول و آنچه باعث این شود تغییر ولتاژ د در این آزمایشات مشاهده می آنچه

کارهای آقای بیرد و همکارانش اصل . شود هشیاری سلول است تغییر می

همراهی هوشیارانه گیاه نسبت به سایر موجودات را که در حضور او مورد اذیت 
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گیاه را تأیید  حالت غش و مرگ او همچنین. کند ریک قرار بگیرند تأیید میو تح

این حالت حتی در مقابل نور و حرارت نیز ممکن است به سادگی اتفاق . کند می

العمل گیاه در مقابل تحریکات مختلف  در یک برنامه تلویزیونی او عکس. فتدابی

وقتی یک جعبه . و از جمله تصمیم او به سوزاندن برگ را به نمایش گذاشت

داد گیاه پس از  ر مقابل دوربین تکانکوچک دارو را که حامل عنکبوت بود د

العمل حدود یک  العمل کرد و این عکس مل شروع به عکسحدود یک ثانیه تأ

العمل  ه عکسوی همچنین با کندن برگ گیاه دوم گیاه اول را ب. دقیقه ادامه یافت

 .شدید واداشت

آقای بیرد با آنکه درجه فوق لیسانس در مهندسی پزشکی از دانشگاه جرج 

خاطر داشتن دانش و دقت استثنایی به عضویت سازمان ه گتن دارد و بواشن

گیاه نسبت به  پذیریریهنوز نتوانسته است برای تأث ،پذیرفته شده( مِنزا)جهانی 

طور پراکنده و درهم از میدان ثقل زمین، ه او ب. فکر انسان توضیح نهایی ارائه کند

ی در گزارش. کند سما صحبت میراءالطبیعه، روح و مکانیزم اسرارآمیز بیوپالماو

تیک آمریکا ارائه کرد تعدادی آزمایش را که به انجمن سایبرن 1972که در سال 

ی دانشمندان شورو. توسط دانشمندان اتحاد شوروی انجام شده بود تحلیل کرد

سما را عامل اصلی این نوع ای از انرژی به نام بیوپال حالت تازه شناخته شده

 .دندها دانسته بو پدیده

میالدی آقای بیرد شروع به تهیه وسایل دقیقتر و سبکتری کرد که  1973در سال 

 گیاهی حساس که با تماس انگشت)کا بتواند با آن برگ گیاه میموسا پُدی
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با او عقیده دارد که . تحت آزمایش قرار دهدرا  (کند خود را جمع میی ها برگ

او برای این کار . دا انجام دهتواند این کار ر کمک الکترودهای بسیار ظریف می

ت نواری ساختِ زیمنس تهیه کرد که با سرعت یک متر در یک دستگاه ثب

ساعت مطالب را روی نوار متحرک کاغذ ثبت و قلم آن به صورت جهش بسیار 

او همچنین در نظر دارد یک نوع جلبک دریایی را که . کند کب عمل میظریف مر

. سلولی است تحت آزمایش قرار دهدولی تک  متر سانتی 5به طول حدود 

آزمایش بعدی  ،العمل نشان بدهد ه این جلبک طبق قانون باکستر عکسچنانچ

العمل گیاه  آزمایش دوم به عکساگر . ول و تکرار آزمایش استلحذف هسته س

وجود در هسته توان این فکر را پذیرفت که مواد ژنتیکی م جامد آن وقت مینین

 .مل گیاه استالع سلول عامل اصلی عکس

دستگاه دروغ سنج بسیار جدیدی به نام دروغ سنج صوتی به وسیله  به تازگی

دکتر اَلِن بِل و همکاران او ساخته شده و یک دستگاه آن همراه با فضای کافی 

این دستگاه در برنامه . ه شده استآزمایشگاه در اختیار آقای بیرد گذاشت

صد عمل کرده رد 94از قرار، با دقت  آزمایش شده و( حقیقت را بگو)تلویزیونی 

این دستگاه بر این اساس ساخته شده که صدای انسان دارای دو قسمت . است

وقتی حالت انسان دگرگون و . مجزا یعنی قابل شنیدن و سایر امواج است

بل تشخیص نیست از صدای او عادی باشد امواج گروه دوم که برای گوش قاغیر

حالت  و در نتیجه معرف ندر به تشخیص آقاشود، ولی دستگاه  حذف می
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آقای بیرد استفاده از این دستگاه را نیز به آزمایشات . غیرعادی شخص است

 .خود با گیاه اضافه کرده است

هندس موفق الکترونیک و در عین آقای دکتر کِن هاشی موتو که یک م در ژاپن

نتایج . ساخته حال دارای درجه دکترا در فلسفه است دستگاه دروغ سنج مشابهی

وی که مربی آموزشی کاربرد دروغ . کار او در زمینه گیاه بسیار درخشان است

وط به کارهای باکستر سنج به پلیس ژاپن است از طریق دستیابی به مقاالت مرب

گراف را به نوعی کاکتوس خانگی وصل  نخست دستگاه پلی. شنا شدبا این علم آ

و ساوین بود، به این معنی که  ستر و فوگلهدف اولیه او تکمیل کارهای باک. کرد

موفق شده  او قبالً. صحبت لفظی کند ،ارتباط با گیاه خواست با تکمیل دستگاهِ می

های  بود تغییرات صدای متهمین در بازپرسی را روی نوار ثبت کند و به دادگاه

ل نی به دنبااو در مورد گیاه عکس این روش را در نظر گرفت، یع. ژاپن بقبوالند

اولین . العمل گیاه را تبدیل به صدا کند گراف ناشی از عکس آن بود که منحنی پلی

او به کارهای دیگران مشکوک نشد، . آزمایش او با مینی کاکتوس به نتیجه نرسید

البته او . ته باشدبلکه اندیشید که ممکن است خود او چیزی برای آزمایش کم داش

است و به تأثیر حالت شخص اعتقاد  های روحی برجسته ژاپن یک محقق پدیده

 .دارد

به محض اینکه او . خانم هاشی موتو که عاشق گل و گیاه نیز بود به کمک او آمد

اکتوس شروع به به گیاه اطمینان داد که بسیار دوستدار او است، ناگهان ک

های برق  شد شبیه وزوز سیمالعمل کرد و صدایی که در دستگاه ایجاد  عکس
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د، صدا در یرس دور به گوش می که با صدای زیر از فاصله نسبتاًبود  فشار قوی

یک خانم . بوع و گرم بودزیر و بم و شبیه نوعی مکالمۀ مطعین حال دارای 

هاشی موتو بازدید کرده فرانسیس دوروتی که از کار آقای کالیفرنیایی به نام 

حبت دارد که صحبت کردن خانم هاشی موتو با گیاه شبیه ص است اظهار می

وتر به زبان و جواب گیاه هم شبیه صحبت کامپی کامپیوتر به زبان ژاپنی بود

ند قدر با کاکتوس خودمانی شده بود هر ژاپنی آنوش گوید زن و او می. کاکتوسی

در مقابل . داد را انجام میعمل اصلی  رشمرد و چها که گیاه تا عدد بیست را می

د کر ود گیاه صدایی از خود ایجاد میش دو به عالوه دو چند می ال که مثالًاین سؤ

 . دکر م میچهار موج پیوسته به هم رس ،که روی نوار

التحصیل دانشگاه توکیو و در حال حاضر سرپرست  آقای هاشی موتو که فارغ

عامل و سرپرست یکی هاشی موتو و در عین حال مدیرمرکز تحقیقات الکترون

ل با کاکتوس حسابگر خود تحقیقات صنایع الکترونیک فوجی است تا به حا

ی او جزو ها کتاب. برای مردم سراسر ژاپن نمایشاتی ترتیب داده است

آشنایی با درک )یک کتاب او به نام . های سال ژاپن است ترین کتاب پرفروش

هشت بار ( اسرار دنیای چهار بعدی)شش بار و کتاب دیگرش به نام ( اسوییرف

العمل گیاه  علمی عکسال که توجیه ؤاو در مقابل این س. اپ رسیده استبه چ

ن توا امروز بشری نمیهای بسیاری هستند که با علوم  پدیده: چیست، گفت

ای  ین گفت که دنیای سه بعدی ما سایهاو همچن .ماهیت آنها را درک و بیان کرد
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ارد که دنیای چهار بعدی او عقیده د. مادی چهار بعدی استاز یک دنیای غیر

 .کند طریق کنترل ذهن بر ماده اداره میسه بعدی را از  حسیِاین جهان  مادی،غیر

های کنترل ذهن بر ماده،  او در حال حاضر این است که تکنیکمسئله اساسی 

. انسانی به کار گرفته شودهای غیر نند سایر اختراعات در راهممکن است ما

ار ی است، با اظهساوین نیز که یک کشیش و روحانیِ برجسته در علوم فراسوی

اینکه اختراعات مربوط به توان ذهنی ممکن است در  تنفر و انزجار نسبت به

تکنولوژی جنگ به کار گرفته شود، سیستمی را که خود اختراع کرده و به نام 

کرده و از قرار معلوم تولید آن به آسانی برای وزارت  گذاری نام( ابزار سیزده)

اسرار خود  وتا به حال جزها آسان است،  دفاع در هدایت بدون خطای موشک

 .نگاه داشته است

 که بتوان به انسان پیغام، الهامِ ین استهدف از این تحقیقات ا: گوید ین میساو

دین  :گوید آقای ویلیام دات می . ژرف عشق و دانش و ادامه حیات را رساند

چیزی به نام مرگ وجود . هیچ چیز نخواهد مرد. واقعی آگاهی کیهانی است

 .ر این حیات و هم پس از آنهم د. بته تغییر در جهت اصالح وجود داردال. ندارد

 ،وی اعتقاد دارد که همه قوانین فیزیکی و روحی و اینک آگاهی از طریق گیاه

ساوین  .برای گشایش راه ابدیت برای هر روح به سوی خداوند جاوید است

روحانیون است که انسان امروزی ادامه همان چیزی  تفکر و اطاعت :گوید می

دلفی باستان داشتند که پیغام اصلی آن حاکمیت خداوند، معبد اوراکل شهر 

 .ها و فناناپذیری روح است ی انسانبرادر
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رتباط ذهنی به کنار رفتن دهد که برقراری ا می جدید نشان میدستاوردهای عل

چنین اتفاقی با استفاده از . های ناشی از زمان و مکان خواهد انجامید محدودیت

های انرژی به غیر از امواج الکترومغناطیسی صورت خواهد گرفت که  طیف

سان که برای عارف بزرگ ژاکوب  رتباط با موجودات ناشناخته را آنامکان ا

های  آنگاه که قادر شویم پیغام. بوهم برقرار بود در دسترس قرار خواهد داد

ارتباط با جهان  اینچنینی را دریافت کنیم زمانی خواهد بود که دوباره دریچه

 .هستی به روی ما گشوده خواهد شد
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 مسافرانی از فضا

ک در پارک خلوت جنگلی نزدیمیالدی دو مسافر  1971در اکتبر سال 

. رنگ خود پیاده شدند لیفرنیا از سواری فولکس واگن آبیپالوما در کا رصدخانه

سی ساطع از درختان را در طیآنها ابزارهایی با خود داشتند تا امواج الکترومغنا

 .یک ناحیۀ دور از انسان و محیط صنعتی او ثبت کنند

بود  محقق اصلی به نام جرج الرنس با همراه خود به این منطقه نیمه کویری آمده

هایی از  واج مغناطیسی محیط انسان با گونهها و ام تا در محیطی دور از پارازیت

او چهل و هفت ساله . تی انجام دهددرخت بلوط و سایر درختان کویری آزمایشا

فرق دستگاه او با محققین دیگر اضافه شدن یک . و متخصص الکترونیک بود

امواج  هرگونهمحفظه با حرارت ثابت و یک قفس فاراده بود که از ورود 

الرنس با این عقیده . کرد کی نمونۀ مورد آزمایش جلوگیری میمغناطیسی به نزدی

ظریف را بگیرند و از طرفی های بسیار  هستند پیغام که نسوج زنده گیاهی قادر

های زیستی هستند  ترین وسیله برای دریافت پیغام های زیستی مناسب گیرنده

 .شروع به تحقیق و آزمایش کرد

ابزار کار الرنس مزیت دیگر نیز بر سایرین داشت و آن اینکه در آزمایش با 

های  سایر گیاهان و مغناطیس مغناطیسی درختان تک افتاده که از تأثیر امواج

. گراف را حذف کرد توان الکترودهای پلی گردان منطقه کویری دور باشند، میسر

دار بدون عدسی استفاده کرد که محور آن در  ز یک لوله شکافوی به جای آن ا

در . امتداد محور قفس فاراده قرار داشت و روی گیاه هدف قرار داده شده بود
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یز کار برد و روی گیاه ن دار یک تلسکوپ بهای لوله شیارفواصل دورتر او به ج

 .تشخیص از دور یک دستمال سفید گذاردبرای 

 توانست عالئم ارسالی را حتی از  ه به عنوان گیرنده استفاده شد مینسوجی ک

 را اغلب در فصل سرما که گیاهانآزمایشات . یک و نیم کیلومتری دریافت کند

داد تا به عنوان تضمین مضاعف از ورود  ام میدر خواب زمستانی هستند انج

 .مغناطیس مزاحم گیاهان خارج از آزمایش به سیستم آزمایش جلوگیری کند

هم به صورت چشمی به  ،گیری اندازهتحریکات رسیده به نسوج زنده در دستگاه 

صدای . شد وت تشخیص داده میگراف و هم به وسیله صدای س لم پلیوسیله ق

شد و  گاه تولید امواج سینوسی ایجاد میبیه آنچه به وسیله دستای ش سوت پیوسته

رسید تبدیل به سوت مقطع و  از یک گیاه مورد آزمایش به آن میهرگاه تحریکی 

 .شد هم میپشت سر 

الرنس و همکارانش در اولین آزمایش خود پس از استقرار دستگاه در پارک 

دستگاه نشستند و مشغول  جنگلی برای رفع خستگی به فاصله تقریباً نه متری

ارش مشغول گاز زدن در حالی که الرنس و همک. خوردن غذای مختصری شدند

ناگهان دستگاه که محورش رو به آسمان رها شده بود و  ،بودند به نوعی سوسیس

الرنس با . متوجه هیچ گونه هدف زمینی نبود شروع به سوت زدن مقطع کرد

 از دریافت عالئمی ه این پدیده که نشان نظریه دربار هرگونهاحتراز از اعالم 

چندین ماه بعدی  ،کیلومتری فضا به وسیله نسوج گیاهی بود ها میلیوناز شاید 
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گوش زیستی )وقت خود را صرف تکمیل دستگاهی کرد و سرانجام آن را 

 .نامید( کیهانی

او به عنوان یک متخصص . دستگاه او برای آزمایش آماده شد 1972در آوریل 

دانست که  ، میو اولین نویسندۀ کتاب لیزر در اروپا و اطالع از صور فلکیلیزر 

دۀ دستگاه به طرف صورت فلکی دب اکبر در ندهانۀ گیر ،ولین آزمایشدر ا

برای استقرار دستگاه به قله آتشفشان هفتصد . آسمان نیمکره شمالی بوده است

راف آن را یک کویر متری پیسگاه در کویر موجاو در جنوب کالیفرنیا رفت که اط

انی پوشانده است و هیچ از هر طرف مواد آتشفش یکیلومتر 50وسیع و تا شعاع 

با استفاده از تلسکوپ به عنوان راهنمای . شود ای در آن دیده نمی گیاه عمده

ورود امواج مشخص به قفس فاراده و به طرف حامل الیاف زندۀ گیاه، او دوربین 

دب و پنجاه و شش ثانیه که جهت عمومی دقیقه را در امتداد دو ساعت و چهل 

اکبر است تنظیم کرد و با روشن کردن گیرندۀ رادیویی که هر نوع انرژی یا موج 

پس از حدود نود . ار نشستکرد به انتظ دریافت می یا اغتشاش الیاف گیاه را

قوت امواج رسیده در  هرچندع به تشخیص امواج کرد، که وتگاه او شردقیقه دس

او فاصلۀ بین ضربات . مشخص و روشن بود ش قبل را نداشت، ولی کامالًآزمای

 .عالئم وارده را که چندین ساعت ادامه داشت بین سه تا ده دقیقه گزارش کرد

ابتدا به ارزش . الرنس با وسواس بسیار به آزمایش موفق خود نظر انداخت

د و آیا موجود آین کجا می از دانست عالئم نمی. لمی خود اندیشیدی کشف عباال

کهکشان راه  حدس زد که انبوه ستارگان. د یا نهدار آن را ارسال می هوشمندی
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این موفقیت بزرگ الرنس پس از . شیری ممکن است در آن دخالت داشته باشند

ه را در آزمایشگاه منزل خود در همان امتداد قبلی مستقر کرد و بیست و ادستگ

ها و حتی  گوید گاهی باید هفته او می. ادن را تحت مراقبت قرار دچهار ساعته آ

ه اعالئم با ترکیب متنوع و مشخص به دستگ. ها منتظر رسیدن عالئم شد ماه

در دستگاه ( بیپ ـ بیپ ـ بیپ بارر ـ ر ـ ر ـ ر)یک پیام به صورت . رسد می

 .تواند ماهیت زمینی داشته باشد به هیچ وجه نمی :گوید ظاهر شد که الرنس می

ا وارد مدار شوند، بلکه م ا به نظر من برای زمین ارسال نمیه این پیام گوید او می

از این  دانیم طبیعتاً و چون چیزی از ارتباط زیستی نمی ایم ارتباطی باالتری شده

قدر زیاد است  ها آن انرژی موجود در این پیام. ها خارج هستیم مذاکرات و پیام

عالئم ممکن است . رسد ما می ادۀهای ناچیز و ضعیف و بسیار س دهکه به فرستن

هر پیامی به همراه داشته باشند و حتی پیام اضطراری و درخواست کمک یا 

 .دیگر اتموضوع

الرنس با این فرض که کارهایش ممکن است امروز یا در آینده ارزش علمی و 

خود را  1971تاریخی داشته باشند، یک کپی از مدارک مربوط به تجارب اکتبر 

به انستیتوی علوم اسمیت سونیان فرستاده که در  ،ه گزارش مربوطصفحبا چند 

در این گزارش از جمله . شود وظ، جزء اسناد تاریخی نگهداری میمحل محف

 أمبد. ای مالحظه شد ی از یک ردیف ارتباطات بین ستارهعالئم :چنین آمده است

چون وسیلۀ گیرنده یک عامل زیستی است پس . و مقصد آن معلوم نیست

آزمایش در یک منطقه عاری از . حتمال دارد که عالئم نیز از نوع زیستی باشندا
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امواج مغناطیسی موضعی انجام شده و دستگاه نسبت به امواج مغناطیسی مزاحم 

بررسی شده و هیچ گونه  دستگاه پس از آزمایش کامالً. پوشش محافظ داشته

یشنهاد اق سمع کیهانی، پتقرار وسایل استربا توجه به عدم اس. عیبی نداشته است

مهمتر از پدیده، . آن تحلیل شود نتایجشود که این چنین آزمایشاتی انجام و  می

 .شم پوشی کردآن است که بتوان از آن چ

ت صدای نوار ارسال شده پایین است، ولی یدارد که کیف اظهار میالرنس خود 

بار گوش دادن به آن  گویند بعد از سه تا چهار اند می کسانی که به نوار گوش داده

کوتاه  منوار دارای یک سری عالئ .اند هفته، نوعی فریبندگی در آن یافتهطی چند 

نوعی مشخصه . ـ کوتاه ولی مشخص و منظم، شبیه پارازیت مغناطیسی است

ن را از پارازیت گذاری معین دارد که آ هوشیار ضربات صدا داللت بر فاصله

 .کند مغناطیسی جدا می

روی نوار را  که بتواند با کمک کامپیوتر عالئم نبال روزی استالرنس به د

امواج . تحلیل کند و راهنمایی برای فهم طبیعت و ماهیت آن به دست آورد

با این وجود او هنوز سریعتر از آن هستند که بتوان با دست آن را تحلیل کرد، 

اوی مطالب اگر عالئم ح. امیدوار است که بررسی دستی هم به نتایج قطعی برسد

مگر . کامپیوتر نخواهد توانست رمز آن را کشف کند خصوصی باشد احتماالً

توان  :گوید او می. ه دارای طبیعت زیستی باشداینکه کامپیوتری داشته باشیم ک

ن خارج از حیطۀ های الکترونیکی در این زمینه محدود است، چون گیاها سیستم

تی عالئم زیستی باید گیرندۀ زیس برای ترجمه و درک. کنند مغناطیس زندگی می
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خالف فرضیات گذشته، دانشمندان و د که برکن الرنس یادآوری می. به کار برد

، موجودات زمینی میالدی پذیرفتند که در پهنه کیهان 1950متخصصین در سال 

زیست دیگری وجود  ن یک فرض مسلم است که کرات قابلتنها نیستند و حال ای

 .تر از ما باشند نین آن بسیار پیشرفتهمکن است ساکدارند که م

از  یدان و فیزیکدان که یکفردریش گاوس ریاضی در اوایل قرن نوزدهم آقای

ان برای معرفی واحدهای جریان مغناطیسی به نام اوست پیشنهاد کرده بود که انس

اش به موجودات فضایی با درو کردن صدها کیلومتر علف و  خود و زندگی زمینی

آقای فون . ایجاد کندد ری یک زاویۀ قائمه که از فضا قابل دیدن باشگیاه در سیب

های بزرگی  اتریشی، پیشنهاد کرد که در صحرای آفریقا کانال شناسلیتوف ستاره 

حفر شود و در آن نفت ریخته و آتش روشن شود تا موجودات فضایی آن را 

رانسوی چارلز ف شمندو باالخره دان. ببینند و متوجه حضور انسان در زمین شوند

تری ارائه کرد به این معنی که یک آینه بسیار عظیم ساخته  گروس پیشنهاد معقول

شود و با آن نور خورشید به کره مریخ برگردانده شود و با ساکنان مریخ از این 

 .طریق تماسی برقرار شود

 1927د در تابستان نرس امروزه بچگانه و مضحک به نظر می این پیشنهادات که

ری ارتباطات رادیویی و با توجه به دانش آن روز به این دی و پس از برقرامیال

تر انجامید که ممکن است زمین تحت نظر دائمی قمرهای ارتباطی فکر جدید

ضمن گوش  ،آقای جُرگن هال دانشمند و متخصص نروژی رادیو. فضایی باشد

ب و غریبی صداهای عجی دادن به رادیوی موج کوتاه یک فرستندۀ هلندی متوجه
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ای از استادان و  شخص بود و وقتی این موضوع با عدهآن نام شد که منشأ

د وجود این عالئم ییانگلیسی در میان گذاشته شد ضمن تأهای هلندی و  تکنسین

موشی سپرده این موضوع موقتاً به دست فرا. و علت آن را بیابند نتوانستند منشأ

ین، تئوری دخالت ای از متخصص دهمیالدی ع 1950 شد تا اینکه در حوالی سال

اینان متهورانه ایجاد دستگاه . زمینی را مجدداً مطرح کردندهای غیر فرستنده

فضایی را مطرح کردند که ابتدا نسبت به وجود حیات در منظومه شمسی به 

به . دریافت شده را به مبدأ آن برگرداند یجستجو بپردازد و سپس امواج رادیوی

نشد و حتی پیشنهاد دهندگان از طرف عمده متخصصان  یتوجهاین پیشنهاد البته 

عادی از با دریافت مجدد امواج غیر 1953ل در سا. مورد ریشخند واقع شدند

فضایی  بیشتر به امر ارتباطاتلزوم توجه  ریشخند و تمسخر متوقف شد وفضا 

به این ترتیب که شخصی انگلیسی به نام برادلی در لندن . تر مطرح شد جدی

را سه سال پس از انتشار آن  KIEE TV ی،ئمی از تلویزیون ایستگاه آمریکایعال

همین عالئم طی چند ماه بعد به وسیله . در تلویزیون منزل خود دریافت کرد

ت البته دریاف. شرکت الکترونیک آتالنتیک در شهر النکستر انگلستان دریافت شد

اتفاق  گاه گهزیرا این امر  ای اصل قضیه نبود، عالئم تلویزیونی از چنان فاصله

بل از طرف فرستنده بلکه نکته مهم این بود که امواج حدود سه سال ق. افتاد می

تغییر داده  KPRGنام این ایستگاه فرستنده به  1950ارسال شده بود و از سال 

این توضیح که ممکن است امواج در طی این مدت در ابر پالسمای جو انبار . شد

 .ال آزاد شده باشد پذیرفته نشد و بیشتر به شوخی گرفته شدشده و پس از سه س
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موضوع، در آمریکا جدی گرفته شد و متخصصان این کشور شروع به استراق 

پس از مدتی به دلیل اینکه امواج . تمام وقت رادیویی امواج فضایی کردند

ها جذب و یا به  ای و سحابی ن است به وسیله گازهای بین ستارهرادیویی ممک

 های رادیویی ثیر پارازیتهای فضایی متوقف شوند و یا تحت تأسیله بعضی سپرو

تنها امواج بسیار کوتاه . شدفضا قرار بگیرند لزوم استفاده از روش دیگری مطرح 

 . توان ناشی از هیدروژن خنثی مفید تشخیص داده شدو پر

این . ح کردرا مطر( اُزما)پروژه  ،اج فضایییک برای دریافت امودکتر فرانک درِ

گرفته شده و شامل یک گوش فلکی  OZملکۀ داستانی شهر  پروژه که نام آن از

. در ایالت ویرجینیای آمریکا ایجاد شد 1960متر است در سال  26به قطر 

 یها نامدریک و همکارانش امیدوار بودند که بتوانند از دو ستاره نسبتاً نزدیک به 

. یی دریافت کنند که نشانگر شعور باشندها یامپ (پسیلُن اِریدانیاِ)و ( تا ـ ستی)

به تازگی کشف و وزن آن نه برابر سیاره مشتری محاسبه  ستاره اپسیلن اریدانی

ولی امر  دریافت پیام هوشمند از این دو ستاره ظاهراً عملی نشد. شده است

در حال حاضر گوش . شود میدنبال  CETIارتباط با فضا هنوز با شدت تحت نام 

در . ریمه مشغول کار استکیلومتر در کمتعلق به شوروی با قطر حدود نیم فلکی 

 ومتحده پروژه عظیمی طراحی شده که قرار است در صحرای نیومکزیک ایاالت

راه آهن این پروژه شامل هزاران آنتن بشقابی است که روی ریل . ساخته شود

ر مستقر و را با کمک کامپیوتگیرد و در سطح چندین کیلومتری صح قرار می
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شده حدود  گذاری نامهزینه ایجاد این پروژه که سیکلوپ . شود می برداری بهره

 .پنج میلیارد دالر برآورد شده است

سفانه همه دانشمندان دارد متأ ها اظهار می پروژهه این آقای الرنس با مشاهد

ر شناسند برقرا وسیله امواج رادیویی که آنها می ارتباط باید به کنند میتصور 

ی زیستی باشند قطعاً ها پیامهای زیستی به دنبال  شود، در حالی که اگر با گیرنده

همراه با الرنس شخص دیگری  1973در سال . شانس بیشتری خواهند داشت

هی در مجله ساگا نظریه مشاب دهنده تکانبه نام ژوزف گوداواگ طی یک مقالۀ 

هر  :گوید میاست ( ر فضانجوم علم عص)کتاب  این شخص که نویسنده. ابراز کرد

حتی علمی که به زور برای انجام عمل تحمیل شود، ممکن است  یسیستم

 .بزرگترین مانع برای ارتباط با فضا باشد

آقای الرنس به عنوان مهندس ماشین آالت در موسسه علوم فضایی استخدام 

 در اینجا او تصمیم گرفت مبدلِ جدیدی برای تبدیل انرژی از یک نوع به. شد

او  های کوشش 1963در سال . نوع دیگر بسازد که عامل اصلی در آن گیاه باشد

به  زیرا ان به جایی نرسیدشناس زیستشناسان و  برای استفاده از همکاری گیاه

سرانجام او به  .دانستند کافی الکترونیک و فیزیک نمی عقیدۀ او این افراد به اندازه

لکساندر گورویچ و همسرش که در شناس شوروی به نام ا آزمایشات یک بافت

این زن و شوهر اعالم داشته بودند که هر . انجام شده بود متوسل شد 1920سال 

گورویچ متوجه شده بود که . دهد ه از خود امواج نامرئی انتشار میسلول زند

با شکستن هر سلول به  مشخص مرتباًسلول نوک ریشه پیاز با ریتم بسیار 
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او حدس زد که این تقسیم به علت تأثیر . شود میر ی مشابه دو برابها سلول

برای . رسد ی همسایه به آن میها سلولانرژی مشخصی باشد که ممکن است از 

قطعه کوچکی از نوک جوانه ریشه پیاز را در یک لوله آزمایش افقی  ،آزمایش

لوله آزمایش به عنوان تفنگ صادر کنندۀ امواج در مقابل لوله آزمایش . قرار داد

یگری قرار داده شد که در آن نیز جوانه دیگری که تمام سطح آن به غیر از نقطه د

پس از سه ساعت آزمایش . اشتکوچکی پوشیده بود به عنوان هدف قرار د

ی هدف در ها سلولها را زیر میکروسکوپ قرار داد و مشاهده کرد که  نمونه

رسید که  نظر میاز سایر نقاط تکثیر شده است و به درصد بیش  25محل روباز 

در آزمایش بعدی او . هدف مقداری انرژی از جوانۀ فرستنده دریافت کرده است

 به دست یه قرار داد و نتیجه مشابهگیریک قطعه کوارتس نازک بین فرستنده و 

شیشه به کار برد و  ،ندود کرد و یا به جای آنسپس کوارتس را با ژالتین ا. آورد

با . ورت نگرفت و تکثیر سلول مشاهده نشدمالحظه کرد که انتقال انرژی ص

او  دنکن میق بنفش را متوقف توجه به اینکه شیشه و اندود ژالتین عبور امواج فو

. تر است از نوع فوق بنفش یا امواج کوتاه گیری کرد که انرژی تبدیل شونده نتیجه

ک او این امواج را که شکننده سلول به دو سلول مشابه خود است امواج موتوژنی

 .نامید

کشف آقای گورویچ جنب و جوش شدیدی را در مراکز علمی برانگیخت که این 

در حقیقت برای بسیاری از دانشمندان مشکل بود که . آزمایش را کنترل کنند

نفش است تر از امواج فوق بقوی ،زنده د امواج تولید شده به وسیله اجزایبپذیرن
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سوی کار او را پس از آزمایش دو محقق فران. رسد که از خورشید به زمین می

تأیید کردند و یک هموطن او توانست با کمک امواج موتوژنیک صادره از ریشه 

سسات دو نفر از محققین مؤ. د اضافه کنددرص 25رشد خمیر ترش را  ،پیاز

زیمنس و هالسکه الکتریک تأیید کردند که وجود امواج موتوژنیک یک حقیقت 

وفق شد که آنچه آقای گورویچ از طریق است و در فرانکفورت یک محقق م

های الکترونیکی مشاهده و  کرد عیناً روی دستگاه گیری نتیجهتأثیر بر رشد گیاه 

تر از آن در ایاالت متحده از طرف ستان و مهمدر مقابل در انگل. کند گیری اندازه

آکادمی علوم آن کشور اعالم شد که آزمایش گورویچ قابل تکرار نیست و ممکن 

کار او به برزخ  ،در نتیجه. پیدایش و عملکرد آن زائیدۀ ذهن گورویچ باشد است

 .فراموشی سپرده شد

زمایشگاه خود دستگاه الزم برای کار با امواج فوق بنفش را آقای الرنس در آ

وی به تدریج . درسی ت امواج او بسیار علمی به نظر مینداشت، ولی روش هدای

عامل روانی یا ذهنی مداخله  ،آقای گورویچ که در آزمایش به این نتیجه رسید

او با کمک دستگاه حساس با ایمپدانسِ باالی اختراعی خود که یک . داشته است

  العمل یک قطعه  وتور بود تحقیق روی عکسواتسون و الکتروم لِمدار شامل پُ

متر را ادامه داد و مالحظه کرد که نسبت به  در شش میلی متر میلیاز پیاز شش 

 العمل نشان خارجی حتی دود و تصمیم ذهنی غیرمنصفانه او عکس کتحری

 .شد گیری اندازهثانیه یا یک دهم ثانیه  العمل یکصد میلی زمان عکس. دهد می
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به این نتیجه رسید  ،او با برخورد مثبت با وقوع گاه گاهی بعضی آزمایشات موفق

 :گوید میر هستند و ت باال در این گونه آزمایشات موفق که افراد با توان روحی

که  چنانچه افرادی بتوانند با تصور و پذیرش آگاهی سلولی چیزی ایجاد کنند

ه روش و نوع باید پذیرفت ک ،العمل کنند تحت آن سلول را وادار به عکس

 .شگر متفاوت استیالعمل سلول در مقابل افراد متفاوت آزما عکس

های  ت و با آن منحنیساخ( حساسیت گیاهارزیاب )الرنس یک دستگاه دقیق 

کسی برای الرنس نقل نکرد . العمل گیاه ثبت کرد از عکس مشخص و زیادیغیر

دانش بشر بدون  :ز چنین گفته استر جیمقبل دانشمند انگلیسی سِ ها سالکه 

رفته رفته به . حرکت استگیری به سمت یک واقعیت غیرمکانیکی در  موضع

به تدریج . است نه یک مکانیزم بزرگرسیم که کیهان یک مجموعه فکر  اینجا می

اداره کننده جهان هستی  شویم که باید ذهن را به عنوان خالق و متوجه می

  .بشناسیم

میالدی الرنس حاصل تحقیقات و مطالعات خود را به  1969در اکتبر سال 

در مجله ( الکترونیک و زندگی گیاه)اولین نوشته او به نام . تدریج منتشر کرد

نوشت که هزاران قرن پس از  در این مقاله الرنس. رونیک چاپ شددنیای الکت

های گیاه اولیه سرانجام خواص الکترودینامیک آن به بررسی گذاشته شده  جوانه

 :عمده وجود دارد سؤالدر این بررسی چهار . است

ی ها موفق به ساخت اِلِمان ،الکترونیکی توان از ترکیب گیاه و اجزای میـ آیا 1

 های فیزیکی شد؟ و مبدلاطالعاتی 
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ذهنیات معینی توان گیاه را تعلیم داد که نسبت به اشیاء و یا  ـ آیا می2

 العمل نشان دهد؟ عکس

 شود میظاهر سوپر حساسیت استثنایی گیاه را که خود به خود  توان میـ آیا 3

 شناسایی کرد؟ کامالً

لکترونیکی لحاظ ا موجود به هزار گونه گیاهِ 350ـ باالخره کدامیک از 4

 ترین است؟ مناسب

لکترودهای فوق االرنس ضمن دادن اطالعاتی کامل درباره تحقیق با کمک 

در  Moon Gardenی باغِ ماه ها آزمایشگاهظریف گزارش داد که وقتی در 

اند  غذا برای فضانوردان بوده بررسی گیاه به عنوان تأمین کننده نیویورک مشغول

قبل از . پاشی عصبی را روی گیاه ایجاد کنندو فرواند عمل عقیم سازی  و توانسته

آن نیز آقای ران هوبارد انگلیسی پدر رشته دانشگری بیان کرده بود که گیاه 

های سدیم را که در چراغ  بعضی انواع نورهای مصنوعی مانند نور سرد المپ

 .رود دوست ندارد های شهری به کار می خیابان

که تصور نکنند کار با گیاه و استفاده از  زدسا میالرنس خوانندگانش را متوجه 

پذیرد، بلکه  میقانون باکستر فقط با داشتن وسایل الکترونیکی خوب پایان 

شش ماه بعد . داشتن عشق و عالقه مفرط به گیاه و سبزدست بودن شرط است

به ( فراروانی و الکترونیک)نوان الرنس در همان مجله مقاله دیگری تحت ع

آیا انسان حواس دیگری هم : شد ال شروع میله او با این سؤمقا. چاپ رساند

به تدریج فراموش و خاموش شده داشته که در مقابل وسایل ارتباطی دیگر 
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ی به علت که علم جدید و نوپای فراروان کند می گیری نتیجهاو سپس  است؟

سازی و  رمالی درگیر مبارزه طوالنی خالص بینی و ارتباط ظاهری آن با فال

نیکی با که وسایل ارتباطی صنعتی و الکترو در حالی. فی تدریجی و کند شدهمعر

 :گوید میاو . شمار در زندگی بشر وارد شده استظهور وسایل و ابداعات بی

ود پنجاه سال قبل یک ایتالیایی بدون تعصب به نام فدریکو کازامالی دستگاه دح

ع کرد که به نس باال اختراآزمایش توان فراحسی را با استفاده از امواج با فرکا

بررسی شود، ولی موسیلینی، دیکتاتور فاشیست پاتی انسان  وسیله آن ارتباط تله

 .آن محروم ساخت از ایتالیا، آن را محرمانه اعالم کرد و دنیای علم را از استفاده

آوری  کالیفرنیای آمریکا دستگاه اعجاب بر اساس اختراع آقای کازامالی در

که این دستگاه . ح آن حدود بیست سال طول کشیده استسازند که طر می

نام دارد، به وسیله آقای ژورژ فان تاسل اختراع شده و در نزدیکی ( فراگیر)

فلزی به ، زیر یک ساختمان گنبدی شکل غیرصخره بزرگ در دره یوکا فرودگاهِ

خانه است نصب دصکه شبیه به یک ر متر 12متر و با ارتفاع  12قطر حدود 

های آن چهار  پیچ ساکن است که سیم ک تولید کننده الکتریسیتهدستگاه ی. دشو می

مقالۀ مقدماتی آقای تاسل برای . تر استه شده قویبرابر از انواع موجود ساخت

ی انرژی تولیدی این سیستم همه ها میدانکه  گوید می ،آگاهی کیهانی کالجِ

گنبد هیچ گونه وسیله گیرد و به همین دلیل در ساختمان  را دربرمی ساختمان

فلزی حتی به عنوان میخ و پیچ به کار نرفته، بلکه قطعات آن مانند وسایل اسباب 

برابر استانداردهای  6بازی دانه دانه در هم قفل و بست شده است و مقاومت آن 
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شود نه تنها  برداری بهرهسیستم آماده او نوشت وقتی . موجود ساختمان است

ای، بلکه برای بازسازی سلول، بررسی  بین ستاره رای حل مسائل ارتباطاتب

های مربوط به حرکت در زمان که از اسرار فراروانی  آزمایش ،نیروی ضد ثقل

 .است استفاده خواهد شد

 در جبهه مخالف این آزمایشات قرارآنچه دانشمندان و محققان کالسیک را 

را به طور کامل  ها ئوری علمی است که این گونه پدیدهت هرگونهفقدان  دهد می

معتقد به نام دکتر رول در هفتمین کنگرۀ انجمن  یک دانشمند انگلیسیِ. توجیه کند

که  Psiنوع  در آکسفورد اظهار داشت که میدان انرژیِ 1964فراروانی در سال 

ی مغناطیسی یا جاذبه باشد به طور مسلم در همه ها میدانممکن است شبیه 

ی انرژی تداخل کند و ها میدانا سایر تواند ب میاین میدان . موجودات وجود دارد

ن نیز در سمپوزیوم بنیاد سیبا در رمَآقای دکتر واسِ. عملکرد مشترک داشته باشد

که افراد را دارای توان فراحسی  Psiه میدان انرژی اعالم داشت ک 1956سال 

این مقادیر انرژی، . نرژی استکند مربوط به دریافت مقادیر بسیار کوچک ا

های مادی فیزیک کالسیک قابل جذب  وچکتر از آن است که به وسیله میدانک

 .باشد

اند که رس ایر آن انسان را به این نتیجه میکه قانون باکستر و نظ نویسد میالرنس 

است که ارتباط بین کلیه  غیرعادیبخشی از مجموعه ماتریکس  Psiمیدان انرژی 

موعه چند بعدی است که تم یک مجاین سیس. سازد میموجودات زنده را برقرار 

چوب این  گیاه در چهار. قوانین آن خارج از علوم شناخته شده فعلی است
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سیستم پس از حساس شدن یا شرطی شدن به مرحله ارتباط انسان و دریافت 

 .رسد اسات او از فواصل نزدیک و دور میاحس

 ،ترونیکی الکها خواندنیمجله  1971آقای الرنس در شماره ماه ژوئن سال 

ان مند عالقهنقشۀ کامل و شرح قطعات کامل دستگاه حساسیت یاب خود را برای 

. است در آزمایشات یک امر الزامی که تداوم گوید میاو ضمناً . معرفی کرد

 تواند میمنظم رویه و غیر زخمی کردن برگ گیاه و آب دادن بیتحریک مداوم، 

از  رفتار باشد و پس اه خوشمحقق باید با گی. باعث خستگی و مرگ گیاه شود

محل آزمایش باید آرام و تا حد امکان . ت بدهدهر آزمایش به آن اجازه استراح

 .ی مزاحم و پارازیت مغناطیسی باشدها میداندور از تأثیر 

      ترا به کارهای الرنس به وسیله یک چکسلواکی تبعۀ کانادا به نام ژان مِ

شخص که دانشجوی رشته روانشناسی  این. شدت پیگیری و عمدتاً تأیید شد

فیزیولوژی و دارای توان فراحسی است قادر است یک قطعه آهن را در کورۀ 

ا با آهنگری قرار دهد و پس از گداخته شدن تا رسیدن به رنگ سفید، آن ر

او در دو ماه . های سطح آن را با انگشت پاک کند دست از کوره بردارد و پوسته

کار او کمک به . کرد میفروشی کار گیاه یک دا برای اول اقامت خود در کانا

خریدند و قادر به  یمراجعینی بود که از آن فروشگاه گیاهان گرمسیری م

ل به مناز ،او غالباً برای رفع اشکال گیاهان گرمسیری مریض. نگهداری آن نبودند

محلی از هزاران گیاه مترا در عین حال مواظبت  .شد یا دفاتر خریداران اعزام می

او به تجربه دریافت که وقتی گیاهی از میان . سسه را به عهده داشتو وارداتی مؤ
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 شود احساس غربت میهزاران گیاه به تنهایی به یک خانه یا دفتر کار منتقل 

مترا با تجربه فهمید که برگشت گیاه . ت بمیردو ممکن اس شود میکند، پژمرده  می

و توجه ساکنین منزل یا دفتر کار  شود میبه محل اصلی باعث تجدید سالمت او 

از جمله تعدادی . ثر باشدسیار مؤدر تخفیف و یا رفع احساس غربت ب تواند می

شد و از میان آنها فیکوس زیبای  ه فیکوس برای یک بازار خرید تهیهگیا

قرار  آن فلوریدایی به ارتفاع ده متر در کنار آبنمای زیبای فروشگاه و فواره بلند

های الزم برای جابجایی در نظر گرفته شده بود  بینی با آنکه تمام پیش .داده شد

فروشگاه پس از دو روز شروع به  کوس کنار فواره، واقع در محل خلوتفی

ها که در معابر پر رفت و آمد قرار داشتند  که سایر فیکوس پژمردن کرد، در حالی

دثه نشان مشخصی از به نظر آقای مترا این حا. سالم و با طراوت باقی ماندند

ها از  ر کنار آبنما و رضایت سایر فیکوساحساس غربت فیکوس زیبا ولی تنها د

 .قرار گرفتن در معبر پر جمعیت و تحسین آنها به وسیله مردم بود

شوروی با کمک آقای الرنس مطلع شد که در اوکراین اتحاد  1970در سال 

انه غالت را تحریک کنند و به اند د اج فوق بنفش توانستهامواج رادیویی و امو

آزمایشات شبیه آن نیز از طرف وزارت کشاورزی . بهره دهی باالتر برسانند

وی تصمیم گرفت شغل دانشگاهی خود را . ایاالت متحده با موفقیت انجام شده

ترک کند و به دنبال طرح و ساخت وسایلی از این نوع برود که قابل ارائه به 

ا توجه به کارهای آقای لوتر بوربَنک پرورش دهنده و او ب. دنبازار تولید باش

سازنده معروف گیاه، به این فکر افتاد که وقتی بتوان با امکانات فراحسی دانه 
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أثیر قرار داد، چرا نتوان دستگاهی ساخت که یک مزرعه را تحت غله را تحت ت

ی جانبی تأثیر قرار دهد و در عمل به جای انواع مواد شیمیایی که غالباً ضررها

 .دارند به کار برد زیست محیطبرای 

نظریه مبنی بر  ،ی الکترونیکها خواندنیمجله  1961او در شماره فوریه سال 

ی الکترونیکی با ها میدانتجارت خود را تحت عنوان تأثیر بر رشد گیاه به وسیله 

فراوان و ارزان کودهای   منتشر کرد و نوشت که امکان تهیهار باالیولتاژ بس

او . توجهی شود امکان تقویت الکترونیکی گیاه بی میایی باعث شده است تا بهشی

به وسیله کودهای اَزُته توصیه کرد که نسبت  زیست محیطسازی  با توجه به آلوده

او مشغول تکمیل دستگاه صوتی شد که با . به کاربرد الکتریک توجه الزم بشود

گیاه را تسریع و  شد و بهره دهیسیم، ر به طریق بی استفاده از قانون باکستر و

مهندس الرنس تبدیل به فیلسوف الرنس  ،در حقیقت در این مرحله. هدایت کند

 :او در مقالۀ دیگری در مجله کشاورزی ارگانیک نوشت. شد

 داند و رسید که جهان زنده است و می انی که من کودک بودم، به نظرم میزم

بود و گل، موجودی که انسان را  گیاه، دوستی :به قول ژرژ الیوت. فهمد می

پس از آن دورانی را گذراندم که به نظر من . کرد دید و افکار او را درک می می

 من و گیاه مربوط به ولی امروز تا آنجا که : گیاه فقط موجودی رشد کننده بود

 .ام د دومین دوران کودکی خود شده، وارشود می

شد گیاه در مقابل جستجوی زندگی در اش به تأثیر بر ر الرنس در مقایسه عالقه

کوشش برای ایجاد ارتباط با زندگی و موجودات فضا در دراز  :گوید میفضا 
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زما به نتیجه برسد به ای مانند اُ چنانچه تحقیقات پروژه. مهمتر استمدت بسیار 

 .خودی خود بسیاری از سؤاالت مربوط به گیاه پاسخ داده خواهد شد

واقع در آنکر در سان  ،بخش تحقیقات کالج حقیقت 1973در پنجم ژوئن سال 

نه که در این رصدخا. برناندینو گشایش اولین رصدخانه زیستی را اعالم کرد

، البته زیر نظر آقای الرنس فعالیت کند میای تحقیق  موضوع ارتباط بین ستاره

دستگاه . عهده دارد ونت کالج آنکر را بهاالرنس در عین حال سمت مع. دارد

، نی و شامل هر دو سیستم رادیوالذکر یک مجموعه ابزار سه تُ قاتی فوقتحقی

 .اند گذاشته م آن را به همین دلیل استالرترونزیستی است و نا تلسکوپ و گیرنده

مطبوعات اظهار داشت که  آقای جانسون رئیس کالج آنکر در یک مصاحبه با

ات هشیار فضا به های قبلی برای ایجاد ارتباط رادیویی با موجود چون تالش

که رادیو و امواج رادیویی یک سیستم بسیار قدیمی  رسد میجایی نرسید به نظر 

که  کند میو تصور  کند میجانبداری است و به همین دلیل او از نظریات الرنس 

در کهکشان ما حدود  گوید میالرنس  .باید ارتباطات زیستی به کار گرفته شود

چه برای هر یک از آنها به طور متوسط فقط پنج میلیارد ستاره است و چنان 200

اگر فرض کنیم . شود میسیاره فرض کنیم کرات کهکشان ما حدود یک تریلیون 

هزار کره تنها یکی دارای حیات هوشمند باشد تعداد احتمالی که از هر، یک 

باور بر این . شود میکرات هوشمند کهکشان ما به تنهایی بالغ بر یک میلیارد 

کیهان قابل درک ما حدود ده میلیارد کهکشان دارد، بنابراین با این است که 
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کره وجود دارد که ممکن است نوعی پیام یا   109احتماالت و فرضیات حدود

 .اثر قابل تشخیص به فضا بفرستند که به زمین نیز برسد

ارتباط با موجودات هوشیار  :گوید میکشیش الرین هارل بنیانگذار کالج آنکر 

با توجه به وحشیگری و . درِ دنیاهای وسیع علم را به روی ما خواهد گشود فضا

هر تمدنی که خارج از زمین یافت شود ممکن است به  ،تخریب انسان در زمین

گیاه احتماالً  :گوید میخود الرنس  .سبی سرشار از محبت و شفقت باشدطور ن

لیۀ موجود در کره زمین است که توانسته مواد اوای  همان موجود واقعی بین ستاره

تبدیل به یک محیط قابل  رسد میه جادویی هیی که به نظر ما شبها روشرا با 

ما است این است که تمام آثار و باورهای  آنچه بر عهده. یست برای همگان کندز

خرافاتی را کنار بزنیم و احساس گیاه و ارتباط با گیاه را به صورت ابزار 

ان بی ،ایم فراهم کرده به کارگیری وسایلی که مفهوم. یک درآوریمتحقیقات کالس

 .کننده و مؤید چنین کوششی است

جوش ابزار  آنگاه تدارک بر جنب و چه نظریات الرنس حقیقت داشته باشند،چنان

انتاماریا و بادبانی سهای پرنده فضایی برای مسافرت انسان مثل کشتی  و ماشین

 گوید می تحقیقات الرنس. واهد بودفایده خ حاصل و بی کریستف کلمب دیگر بی

ها سال نوری در حال  از فاصله میلیون وقفه که موجودات هوشمند فضا، بی

ارتباط هستند و آنچه برای برقراری این ارتباط الزم است سفینه فضایی نیست، 

 .بلکه شماره تلفن مخصوصی است که به وسیله آن رابطه قابل درک برقرار شود
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در رصدخانه مغناطیسی ـ زیستی استالرترون در مرحله با آنکه کار الرنس 

بیودینامیکی ممکن است گامی برای اتصال ما به  آزمایش است این پایگاهِ

تابلوی کنترل فضا باشد که در کنار آن گیاهان زیبا و بشاش و دقیق همراه ما 

 .خواهند بود
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 اکتشافات اخیر در اتحاد شوروی

ای تحت عنوان  طی مقاله روزنامه ایزوسیتا 1970 در سالدر اتحاد شوروی 

تباط با گیاه خواننده خود را با علم ار ها میلیون ؟گوید میبرگ گیاه به ما چه 

رکان حزب کمونیست وف گزارشگر مقاله، در روزنامه اَآقای چرتک. آشنا کرد

 آکادمی شوروی نوشت که او در آزمایشگاه معروف محیط سازی تیمیریازوفِ

علوم کشاورزی شوروی چگونه شاهد صحبت کردن، جیغ زدن و بردباری ساکت 

او در قسمتی از مقاله چنین . و صامت گیاه در مقابل تحریک و فشار بوده است

وقتی ریشه یک دانه جویِ جوانه زده را ، درست در مقابل چشمان من :نویسد می

و سیل اشک او از  صدای گریه او. در آب فرو کردند گیاه شروع به گریه کرد

روی نوار سفید طریق یک دستگاه بسیار حساس الکترونیکی با جنبش یک قلم 

، شد میبه نظر بیننده هیچ تغییری در ظاهر جوانه مشاهده ن اگرچه. کاغذ ثبت شد

رنج و اندوه گیاه از مرگی  ی ازوار قلم بر روی کاغذ نشان اما حرکت دیوانه

رسید ولی  نه هنوز شاداب و سالم به نظر میابه ظاهر ساقه و جو. آور بوددرد

مرگ وقوع  ،نوعی سلول مغزی در داخل گیاه. ساختار گیاه در حال مرگ بود

 .کرد گیاه را به ما اعالم می

زیولوژی گیاه مصاحبه پراودا با ایزو دورویچ گونار سرپرست بخش فی نویسنده

ین گونه انجام ن شخص با کمک همکاران خود صدها آزمایش از اای. کرده است

داده که همگی مؤید وجود ضربان الکتریکی شبیه ضربان الکتریکی اعصاب 

اظ عادات، تمایالت و آقای گونار درباره گیاه به لح. ستانسان در گیاه ا
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نویسنده چنین ادامه  .که درباره انسان زند میونه حرف گ شخصیت فردی، همان

دهند و  د سفید موی خوب گوش میاین پیر مرگیاهان به  رسد میبه نظر : دهد می

ی معین قادر به انجام چنین ها تواناییالبته افرادی با . کند میاو با آنها صحبت 

ه با هواپیمای معیوب خود شنیدم ک یدرباره یک خلبان آزمایش. کارهایی هستند

کشتی خود به طور جدی  کرد و حتی یک کاپیتان کشتی را دیدم که با صحبت می

 .زد حرف می

را کار فنی خود را که برای آن از مهندس پانیش کین سؤال کرد که چاودا پر

آموزش دیده رها کرده و به همراه آقای گونار در این آزمایشگاه مشغول به کار 

او جواب داد که در آنجا کارش متالوژی بوده، ولی در اینجا با علم . شده است

تیا نار تیم بالیت به او گفت تاعضو دیگر آزمایشگاه، خانم . حیات سر و کار دارد

ده است با دید دیگری به طبیعت که از وقتی در این آزمایشگاه مشغول به کار ش

آقای پانیش کین گفت که موضوع مورد عالقه او رفتار گیاه در مقابل . نگرد می

او . نور است و سعی دارد از این طریق ارتباط و نیاز گیاه به نور را کشف کند

نور آن شبیه نور خورشید و ت که در زیر نور چراغ آفتابی که مشاهده کرده اس

و  دهد میتر از زمانِ روز روشن بوده، گیاه از خود خستگی نشان  طوالنی

او اظهار امیدواری کرد که روزی گیاه . بنابراین احتیاج به استراحت شبانه دارد

خاموش  خود چراغ گلخانه را به نسبت نیازش، به صورت یک رله زنده روشن و

 .کند
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آنها . ای در انتخاب و اصالح بذر گشوده است انداز تازه بررسی گروه گونار چشم

با آزمایش مستقیم در آزمایشگاه ظرف چند دقیقه گیاهانی را که در  اند توانسته

پایدارتراند از طریق مالحظه  برابر حرارت یا سرما و سایر عوامل طبیعی

ی ها روشاین کار با . انتخاب کنندشان روی دستگاه مشخص و  العمل عکس

 .گرفت سی که در گذشته معمول بود وقت میشنا ژن

تشکل از چهار پزشک، دو یک هیئت علمی آمریکایی م 1971سال در 

روانشناس، یک فیزیکدان و دو نفر متخصص آموزش به عنوان نمایندگان انجمن 

جمله فیلمی از  آقای پانیش کین برای آنها. تحقیقاتی از شوروی دیدن کردند

در این فیلم تأثیر عوامل  نشان داد، تحت عنوان آیا گیاه دارای ادراک است؟

محیطی مانند آفتاب، باد، ابر، تاریکیِ شب، لمس به وسیله زنبور و مگس، 

جراحت ناشی از مواد شیمیایی یا سوزاندن و پیچیدن یک شاخک روی گیاه 

ه شد که قرار گرفتن گیاه در گاز در این فیلم همچنین نشان داد. نشان داده شد

عموالً در ضربانی ناشی از پتانسیل زیستی در گیاه را که م العمل عکسکلروفورم 

در اتحاد شوروی مشغول بررسی و . برد ید از بین میآ مقابل ضربه به وجود می

 .تعیین ماهیت این ضربان هستند تا به وسیله آن درجه سالمت گیاه را تعیین کنند

گرا یکی از پزشکان عضو و سرپرست پزشکی انجمن در  یام مَکآقای ویل

فیلم به . ترین بخش فیلم روش ثبت وقایع است گزارش خود نوشت که جالب

 دهد میروش فیلمبرداری با فاصلۀ زمانی تهیه شده و نمایش آن این احساس را 

 شوند و سپس با تاریک شدن ها باز می گل. کنان مشغول رشد است که گیاه رقص
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 ند که با ریتم زمانی مخصوص زندگیگویی موجوداتی هست. شوند بسته می

اس به گیاه عیناً به وسیله دستگاه حس هخسارات و صدمات وارد. کنند می

 .شود میگراف مالحظه و ثبت  پلی

 شود میروزنامه سویسی هفته جهان که در زوریخ منتشر  1972در آوریل سال 

و گونار که همزمان انجام شده بود منتشر گزارش مشترکی از کارهای باکستر 

بررسی انتشارات مقالۀ فوق در شوروی ترجمه و در نشریه  ،طی همان هفته. کرد

دارند که گیاهان  یه نوشت این دو دانشمند اظهار میاین نشر. خارجی منتشر شد

پیام را  ،گیرند و پس از انتقال آنها به یک مرکز مخصوص را می ها پیامعالئم و 

ی که مرکز عصب گویند میآنها . دهند العمل جواب می و با عکس کنند مییل تحل

آزمایشاتشان . شد و مانند قلب انسان عمل کندگیاه ممکن است در ریشه گیاه با

که گیاه دارای ریتم زمانی مخصوص به خود است و چنانچه این  دهد مینشان 

 . ریتم مختل شود ممکن است گیاه بمیرد

ن موضوع تویِف را مأمور کرد که بر اساس ایآقای ما ،اته ایزوسیمتعاقباً روزنام

وی در مقالۀ داستانی . داستانی تهیه کند که به صورت ضمیمه هفتگی منتشر شود

  ت یخود عنوان کرد که گیاه حافظه دارد، زبان دارد و حتی مبانی آداب را رعا

ذهن او در مورد ، ولی از مهمترین کشف باکستر یعنی خواندن محتویات کند می

 .سوزاندن گیاه چیزی عنوان نکرد

ی نوعی شور و احساس درباره با در نظر گرفتن این امر که در کشورهای غرب

یافت آقای ماتویف برای وارد کردن یک نظریۀ رسمی به  گیاه گسترش می
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لنینگراد رفت و با آقای گریگورویچ کارامانوف مدیر آزمایشگاه بیوسایبرنتیک 

این انستیتو در حدود چهل سال قبل برای . گروفیزیک مصاحبه کردانستیتوی آ

تحقیق در مورد فیزیک جامدات تأسیس شده است و از همان تاریخ، آقای 

کارامانوف را به عنوان یک بیولوژیست جوان به کار گرفته است تا پس از 

و  میکروتِرمیستورها و سایبرنتیک، ساخت  نایی با خواص و کاربرد نیمه هادیآش

در نظر بود از این وسایل . کشش سنج وزنی و سایر وسایل مشابه را شروع کند

درجه حرارت گیاه، حرکت شیرۀ گیاه در ساقه و برگ، مقدار  گیری اندازهبرای 

او موفق شد به سرعت، زمان و . تعرق، مقدار رشد و تشعشع گیاه استفاده شود

محیط برای گیاه کم است یا زیاد غذا و این را که حرارت  ب،مقدار نیاز گیاه به آ

آقای  1969ر سال در اولین گزارش آکادمی علوم اتحاد شوروی د. برداشت کند

در پرورش ( کاربرد اتوماتیزاسیون و سایبرنتیک)ای تحت عنوان کارامانوف مقاله

او نشان داد که یک بوته لوبیای معمولی آموخته است که از . گیاه منتشر کرد

به یک ابزار برابرِ  تواند میبرِ دست انسان استفاده کند و با آن عضوی شبیه و برا

ابزار مغزی به محض وصول . ام بدهد که به چه مقدار نور احتیاج داردمغز پیغ

از حاصل این کار نشان داده . فشارد از دست فرضی لوبیا یک کلید را میپیغام 

ل روز و شب مورد نیاز طو ،شد که گیاه توان آن را دارد که مستقالً و به دلخواه

متعاقباً همان لوبیا با عضوی برابرِ پا توانست نیاز . خود را تعیین و تأمین کند

داد که موجود کامالً با شعوری  نشانخود به آب را به مغز اطالع دهد و عمالً 

گیاه با کمک یک ابزار . پرخوری نشان ندادگیاه در آزمایش، مطلقاً . است
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خبرنگار . نور مورد نیاز خود را تنظیم و دریافت کندمقدار آب و  تواند می

که حاصل این آزمایش یک دستاورد معتبر علمی و فنی است  نویسد میایزوسیتا 

 .دهد میکه در عین حال توان فنی انسان قرن بیستم را نشان 

از کارامانوف سؤال شد که آیا به نظر وی باکستر چیز جدیدی را در دنیای علم 

این که گیاه قادر است . واقع نه در: او فروتنانه جواب داد. ترده اسعرضه ک

بدون . اتفاقات هستی اطراف خود را درک کند واقعیتی است به قدمت وجود

حسی الزم را  عضایاگر گیاه ا. داشت ک، امکان تطبیق با محیط وجود نمیادرا

 .رفت یبین ماز  برای دریافت و تشخیص و تحلیل اطالعات نداشت حتماً

نوف در طول مصاحبه خود به توان گیاه به درک احساس انسان که قای کاراماآ

خبرنگار ایزوسیتا که آزمایش . ای نکرد رد مهیج باکستر است مطلقاً اشارهدستاو

 باکستر در مورد درک یک گیاه در مقابل قتل فجیع گیاه دیگر را یک واقعیت 

اشیاء را تشخیص دهد و آیا شکل  تواند میاز او پرسید که آیا گیاه  ،دانست می

 دهد میرساند از کسی که به او آب  ادر است کسی را که به او صدمه میگیاه ق

کارامانوف ضمن تأیید کارهای آقای باکستر و اینکه او برای . تشخیص دهد

هایی هنوز  برای جواب به چنین سؤال: قابل درک است گفت خواننده شوروی

نجام و با شات باکستر بدون غل و غش امن یقین دارم که آزمای. زود است

مثالً با سر و  ،شود، ولی صرفاً به خاطر اینکه یک در موفقیت تکرار شده و می

حرکت کند یا هر چیزی از  کیبُصدا بسته شود یا یک چیزی در داخل اتاق به سَ



113 

 

ز این نوع، در حال حاضر نه آقای باکستر نه من و نه هیچ کس دیگری قادر به با

 .گویند میبه یکدیگر و به ما چه  دانیم آنها ز گیاه نیست و هنوز نمیکردن رم

بینی کرد که در دراز مدت ممکن است با روش سایبرنتیک  آقای کارامانوف پیش

به نفع خودش  به حالت روانی گیاه جهت بدهیم تا خارج از احساسات ما و

ترین مقدار نور و  مناسب تواند میدیدیم که گیاه . قرار بگیرد برداری بهرهمورد 

رطوبت الزم برای رشد خود را تشخیص بدهد و به طور خودکار، با کمک 

تر وسایل الکترونیک تنظیم و کنترل کند و این راهی است که طریق استحصال باال

او خاطرنشان کرد که تحقیقات هنوز . کند میغالت، میوه و سبزیجات را هموار 

ن ما هنوز زبا. زرگی در پیش استدر مراحل بسیار مقدماتی است و کار ب

ما هنوز به . یمتوانیم گفت و شنود داشته باش دانیم و نمی مخصوص گیاه را نمی

واقعیاتی  ر این راه طوالنید. ه زندگی گیاه را کنترل کنیمدنبال این هستیم ک

 .هست که ما را به طور مضاعف، غافلگیرانه خوشحال خواهد کرد

ای  شوروی مقاله علم و دین الۀ ایزوسیتا، مجلهقدر تابستان همان سال پیرو م

مقاله آقای مهندس  نویسنده .منتشر کرد( ، از تئوری تا عملکُفر)تحت عنوان 

مرکولف با جزئیاتی خیلی بیشتر از ضمیمه هفتگی ایزوسیتا توضیح داد که 

مرگ میگوها، بلکه به قتل گیاه چگونه گیاه آقای باکستر نه فقط نسبت به 

واکنش گیاه نسبت به حالت انسان در . اش واکنش نشان داده است اتاقی هم

دانشگاه ایالتی آلما آتا پایتخت قزاقستان و مرکز تولید سیب شوروی مشاهده 

در این دانشکده دانشمندان به تحقیق دریافتند که گیاه نسبت به وضع . شده
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گیاه این واقعیت که . دهد میاو حساسیت نشان  مزاجی مالک خود و مریضی

دانشمندان قزاقستان تأیید  ها قبل به وسیله کوتاه مدت است مدتفظه ادارای ح

اند  و گندم نشان داده زمینی سیببیا، مرکولف در مقالۀ خود نوشت که لو. شده بود

که توان حفظ اثر فرکانس اشعه المپ زنون ـ هیدروژن و تقلید بسیار دقیق آن را 

دان قزاق یک گیاه فیالدندرون را با روش که دانشمن نویسد میمرکولف . دارند

به این ترتیب که . اند ک قطعه کوچک سنگ معدنی شرطی کردهپاولف نسبت به ی

هر بار با قرار دادن قطعه معدنی در کنار گیاه به آن یک شوک برقی نیز وارد 

کنار گیاه قرار داده شد طبق  عهپس از چند بار آزمایش، هر بار که آن قط. کردند

همان گیاه وقتی که یک قطعه  .گیاه واکنش نشان داد( ن بازتاب شرطیقانو)

در . سنگ معمولی نزدیک آن گذاشته شد هیچ گونه واکنش نامطلوبی نشان نداد

این خصلت گیاه ممکن  که کنند میبینی  ۀ این آزمایش دانشمندان قزاق پیشنتیج

 .ار گرفته شودیابی و تشخیص مواد معدنی به ک نزدیک در معدن است در آیندۀ

هدف نهایی اغلب تحقیقات گیاهی اخیر کنترل و هدایت رشد  :گوید میمرکولف 

کراسنویارسک واقع در در یک انستیتوی تحقیقات فیزیکی در شهر . گیاه است

ای  یت رشد جلبک دریایی تک یاختهسیبری دانشمندان مشغول تنظیم و هدا

است، و دیری نخواهد گذشت هستند که منجر به یک طرح و تحقیق پیچیده شده 

او حتی . تر خواهند شد انجام این عمل در گیاهان پیشرفتهکه دانشمندان موفق به 

های دور عملی  به خوانندگان خود وعده داد که چنین کنترلی ممکن است از راه

بینی کرد که انسان موفق به اختراعات و ابداعاتی خواهد  ونه پیششود و پیامبر گ
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نظارت بر مزارع نیاز داشته باشند و گیاهان در هر زمان نیاز واقعی شد که تنها به 

سازی و تطبیق گیاه با  ه زودی روزی خواهد رسید که مقاومب. خود را تأمین کنند

 .شرایط ناسازگار محیط و موجودات مزاحم تحت کنترل دانشمندان درآید

با سابقه  مطالب جدیدتری به وسیله مجله رنگی مصور و 1972در اواخر سال 

از مجله یکی  این. در اختیار خوانندگان شوروی قرار داده شد( دانش توان است)

ی ها خواندنیشوروی در زمینه  (انجمن دانش)مجالت متعددی است که زیر نظر 

این بار نویسندۀ مقاله، نه یک خبرنگار و نه یک مهندس . شود میعلم منتشر 

او . دکتر علوم روانی به نام پوشکین بودمعتقد به عوالم بعدی، بلکه یک استاد و 

. تعصب ابتدا آزمایش باکستر و میگوها را به طور کامل شرح داد هرگونهفارغ از 

با کار  ،د به نام فتی سوفوی نوشت که ابتدا به وسیله یکی از شاگردان خو

بسیار از آقای پوشکین برای تحقیق روی  شنا شده و این شاگرد با عالقهباکستر آ

ن باکستر کمک خواسته و یک گیاه شمعدانی از منزل خود آورده و دستگاه قانو

بعداً یک دانشجوی بلغاری به نام . آنسفالوگراف را به آن متصل کرده است

. د به جمع آنان پیوستگورکی آنگوشِف که یک هیپنوتیزور بسیار قوی بو

مطمئن و وتیزم شده بتواند زدند که یک فرد هیپن ی سوف حدس میپوشکین و فت

 آنها دختر جوانی به . تر از یک فرد عادی گیاه را تحت تأثیر قرار دهد مستقیم

نام تانیا را هیپنوتیزم کردند و سپس در حضور یک گیاه متصل به دستگاه 

ابتدا به دختر تلقین شد که او زیباترین  .آنسفالوگراف شروع به آزمایش کردند

قین شد که در یک هوای بسیار سرد از موجود دنیاست و در مرحله دیگر به او تل
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در هر دو حال گیاه نسبت به حال این دختر به قول . سرما در حال یخ زدن است

بار که  هر چندحساس و خونگرم واکنش مناسب نشان داد و  ،آقای پوشکین

برای از بین بردن این احتمال که . آزمایش تکرار شد گیاه واکنش نشان داد

بر حسب تصادف باشد آقای پوشکین مدت زیادی گیاه واکنش گیاه ممکن است 

و آنسفالوگراف را در حال کار به حال خود رها کرد، ولی هیچ گونه واکنشی از 

گروه  .در دستگاه مشاهده نشد غیرعادیطرف گیاه و جریان الکترونیک 

. ای برای تشخیص دروغ به وسیله گیاه تدارک دید پوشکین مانند باکستر برنامه

ترتیب که از تانیا خواسته شد که یک شماره بین یک تا ده را در ذهن به این 

 10تا  1سپس آنان با فاصله زمانی شروع کردند به شمارش از . خود تکرار کند

در مقابل عدد پنج واکنش مشخص نشان داد ( هنُ: )و هر بار تانیا در جواب گفت

 .ه استو بعداً معلوم شد که تانیا این عدد را در ذهن خود داشت

گیرد که با ادامه تحقیقاتی که به وسیله باکستر شروع  طور نتیجه می پوشکین این

هایی کرد  ممکن است که در جهت شناخت رفتار پیچیدۀ مغز پیشرفت شده کامالً

نامیده ( تاج خاکیان)و به اسرار آنچه پاولف در حدود نیم قرن پیش آن را به نام 

اظ کردن نظر سیاسی خطاب به کسانی که پوشکین در اینجا با لح. دست یافت

  د یادآوری کرد که پاولف نممکن است به کارهای گروه به چشم حقارت بنگر

در گشایش انستیتوی روانشناسی مسکو گفت که رموز مغز و  1914در سال 

و وسیع است، طوری که گشودن آن های آن به طور ناگفتنی پیچیده  فعالیت

های شناخته  ارد، یعنی به آزادگی کامل از روشداندیشه  گی به کلیت منشأبست
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له بعدی گفتۀ پاولف را برای حفاظت از حم حالی کهدر  ،شدۀ تحقیق پوشکین

 1972داد اظهار داشت که این جملۀ وی در سال  همکاران خود سپر قرار می

او اضافه کرد که تحقیقات در مسیر تکامل علوم . هنوز مثل روز اول معتبر است

شت، ه ویژه فیزیک، نشان داده که هرگز نباید از کشفیات جدید هراس داطبیعی، ب

این پروفسور دانشگاه مسکو . معنی به نظر برسند ولو اینکه در مراحل اولیه، بی

چه در سیستم عصبی انسان سلول گیاه نسبت به آن :گوید میبندی خود  در جمع

. دهد مینش نشان نامیم واک فتد و ما آن را تحریک احساسات میا اتفاق می

زبانِ سلول . اطالعاتی رابطه مخصوصی برقرار است احتماالً بین این دو سیستمِ

در هر حال این دو موجود . گیاه ممکن است شبیه زبان سلول عصبی انسان باشد

 .به ظاهر کامالً متفاوت قادرند که یکدیگر را درک کنند

 مجموعه. گیرد میل به نظر وی در سلول گیاه چیزی شبیه فعالیت مغزی شک

های روحی انسان که هنوز ماهیت آنها ناشناخته است مانند درک، تفکر،  فعالیت

 .حافظه و غیره عیناً در سطح سلول گیاه وجود دارد

پوشکین اصرار دارد که اهمیت تئوری وی که در سطور فوق اشاره شده شناخته 

ایش سلسله اعصاب پی به راز پید توان میشود، زیرا به عقیده او از این طریق 

با توجه به اینکه به لحاظ علمی نظریات مختلفی درباره مرکز اطالعات . برد

ی عصبی ها سلول ،انسان عنوان شده، پوشکین فقط اشاره کرد که از یک دیدگاه

لکول مرکز و واحد مو ،سایبرنتیک و از دیدگاهِ مقابل ،کامپیوتر عنوان اجزایبه 

 .اصلی اطالعات است
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گیاه را تحت تأثیر قرار  واقعاً چه چیزی: پرسد به ابتدا میدر این مصاحپوشکین 

نوعی ساختار  ،که ممکن است عامل مؤثر دهد میو سپس خود پاسخ  ؟دهد می

 کند میحسی انسان واقعیت پیدا  باشد که در خارج از محدوده اعضای بیوفیزیکی

مربوط ین اطالعات پیدا کرد ا حالت احساسی به سطح معینی ارتقاء و زمانی که

باشد  هرچهحقیقت و ماهیتِ امر  ،در هر حال. یابد به شخص، به گیاه انتقال می

به بسیاری از سؤاالت روانشناسی  تواند میتحقیق روی ارتباط انسان ـ گیاه 

 .پاسخ دهد

اعجاز و اسرار گیاه در چهار مقاله از طرف آقای والدیمیر سولوخین نویسندۀ 

آن سه میلیون است  در مجله دانش و حیات که تیراژ 1972 در سال( گیاه)کتاب 

آقای سولوخین یک زادۀ شمال شوروی که از . دوباره در شوروی انتشار یافت

متعجب است  :گوید میمقاله آقای گونار در روزنامه ایزوسیتا به هیجان آمده بود 

ن افراد که چرا چنین راه علمی معتبر و کشف علمی بزرگ عالقۀ الزم را در میا

حسی  که احتماالً در مورد اندام نویسد میاو در مقاالت خود . ایجاد نکرده است

اید  شنیده :زنند که ولی چرا مردم با تعجب فریاد نمی ای گیاه مبالغه شده، و حافظه

و همه چیز را به  کشد زند، جیغ می فهمد، فریاد می گیاه احساس دارد، درد را می

 !سپارد خاطر می

شناسد در  و مطلب را با هر که می شود میبه عوض همه دچار هیجان سولوخین 

ان یکی از دوستانش در جواب او از قول یک عضو در این می. گذارد میان می

 کند می ک شهر کامالً تحقیقاتی سیبری کاربرجستۀ آکادمی علوم شوروی که در ی
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حقیق هاست روی این موضوع ت ما هم مدت. هیچ جای تعجب نیست :گوید می

 تواند میگیاه دارای حافظه است، : ایم که و ما هم به این نتیجه رسیده. نیمک می

ما به . ی طوالنی نگهداردها مدتافکار و حاالت را درک کند و آن را برای 

ا اذیت کردیم، او گیاه را نیشگون گرفت، وسیله شخصی یک گیاه شمعدانی ر

اش  ن را با کبریت سوزاند، ریشهآ خت،اسید روی آن ری برگش را برید و له کرد،

در مقابل، شخص دیگری به همان گیاه . را کند و این کارها را چند روز ادامه داد

های سنگینش را  تب کرد و به آن آب داد، زیر شاخهخاکش را مر. توجه کرد

هایش مرحم گذاشت و روزها این کارها را ادامه  چوب نازکی گذاشت، بر زخم

به دستگاه وصل شد با نزدیک شدن شخص اول شروع به وقتی این گیاه . داد

حرکات وحشیانه و تند الکترود آنسان بود که نه فقط حکایت از . جیغ زدن کرد

به . داد وحشت از حضور آن شخص را نشان می بلکه ترس و ناراحتی گیاه،

ارج پرتاب کند و یا به خواهد از ترس خود را از پنجره به خ شدتی که گویی می

در حضور مرد مهربان گیاه آرامش داشت و دستگاه . گر حمله کند کنجهمرد ش

 .کرد احت و آرام روی کاغذ ثبت میرسام یک منحنی ر

دانشمندان شوروی عالوه بر کشف تشخیص دوست و دشمن به وسیله گیاه، 

گیاه اند که در آن یک گیاه سیراب به  س تعاون گیاهی را نیز تجربه کردهنوعی ح

در یک آزمایش دو بوته ذرت در دو . رساند ۀ خود رطوبت میهمسایه و تشن

ی گلدانِ یکی از پس از چند. گلدان در یک اتاق و در کنار هم رشد داده شدند

شد که هیچ گونه آب یا رطوبت از جایی دریافت نکند، ولی  محصورآنها آنچنان 
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ور و هر دو گیاه در یک گلخانه با ن. به گیاه دیگر طبق معمول آب داده شد

زنده  ها مدتهر دو گیاه به این صورت . رطوبت و حرارت مشابه قرار داشتند

. رساند ه طریقی به گیاه زندانی رطوبت میرسید که گیاه آزاد ب به نظر می. ماندند

آقای بیلی و همکاران او در انگلستان آزمایش مشابهی انجام دادند و هر دو گیاه 

یاه آزاد از طریق لوله پالستیکی وقتی به گ. ی حساس وصل کردندها دستگاهرا به 

بیلی بعداً . اکنش نشان دادندهم آن گیاه و هم گیاه زندانی عیناً و ،شد میب داده آ

یر گران انگلستان، انجمنی که با استفاده از پاندول و ضم انجمن پاندولبه 

گونه  پردازند گفت که هیچ های زیرزمینی می ناخودآگاه به یافتن معدن و آب

ای  گونهنداشته، ولی آنها به  و گیاه وجودارتباط فیزیکی یا الکتریکی بین د

اند و حاالت یکدیگر را درک  اس و ادراک مشابه و همزمان داشتهاحس

 .اند کرده می

آنچه مشخصاً در جامعه  :نویسد می( گیاه)آقای سولوخین در کتاب خود به نام 

      .ها است و کلیه روییدنی عدم توجه به حساسیت گیاه شود میشوروی دیده 

کشاورزی، نه کشاورزان، نه جنگلبانان و نه حتی دختران های  نه بوروکرات

ه درست یک به دنیای گیاهی که در میان آن هستند توج گلفروش مسکو هیچ

کارل سیند بِرگ، والت ویتمن، پیتر سیگر و دیگران  این مطلب به وسیلۀ. ندارند

به طعنه  در بخش اول کتاب خود سولوخین. ه استدرباره همه مردم گفته شد

فهمد  تر بگویم ارزش آن را مییا به شود مییقاً وقتی متوجه هوا بشر دق :نویسد می

تا وقتی که بدون اشکال نفس بکشیم اصالً . که احساس کمبود هوای تنفسی کند
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 دبال اینکه انسان به وسعت دانش خود میبا . متوجه وجود و ارزش هوا نیستیم

 نظیمولی هنوز مثل یک تکنسین رادیو است که رادیو را به خوبی تعمیر و ت

، بدون اینکه ماهیت تئوری امواج رادیویی را بداند یا مثل پدران غارنشین کند می

ینکه بداند چه و خویش است که آتش و روشنایی را در اختیار داشت، بدون ا

اراج دهندۀ حرارت و حتی در زندگی امروزه، انسان عمالً ت. چگونه است

 .انی از جوهر وجود آن داشته باشدروشنایی است، بدون اینکه اطالع یا حتی نش

که یک زندانی  کند میچنین تشبیه  ،سولوخین، برای بیدار سازی جوانانِ شهر زده

در یک دخمۀ مرطوب و تاریک گرفتار بوده، روزی زندانبانِ او یک دانه  ها سال

که آن دانه حقیر آخرین  کند میزندانی تصور . دهد یمغله بسیار کوچک به او 

از دخمه ای  در روی زمین است و آن را در گوشهباقیمانده حیات عظیم گیاهی 

کارد و هر روز با اشک چشم خود به آن آب  خود در میان جزئی خاک می

 .نشیند و به انتظار می دهد می

هی از رشد و حیات که هر خواهد بگوید در مقابل انبو سولوخین با این مثال می

انسان با تمام وسایل و ابزار و آزمایشگاه و  شود میروز میلیاردها بار تکرار 

اش شبیه همان  های پیچیده یک و میکروسکوپ الکترونی و سیستمشیمی و فیز

اسراری را که داخل دانه است درک و  تواند میزندانی و دانه کوچک است و ن

ند و بفهمد که چگونه یک دانه بسیار خرد تبدیل به برنامه حیاتی آن را تحلیل ک

 آقای او با شیفتگی این جملۀ. شود مینا یک هویج آبدار و یا گل زیبای می

زابِلین، استاد دانشگاه مسکو را که در یکی از نشریات معتبر شوروی در مقاله 
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انسان در فهم طبیعت، درک زبان و  :کند مینوشته شده تکرار ( فریب خطرناک)

دنیای داخل گیاه در مقابل چشمان خیره و . احساس روح آن در ابتدای راه است

 .است هفتاد و هفت پوشش پیچیده شده و بر ما پوشیدهجستجوگر ما در 

آقای سولوخین هم مانند سایر دانشمندان معتقد به طبیعت و درک آن در دنیای 

 ،توجه کاران بی دنیای صنعتی و دست اندرغرب به طور پیگیر و بدون پیچیدگی 

و  کنند میدان تبدیل  هها را به زبال ها و دریاچه که رودخانه کند میآن را محکوم 

. پوشانند می کار خود را زیر نام تولید بیشتر برند و زشتی ها را از بین می جنگل

با آن همراه و  ،طبیعتکه به جای سعی در قهر  کند میاو توصیه و نصیحت 

 .هماهنگ عمل کنیم

 ها با فاش شد که شوروی 1973یات در سال ولین شماره مجله شیمی و حدر ا

تر و  این روش که سالم. از آفتاب هستندم کمک گیاه مشغول تهیه انرژی مستقی

تحقیقات قبلی آقای ملوین نفت و گاز و ذغال است مربوط به تر از روش  ارزان

کلروفیل گیاه تحت . کالوین، برندۀ آمریکایی جایزه نوبل در مورد فوتوسنتز است

تاب ، الکترون پرهایی مانند اکسید روی دیاتأثیر تابش آفتاب به سمت نیمه ه

ایشان پس از کشف این خاصیت نوعی عنصر  و آقای ملوین و همکاران کند می

مربع آن جریانی معادل یک دهم میلی آمپر ایجاد  متر سانتیگیاهی ساختند که هر 

کلروفیل  ،که پس از چند دقیقه تولید جریان دگوی میمقاله مجله شوروی . کرد

افتد، ولی الکترولیت نمک که قدری مادۀ ضد  و از رمق می شود میحس  گیاه بی

به نظر . کند میقارچ به آن اضافه شده باشد عمر مفید کلروفیل را طوالنی 
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ها را از مادۀ  که الکترون کند میکه کلروفیل به عنوان پمپ الکترون عمل  رسد می

آقای ملوین محاسبه کرده است که یک متر . کند مید قارچ به نیمه هادی پمپ ض

بینی کرده که ضمن  او پیش. کیلو وات برق تولید کند یک تواند میمربع کلروفیل 

سال آینده فتو عنصر گیاهی در حد صنعتی و وسیع تولید شود و تولید برق  25

یکصد بار  رود میبه کار  را از روش باطری سیلیکون آفتابی که در حال حاضر

تولید برق با کمک  اگرچه :نویسد میمجله شیمی و حیات  .تر عملی سازد ارزان

سال  ها میلیون، ولی برای انسانی که رسد میعملی به نظر ن 2000گیاه تا سال 

صبر کرده تا گیاه تبدیل به ذغال سنگ شود، چند دهه کار کردن و صبر کردن 

 .خیلی مشکل نیست

جوان مشغول بررسی توان  آقای گونار و گروه روز افزون دانشمندان از طریق

های جو و خیار در مقابل سرما و  ابل یخ زدگی و تعیین مقاومت گونهگیاه در مق

ای در  علم طی مقاله آشنایی دانشمندان شوروی با این. گرما و انواع آفتاب بوده

به یک فرد  یوخین نسیله یکی از همکاران گونار به نام به وسی 1952سال 

وی . اندرابوز استنام این شخص بزرگ چ. نسبت داده شدهندی و کارهای او 

زیسته، ولی  می یکه یک فیزیولوژیست و یک بیوفیزیست است در اواخر قرن قبل

وطنانش ه او در زمان حیات وی به وسیله همبه عللی کارهای بسیار ارزند

های  شده و پس از آن نیز تا سالشناخته نشده و به وسیله دنیای غرب مدفون 

به گفته وی آقای چاندرا نخستین بار در سال . اخیر یادی از آن نشده است

اش  زف که به خاطر خدمات برجسته علمیبه وسیله آقای تی میریا 1920
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او نابغۀ پیشروی هندی . آکادمی کشاورزی مسکو به نام اوست دوباره معرفی شد

ه آقای جدیدی در دنیای علم معرفی کرد و نوشت کعصر  گذار بنیانرا به عنوان 

مانی که گفته ان آلشناس گیاهانگیزی ساخت و با ایده  چاندرا ابزار ساده و شگفت

به مبارزه  ،ای گیاه یک حرکت ساده هیدرواستاتیک است ارتباط یاخته: بودند

رگ پیام از ساقه تا ببرای این مبارزه زمان حرکت یک . برخاست و آن را رد کرد

 .کرد گیری اندازه افتد میگیاه را که در چند صدم ثانیه اتفاق 

که کارهای فراموش شده و دستاوردهای آقای  گوید میآقای سین یوخین 

تصمیم  شوروی را تحت تأثیر قرار داد که شناس گیاهچاندرا آنچنان دانشمندان 

در سال . نندای منحصراً برای تکرار و پیگیری کارهای او ایجاد ک گرفتند مؤسسه

در سالن آکادمی علوم اتحاد  بوزیکصدمین سال تولد آقای چاندرا 1952

ارهای ارزشمند در این مراسم سه سخنران برجسته، ک. شوروی جشن گرفته شد

انگیز آقای چاندرا در زمینه فیزیولوژی گیاهی، فیزیک و  و دستاوردهای حیرت

برای جمعیت انبوه حاضرین بیان و کامالً متمایز را  ارتباط ناشناخته این دو علمِ

یکی از سخنرانان که خود متخصص برجسته رادیولوژی و پزشکی . معرفی کردند

لد و مرگ این مرد برجسته هندی ی زیادی از توها سال :فضا است اظهار داشت

گرفته، ولی انسان طی آن علم بیوفیزیک به سرعت شکل  یی کهها سال. گذرد می

 که مطالب بسیار کند میدر دوران ما به خوبی احساس  با مطالعه آثار وی حتی

سخنران دیگر  .علم امروز نیز جالب و تازه است در آن نهفته که برایای  غنی

با مطالعه  رسد میحرکت و بدون شعور  دنیایی که به نظر ما این قدر بی :گفت
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و  شود یمبه طور معجزه آسا زنده  (دنیای سبز گیاه)کتاب آقای چاندرابوز به نام 

 .بیش از انسان و حیوان حساس است که این دنیای گیاهی رسد میبه نظر 

بوز را در دو جلد کتاب اتحاد شوروی منتخب آثار آقای چاندرا ،شش سال بعد

ها عالوه بر اظهار نظرهای گوناگون شرح  در این کتاب. زیبا و مصور منتشر کرد

: سال انتشار( زندهزنده و غیرواکنش )یگر او به نام زندگی و متن کامل کتاب د

بوز در به کارگیری موفقیت آقای چاندرا ،این دو کتاب در. آورده شده بود 1902

 .همزمان دانش و بینایی شرق با زبان و تکنیک دقیق علمی غرب نشان داده شده
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 زندگی گیاه با یکصد میلیون مرتبه بزرگنمایی

. هند ساخته شده است ساحل شرقی شبه قاره معبد دانشِ هند در استان بنگال در

سنگ بنفشِ مایل به  هایی با نماسازی ماسه ای است از ساختمان معبد مجموعه

خاکستری، به سبک معماری کالسیک هند قبل از اسالم در قطعه زمینی به 

دانشگاه  متر مربع که در کنار جادۀ چاندرا در شمال 200هزار و  16مساحت 

 :ای به این مضمون دارد و لوحهکلکته ایجاد شده 

 .ای است به خداوند برای عزت هندوستان و سعادت جهان این معبد هدیه

ابزار و وسایل جالبی که بیش از پنجاه سال پیش  ،دانش درست در مدخل معبدِ

گیاه به کار برده شده در  رشد و رفتار گیری اندازهساخته شده و برای 

د، وسایل با کلیه جزئیات آن و عملیاتی که نشو ای نگهداری می های شیشه ویترین

ها بیانگر  ابزار داخل ویترین. شود میشامل بزرگنمایی تا یکصد میلیون مرتبه 

زیک، بیوفیزیک و نبوغ دانشمند بزرگ بنگالی است که هر سه دانش فی

آنها را به کار گرفته و به تنهایی بیش از همه کسانی دانسته و  روانشناسی را می

های  ولی در کتاب. ل و شاید پس از او بودند درباره گیاه دستاورد داشتهکه قب

تاریخ کالسیک این علوم که وی در آنها تسلط واقعی داشته، نامی از او برده 

 .نشده است

بوز برای یک مرکز ها به وسیله سرجاگادیس چاندرا انمحل و مجموعه ساختم

شنامۀ بریتانیکا کارهای وی در ایجاد شده، مردی که بنابر معرفی دان یتحقیقات
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قدر پیشرفته است که پنجاه سال پس از مرگش هنوز  زمینه روانشناسی گیاه آن

 .آن را به درستی ارزیابی کرد توان مین

وار و  بود پدرش آثار مخرب آموزش ماشین وقتی که او هنوز یک کودک

و در  هایش شناخت همه تلخی انگلیسی بر فرهنگ هندوستان را با ساز برده

 ابتدایی مستعمراتی به کوچک را به جای فرستادن به مدرسه نتیجه چاندرای

او آموختن را در سن چهار سالگی در مدرسه دهکده . دهکده پاتاساال فرستاد

زندان و رانده  ها سالپرستار او یک راهزن قدیمی بود که پس از . شروع کرد

ن شخص چاندرا را ای. ودشدن از اجتماع، از طرف پدر چاندرا استخدام شده ب

داد و در  یا در طبیعت گردش میبرد و  نشاند، به مدرسه می روی شانه خود می

سرگردان و شرح حال  های وحشتناک و ماجراجویان داستان جنگضمن برایش 

گفت که چگونه با یک خطای کوچک ناگزیر به انسانی خشن و  خود را می

هیچ کس  حالی کهنی رانده شده و در راهزن تبدیل شده و چگونه از اجتماع انسا

. ش شده استا به استخدام وی و نجات زندگی داد، پدر او حاضر به او کاری نمی

او . از این شخص داشته باشد تر ست مربی مهربانتوان میچاندرا بعدها نوشت که ن

های ناشی از قضاوت اجتماع، برای قوانین اخالقی احترام  ضمن رد سختگیری

های اولیۀ چاندرا با طبیعت در شناخت وی از جهان  تماس. ودئل بزیادی قا

های  من درس :او بعدها در یک سخنرانی دانشگاهی گفت. تأثیری قطعی داشت

زنند و آن را با گیاهان  که زمین را شخم میآموختم اولیه انسانیت را از کسانی 

انگیز  شگفتن ماهیگیرانی که داستان هیوالهای و از فرزندا کنند می سبز بارور
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به طبیعت را از  و عشق ،کنند میهای آرام را نقل  چهرودهای پرخروش و دریا

 .ها آموختم همین

التحصیل شد استاد او، پدر الفونت، که  اندرا از دانشکدۀ سنت ساویر فارغوقتی چ

 دانست به او پیشنهاد کرد به انگلستان برود تعداد او را در فیزیک و ریاضی میاس

سرانجامی و  پدرش که قبالً بی. مندی شرکت کندات استخدامی کارو در امتحان

سازی شغل اداری را تجربه کرده بود به او توصیه کرد به دنبال پست و مقام  باطل

 .نرود، بلکه دانشجو باقی بماند و به هیچ کس غیر از خود ریاست نکند

ر افراد ی را در کناشناس گیاهچاندرا دروس فیزیک، شیمی و  ،در کالج مسیح

ای مانند لرد رالی که بعدها گاز آرگن در هوا را کشف کرد و فرانسیس  برجسته

سال بعد پس از موفقیت در امتحانات برای . داروین فرزند داروینِ معروف گذراند

بعدها چاندرا به عنوان استاد . گرفتن لیسانس در علوم به دانشگاه لندن رفت

نامزد شد، ولی با این استدالل که هیچ فرد  فیزیک برای کالج معتبر ایالتی کلکته

هندی شایستگی تدریس علوم را ندارد، موضوع نامزدی او از طرف مسئولین 

آنها سرانجام تحت فشار زیاد مجبور شدند  هرچند. دانشگاه و ایالت رد شد

ای نصف ماهیانه استادان انگلیسی به کار بگمارند، مشروط  چاندرا را با ماهیانه

چاندرا طی سه . حق تحقیق و استفاده از ابزار تحقیق را نداشته باشدبر اینکه 

دستی و بدهی را پذیرفت و به عنوان اعتراض به  ل کار، فشار ناشی از تنگسا

 .این تبعیض از پذیرش و دریافت ماهیانه خودداری کرد
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خیلی زود ضرورت کنترل حضور و غیاب را در  ،برنامه درسی چشمگیر چاندرا

نتفی کرد و سرانجام مسئولین کالج در مقابل دانش مسلم و عملکرد کالس وی م

کامل آموزشی بارز وی مجبور شدند موقعیت او را به رسمیت بشناسند و ماهیانۀ 

درآمد چاندرا همان ماهیانه دریافتی از کالج بود،  با آنکه همه. وی را بپردازند

 ،سواد بی ساز یک حلبی فراهم کرد و به دستیاری بنابراین یک اتاق بسیار کوچک

اقدامات خود را برای بررسی و تکمیل دستگاه جدیدی که به تازگی به وسیله 

 آقای رودلف هرتس برای انتقال امواج رادیویی در فضا اختراع شده بود شروع

که هر نوع امواج الکتریکی عیناً مانند امواج نور نظریه مقدماتی مبنی بر این. کرد

یش به شدن است حدود بیست سال پ( دو قطبی)پوالریزه  قابل انعکاس، تجزیه و

بود و آقای هرتس که با اثبات آن جهان علم را  وسیله جیمز ماکسول بیان شده

 .تکان داده بود در این هنگام، در سن سی و هفت سالگی درگذشت

هد رالج انگلیسی، موزمان با آقای هم ،در همین موقع آقای مارکنی ایتالیایی

آمیز خود برای انتقال عالئم  پوپوف روسی مشغول آزمایش موفقیت آمریکایی و

ولی یک سال قبل از اعالم موفقیت مارکنی . الکتریکی بدون استفاده از سیم بود

در کلکته با حضور سر الکساندر  ی، چاندرا موفق شد در نمایش1295در سال 

متری و  25صله سیم از فا نگلیسی بنگال، با ارسال امواج بیمکنزی، فرماندار ا

لوله به روی ماشه گ. ار الکتریکی را به حرکت درآوردیک ابز ،گذر از سه دیوار

یک طپانچۀ آماده افتاد و با شلیک آن یک انفجار کوچک در یک معدن به وجود 

 .آمد
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رد رالی اختراع چاندرا مورد توجه انجمن سلطنتی بریتانیا قرار گرفت و آقای ل

( تریکیتعیین طول موج امواج الک)ای درباره  قالهم ضمن دعوت از وی برای تهیه

در پی این امر دانشگاه . تحقیقات علمی او تأمین کرد یک اعتبار مالی برای ادامه

مجله معروف آن روز به نام . لندن نیز به او دکترای افتخاری در علوم اعطا کرد

ن است بتوان در کرد که ممک بینی استفاده از کار اخیر چاندرا پیش با (الکتریکی)

ه کرد و امواج رادیویی استفاد یایی در کنار نور مرئی از فرستندههای در فانوس

ی چشم سوم دریانوردان رادیویی قرار داد که به جا ها نیز یک گیرنده در کشتی

 .آلود به کار گرفته شود در هوای مه

ان به طرف انجمن آکادمی علوم انگلستدر این موقع چاندرا برای سخنرانی از 

ترومغناطیس و ابزار و پول درباره امواج الکسخنرانی او در لیور. دعوت شد آنجا

پس از این موفقیت در . العاده واقع شد اش مورد توجه فوق های تحقیقاتی روش

از طرف انستیتوی سلطنتی انگلستان دعوت شد که در یک جلسه  1297ژانویه 

 .شافات است سخنرانی کندبحث روز یکشنبه که محل معرفی تحقیقات و اکت

تازگیِ کار دکتر چاندرا در این است که  :مجله تایمز درباره این سخنرانی نوشت

و ابزار  دهد میاو تحقیقات خود را ضمن انجام کارهای سنگین روزانه انجام 

. شود میقدر ساده است که در کشور ما ابتدایی و نامناسب فرض  آالت او آن

که درباره یکی از  کند مینژاد هندی نظر  ق پاکیک ناظر وقتی به این محق

ترین مسائل علمی روز برای انبوه دانشمندان قدرشناس اروپا سخنرانی  پیچیده

 .کند میاستثنایی و جالب مشاهده  ، در او چیزیکند می
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زمان با مراجعت چاندرا به هندوستان دستوری از طرف رئیس انجمن سلطنتی هم

ان برجسته به فرماندار بنگال رسید که زیر نظر او در انگلستان و تأیید دانشمند

با وجود این . کالج ایالتی بنگال یک مرکز تحقیق و آموزش فیزیک ایجاد شود

دستور و تأمین مبلغ چهل هزار پوند برای ایجاد مرکز تحقیقات، مسئولین مغرض 

یجاد های اداری کردند که ا گذرانی و بازی و حسود آنچنان کار را دستخوش وقت

دی به وسیله رابیندرانات ناراحتی چاندرا تا ح. نتیجه نرسیدز هرگز به آن مرک

. تاگور شاعر و فیلسوف هندی و برندۀ بعدی جایزه نوبل در ادبیات برطرف شد

تاگور برای مالقات و تبریک به منزل چاندرا رفت و چون او را در منزل نیافت، 

 .اگنولیا برای وی گذاشتبزرگ گل زیبای مبه عنوان تقدیر یک دسته 

ار کار سخت و کمرشکن تدریس دانشگاه از هر فرصتی برای چاندرا در کن

امواج الکتریکی در چهار مقاله درباره  1292در سال . تحقیق خود استفاده کرد

های انجمن  و نشریه پیشرفت( طبیعت)ن به نام علمی انگلستا معتبرترین مجله

سیم  یاب فلزی بی چاندرا متوجه شد که موج 1299سال در . سلطنتی منتشر کرد

، ولی چنانچه مدتی از آن استفاده شود میپس از مدتی استفادۀ مداوم ضعیف 

با این . گردد میز حت کند به حالت اولیۀ خود بانشود یا به اصطالح استرا

   کرد که با آنکه فلزات ظاهراً سخت و جامد هستند و به  گیری نتیجهمشاهده 

ست در مقابل خستگی و استراحت ، ولی ممکن ارسند میدراک نظر فاقد ا

او را  ،تحقیقات بعدی. العملی مانند انسان و حیوان از خود نشان بدهند عکس

. جان کاری بسیار ظریف و دشوار است رد که تعیین مرز بین جاندار و بیقانع ک
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وی چاندرا با به کارگیری متناوب فیزیک و روانشناسی یک بررسی تطبیقی ر

وانات به عمل ارگانیک و سلول زندۀ حیمولکولی مواد غیر العمل عکسمنحنی 

العاده منحنی مربوط به اکسید آهنی که کمی گرم شده باشد با  شباهت فوق. آورد

در مورد هر دو . را کامالً متحیر و متعجب ساختاو  ،منحنی مربوط به ماهیچه

به کلی  العمل عکستحریک و جسم با قرار گرفتن دوباره در ظرف آب گرم آثار 

سطح یک قطعه . آزمایش با سایر فلزات نیز به نتایج مشابه رسید. از بین نرفت

فلز با اسید پوشیده شد و وقتی قطعه فلز برای زدودن آثار اسید پرداخت شد 

و قسمت رسید که سطح  به نظر می. از اصل فلز نشان داد ی متفاوتالعمل عکس

ده شد هم مشادر آزمایش با پتاسی. هنی شده استذداسید خورده دچار نوعی کن

. دهد میاش را از دست  شدن با سایر فلزات به کلی حافظه که در صورت اذیت

 .حالتی شبیه ماده زنده و تأثیر سم

جان  للی فیزیک تفاوت بین جاندار و بیالم در کنگره بین 1900ال چاندرا در س

او با سخنان خود جلسه را . گفترا رد کرد و از وحدت بنیانی موجودات سخن 

بین حیطه فیزیک و روانشناسی  توان میتکان داد و اظهار داشت به هیچ وجه ن

بود  دهنده تکانسخنان چاندرا به قدری . خط مشخصی کشید و مرزی معین کرد

 !من کامالً گیج شدم: که رئیس جلسه گفت

چاندرا در . شگفتی نبودها همراه با  واکنش روانشناسان البته به اندازه فیزیکدان

یک سخنرانی آکادمی علوم انگلستان  سپتامبر همان سال در شهر برادفورد در

و فلزات در  اراندشباهت واکنش ج)خود را درباره  و مقالهوقتی ا. ایراد کرد
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ان خواند آنها در سکوت برای روانشناس( واج هرتزمقابل تحریک به وسیله ام

ضیحات بیشتر چاندرا و ارائه تو. او گوش کردندهای  تفاوتی به حرف کامل و بی

هایی آشناتر در این گروه تأثیری نداشت، و ظاهراً از اینکه چاندرا در  مثال

کرد چندان راضی نبودند و  آنها با چنین عمقی اظهار دانش میمحدوده تخصصی 

 .به او روی موافق نشان ندادند

صات و پیوستگی جهان خچاندرا به تفکر و تحقیق خود درباره شباهت مش 

به این فکر افتاد که اگر این  ،جان ادامه داد و پس از مدت کوتاهی جاندار ـ بی

موجودی بدون احساس و بدون سلسله  که پیوستگی حقیقت دارد پس گیاه نیز

. ان بدهدباید در مقابل تحریک، واکنش مشابهی نش شود میاعصاب فرض 

یجه مثبت رسید و واکنشی شبیه فلزات شاه بلوط به نتآزمایش او روی چند برگ 

چاندرا پس از این موفقیت با خوشحالی و هیجان به . و سلول حیوانی ایجاد کرد

آزمایش باز هم . تهیه کرد سبزی فروشی رفت و مقداری هویج و شلغم

او مالحظه . آمیز بود و نتیجه شباهت زیادی با آزمایشات قبلی داشت موفقیت

. کننده حساس هستند یوانات در مقابل مواد بیهوشنند حکرد که سبزیجات ما

ت مانند وقتی گاز مخدر در اثر فشار هوای آزاد از طرف گیاه دور شود، درس

کننده به  کلروفرم را به عنوان داروی بیهوشاو . آید حیوانات دوباره سرحال می

کار برد و حتی موفق شد یک درخت سرو سالمند را در حال بیهوشی از خاک 

از  بدون اینکه شوک کشندۀ معمول ناشیبکشد و به سالمت جابجا کند،  بیرون

 .شدن درختان چندین ساله به درخت وارد شود جابجا
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یک روز صبح آقای میشل فاستر دبیر انجمن سلطنتی علوم انگلستان به 

چاندرا به این شخص مهم . آزمایشگاه چاندرا رفت تا کارهای او را به چشم ببیند

 .نحنی نشان دادکمبریج چند م

دود نیم قرن است که با این آقای چاندرا، اینها که مهم نیست ما ح :فاستر گفت

 ها منحنیکنید این  شما فکر می :چاندرا به سرعت پرسید !ها آشنا هستیم منحنی

منحنی مربوط به واکنش ماهیچۀ  :درنگ گفت فاستر بی !مربوط به چیست؟

ای خود خیره خیره او را  ا چشمان قهوهچاندرا در حالی که ب !تحریک شده است

مربوط به واکنش قلع  ها منحنیاین ! خواهم خیلی عذر می :نگریست گفت می

رین دچار بهت و حیرت و سؤاالت او آقای فاستر را نیز مثل سای این گفته !است

فاستر پس از مشاهده بیشتر کارهای چاندرا به او پیشنهاد کرد که . پی کرد در پی

یابد و ضمن  در یک جلسه دوستانه دیگر انجمن سلطنتی حضورعصر جمعه 

او . اولویت خود را در این مورد تثبیت کند ،انجمن خود به اعضای ارائۀ کشفیات

به دست  در جلسه حضور یافت و ضمن ارائه کلیه نتایج 1901در دهم ماه مه 

من در  :اشتآمده در هر مورد آزمایشاتی نیز ارائه کرد و در پایان چنین اظهار د

. را به شما نشان دادم جان ار و بیواکنش جاند ، دستخط تاریخی ثبت شدهجلسه

ید آنها را از هم تمیز توان میقدر شبیه است که ن کنید که واکنش آن مالحظه می

چنین . جان قائل شد مرزی بین جاندار و بی توان میبه این ترتیب چگونه . دهید

به  ،های ساکت این منحنی سادۀ حقیقتِ شاهدهمن با م. وجود ندارد مرزی اصالً

 ذرۀ حرکت و جنبشِ. یک اصل فراگیر پی بردم که همۀ راز وجود در آن است
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ناچیزی در مقابل امواج نور، ریزش امواج نور بر کوه خاکی و خورشیدهای 

حال که به افکار اجداد . تهمه جزئی از این فراگیر توحیدی اس ،فضا درخشانِ

م که در حدود سی قرن پیش در کنار رودخانه گنگ ندا دادند که اندیشی خود می

وجود یکی است و نه بیش و ظواهر گوناگون کیهان یک حقیقت واحد ابدی 

 .، نه چیزی دیگر، نه چیزی متفاوتاست

از سخنان چاندرا به خوبی استقبال شد و برخالف انتظار او هیچ گونه سؤال و 

انجمن با رغبت . خر سخنرانی او مطرح نشدآ ،پرسشی در مورد نکات متافیزیکی

آقای . منظور کرد هفنی و جمالت آخر او را در مقالۀ مربوطیرکامل کلمات غ

در من تمام عمرم را  :از پیشروان معاصر متالوژی اظهار داشت یروبرت آستن یک

بینم فلزات  ز اینکه میام و بسیار خوشحالم ا شناسایی مشخصات فلزات گذرانده

 !اند زنده

ه خود او هم قبالً او سخنان چاندرا را بدون عیب و کامل خواند و اظهار داشت ک

ای رسیده، ولی وقتی آنها را با شک و تردید با انجمن سلطنتی  به چنین نتیجه

 .ای برای اثبات و پذیرش آن بیابد یا ایجاد کند نتوانسته است زمینه ،مطرح کرده

ن سلطنتی بریتانیا سخنرانی مشابهی رسمی انجم یک ماه بعد چاندرا در جلسه

مخالف و شدید سر جان ساندرسن  العمل عکسایراد کرد که برخالف انتظارش با 

روانشناسی انگلستان تحقیقات این شخص به عنوان ریش سفید . روبرو شد

خوار داشت و مرجعی برای  وی واکنش عضله و رفتار گیاه حشرهای ر عمده

ساندرسن از ارزش کار فیزیکی چاندرا به خوبی . تحقیقات الکتروروانشناسی بود
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 چون مقاله. خواند ناشایستیاد کرد، ولی دخالت او را در روانشناسی کاری 

کنش وا)چاندرا هنوز زیر چاپ بود ساندرسن پیشنهاد کرد که نام مقاله از 

ساندرسن متعاقباً . تغییر داده شود...( های فیزیکی بعضی واکنش)به ...( الکتریکی

یشنهاد کرد که بررسی حساسیت که یک امر کامالً روانی است فقط به پ

او امر حساسیت گیاه را که به وسیله چاندرا عنوان و . روانشناسان واگذار شود

پشتوانه خواند و اظهار داشت که  ده بود به کلی رد کرد و آن را بینمایش داده ش

چیزی به عنوان حساسیت در  تر تحقیق کرده و تر و کامل با ابزار دقیق ها سالاو 

 .گیاه مشاهده نکرده است

چاندرا در پاسخ، صادقانه اظهار داشت که ساندرسن نتوانسته است حقایق ارائه 

ساندرسن یا میل ر سؤال ببرد و اگر به خاطر ریش سفیدی یشده به وسیله او را ز

شنهادات اله انتقاد شده است و نه اصل موضوع، او زیر بار پیبه تغییر عنوان مق

رابر انجمن سلطنتی علوم از اینکه او نتواند در ب :چاندرا گفت. نخواهد رفت

معینی فراتر رود قابل توجیه نیست و تنها زمانی تسلیم خواهد شد که به  محدوده

طور علمی ثابت شود که تحقیقات او غلط یا ناقص است و خالصه اینکه مقاله 

این جلسه بی آنکه کسی در بحث . رسدطور که تهیه شده به چاپ ب او باید همان

 .ی به پایان رسیدددخالتی کند، در نهایت سر

انجمن سلطنتی تصمیم گرفت به خاطر ایستادگی عضوی جوان مانند چاندرا در 

برابر ریش سفیدی چون ساندرسن و به دلیل تردید آقای ساندرسن در پذیرش 

د و در نتیجه، این خودداری کن( های علمی در پیشرفت)از چاپ مقالۀ  بحث،
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ه دست فراموشی سپرده سیاری کارهای با ارزش علمی دیگر بمقاله نیز مانند ب

ها به فرهنگ هند و  عمر خود شاهد تجاوز انگلیسی چاندرا که در همه .شد

آمیز بود این بحث را  ند به عنوان یک عامل مضر و شرارتعنوان کردن مذاهب ه

بعدها لرد رالی . لمی انگلستان قلمداد کردنیز نشانی از تضاد فاحش در سیستم ع

در البراتوار انجمن برای دلجویی از چاندرا به او گفت که خود او نیز پیوسته 

وجود یک مورد حمله بوده که چرا به عنوان یک فیزیکدان در شیمی مداخله و 

بینی او  بر اساس پیش حالی کهدر . بینی کرده است ماده جدید در هوا را پیش

 .گن به اثبات رسیده و تأیید شده استکشف آر

های علمی یکی از معلمین سابق چاندرا به نام پروفسور سیدنی  این درگیری

درجه یک گیاه وادار به  و روانشناس معروفِ شناس گیاههوارد را به عنوان یک 

او از چاندرا خواست که آزمایشاتش را در حضور او انجام بدهد و . دخالت کرد

ی موزه شناس گیاهآزمایشات در حضور او و همچنین مسئول بخش . بگیردتأییدیه 

این شخص به چاندرا قول داد که مقاله او با کمال . بریتانیا با موفقیت انجام شد

پ خواهد شد و عالوه میل در نشریه انجمن لی نین که وی سردبیر آن است چا

وانشناسان ای با حضور ر داده خواهد شد که چاندرا در جلسهبر آن ترتیبی 

 .موافق و مخالف حساسیت و واکنش گیاه را نمایش دهد

. انجمن لی نین به خوبی برگزار شد 1902نمایش در جلسه بیست و یک فوریه 

من آنجا ! پیروزی :طور نوشت پس از آن چاندرا برای دوست خود تاگور این

سه تنها ولی آماده در برابر مخالفین ایستادم، ولی یک ربع پس از شروع جل
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در پایان جلسه، آقای هرتس  .فضای سالن با صدای تحسین حاضرین پر شد

پس  :ی موزه بریتانیا و دبیر انجمن لی نین به چاندرا گفتشناس گیاهمسئول بخش 

فی بسازم، لاز هر آزمایشی که تو انجام دادی من سعی کردم برای آن توجیه مخا

 !ولی آزمایش بعدی تو راه گریز را بر من بست

شخص چند روز بعد نیز کتباً برای چاندرا نوشت که این آزمایشات او به این 

گیاه وجود دارد و این  در تمام اجزای( حساسیت)که  کند میطور یقین ثابت 

 این آزمایشات سرچشمه. شود میظاهر حساسیت در مقابل تحریک الکتریکی 

 اهیت مولکولی وات بعدی است که امیدوارم در کشف میک رشته تحقیق

ن شک ما را وبعدی بدتحقیقات . پذیری و جابجایی آن به ما کمک کند تحریک

 .جان خواهد رساند ماهیت هستی، اعم از جاندار و بی به درک کلیت

و او مالحظه کرد که کلیه گیاهان نسبت  چاندرا در رفتار گیاه تعمق بیشتری کرد

 هند، ولی واکنشد مکانیکی و سوزاندن واکنش نشان میبه تحریکات الکتریکی و 

وقتی . ای از گل ابریشم، با چشم قابل دیدن است فقط معدودی از آنها، مانند گونه

به کلکته بازگشت ناگهان به ذهنش رسید که این اختالف ممکن است ناشی از 

ای آن باعث حرکت بزرگ در ساقۀ بلند برگ ابریشم باشد که حرکت کوچک انته

شمی اختراع کرد که به وسیله آن مشاهدۀ و نوعی اهرم چ. شود میها  نوک برگ

مستقیم واکنش ناشی از حساسیت و ادراک گیاه، که دقیقاً شبیه واکنش حیوان 

 .است، برای همه کس ممکن شد
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این اختراع و کارهای مکمل آن را طی هفت مقاله به  1903چاندرا در دسامبر 

 ی چاپ در مجلهین مقاالت فوراً براا. اطالع انجمن سلطنتی انگلستان رساند

هم و با ارزش علمی است های فیزیولوژی که مخصوص دستاوردهای م پیشرفت

، تحریکات پنهانی و شد میمقدمات چاپ آماده  حالی کهولی در  انتخاب شد

فشارها و نفوذهای ناشی از پیشداوری موفق شد از چاپ آن جلوگیری کند و 

وانست از راه دور با آن ستان اقامت داشت نتوچاندرا که در آن موقع در هند

 .مقابله کند

مقاالت چاندرا با این بهانه که تا رسیدن جزئیات مربوط به آن قابل چاپ نیست 

بی آنکه به او اطالع دهند و یا منتظر رسیدن جزئیات باشند این بار نیز به دالیلی 

به انجمن سلطنتی چاندرا به تجربه دریافت که نباید خود را . بایگانی شد

دانست تصمیم  ه خودش را در کتاب نویسی تنبل میتان وابسته کند و با آنکانگلس

او به اجبار . گرفت کارهای خود را به صورت کتاب در اختیار همگان قرار دهد

ن و پاریس و کلیه کارهای خود تا یبرل های خود در لندن، مجموع سخنرانی از

( جان اندار و بیواکنش ج)را تحت عنوان کتابی تهیه کرد و آن  1902سال 

 .منتشر ساخت

هربرت اسپنسر فیلسوف بزرگ انگلیسی که نسبت به پیشرفت علوم بسیار 

ی عمرش اظهار داشت ها سالبود در سن هشتاد سالگی، یعنی آخرین  مند عالقه

که برای او بسیار دیر شده است که نتایج کشفیات چاندرا را در کتاب خود به نام 

شخص دیگری به نام پروفسور والر که از مخالفین . منظور کند( اصول بیولوژی)
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سرسخت چاندرا بود در کتاب جدید خود بدون اینکه از وی نامی بیاورد عیناً 

توپالسم گیاهی حساسیت هر پرو: و را به این صورت منعکس کرد کهادعای ا

 !رداگیاهی د

و حیوان آن با انسان  کار بعدی چاندرا بررسی مکانیزم حرکت در گیاه و مقایسه

تنفس کند،  تواند میدانست که گیاه بدون شش و اعضای تنفسی مشابه  او می. بود

بدون داشتن دستگاه هاضمه قادر به جذب غذاست و بدون داشتن عضله قادر به 

وعی بود که حتی در فقدان سیستم عصبی نبنابراین به نظر او بدیهی . حرکت است

مفصلی تهیه کرد که یک دهۀ بعدی، وقت او  او برنامه. فتدابیالقاء در گیاه اتفاق 

برای  :کند میطور بیان  خود را این چاندرا برنامه. خود مشغول داشت را به

باید به  افتد مییاه اتفاق مشاهده و تعیین ماهیت حرکات و تغییراتی که در گ

برای این منظور . عینی واکنش گیاه در مقابل ضربه و شوک نشست مشاهده

ی بر نوعی وهایی را یافت که گیاه در مقابل تأثیر آن عالئمی مبننخست باید نیر

دوم باید سیستمی به دست آورد که این عالئم را به  هدر درج. جواب بروز بدهد

 .عتِ این عالئم و رفتار را آموختزبان قابل فهم تبدیل کند و سرانجام باید طبی

ییراتی به وجود چاندرا برای ثبت حرکت گیاه در اهرم چشمی پیشین خود تغ

آورد و با افزودن دو استوانۀ گردان برای حرکت نوار کاغذ سفید، آن را به یک 

ور را به نچند  حرکت گیاه به وسیله یک اهرم،. ختثبت عالئم نوری مبدل سا

غذ به وسیله روی کا ،محل نقطۀ متحرک نور. کرد روی نوار کاغذ منعکس می

تیب اولین ماشین مشاهده و ثبت حرکت و به این تر شد میثبت  یک قلم و مرکب
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ی زیادی به ها سالماشین و روشی که پس از چاندرا برای . گیاه به وجود آمد

بدهد که شان با کمک این دستگاه چاندرا موفق شد ن .فراموشی سپرده شد

گوجه فرنگی و سایر  ر،انگو پشت، قورباغه، واکنش پوست مارمولک، الک

های مویین و  او کشف کرد که شاخک. ه به هم استدر مقابل تحریک شبی ها میوه

او بین . خوار شباهت کامل به شکم حیوانات دارد ن حشرهااعضای هاضمۀ گیاه

او به . واکنش برگ گیاه و چشم حیوان نسبت به تابش نور شباهتی کامل یافت

کمک دستگاه خود ثابت کرد که هر نوع گیاه، از ابریشم پر احساس تا تربچۀ کم 

، همه در مقابل تحریک طوالنی درست مانند حیوانات احساس خستگی احساس

چاندرا ضمن کار با گیاهِ تلگراف که حرکت مداوم و رقاصک مانند آن . کنند می

آهن دارد دریافت که استفاده از  یاری به پرچم راهنمای کشتی و راهشباهت بس

ور را از کار های آن را متوقف کند و یا قلب یک جان حرکت برگ تواند میسم 

پادزهر سمیِ مصرفی در هر دو مؤثر واقع شد و آنها را به زندگی . بیاندازد

 .بازگرداند

در این گیاه تعدادی . چاندرا نوعی سیستم اعصاب گیاه ابریشم را معرفی کرد

گ تقریباً در یک برگ قرار دارد و چندین بر طور قرینه روی ساقۀبرگچه به 

اصلی متصل  به شاخهیستم به وسیله ساقۀ برگ هر س. روید نقطه از شاخه می

ساقه را مورد تحریک قرار  ،چاندرا به وسیله شوکِ برقی یا یک سیم داغ. است

ها از انتهای  وی ساقه خم شد و پشت سر آن برگچهنزدیکترین ساقبرگ ر. داد

او یک گالوانومتر به ساقبرگ وصل کرد و ارتعاشات . ساقه خود خم شدند



132 

 

هر بار که . ر فاصلۀ ساقبرگ و ساقۀ برگچه مورد دقت قرار دادالکتریکی را د

ها و سپس ساقه روی  نخست برگچه شد مینوک برگچه با وسیله داغ تحریک 

 .شد میپایه خود خم 

مکانیکی گیاه در مقابل  العمل عکسآنچه چاندرا در این تجربه مشاهده کرد 

حیوانی نیز در مقابل  تحریک الکتریکی بود و این همان چیزی است که ماهیچۀ

یعنی حرکت مکانیکی در مقابل پیام الکتریکی  دهد میتحریک از خود نشان 

های بعدی خود ثابت کرد که گیاه و  چاندرا در آزمایش. انتقالی به وسیله اعصاب

های ضعیف الکتریکی واکنش مشابه  حیوان در مقابل سرما، مخدرات و جریان

 یا عیناً شبیه واکنش انسانی واکنش گیاه میموسان داد که منحنچاندرا نش. دارند

از احساس درد به  است که دست خود را پس از برخورد با بخاری داغ و قبل

آزار نوک یک برگ از یک  در آزمایش چاندرا، با. کشد سرعت به عقب می

های همان برگ به ترتیب از باال به پایین جمع  برگی، نخست برگچه ساقبرگ سه

برگ خم شد و در پایان دو برگ دیگر از برگچۀ پایین به طرف شدند، سپس ساق

 .باال جمع شدند

های بریده شدۀ ساقۀ برگچه در مورد گیاه تلگراف، چاندرا مالحظه کرد وقتی انت

و  رود میپر از آب قرار داده شود ناراحتی قطع شدگی از بین  در لوله خمیدۀ

 سیار شبیه قلب جدا شدهو این عمل ب. کند میبرگچه دوباره شروع به تپش 

. دهد میقرار بگیرد به تپش خود ادامه ( رینگر)حیوان است که وقتی در محلول 
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ه تند و کند شدن تپش یشب ،گیاهی در برابر باال و پایین رفتن شیره واکنش گیاه

 .قلب در مقابل باال رفتن و یا پایین افتادن فشار خون است

د واکنش گیاه در مقابل سرما و گرما نیز چاندرا برای تعیین بهترین شرایط ایجا

یک بار دید که گیاه او به هنگام مرگ دچار نوعی تشنج . آزمایشاتی انجام داد

البته بسته . دهد میدرجه سانتیگراد روی  60مرگ بیشتر گیاهان در حرارت . شد

مثالً اگر گیاه دچار خستگی یا . هایی وجود دارد به زندگی و سن گیاه تفاوت

 23ر حرارت و ممکن است حتی د آید میمقاومت آن پایین  ،ت شودمسمومی

گیاه در لحظۀ مرگ انرژی الکتریکی زیادی از خود . میرددرجه سانتیگراد نیز ب

پانصد ولت برق  تواند میبه عنوان نمونه، پانصد دانۀ نخود سبز . کند میخارج 

 .آزاد کند

ه هر مقدار اکسید کربن را که گیاه روزان شد میبا آنکه قبل از چاندرا تصور 

. کند میگاز گیاه را خفه دوست دارد، ولی چاندرا ثابت کرد که اسراف در این 

با رسیدن اکسیژن البته در صورت بروز چنین حالتی گیاه نیز درست مثل حیوان 

و ممکن  شود میگیاه از شوک مشروبات الکلی مدهوش . گردد به زندگی باز می

. مدتی مانند انسانِ مست با ظهور عالئمی سرحال بیایدفتد و پس از ااست پس بی

و  1906نظیر آن در سال  یاین دستاوردها به عالوۀ صدها موضوع و موارد

واکنش گیاه در : )در دو جلد کتاب قطور به وسیله چاندرا منتشر شد 1907

آزمایش  315جزئیات  صفحه با ضمیمه 721در ( فیزیولوژی خدمت تحقیقات

گیری قابل قبول آن روز  ل یک موضعدو مجموعه گامی در مقاب این. جداگانه
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اثر ماشۀ اسلحه در شلیک  با مشاهده :گوید میچاندرا خودش . جهان علم بود

که هر واکنشی در  شود میگلوله، یا گردش یک موتور احتراقی، عادتاً تصور 

و کلی  مقابل تحریک باید از نوع انفجاری و ناشی از تبدیل مواد شیمیایی باشد

 .شود انرژی برای آن مصرف

گیاهی و رشد  شان داد که حرکتِ گیاه، صعود شیرهتحقیقات چاندرا ن ،در مقابل

گیاه ممکن است آن را . شود میگیاه با دریافت جذب انرژی از اطراف آن تأمین 

  . پنهان یا برای آینده ذخیره کند

وعی سیستم عصبی این کشف که گیاه دارای ن بخصوصاین نظریات انقالبی و 

رسمی  مجله. عی خصوصیات پنهانی روبرو شدان، با نوشناس گیاهاست از طرف 

مفتخر کرد، ولی در عین حال ( راهگشای علم)ی، چاندرا را به لقب شناس گیاه

یش خالی از خطا ها کتابکار،  که به علت عدم آشنایی او با جزئیاتاشاره کرد 

چاندرا دومین کتاب حجیم خود به نام ان، شناس گیاهدر میان غرولند . نیست

یِ شناس گیاهریات و آموزش را که مطالب آن با نظ( الکتروفیزیولوژی تطبیقی)

در مقابل . آزمایش منتشر کرد 321 داشت با ضمیمهای  های عمده توقت تفاو

های بارز حیوان با گیاه، چاندرا روی پیوستگی  ، درباره تفاوتدانش باور آن روزِ

آن روز ثابت کرد که سیستم اعصاب  او برخالف عقیده. تکیه داشتحیات  حتمی

گیاه فاقد توان تحریک و حرکت نیست و این امر حتی با وسایل مکانیکی بهتر از 

چاندرا در مقابل این تصور که گیاه توان . وسایل الکتریکی قابل دیدن است

 .توانی است تشخیص تحریک را ندارد، ثابت کرد که گیاه در حقیقت دارای چنین
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پا را از این هم فراتر گذاشت و ادعا کرد که  ،چاندرا به عنوان یک بدعت گذار

   مشخصاً از تکه عصب حیوان  توان مییک تکه عصب جدا شده از گیاه را ن

قدر کامل است که  نشباهت عصب گیاه و حیوان آ :نویسد میتمیز داد، وی 

خاصیت در یکی از آنها راهنمای یک . دهند می ی کامالً مشابه بروز ها واکنش

تر و  توضیح یک پدیده برای شرایط ساده کشف همان خاصیت در دیگری است و

تر  عصب پیچیدهد تر گیاه برای توضیح همان پدیده یا خاصیت در مور سهل

 .حیوان کافی است

ی بیشتر یا کمتر شدت برق مورد استفاده از حد معین وقتی :کند میوی اضافه 

های جریان که به وسیله آقای فلوگر کشف شده معکوس  تأثیر قطبباشد قانون 

شوک عصبی که معموالً با چشم قابل دیدن نیست در این صورت تغییر و  شود می

 .ه چشم غیر مسلح قابل مشاهده استفرم آن به وسیل

سر با مهارت و یعت نوشت که مطالب جالب کتاب، سراعلمی و معتبر طب مجله

ه طور مرتبط با هم آورده شده و در عین تحریک احساس استادی پرداخته و ب

در مکالمۀ شماره بعد مجلۀ طبیعت . ناباوری در انسان، بسیار ارزشمند است

هندۀ وپژ که هر نویسد میمنتقد مجله . شود میهمین برداشت و احساس مالحظه 

در  آشنایی با مطالب کالسیک این علم را داشته باشد، روانشناسیِ گیاه که سابقه

اننده را آرام کتاب، خو. کند میاین کتاب احساس گیجی و گمراهی  هعشروع مطال

آغاز و در عین حال به  ،ای از دانش موجود از هیچ نقطه. برد و منطقی به پیش می

و این استقالل روش با عدم مراجعه به  شود میهیچ موضع قابل اتصالی بند ن
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البته پژوهش مشابهی در آن زمان . شود میتحقیقات دیگران در طول کتاب حفظ 

در دسترس خواننده نبود و احتماالً همین عدم زمینۀ تطبیق باعث شد بسیاری از 

قرار دارند که حداقل نیم قرن از زمان خود  ای راد ندانند که در مقابل نابغهاف

 .جلوتر است

 :کند میبندی  الت کوتاهی در این کتاب چنین جمعچاندرا فلسفۀ خود را با جم

دانشمندان . ستهای متعدد ا گسترۀ وسیع طبیعت دارای ابعاد مختلف و ورودی

رِ مخصوص خود وارد ی و غیره هرکدام از دشناس زیستعلوم فیزیک، شیمی، 

ن تصور که طبیعت و پژوهش آن مختص اوست و ربطی به دیگران شوند، با ای می

های معدنی،  ه بخشه و تفکیک علوم بها منجر به تجزی ، تکرویدر نتیجه. ندارد

باید به یاد داشته . این طرز کار باید کنار گذاشته شود. گیاهی و ادراکی شده است

 .گیر بودن را مقصود خود قرار دهدباید فراباشیم که هر پژوهشی 

ها در پذیرش اکتشافات انقالبی  ولوژیستییکی از علل مقاومت گیاه ـ فیز

به همین . فاده از وسایل کار وی بودعدم توانایی آنان در ساخت و است ،چاندرا

تر بسازد تا تشابه واکنش عصب  ای ساده اندرا به این فکر افتاد که وسیلهدلیل چ

یک دستگاه ثبت صدا طراحی کرد . گیاه و حیوان را به طور خودکار نشان دهد

تا یک هزارم ثانیه را ثبت کند و در برابر گیاه حرکت سریع داشته  که صوتِ

قیق دیگری برای ثبت ارتعاشات غیرصوتی طراحی کرد که ه ددستگا. باشد

 .ترین حرکت گیاه را کشف و ثبت کند لطیف
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انجام داد تری روی عصب گیاهی  با کمک این دو دستگاه، آزمایشات بسیار دقیق

چاندرا  .های فلسفیِ انجمن سلطنتی چاپ شد پیشرفت که در همان سال در مجله

پژوهش در )ود را تحت عنوان رهای خکا در همان سال سومین مجموعه

 120صفحه و  736این مجموعه شامل . منتشر کرد (پذیری گیاهان تحریک

 .آزمایش بود

این بار . ازم چهارمین سفر خود به اروپا شدمیالدی چاندرا ع 1914در سال 

خود میموسا و دزمودیوم را برای نمایش  وسایل پژوهش و دو گیاه مورد عالقه

هایی در آکسفورد و کمبریج نشان  او در انگلستان طی کنفرانس. دبر علمی همراه

، سمت دیگر شود میداد که چگونه وقتی یک سمت گیاه با دست یا چیزی لمس 

وی همچنین در انجمن سلطنتی و انستیتوی . دهد میآن با ارتعاش واکنش نشان 

با  1275ال بالً در سدر اینجا آقای برونتون که ق. سلطنتی پزشکان سخنرانی کرد

خوار برای چارلز داروین آزمایشاتی انجام داده بود به وی گفت که  گیاهان حشره

ن دیده، در مقابل کشف او، مبنی بر قیقات روانشناسی که وی تا آن زماتمام تح

 .تشابه واکنش عصب گیاه و حیوان، بسیار ناچیز است

اهخوار و مخالف جورج برنارد شاو دانشمند و نکته پرداز انگلیسی که خود گی

وار یک  ی چاندرا رقص دیوانهها دستگاهعلم تشریح بود، وقتی در زیر یکی از 

برگ کلمِ در حال مرگ را دید، ضمن تقدیم یک مجموعه از کارهای خود به وی 

زنده  شناس زیستگفت که این یک هدیه از کوچکترین بیولوژیست به واالترین 

 .است
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خالف او در انجمن سلطنتی باعث جلوگیری ی منی که رأولوژیست حیواییک فیز

رأی منفی چاندرا شده بود ضمن اعالم خطای خود و پشیمانی از  چاپ مقاله از

این باور ت و بر ستم باور کنم که چنین چیزی ممکن استوان میمن ن: به وی گفت

کنم که  حال اقرار می. اشتباهات شده است بودم که اعتقادات شرقی شما باعث

 .اید حق داشته شما کامالً

 !ها در هر حال گذشته گذشته :و چاندرا در جوابش گفت

ثبت و با  ،سخنان آقای چاندرا برای اولین بار به طور زنده به وسیله مجلۀ ملت

ای را روی  در یک اتاق، هویج بیچاره :زیر برای اطالع عموم منتشر شد مقدمه

انتهای دو لوله . ندا ح بدون لیسانس با نوار محکم کردهمیز تشریح یک جرا

 ای ماده های شیشه درون لوله. است ای ظریف به داخل هویج فرو برده شده شیشه

 وقتی هویج به وسیله گیرنده. ج شدهسفید رنگی قرار دارد و دو سیم از آنها خار

هویج آنچنان محکم شده که . لرزد او به خود می شود میمخصوص نیشگان گرفته 

ناشی از درد، حرکت  د، ولی لرزش الکتریکیگونه حرکت موضعی ندار هیچ

کوچکی را حرکت  تراز به نوبه خود آینه. دهد مییک تراز  بسیار ظریفی به

ه مقدار قابل ب ،و در نتیجه، محل انعکاس آینه بر روی دیوار مقابل دهد می

از هویج در نزدیکی محل اتصال یک نیشگان . دهد میای تغییر مکان  مالحظه

 را حدود دو و نیممت راست، محل انعکاس نور بر روی دیوار ای س شیشه لوله

دیگر، آن را به  و خراشی در نزدیکی محل اتصال لولۀبرد  تر به سمت راست میم
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شعور  ساس هویج بیبه این ترتیب دانش امروز بشر اح. کند میسمت چپ منتقل 

 .کند میرا کشف 

دانشمندان . ن تکرار شدتقدیری که در انگلستان از چاندرا به عمل آمد در وی

در این خط پژوهش،  بزرگ اتریشی و آلمانی در اینجا تأیید کردند که کلکته

 .تر از آنها است بسیار پیشرفته

چاندرا در بازگشت به هندوستان با استقبال فرماندار بنگال و گروه بزرگی از 

چاندرا ضمن سخنانی از مشکالت و پیگیری طوالنی . هموطنانش مواجه شد

در مراسم دیگری در سال . رها و پژوهش خود و رشد کند گیاهان صحبت کردکا

خدمتگزار )که در حضور انبوه دانشجویان به خاطر اعطای لقب و نشان  1917

به وی برگزار شد سخنران جلسه اظهار داشت که او را نه تنها باید کاشف ( علم

او را باید مردی . تحقایق علمی، بلکه استاد فلسفه هندویی در نظام گیتی دانس

. است دانست که به دانش، بعد جدیدی بخشیده و آن را وارد عصر نوینی کرده

ام نوامبر  نجام در سیااو سر. های مقدماتی یک آهنگ بود مانند نت این تعاریف

. در پنجاه و نهمین سال تولد خود مؤسسه تحقیقاتی چاندرا را افتتاح کرد 1917

رای معرفی خود به عنوان اش را ب سه تالش قبلیان افتتاحیۀ این مؤسدر سخن

و دعوت صاحبان صنایع برای ثبت اختراعات و  سیم به جای مارکنی مخترع بی

. اکتشافاتی که متعلق به او بود و حصول درآمد مالی ناشی از این کار را رد کرد

چاندرا اعالم کرد آرزو و خواست شخصی او این است که هر نوع اکتشافی که 

های ملی به حساب  عداً به وسیله مؤسسه او به عمل آید در زمرۀ داراییحتی ب
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: گفت وی. گونه حق دیگری به آن تعلق نگیرد آید و حق اختراع یا هیچ

و در زمانی که . شوند، نه در زمان عمل در مرحلۀ فکر کشت می های اعمال دانه

 .گیرند نه در زمان مالکیت شکل میبه صورت ایده است 

ل و کاخ واقعی انسانیت نه با گردآوری ما: را مخاطب قرار داد و گفت جمعیتاو 

 ءروح فرهنگی ما اقتضا. گردد های پاک بنیاد می ایده شائبۀ مواد، بلکه با ایثار بی

 .ارضای امیال شخصی خویش نخواهیم که ما هرگز دانش را برای کند می

رپا کرد و طی آن ب ای تحت سرپرستی فرماندار بنگال یک سال بعد چاندرا جلسه

 سال کوشش، موفق به تکمیل دستگاهی به نام 2که پس از  اعالم داشت

     عادی با کمک دو اهرم مخصوص این دستگاه غیر. شده است( نما رگبز)

سابقه  رابر بزرگ کند، که تا آن زمان بیست حرکات جزئی را تا ده هزار بتوان می

ار مقدار رشد گیاه را که حتی در ست به طور خودکتوان میبود و در عین حال 

 .و ثبت کند گیری اندازه افتد میمدت یک دقیقه اتفاق 

ه رشد انبوه گیاهان مطابق با با کمک این دستگاه چاندرا توانست نشان بدهد ک

و با  شود میهر تپش با یک قوس باال رونده آغاز . هایی با ریتم معین است تپش

. یابد د یک چهارم جهش اولیه است خاتمه میوتر، که زمان آن حد یک ادامۀ آرام

های رشد برای اقلیم کلکته به طور متوسط سه بار در دقیقه  تعداد تپش

او با مالحظۀ حرکت نوار در دستگاه جدید خود مالحظه کرد که . شد گیری اندازه

در بعضی . رشد آنها را کند و حتی متوقف کرد توان میبا لمس بعضی گیاهان 
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تهییج یا ارتباط  هرگونهآنهایی که تنبل و کج خلق هستند  بخصوصگیاهان 

 .خشن همین اثر را دارد

فوری سرعت گرفتن یا کند شدن رشد گیاه در مقابل  هدهچاندرا برای مشا

جهز به این دستگاه م. ساخت نما با پایۀ متحرک زرگدستگاه بتحریک معین، 

ود به سمت پایین حرکت داد گیاه به اندازۀ رشد خ مکانیزمی بود که اجازه می

محدود به محور افقی روی نوار و هر تغییر رشد  گیری اندازهدر نتیجه، . داده شود

ای  حساسیت این دستگاه به اندازه. شد میبه صورت منحنی خطی روی آن ثبت 

متر در هر  غییرات رشد گیاه را تا یک شصت میلیونیم میلیست تتوان میبود که 

در مقابل  :آمریکایی علمی نوشت این اختراع مجلهدر پی . نشان دهد ثانیه

نمای جدید به وسیله چاندرا بوز، دیگر داستان عالءالدین و  اختراع دستگاه بزرگ

در مدت زمانی کمتر از یک ربع ساعت با کمک . چراغ جادو چیز مهمی نیست

 گیاه تأثیر کود، غذا، جریان برق و هر نوع تحریکی را روی توان میاین دستگاه 

 .کرد گیری اندازهمشاهده و 

تا . گرایی گیاه در مقابل هر عاملی را توضیح دهد حرکت وانست انگیزۀچاندرا ت

آن روز توضیح رشد و حرکت گیاهان در مقابل غذا، نور و غیره نوعی کلی 

م امتحان در طور که تا آن زمان دانشجویان پزشکی به هنگا همان. گویی بود

چون : گفتند ؟ میکند میآلود  وابریاک انسان را خچرا ت: مقابل این سؤال که

 !آور دارد خاصیت خواب
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، هوایی باشد که ریشه گرا است و چنان گیاه به دلیل حرکت در خاک، خاک ریشه

گرا  ت و چنانچه از نور بگریزد تاریکیگرا اسگ، نورشاخه و بر. گرا نام داردهوا

 .گرا است کیخش گیرد میای که از جریان آب فاصله  است و ریشه

های فکری،  فعالیت :نوشت شناس گیاهزمانی آقای پاتریک گادِس به عنوان یک 

زبان مخصوص خود و در عین حال سردرگمی و انحراف خود را دارند که شاید 

هر . دهد میهر فعالیت را تشکیل بتوان گفت مجموعه آنها بیماری مخصوص 

اج به لغات و اصطالحات دانشی البته برای بیان مطالب اختصاصی خود احتی

و این . آورد هایی را به وجود می ی دارد که در عین حال محدودیتمخصوص

های  عالوه بر لغات و نام. ار جدی استی بسیشناس گیاهواقعیت در مورد علم 

ای که البته در این علم کاربرد دارد، بیش از بیست هزار لغت  گونهگروهی و 

گین یری آنها برای دانشجویان باری سنگاختصاصی در این کتب هست که یاد

 .است

رشد تحت تأثیر )لغات نامأنوسی مانند هلیوتروپیسم  :گوید میچاندرا در این باره 

در عمل، مانند کابوسی هستند که دقت دانشجو را از اصل مطلب منحرف ( آفتاب

 .ندنک می

ا این سرانجام وجود سیستم ارتباطی گیاه به وسیله اهل فن تأیید شد، ولی ب

اظهار نظر که حتی اگر این سیستم یک مجموعۀ عصبی هم باشد قطعاً در مقایسه 

چاندرا این بار . تر است مانده تر و عقب یستم اعصاب حیوانی بسیار ابتداییبا س

 .نیز مصمم شد تا خالف این نظریه را ثابت کند
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حاصل دو عامل اساسی  ،چاندرا نشان داد که گرایش شاخک گیاه به پیچش

 :است

 م با اثر انقباضییانگیزه مستق ـ1

 م با اثر انبساطیمستقیـ انگیزه غیر2

منفی و سمت محدب  دارای الکتریسیته ،حنای بازوی شاخک سمت مقعردر ان

انسان ترین عضو بدن  با توجه به اینکه حساس. مثبت است دارای الکتریسیته

برگچه و زبان  کزبان است، چاندرا به اندیشۀ آزمایش هماهنگ و همزمان ی

زبان حیوان و برگ گیاه را در یک مدار  او در یک آزمایش،. حیوان افتاد

 وقتی آمپرِ. الکتریکی قرار داد و به تدریج شروع به باال بردن آمپر در مدار کرد

برگ شروع به واکنش کرد در  ،جریان مدار به یک و نیم میلیونیم آمپر رسید

چاندرا با        .ه برابر هیچ واکنشی نشان ندادزبان با ازدیاد آمپر تا س حالی که

تر از  ساسیتی ظریفنشان داد که کلیۀ گیاهان دارای ح مین روشه کارگیریه ب

ضمناً وی در این آزمایشات دریافت . ترین عضو حیوان یعنی زبان هستند حساس

 تری دارد و در مقابلِ تر و نجیبانه ک درخت قوی و تنومند واکنش آهستهکه ی

 .دهد میگیاه ظریف اوج واکنش خود را در زمانی کوتاه نشان  یک

. بود 1920و  1919ی ها سالمسافرت بعدی آقای چاندرا بوز به اروپا در 

         آمد در قت به عنوان خوشر تامسون یکی از دانشمندان بزرگ وپروفسو

محقق  ابیم که یکی با مشاهدۀ خالقیت و نبوغ هند در می :ن نوشتنیو اِستِیتمَ

ام بردارد، در مرتبط در جهت یگانگی گ د بیش از آنچه تا به حال انجام دادهبای
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ها و ذهنیت موجودات زنده و تطبیق آن با مواد آلی بکوشد و  ساختن واکنش

باالخره مشارکت و همراهی فیزیک با متافیزیک و روانشناسی و نزدیک شدن و 

یم که حضور واالمقامی را با چنین امروز ما افتخار دار. شدن آنها را ببیند ییک

 .آمد بگوییم یتی در میان خود خوشخصوص

اشیبی باور در حالی که ما در انگلستان در سر: مجلۀ محافظه کار تایمز نوشت

دهیم، این فرد  زندگی نیمه وحشی خود ادامه می محض و خشک به تجربۀ

تغییرات و  بندی خالصه کرده و همه در یک جمع هوشیار شرقی تمام وجود را

 .بیند رات وجود را یکی میتظاه

را شکاکان انجمن سلطنتی ولی حتی این اظهار نظرهای صریح هم نتوانست نظر 

آقای والر که همیشه . آن شناخته شود قانع کند که قرار بود چاندرا عضو دائمی

فع چاندرا ایجاد شده مخالف کارهای چاندرا بود با توجه به جو موافقی که به ن

 نمای چاندرا را زیر سؤال برد اه بزرگتایمز کارایی دستگ مجلهای به  در نامهبود 

و درخواست کرد تا دستگاه در آزمایشگاه روانشناسی به وسیله متخصصان 

در دانشگاه لندن با موفقیت  1920آوریل  23آزمایش در تاریخ . بررسی شود

 خطاب به تایمز طی نامه مشترکی ،ای آقای لرد رالی و عده. ل انجام شدکام

ما قانع شدیم که رشد گیاه با صحت و دقت به وسیله این دستگاه : نوشتند

 .گاه بیش از ده میلیون برابر استنمایی دست و بزرگ شود می گیری اندازه

وقتی انتقاد از حدود عدالت : مه برای تایمز چنین نوشت 5ریخ چاندرا خود در تا

های من به  پژوهش. علم خواهد شد فراتر برود بدون شک مانع رشد و تکامل
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با تأسف باید بگویم . است غیرعادیدلیل طبیعت خاص خود مواجه با مشکالت 

جا باعث بیشتر و بیشتر شدن مشکالت مدت بیست سال کار، انتقادهای بی که در

اگر نتایج . م موانعی را که برایم پدید آمده فراموش کنمتوان میالبته حاال . من شده

من مغایر بعضی نظریات قبلی بوده و در اینجا و آنجا صداهای های  پژوهش

استقبال گرم مجمع بزرگ دانشمندان  اینک با مشاهده ،مخالفی را باعث شده

 .س رضایت و اطمینان و آرامش دارماحسا

در همین سال بود که . آقای چاندرا بوز سفر دیگری به اروپا کرد 1923در سال 

در ( گیاه فیزیولوژی باال رفتن شیره)تحت عنوان مجموعۀ دیگری از کارهای او 

نیدن فیلسوف فرانسوی، هنری برگسون، پس از ش. صفحه منتشر شد 227

انگیز چاندرا باعث شده  اعات شگفتاختر: سخنان چاندرا در سوربن گفت

گیاهانی که دیروز الل و گنگ بودند زبان بگشایند و داستان ناگفتۀ زندگی خود 

 یعت باالخره مجبور شده اسراری را که با شدت و خسّتطب. را باز گویند

 .کرده برای ما بگشاید محافظت می

پس از اختراعات چاندرا ما دچار این : الماتین مرد سلیم و شوخ طبع گفتآقای 

ای به یک خانم بزنیم کدام  که با یک شاخۀ شکوفه ضربه توهم هستیم که چنان

 !فه؟شوند؟ خانم یا شکو ناراحت مییک بیشتر 

دیگر به حجم بیش از پانصد صفحه  دو مجموعه 1926و  1924ی ها سالدر 

. منتشر شد، اولی به نام فیزیولوژی فوتوسنتز و دومی به نام مکانیزم عصبی گیاه

. المللی شد های فرهنگی مجمع بین همکاری چاندرا نامزد کمیته 1926در سال 
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ان معروف، آقای لورنز و اضیداین نامزدی همزمان با نامزدی آلبرت انیشتین، ری

یکی از مزایای این کار بازدید . رت مورای یونانی در ادبیات بودآقای ژیلب

دولت هندوستان متوجه کارهای با  ها سالدر تمام این . سالیانه وی از اروپا بود

ارزش چاندرا نبود، تا باالخره در آن سال آقایان چارلز شرینگتن، رئیس مجمع 

عی ضمن ارسال جمراج و جولیان هاکسلی به طور دسته ور سلطنتی و سر الی

 .السلطنه هندوستان خواستار توسعه انستیتوی چاندرا شدند یادداشتی برای نایب

( گیاهدستخط و مکاشفه )دیگری از چاندرا به نام  که مجموعه 1927در سال 

لد کتاب ژان کریستف به وی یک ج شر شد، آقای رومن روالن ضمن اهدایمنت

 .قدیم به آشکار کنندۀ دنیایی جدیدت: شتنو

پس از آن آقای رومن روالن ضمن مقایسه چاندرا با آقای زیگفرید که زبان 

در میان دانشمندان اروپایی بیان علوم : ات را کشف و تقلید کرده بود گفتحیوان

. شناسی شده کردن و کنار گذاشتن احساس زیباییطبیعی همواره منتج به کوچک 

ش روح ا یشناس زیستو تأسف اظهار داشت که تحقیقات  تلخی با داروین

بوز این امر کامالً  زیباشناسی وی را خشکانده است، ولی در مورد آقای چاندرا

 .متفاوت است

مکانیزم خود به )تحت عنوان  که چاندرا بوز آخرین کتاب خود، 1922در سال 

های وقت، اهل وین  تیکی از بزرگترین فیزیولوژیس را منتشر کرد،( خودی گیاه

انی چاندرا در پایتخت اتریش ربه نام پروفسور هانس مولیش پس از شنیدن سخن

تصمیم گرفت که کشور خود را ترک کند و برای کار با چاندرای بنگالی به 
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من شاهد بودم  :طبیعت نوشت او قبل از ترک کشورش به مجله. رودهندوستان ب

ن همچنین شاهد م. کرد خود را بیان میتب جذب غذای آبکی که چگونه گیاه مرا

های سریع گیاه به وسیله دستگاه ثبت امواج درک و ثبت  بودم که چگونه تپش

به های خیالی جن و پری که  بودم بیش از داستان شاینهایی که من شاهد. شد می

 .آن مشغولیم برای من جالب است

دیت در ی با محدوچاندرا در تمام عمر خود تأکید داشت که جامعۀ علوم انسان

 دیدگاه مکانیکی و مادی انحصاری به سراشیبی انحراف افتاده و بیش از اندازه به

 با توجه به این حقیقت که زندگی. ه استهای تخصصی تک بعدی دچار شد رشته

است و نکه هر ذرۀ هستی در ارتباط با کل وجود یتپد و ا تمام هستی با هم می

و باید با تمام هستی  تواند میابراز کند انسان خود را  ممکن است اسرار ناگفته

در و ایستاده بود، ا در سالن کنفرانس انستیتوی خود چاندر. ارتباط برقرار کند

در  :کارهای خود در روزهای بازنشستگی بیانات زیر را اظهار داشت بندی جمع

 کههایم در زمینۀ تأثیر انرژی بر ماده با تعجب به این نتیجه رسیدم  پژوهش

ه به عنوان جاندار و آنچشوند و دریافتم که  مرزهای پیشین به تدریج محو می

اولین تحقیقات من با امواج . بندی شده، در بعضی موارد یکی هستند جان دسته بی

تقریباً با چشمان  ،مرئی نشان داد که ما چگونه در میان اقیانوسی از روشنایینا

دامنۀ تحقیقات  امواج مرئی به امواج نامرئی دقیقاً در عبور از مرز. ایم کور ایستاده

صدا به  ، و به همین صورت، در ورود از دنیایشود میمان فائق  ما بر دید فیزیکی

 .شود میتر کمی به حل نزدیکندگی آمیز مرگ و ز مسئلۀ اسرار. دنیای سکوت
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چنین سؤالی دیگر متوجه  زندگی ما و جهان گیاه محتمل است؟ آیا ارتباطی بین

انسان باید . شود مییقات نظری نیست، بلکه با تجربه، پاسخ بدون تردید داده تحق

پایگی بسیاری از آنها  د خالص نظری خود را که پوچی و بیها و عقای پیشداوری

آخرین پرسش باید از گیاه به عمل آید، و . قبالً روشن شده، به کلی کنار بگذارد

   . گر اینکه امضای گیاه پای آن باشدبرداشتی در این زمینه مردود است، م هرگونه
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 دگردیسی گیاهان

 انگیز ی که موضوعی شگفتشناس گیاهآید که چرا و چگونه  این سؤال پیش می

 بندی طبقهروحی برای  یل به وسیله بیدر عمل تبد ،و بالقوه یک علم است دارد

ت واندن لیسگیاه شده است؟ چرا پیشرفت در این علم عمدتاً محدود به خ

های التین در  روح لوحه شباهت به خواندن بی طوالنی شمارۀ گیاهان شده که بی

دانیم این علم باید به دانش گیاه بپردازد،  می حالی کهمراسم مذهبی نیست؟ در 

اعم از گیاهان موجود یا از بین رفته، استفاده از آنها، گروه بندی و تشریح و 

 با پرورش شکوفه و گل، نه با تهیه ایی آنها، آن همروانشناسی آنها، توزیع جغرافی

 .لیست و عدد و رقم

 های آفریقای مرکزی و  فرسای جنگل ان جوان در گرمای طاقتشناس گیاه

ی و پر زحمت، های سفرهای طوالن ای طویل رود آمازون با تحمل سختیه کناره

وجود از های جدید گیاهی هستند تا به لیست طوالنی م هنوز به دنبال گونه

      به نظر . فزاینداگذشته است بیگونه هزار  350گیاهان که تعداد آنها از مرز 

ی نیست و در شناس گیاهکه فعالیت مداوم اینان در میدان عمل دانش  رسد می

قرن قبل از میالد مسیح هم که  4حتی در حدود . گذشته نیز چنین نبوده

دآوری مشخصات چند صد گیاه در تئوفراستوس شاگرد مبتکر ارسطو اقدام به گر

جلدی به نام  4جلدی به نام تاریخ گیاهان و یک مجموعۀ  9یک مجموعۀ 

در دوران . پیدایش گیاهان کرد، در جهت راستین این علم گام برداشته نشده

ک یونانی شگیاه دارویی به وسیله یک پز 400اعتالی مسیحیت، فقط طومار 
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قرن در این زمینه کار مهم  10تا قریب به برای ارتش رم تهیه شد و پس از آن 

در طول قرون وسطی نیز همان اطالعات پیشین به . دیگری صورت نگرفت

در دوران رنسانس در  اگرچهی باقی ماند و شناس گیاهی استاندارد ها کتابعنوان 

ی را شناس گیاهها و تغییراتی رخ داد، ولی نتوانست علم  ی پیشرفتشناس گیاهابعاد 

 .لیست سازی رها کنداز بند 

گیاه را به لحاظ  1520یک فلورانسی به نام آندره کازالپینوس  1523در سال 

 2000پس از وی ژوزف پیتون فرانسوی . گروه خالصه کرد 15دانه و میوه در 

از این تاریخ بود که مسئلۀ . کرد بندی طبقهرده  22ه را از نظر گلبرگ در گیا

ها در حدود  که بابلی نویسد میهرودوت . می شدجنسیت گیاه وارد مباحث عل

شناختند و با قرار دادن  می سال قبل از میالد مسیح دو نوع درخت خرما 500

واقع در ند، ولی در شد میآن یک نوع روی دیگری باعث باروری بهتر  شکوفه

اواخر قرن هفدهم بود که نرینگی، مادینگی و جنسیت گیاهان مورد توجه و 

 .تشناسایی قرار گرف

ای دارای جنسیت هستند و برای  ی که نشان داد گیاهانِ شکوفهشناس گیاهاولین 

باروری و ایجاد دانه، عامل گرده ضروری است دانشمندی آلمانی به نام رودولف 

ی تربینگن بود و شناس گیاههای  وی استاد داروسازی و سرپرست باغ. ژاکوب بود

انتشار این کتاب و اظهار نظر . میالدی منتشر کرد 1694کتاب خود را در سال 

نظرانِ وقت با  در مورد جنسیت گیاهان تعجب عمومی را برانگیخت و صاحب

این مبارزه و مباحثه تقریباً یک نسل به درازا . شدت با آن به مبارزه برخاستند
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یب مقام گیاه یاه اندام جنسی دارد و به این ترتکشید و سرانجام پذیرفته شد که گ

ه گیاهان دارای اندام کامل ، یک طبقه ترفیع یافت و این حقیقت کوجود در حیطه

دان و غیره هستند و ساختمان آنها طوری است  ر و ماده و تخمدان و بچهجنسی ن

ند فضا را با میلیاردها اسپرم پر کنند و یا اسپرم را از فضا بگیرند، در توان میکه 

ها که شباهت بسیاری به  د و پذیرفته شد و برای این اندامفرهنگ علمی وار

 ،های نظیر در حیوان دارند اسامی جدیدی مانند گلبرگ، کاسبرگ، پرچم اندام

مادگی، گرده و غیره انتخاب شد، ولی در حقیقت قرن هجدهم با انتخاب این 

در روند تکامل و در  گیاه، از آغاز پیدایش،. لغات برای آن حجابی ساخت

     ور کردن خود موفق به اختراع رای بابر ،با تغییرات جویِ بسیار مواجهه

روح  های بی ی لغتشناس گیاهحال شاید دانشجویان . ای شد های هوشمندانه روش

ید یا شا. های جنسی گیاه مناسب ندانند رده و پرچم و غیره را برای اندامگ

آموزان ما از شنیدن اینکه هر دانه روی چوبِ بالل در تابستان یک تخمک  دانش

یا از اینکه هر رشتۀ کاکل زیبای بالل یک آلت مادینگی کامل . بخورنداست یکه 

و آماده جذب و بلعیدن گردۀ اسپرم از هوا است تا با لولیدن در طول آن به مقصد 

برسد و دانه را بارور کند و باالخره اینکه هر دانۀ بالل حاصلِ یک حاملگی 

 .مستقل است دچار شگفتی شوند

به جای بازی کردن با لیست طول و دراز . لمی گیاه استاینها نشان از شناخت ع

تر است که فرزندان ما  تر و مناسب این روش عملی ،ی باستانی گروه گیاهانها نام

رحم و هر . و فقط یک رحم را کند می ه یک رحم را باروردبدانند که هر ذرۀ گر



152 

 

 2500حدود و بدانند که یک لیف تخم تنباکو . هسته تعلق دارد فقط به یک دانۀ

. ه شودلبار حام 2500ساعت  24تخم ظرفیت دارد و باید فقط در طول مدت 

درک گیاه از این دیدگاه و . مربع متر میلیچند  آن هم در مساحتی به اندازه

و  دهد میی را تشکیل شناس گیاهآموزش آن با چنین جزئیاتی است که علم 

و تولید مثل در گیاه را  خالقیت گردش هوشمندانۀ حیاتو عظمتِ وجود ابتکار 

و یادگیری اسامی التین و غیره  بندی طبقه ،در حالی که مطالعه. سازد میآشکار 

  .فاقد این احساس و ادراک علمی است

گُلِ نوعی . شناسیم که اعضای نرینگی و مادینگی را در خود دارند گیاهانی را می

. ساز دارد عضو تخمی دیگر ها سالساز و در  شاخک تخم ها سالخرما در بعضی 

شوند و بسیاری گیاهان دیگر به وسیله  ات عمدتاً به وسیله باد بارور میحبوب

ها در موقع آمادگیِ باروری مانند حیوان و انسان از  گل .پرندگان و یا حشرات

پرنده و یا پروانه و  ،تا باعث جلب زنبور کنند میخود بوی فریبنده و قوی پخش 

گیری نشود تا  گیاهی که موفق به گرده. لقاح شودعمل  در نتیجه انتقال گرده و

به پخش بوی فریبنده ادامه  بیافتدروز و گاه تا زمانی که گل پالسیده و  2مدت 

ولی به محض اینکه بارور شد در مدت کمتر از نیم ساعت به پخش آن  دهد می

بوی  ،گیاه هم مثل انسان و حیوان در صورت ناتوانی جنسی. دهد میخاتمه 

وقتی یک گیاه آمادۀ باروری است در . شود میاش تبدیل به بوی ناخوش  فریبنده

ین بار به این حالت اول. آید آن نوعی گرما و حرارت به وجود میعضو مادینۀ 

کار با گیاهی از نوع  فرانسوی آدلف تئودور در موقع برجسته شناس گیاهوسیله 



153 

 

. شد کشف شود مینه نگهداری ی زیبا است و در گلخاها برگها که دارای  آراسه

و در  شود میزیبایش در گلخانه پرورش داده  این گیاه به خاطر برگ و ساقه

به طوری که آقای تئودور آن را به  رود میموقع گل دادن درجۀ حرارت آن باال 

تئودور با نصب یک حرارت سنج کوچک به مادینگی گیاه . تب کردن تشبیه کرد

روز حرارت این موضع حدود  6مادگی، برای مدت مشاهده کرد که در دوران آ

 .درجه سانتیگراد بیش از سایر نقاط گیاه است 11

گردۀ بیشتر گیاهان قابل اشتعال است و چنانچه روی یک قطعه آهن سرخ شده 

 ذشته برای روشن کردن صحنهدر گ. شود میپاشیده شود مثل باروت منفجر 

بیشتر  گردۀ. ریختند ای داغ می هفحگیاه کبریت را روی ص گرده و دانهتئاتر، 

حرکت گرده . انسان و حیوان دارد نطفه آور یاهان در فضا اثری شبیه اثر نشئهگ

ت اسپرم انسان و حیوان است و در درون گیاه تا تشکیل هسته عیناً شبیه حرک

لولیدن و لقاح با تخمک و غیره و حتی لذت نزدیکی  کلیه مراحل ورود، مسابقه،

توأم با شهد است که تخمک ماده در آن ن لذت گاه در شیرینی شبنم ای. را دارد

ای از  سرخس تخمک ماده خود را در حوضچه به عنوان مثال اسپرم. قرار دارد

 .یابد شهد و شبنم می

راه را برای بعد جدیدی در تحقیقات منظم  ،کشف ظرائف جنسی گیاهان

گیاهان را بر طبق  ،سوئدی سشنا گیاهل فون لینه رآقای کا. ی باز کردشناس گیاه

 بندی طبقهاو در این . کرد بندی دستهحامل گرده  عضو جنسی نرینه یعنی پرچمِ

بندی آقای لینه به نام  تقسیم. تشخیص دادرا حدود شش هزار گونۀ گیاهی 
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ی قرار شناس گیاهسیستم جنسی شناخته شد و مورد توجه شدید دانشجویان 

غات نامأنوس التین در استفاده از آن اشکاالتی گرفت ولی به دلیل استفاده از ل

کاربرد دارد و هر یک ( ای فهرست دو جمله)روش هنوز تحت نام این . پیدا شد

نخود به نام آقای لینه نامیده  مثالً. شود میبه نام کاشف اولیه آن نامیده  ها گونهاز 

 .شده

قای لینه و هر جا آ :گوید میان واقعی گیاه مند عالقهآقای رائول فرانس یکی از 

خودنمایی . جویبار لبخند خشکید ،گذاری خشن و غیر دلچسب او وارد شد نام

ای  شکسته رنگ و درهم آن تبدیل به الشۀ بی یزیبای و و جالل گیاه فرو نشست

های پر از شکوفه و  دشت. شده روح التین بسته بندی بی شد که میان هزاران واژه

ی تبدیل به انبوه درهم و شناس گیاهساعت  ای در مدت یک های افسانه جنگل

ای  اسامی التین و یونانی به مجموعه خاک آلود سبزه شد و در زیر برچسب

که فقط برای  ییک گفت و شنود خسته کنندۀ پر از الفاظ. آزار تبدیل گردید دل

  .شود می موش شدن و کنار گذاشته شدن انجامفرا

و بازگرداندن حیات و عشق و  بندی طبقهبندی و  برای خارج شدن از دام رده

  .جنسیت به محیط گیاه زحمات و نبوغ فراوانی مبذول شده

سالۀ  37میالدی مرد  1726هشت سال پس از فوت آقای لینه در سپتامبر سال 

انید و همراه گذر الت خود را در کارلسباد آلمان میزیبا و خوش اندامی که تعطی

اندیشید و از آب  گشت و می زه زارها میهای جنگل و سب زیبارویان در کناره

خود آقای لینه قد برافراشت، همراهان  بندی طبقهناگهان علیه  کرد میگرم استفاده 
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مرد جوان با سمت سرپرست معادن . های آلپ رفت را ترک کرد و به دامنه

شرکت ساکس ویمر و همراه مستخدم مخصوص خود، راه جنوب را در پیش 

های  هار نارنج برسد و زیبایی و تنوع گیاهان سرزمینگرفت تا به سرزمین ب

این . پای خود رسید گرمتر جنوب اروپا را تجربه کند و در ایتالیا به آرزوی دیر

 .شخص کسی جز گوته، شاعر بزرگ آلمانی نبود

یِ دانشگاه پادوا را مورد شناس گیاههای  گوته در سر راه خود به ونیز رفت و باغ

که پرسه زنان از میان انبوه وحشی و متنوع گیاهانی  در حالیبازدید قرار داد و 

ناگهان تحت  ،گذشت رمای گلخانه قابل پرورش بودند میکه در آلمان فقط در گ

درون گیاه را تأثیر یک بینایی ناگهانی شاعرانه قرار گرفت و بصیرتی پیدا کرد که 

گذاران  از بنیان های بعد به عنوان یکی سلنسالن خود و نببیند و در میان هم 

 شناس گیاهبعدها ارنست هِکِل، . قانون تکامل داروین درباره گیاهان شناخته شد

بزرگ، گوته را همطراز جین له مارک و بزرگترین فیلسوفان علوم طبیعی قرار 

ی بعد، ها سالطی . اند نین تکامل را بیان و پیگیری کردهداد که پس از داروین قوا

ان که گیاه را های ناشی از برخورد خشک دانشمند دیتالبته گوته هم با محدو

شناختند و به عنوان  و می دیدند قوانین کور و مکانیکی می فقط و فقط از دریچه

دانشگاه به صورت  ،به نظر گوته. ند درگیر بودکرد میاولیه به آن نگاه  یک ماده

شاعر . دآن در حال از هم گسیختن بو آمده بود که اجزای ای در شۀ گندیدهال

جوان با اظهار بیزاری از تضاد در گفتار دانشمندانِ اندک مایۀ دانشگاه زدۀ آن 

پرشور خود را درباره طبیعت سرود و این در حالی بود که او اولین اشعار  ،روز
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سمریسم و خاصیت کهربایی بود و تجارب الکتریکی آقای مشغول مطالعه مِ

و  الکتریسیته در دوران جوانی شیفتهوته گ. کرد میر را پیگیری و تجربه لوینک

او پس از ابتال و رهایی از یک عفونت . مغناطیس و دو قطبی بودن مواد بود

به  مند عالقهطبیعت و در نتیجه  توجه جانداران و نیروهای ناشناختهشدید گلو، م

کتب علوم و عرفان شد و در این راه با آثار پروکسل، ژاکوب بوهم، جیور 

 .ینوزا و گوتفرید آرنولد آشنایی پیدا کرددانوبرونو، اسپ

گوته با خوشحالی متوجه شد که شیمی و ساحری، با جنبه خرافی و مرموز آن 

او عمیقاً توکل کرد که با . متفاوت است کامالً رود میکه برای فریب دادن به کار 

ای را  بیعت را برهم بریزد و شناخت زندهتمام قوا برداشت مکانیکی از ساختار ط

گوته پذیرفت که علوم خفیه به علت . بیابد که اسرار حیات را برایش روشن کند

ارتباط واقعیت زنده ممکن است بهتر از علوم خشک بتواند انسان را به حقیقت 

نزدیک کند و شاید از طریق الهی بتوان عمیقاً به اسرار روح و نیروهای کیهانی 

درِ  :کند میزمینه چنین بیان گوته مهمترین نکتۀ خود را در این . دست یافت

که با طبیعت همدل  شود میهای اسرار طبیعت فقط به روی کسی گشوده  گنج

 .باشد

آدمی را به سوی واقعیت  تواند میی نشناس گیاهی عادی ها روشاو دریافت که 

برای نزدیک شدن به گیاه باید از موضع جدیدی . ان رهنمون سازدزندگی گیاه

 .کرد میبه آن نگاه 
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داد و  د را در آرامش خلسۀ کامل قرار میوته هر شب قبل از خواب ابتدا خوگ

ای که دانه  ای که به صورت دانه است تا لحظه سپس زندگی گیاه را از لحظه

های زیبای  ای که در باغ سرانجام در باغچه. ساخت ر مجسم میآورد در نظ می

گیاه را تحت نظم در  شدید خود به ه او واگذار شده بود توانست عالقهدوکال ب

پر از  شد و همین آشنایی و مالحظۀ باغچۀ در همانجا با عطار محل آشنا. آورد

گوته با . گیاهان دارویی عطار، در شکوفاتر شدن احساس گوته بیشتر اثر کرد

ی احداث کردند و شناس گیاهعطار محله، آقای ویلهلم هاینریش، مشترکاً یک باغ 

 .مشغول به کار شدند

برد، دیوار بلند و عریضی با یک  ی پادوا به سر میشناس گیاهگوته در باغ وقتی 

همچنین یک درخت خرما که . ی شیپوری نظر او را جلب کردها گلپیچک و 

ی نوک تیز سوزنی آن از پای درخت تا کاکل، و ها برگی فواره مانند و ها برگ

هایی از شکوفه  درخت خرما خوشه لِدر کنار کاکُ. در طبقات معین روییده بود

    در کنار هم  ها برگها و خشونت  و به ظاهر، لطافت شکوفه شد میظاهر 

در این مجموعه تناقض و تعمق  گوته با مشاهده. نمود یرمنطقی میای غ پدیده

او در یک لحظه متوجه . های خود درباره دگردیسی گیاهان رسید گیاه، به آموزه

او . فقط تنوعی از یک ساختار استشد که همۀ رشدهای فرعی و جنبی درخت 

دیگر از آن، یا تغییر همان  یبرآوردن عضو دریافت که رشد یک عضو و سر

هر عضو که به . های دیگر و باروری، یک رفتار دگردیسی است عضو به صورت
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  در ذات خود هویت خویش را حفظ  رود میشباهتی  ظاهر از شباهت به بی

 .کند می

ۀ توالی تغییرات درخت خرما ان پادوا از این رشتطبق درخواست گوته، باغب

هایی مقوایی با خود  آن را در کارتن ها سالهایی برید و به او داد که گوته  نمونه

ها  ها، انقالب و دیدن جنگ ها سالپی گذشت در آن درخت خرما . همراه داشت

 .دهد میهای زمان، در باغ پادوا پابرجا است و به حیات خود ادامه  و دگرگونی

گیاه از دیدگاه جدید دریافت که طبیعت با بیرون آوردن یک عضو  گوته با مطالعه

از عضو دیگر قادر است بیشترین تنوع را از طریق تعدیل یک عضو ساده به 

با تعمق دراز مدت در گیاهان به این نتیجه رسیدم که  :گوید میاو . وجود آورد

موجوداتی بشاش، آنها . ای نیستند شدهف ما دارای فرم از پیش تعیین گیاهان اطرا

نقاط  باعث شده تا با شرایط مختلف پذیرند و همین خاصیت پر حرکت و انعطاف

که دوباره  شود میو باعث  کند میشرایط محیط در آنها اثر . زمین سازگار شوند

 .و چندین باره شکل خود را عوض کنند و با شرایط تطبیق دهند

شکل و تکامل گیاه در سه مرحله انبساطی و انقباضی عمل تغییر  :گوید میگوته 

و انبساط شاخ و برگ با انقباض کاسبرگ و گلبرگ تعقیب  پذیرد میصورت 

متعاقباً انبساط شکوفه و گلبرگ با انقباض نزدیکی پرچم و مادینگی، و . شود می

سرانجام انبساط در راستای تولید میوه و انقباض در پرورش تخم و هسته پدیدار 

تکرار یک فصل دیگر از زندگی خود  مرحله، گیاه آماده 6پس از این . شود می

 .خواهد بود
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گوته خود همین سه مرحله را بیان کرده، ولی در سایر کارهای او عالوه بر این 

که بعدها به وسیله آقای ارنست لِهر کشف  شود میسه حالت، حالت دیگری دیده 

ی تا شکوفه آوری که در فاصله برگ آوراین مرحله  :و به صورت زیر ارائه شد

در این فاصله جذر شدیدی در . ای است بسیار مشخص درخت است، مرحله

این . شکوفه، یک عضو به ظاهر میرنده است. شود مینیروی حیاتی گیاه مشاهده 

به نظر . بیان کرد( زندگی مردن برای) تر مناسبد بتوان با لغت مرگ را شای

تا  کند مینشینی  ن عضو گیاه برای مدتی کوتاه عقبیکه زندگی در ا رسد می

حشرات  این حالت در. تجلی و حضور خود را با جوهر و روحی دیگر آغاز کند

مدت پروانۀ زیبا از کرم سرشار از انرژی حیات نیز به صورت پیدایش کوتاه 

جایی از سیستم این تغییر و تحول به صورت جاب در حیوان. شود میشفیره دیده 

ش هوشیاری در که حاصل آن پیدای افتد میولیکی به سیستم عصبی اتفاق متاب

 .م زنده استارگانیس

تا درخت از برگ به گل برسد، در  افتد میآقای لهر از نیروی عظیمی که به کار 

به نظر او این نیروی بزرگ، حرکت شیره به طرف کاسبرگ تأثیری . شگفت است

، آن هم نه به تدریج، بلکه دهد میکامل ندارد، بلکه این عضو یک تغییر ماهیت 

از تولید شاهکار خود، یک گیاه پس  :گوید میاو . در یک لحظه و به طور جهشی

به محض . این عمل به سمت اعضای ظریف باروری است. کند مینشینی  بار عقب

. رشد میوه آشکارا یک مرحلۀ توسعه است. کند میباروری، میوه شروع به رشد 

با . شود میا انقباضِ مشخص تولید هسته در درون میوه تعقیب این انبساط، ب
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، طوری که دهد میآثار ظاهری خود را از دست  تکمیل شدن هسته، درخت کلیه

یک دورۀ عملِ حیاتی گیاه ظاهراً یک یا تعدادی دانۀ ناچیز به صورت حاصل 

یجاد گیاه های ناچیز در خود قدرت ا بنابراین هر یک از همین دانه. ندما باقی می

 .ل بعدی را داردکام

ض و انبساط، قوانین ای انقبا سه مرحله گیاه در یک دوره :دهد میآقای لهر ادامه 

با هر نوبت انبساط، ذات فعال گیاه . سازد میحیات خود را ظاهر  اصلی حاکم بر

ک نوبت انقباض از حالت ظاهری و با هر ی شود میبه وسیله نیرو به ظهور آورده 

و به سوی چیزی که شاید کمتر دارای فرم، ولی بیشتر حالت  کند میی نشین عقب

به  توان میبه این ترتیب اصول روحی گیاه را . رود میخالص حیات باشد 

 واردنیرویی به ماده . شود میهای تنفسی بیان کرد که ظاهر و پنهان  صورت ریتم

 .برد د و دوباره آن را باز پس میآور می

که  گیرد میاو نتیجه . بیند ات گیاه حضور و ظهور مرتب را میرگوته در تمام تغیی

تری باید مشاهده  شخصات ظاهری، بلکه در درجات عمیقگیاه را نه در م طبیعتِ

که احتمال دارد از یک گیاه بتوان  به تدریج این فکر در گوته قدرت گرفت. کرد

ی را شناس گیاهلم این تصور یا وهمِ گوته سرنوشت ع. انواع گیاهان را تولید کرد

دگردیسی به عنوان کلید و الفبای طبیعت . تغییر داد و مسئلۀ تکامل را مطرح کرد

وی داروین بر این اندیشه است که عوامل خارجی ر حالی کهمطرح شد، در 

که  گوید می، گوته دهد میگذارد و آن را تغییر  م تأثیر میاعضای یک ارگانیس

گیاه . اصلی گیاه است های مختلف همان نمونه ، بروز جنبهتغییرات متنوع ظاهری
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همه چیز را در خود دارد و بر حسب زمان و عوامل طبیعت آنچه را با شرایط 

 .آورد می زمان بیشترین سازگاری را داشته باشد به ظهور

در فلسفۀ ارسطو این طور تعلیم داده شده که برای هر ذره عالوه بر ماده، اصل 

این نظریه بعدها به این صورت تغییر داده شد که . استدیگری به نام فرم الزم 

در جانداران عالوه بر گوشت و پوست و استخوان، مغز و اعصاب و خون، و در 

گیاهان عالوه بر الیاف و نسوج و مواد خمیری و شیره نباتی، چیز اصلی دیگری 

 ، آن راخود ارسطو در مورد اسب. به نام فرم الزم است تا وجود، کامل شود

از  نامِ برای گیاه و انسان،و  ،روح پروکسل آن را برای غیر، بی .روح اسب نامید

 .آن را روح مقدماتی تعریف کردند ،ما بهتران آورد، و فالسفۀ بعدی

داند  به وسیله گوته را در جنبه ماوراءالطبیعی آن میآقای تراولیان اصل بیان شده 

 .اوند در هر چیز زنده حضور داردخد. همه چیز زنده است :کند میو چنین اظهار 

. های از پیش تعیین شده و فرم حضور او در تبدیل و تکامل است و نه در اشیاء

بنابراین کوشش هر موجود در جهت به کارگیری و به نمایش درآوردن آن 

 .بالً در او به ودیعه گذاشته شدهچیزی است که ق

برگ است که تغییر شکل  اینکه هر عضو جدید گیاه همان گوته خود با مالحظه

به این نتیجه رسید که درخت ذات واحدی است با یک نیروی فوق  دهد می

این نه خود گیاه، بلکه نیروی . حساس که قادر است با هزاران فرم ظاهر شود

 .گیاه را برای حیات در خود دارد توان بالقوهعظیم درون آن است که 
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رو ملگیاه مادر ق. ه مادر هستنداز گیاصورتی  ،همه گیاهان موجود در طبیعت

تا این همه  دهد میی مختلف گیاه را در اختیار دارد و به طبیعت امکان ها گونه

انتها  طبیعت یک حرکت بی گیری گیاه در شکل. های هنرمندانه پدید آورد نقش

ه داخل، است، و در این راه حرکت به جلو، عقب، باال، پایین، به خارج و ب

اگر گیاهان دارای  :گوید می گیری نتیجهبندی و  در جمع گوته. متظاهر است

 !ه هستند؟اکه گی دهیم میویژگی مشترک نیستند، پس چگونه ما تشخیص 

که او اکنون قادر است گیاهی ارائه کند که تا به حال  گوید میو سپس با شعف 

 خطاب به دوست شاعر ،ای از ناپل گوته در نامه. رده استطبیعت آن را ارائه نک

به راز خلقت  گویم که تقریباً میمن با اطمینان به تو  :خود یوهان گوتفرید نوشت

دستیابی به . تر است که تصور کنی ساده یام و این راز از هر چیز گیاه دست یافته

در این مورد چیزی است که خود طبیعت نیز  ،ترین گیاه است بهیگیاه مادر که غر

ست داشتن این مدل اصلی و کلید کاربرد با در د. ورزد نسبت به من حسادت می

گیاهانی ارائه کند که تا به حال دیده نشده و تعداد آنها هم  تواند میآن هر کس 

 .است قصادهم ون، درباره کلیه موجودات همین قان. خارج از حساب است

زندگی،  ـ طور عاشقانه و غرق در این اکتشافاتگوته در ناپل و سیسیل به 

آوری نمونه،  ه مدت دو سال مشغول مطالعه و جمعاو ب. کرد یمتجربه و گزارش 

در . کرد میقیق تهیه های د د و جزئیات را نقاشی و نقشهتطبیق و مشاهده بو

ی خود را شناس گیاهم مطالعات شد میطور که راهنمایی  من همان :گوید می جایی

 .خود بودم القهاه به زور رانده شدم و گاه اسیر عپیش بردم، و در این راه گ
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گوته پس از دو سال اقامت در ایتالیا به آلمان بازگشت، ولی مشاهده کرد که 

این  او با مشاهده. درک است غیرقابلش ا فتش از گیاه برای هموطنان آلمانیدریا

این . با روحی سرشار و دستانی پر، از ایتالیا به آلمان بازگشتم :نویسد میواکنش 

آلود ی درخشان و رسیدن به آسمانی غبارمانبازگشت مانند از دست دادن آس

شعف من از . مرا به سوی یأس راندند ،دوستانم به عوض تشویق و استقبال. بود

اندوه و تأسف مرا . تعمق در وجود برای آنها ناشناخته و خارج از موضوع بود

فهمید و  کسی زبان مرا نمی. ندکرد میبرای آنچه از دست داده بودم درک ن

آورد، و  ید برایم پریشانی میتطبیق با وضعیت جد. ن همدل نبودهیچکس با م

. تا با محیط سازگاری پیدا کنم شد میسنگینی به احساسات ظاهریم وارد  لطمه

ام دوباره به دست آمد و مکان خود را  روحیهولی سرانجام روزی رسید که 

 .بازیافتم

در این مقاله او حضور . دمنتشر کر دگردیسی گیاهخود را به نام  گوته اولین مقاله

به ظاهر مختلف گیاه را در اصلی واحد دانست و تأکید کرد که روش طبیعت 

یعنی مدل هنری هر . تولید بر طبق قوانینی معین و ساختاری زنده است

 .موجودی

گیاه به وجود آورد، ست حرکتی در شناخت دگردیسی توان میاین مقاله که 

ه منظور خاصی نوشته نشده بود، و چون های علمی آن روز ب برخالف نوشته

. ی مختلف برداشت شدها صورتاز آن به  کرد مینتیجه و هدف معینی را تعقیب ن

آماده شده بودم که خود را در موضع یک دانشمند احساس  :نویسد میگوته خود 
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من . شد میهای ادبی من  طور برخورد شد که با نوشته کنم، ولی با این مقاله همان

 .مشد میدیگر در آغاز کار با شکست مواجه یک بار 

ناشر همیشگی گوته دست نویس او را برگرداند و اظهار داشت که او مرد ادبیات 

له ناشر دیگری هنگامی که همین مقالۀ شش برگی به وسی. است نه یک دانشمند

 :نویسد میاو . ان و عموم مردم مواجه شدشناس گیاهتوجهی  به چاپ رسید با بی

      کسی . تخصصی خود بماند موم این است که هر کس در زمینهت عخواس

مردم . یایدعلم و ادب و شعر در یک نفر گرد ن تضمین کند که جمع تواند مین

که  کنند میاند که دانش از تکامل شعر ایجاد شده و توجه ن گویی فراموش کرده

باالتر و  تاب خوردن یک آونگ ممکن است نمونه این پیوند باشد، که در سطحی

 .به نفع هر دو طرف قضیه است

هایی از مقاله را برای افراد و آشنایان دور خود فرستاد و در مورد  گوته نسخه

من آن ت نکرد خود را با یک جرئ هیچ: ورد این افراد غیر آداب دان نوشتبرخ

وقتی کسی در خود احساس . دهد کنم تطبیق طور که من خود را ارائه می

وقتی  بخصوصو آور است که درک نشود،  برایش بسیار عذاب کند مینان اطمی

که خود را و موضع  کند میانسان احساس  ،ها که پس از تحمل فشارها و تنش

ن خود با سر شنیدن چندبارۀ تکرار خطایی که انسا. کند میخود را کامالً درک 

 . آور است جنون مویی فاصله از کنار آن گذشته، برای انسان

خود را درباره دگرگونی گیاهان برای دوست شاعر خود، شیلر گوته نظریۀ 

شیلر با عالقه و تحسین، گوته را نگریست، ولی در پایان اظهار . تشریح کرد



165 

 

 حالی کهگوته در . است( نظریه)نیست، بلکه ( تجربه)داشت که آنچه شما گفتید 

آن را  ای دارم و خود چگونه است که من نظریه :سعی در کنترل خود داشت گفت

ه خوبی در جلوی چشمانم مشاهده ب گویم می آنچه را حالی کهدر . دانم نمی

 !کنم؟ می

گوته از حاصل این بحث دانست که نظریه، به لحاظ فلسفی، باید کامالً از زمان و 

 زمان و مکان است، ترتیب و توالی تجربه وابسته به حالی کهمکان جدا باشد، در 

 .، ولی در تجربه همیشه از هم جدا هستنداند دوستان نزدیک ،در نظریه

های  وشتههجده سال بعد از کنگره وین، امر دگردیسی گیاه به تدریج در ن

گوته به  سی سال قبل از آن با رسیدن مقاله حالی کهی ظاهر شد، در شناس گیاه

 با مالحظه مقاله. کامالً پذیرفته بودند ان این اصل راشناس گیاهسوییس و فرانسه 

زده شدند که چگونه یک شاعر، که نوعاً با  در این دو کشور، مردم شگفتگوته 

عواطف و احساسات خویش دست به گریبان است توانسته است به چنان کشف 

 .شگفتی دست یابد

وی با . کرد ی را کشف و عنوانشناس گیاهاصل دیگری از  ،گوته در اواخر عمر

پیش از داروین گفت که  توجه کامل ادراک خود به طبیعت در حدود یک نسل

او بنا بر احساس . به طرف باال و به اطراف: گیاه در دو جهت تمایل به رشد دارد

رونده را نر و حرکت به اطراف را که عمدتاً در جهت  خود حرکت باال اعرانهش

مطابق تعریف گوته، گیاه از ریشه به باال . گستردگی و باروری است ماده نامید
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ه است که به لحاظ رشد از هم جدا هستند، ولی در سطوح یک مجموعه نر و ماد

 .شوند میباالتر مجدداً با هم یکی و گسترده 

ل متضاد در او این دو را دو اص. گوته از نر و ماده برداشتی عالی و جامع داشت

 :کند میتحلیل  این صورتآقای لهر این برداشت گوته را به . انگاشت کیهان می

بماند و  ی رفت و آمد مخلوقات متعدد در طبیعت پابرجابرای اینکه توالی روح

با تغییر شرایط محیطی نیز وفق پیدا کند، الزم است که جریان و توالی جسمی و 

در مورد گیاه قطع جریان فیزیکی با جدا شدن رشد . بدنی در مراحلی قطع شود

یاه جدید، گیاه دوباره یکی شوند، در گ وقتی نر و ماده. شود میاده تأمین نر و م

این . شود مین و یا قسمتی از آن تعویض با گیاه جدید جایگزی یا تمام گیاه قبلی

ولی در هر حال . العمر ا طویلفصلی باشد ی ،ن دارد که گیاهتعویض بستگی به آ

 .کند میهای جدید ثبت  زندگی و وجود خود را روی تخم ،گیاه پس از آن

مت رطوبت و تاریکی از یک طرف و در نظر گوته پایین رفتن ریشه گیاه به س

و به سمت نور و هوا اوج گرفتن و باال رفتن شاخه و برگ و تنه از طرف مخالف 

( وی ثقلنیر)او برای بیان این حرکت و کشش، لغت . انگیز است یک امر اعجاب

آقای لهر . را به کار برد( عروج)ن و در مقابل آن، لغت تعریف شده به وسیله نیوت

ن توضیح داد یا الاقل سعی کرد آقای نیوت :گوید میاین نظر گوته با توجه به 

ین فکر نیفتاد که ، ولی هرگز به اافتد میتوضیح بدهد که چرا یک سیب از درخت 

تر جواب بدهد که کدام نیرو و کشش، سیب را شکل  ولیتر و اصبه یک سؤال مهم

 داد و آن را به باالی درخت برد؟
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که زمین از هر نظر تحت محاصره و نفوذ  گوید میر گوته خود در توضیح این ام

آقای لهر در . کنند مییروی ثقل عمل ی انرژی است که در جهت خالف نها میدان

طور که با فاصله از مرکز جرم، نیروی جاذبه  که همان دهد میاینجا هم توضیح 

اگر نیروی عروج  :گوید میوی . شود می، نیروی عروج نیز کم یابد میکاهش 

و  برد میود نداشت نیروی جاذبه، فضای داخل ذرات مواد زمینی را از بین وج

در مقابل بدون نیروی . کرد میکل وجود زمینی را تبدیل به یک نقطۀ متراکم 

پراکند، مانند پراکنده شدن مواد  مواد را به فضای کیهان میجاذبه، نیروی عروج 

فان به طرف فضا و سپس سنگین در فضا به وسیله آتشفشان و مواد سبک در طو

 .به طرف زمین

گوته عقیده داشت که حرکت کیهان حاصل تأثیر دو نیروی متضاد است که در دو 

این دو قطب به صورت روشنایی و تاریکی یا به . قطب مخالف هم قرار دارند

 .شود میصورت مثبت و منفی یا اکسیداسیون و احیاء ظاهر 

زمین موجودی زنده و صاحب روح است و  وته پیش از آن پذیرفته بود که کرهگ

را او زمین و جو مرطوب و ابری آن . مانند حیوان و گیاه ریتم تنفسی دارد

زمین  :گوید میخودش در این مورد . انگاشت موجودی عظیم با دم و بازدم می

کشد، در نتیجه رطوبت به صورت  م دم، جو مرطوب را به طرف خود میدر هنگا

چنانچه زمین به نفس کشیدن ادامه دهد، . آید میباران پدید  و شود میابر متراکم 

قدر باران خواهد بارید تا زمین سرتاسر غرق در آب شود، ولی چنین  آن

گرداند تا در تمام فضا پخش  ر را برمیچون بازدمِ زمین رطوبت و بخا شود مین
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ژرفای و  رسد می، به زمین کند میآنگاه آفتاب درخشان از میان آن نفوذ . شود

 .شود مییده آبی د ،اه آسمان از درون آنیتاریک و س

میالدی درگذشت و این تاریخ، بیست و هفت سال  1232مارس  22گوته در 

گوته به هنگام مرگ . دپیش از آن است که داروین قانون تکامل را اعالم کن

ترین شاعر آلمانی را داشت، ولی به لحاظ علمی یک مرد عادی به عنوان بزرگ

گذاری شده،  نوعی جواهر به افتخار وی نام ای گیاه و گونه اگرچه. ب آمدحسا

گوته لغت . اش ی او بوده، نه به خاطر درجه علمیولی این به جهت شخصیت ادب

وی . شناسی گیاه تا به امروز از او باقی است ف کرد و شکلشناسی را تعری شکل

اولین ایستگاه همچنین به خاطر کشف کوهزایی از عمل آتشفشان، ایجاد 

 لیج مکزیک به اقیانوس کبیر و ایدههواشناسی، داشتن فکر ایجاد کانال از خ

با همه اینها کشف . أیید و احترام استت کشتی بخار و ماشین پرنده مورد تساخ

اند، و امل گیاه تا زمان داروین مسکوت ممهم گوته یعنی قانون دگردیسی و تک

صد سال بعد آقای یک. ی فهمیده نشدز حرف او به خوبحتی در آن زمان نی

داروین از تجربیات و مشاهداتی شبیه  :رودولف اشتاینر درباره او چنین نوشت

بدون هان هیچ چیز ثابت و و ادعا کرد که در این ج گیری نتیجهآنچه گوته داشت 

 گیری نتیجهگوته و داروین شبیه بود، ولی تحلیل و  مشاهده اگرچه. تغییر نیست

داروین اصل تغییر و تکامل را برای همه موجودات محقق . فرق داشت آنها کامالً

دانست و اظهار داشت که در حیات زمینی چیزی به صورت مطلق و ثابت وجود 

تر برداشت و نتیجه گرفت که چون هر آنچه در ظاهر بلنددر عوض گامی . ندارد
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قابل مشاهده، ناپایدار و متغیر است، پس در ورای وجودِ ظاهری و  شود میدیده 

 .چیزی ثابت و پایدار وجود دارد
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 کند گیاه طبق خواست شما رشد می

طیف در پشت ظاهر مادی گیاه به شاعرانۀ گوته درباره وجود روحی ل تصور

این شخص . وسیله یکی از استادان دانشگاه الیپزیک پیگیری و تقویت شد

ص داروساز بود و بیش و یک متخصگوستاو تئودور فخنر، استاد کرسی فیزیک 

ها  های الکتریکی و ادراک رنگ جریان گیری اندازهعلمی معتبر در  از چهل مقاله

وی ضمن . ای به درک عمیق گیاهان رسید داشت و سرانجام به صورت غیرمنتظره

از طریق خیره شدن به خورشید بر آن شد که  1239ی خود در سال ها بررسی

او . ندرا کشف ک (تصویر بینی)مقابل چشمان بسته یا  چگونگی ایجاد تصویر در

نگری با وحشت متوجه شد که در حال از دست  پس از چند روز تجربه خیره

خسته و فرسوده از کار زیاد و غمگین و پریشان از . دادن بینایی خویش است

اینکه دوستان و همکارانش او را در چنان وضعی ببینند به یک اطاق تاریک پناه 

 .و برای رفع مشکل چشم خویش دست به دعا برداشت برد

 کرد میگیری سرانجام در یک روز بهاری که احساس  سه سال پس از گوشه

در  حالی کهیک روز در . اش را باز یافته به روشنایی و طبیعت بازگشت بینایی

ی کناره رود ها گلزد با تعجب مشاهده کرد که درختان و  امتداد رودخانه قدم می

رود  خیره به یک گل در کنارۀ حالی کهدر  :گوید میخودش . اند گرفتهجان 

گل باال کشید و گونه از میان ح گل خود را غباروایستاده بودم به نظرم رسید که ر

خواست روی بام آشیانه  مثل اینکه می. رفت و روی گل نشستگبه تدریج شکل 



171 

 

دانست و وقتی پسر  یاو خودش را نامرئی م. لذت ببرد خود بایستد و از آفتاب

 .ای نزدیک شد کامالً یکه خورد بچه

ای از  داد، مجموعه ه زندگی نیمه منزوی خود ادامه میب حالی کهآقای فخنر در 

در  1242در سال  ها یادداشتحاصل . آمیز فراهم کرد ی وهمها یادداشتاین نوع 

اش  انشگاهیاکنده به وسیله همکاران دبه طور پر اگرچهکتاب نانا منتشر شد که 

فخنر . پ رسیدلمان به چابارها در آرد شد، ولی در بین مردم محبوبیت یافت و 

 (الهه گل) در نظر داشته نام کتاب را فلوراکه ابتدا  نویسد میکتاب خود  در مقدمه

معروف است تا درخت . کند میبعد نام فرشتۀ جنگل نظر او را جلب . بگذارد

سرانجام در یک . داردروح درخت وجود زنده است این فرشته هم به صورت 

 النوع روشنایی، نانا الهه لدور ربزمانی، با: خواند ای، چنین می کتاب اسطوره

 قدرت روشنایی او بر زیبایی و دلربایی نانا، آن. را در حال آب تنی دید ها گل

اش شد و سرانجام این فریفتگی به  افزود که بالدور مجذوب و فریفته قدر

 .گذارد میو او نام کتاب خود را نانا . ر و گل انجامیدپیوستگی نو

آقای فخنر با آشنا شدن با روح گیاه و انتشار کتاب نانا از استادی فیزیک به 

استادی فلسفه تغییر موضع داد و در همان سال در دانشگاه الیپزیک کرسی 

به  فخنر دو کتاب 1936ن نیز در سال از آ قبل. استادی فلسفه به او داده شد

را با ( بررسی قیاسی فرشتگان)و ( کتاب کوچک زندگی پس از مرگ)ی ها نام

که زندگی  نویسد می ...(کتاب کوچک)او در . نام مستعار به چاپ رسانده بود

 :انسان سه مرحله دارد
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 .گذرد مداوم می مرحله اول از بدو آبستنی تا تولد است، که در خوابِ

 .آن آدمی حالت نیمه بیدار داردمرحله دوم حیات ظاهری است، که در 

      ن انسان بیداری کامل پیدا مرگ است، که در آمرحله سوم زندگی پس از 

 .کند می

با دقت بررسی  در کتاب دوم روند تکامل از سلول تا انسان و فرشتگان را 

ای شکل قادرند جاذبۀ کیهان را آن طور ببینند  رهفرشتگانِ کُ :نویسد میو  کند می

 .، و به جای الفبای صوتی با الفبای نوری صحبت کنندبیند می ان نور را که انس

تنها، باور داشتن یا نداشتن به وجود روح در  :نویسد میآقای فخنر در کتاب نانا 

بینیم که به  می. دهد میگیاه است که بصیرت انسان را نسبت به طبیعت تغییر 

جان را اعطا کرده،  پس خداوندی که. انسان توان و دانش عطا شده است

چرا باید . شود میرحمتش شامل درخت و سنگ و کریستال و امواج و همه چیز 

ای به نام هستی  مجموعهرد، ولی اای به نام انسان روح د تصور کنیم که مجموعه

دارای یک روح کلی است که بر طبیعت  ،باید پذیرفت که وجود !روح ندارد

 .کند میفرمانروایی 

چنانچه گیاه جان و روح دارد،  :گوید میاندرا پیشی گرفته و فخنر از آقای چ

ی ها سلولپس باید سلسله اعصاب هم داشته باشد، که محل آن جایی در میان 

 .پیچیده گیاه است

فخنر از روانشناسی مادی روز خارج شده و از اعصاب روحی موجود در کیهان 

به وسیله نور و جاذبه  ، سلسله اعصاب بین ارواح زندۀ کیهانی کهکند میصحبت 
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احساس روح از سلسله اعصاب . و سایر نیروهای ناشناخته به هم مرتبط است

فخنر باور داشت . کیهانی شبیه مکانیزم دریافت خبر عنکبوت از تارهای او است

توجهی انسان  و علت خاموشی و سکوت گیاه را بی دکه گیاه سلسله اعصاب دار

 .ود گیاهدانست، نه نقص و کمبود در خ می

اعصاب او  گیاه نیز مثل انسان متصل به سلسلهآقای فخنر عقیده داشت که روح 

  او . نیست، ولی این دو، در عین جدایی، کامالً به هم پیوسته و ممزوج هستند

خواهد،  من به تنهایی چیزی برای خود نمی یک از اعضای بدن هیچ :نویسد می

 .کند میوسیله اعضاء احساس بلکه این روح من است که همه چیز را به 

آقای فخنر شاخه جدیدی برای آموزش به نام علم تن و روان معرفی کرد و در 

او اعالم کرد که این دو . آن، فاصلۀ بین ذهن و بدن را مصنوعی و منسوخ دانست

 بدن بخش ظاهری و ذهن بخش باطنی. دو روی یک سکه هستند ،جوهر هستی

ه انسان بسته به زاویۀ نگا. دهند را تشکیل می وی هم رفته یک دایرهاست، که ر

فخنر . شود میعر و از سمت خارج محدب دیده این دایره از سمت داخل مق

گوید وقتی بخواهیم هر دو دیدگاه را بر هم منطبق کنیم، حاصل آن گیجی  می

پدیدار  ،روح کیهانی با آغاز وجود. به نظر فخنر همه چیز دارای روح است. است

برای حرکت خود به زندگی فقط یکی است، ولی . هستی باقی است شده و تا

نیست، بلکه در  نهایت و اوج رضایت و لذت در جزء. آید اشکال مختلف در می

 .کند میاو قوانین اخالقی خود را بر همین اساس بیان . کل هستی است
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را عتقد است، روح انسان یا گیاه فخنر چون به الهی بودن و فراگیر بودن روح م

و  آورد میارواح کوچک را پدید  ،او عقیده دارد که روح بزرگ. داند میجرد نم

وی برخالف روانشناسیِ . شناساند عالئم فیزیکی، خود را به آنها میبا ظهور 

 :علمی عقیده داشت که آزادی واقعی فقط متعلق به روح است و چنین نوشت

. تر است انسان محدود چون گیاه ریشه در خاک دارد آزادی حرکت او نسبت به

باز کردن  های خود عملی شبیه ا حرکت شاخ و برگ و حرکت پبچکگیاه ب

  .دهد مینگال پرنده و یا گریز از خطر را انجام چ

های علمی ثابت کنند  ز آنکه در اتحاد شوروی با آزمایشبیش از یک قرن پیش ا

م کند، فخنر این زندگی خود را با کمک وسایل ساخت بشر تنظی تواند میکه گیاه 

احساس تشنگی و  همان طورسؤال را مطرح کرد که چرا نباید بپذیریم که گیاه 

فرق حیوان و گیاه در این است که حیوان با تمام بدن . که حیوان کند میگرسنگی 

حیوان با حس بویایی . و گیاه با قسمتی از بدن رود میخود به دنبال رفع احتیاج 

 :گوید میفخنر . ، ولی گیاه با حواس دیگرشود مییی و شنوایی و بینایی راهنما

تأمین مایحتاج  گیاه ممکن است از این متعجب باشد که چرا انسان دو پا برای

روح یک راهنمای خورد و  ،دود؟ عالوه بر این باور که خود به هر طرف می

وردن، پخش بوی خوش در د احتمال داد که روح عامل شکوفه آخواب است بای

 . های جوانه زدن هم هست پشفضا و ت

ند با یکدیگر به وسیله رایحه افشانی تماس توان میپرسد که آیا گیاهان ن فخنر می

از وجود یکدیگر  ،از سخن گفتن تر مناسبند به وسایلی توان میداشته باشند؟ آیا ن
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ها که فقط  زبان محاورۀ آدمتر از  تر و مفهوم های گویا زبان. اطالع حاصل کنند

صدا از  :نویسد میفخنر  .تاه، برای دلدادگان قابل درک استهم کو ، آنگاه گه

که  همان طور. شود میخیزد و رایحه نیز مثل صدا از درون صادر  درون برمی

، گیاه شود میانسان در تاریکی با تشخیص صدا متوجه حضور و محل دیگران 

وح نیاکان خود را هر گیاه ر. اش قابل تشخیص باشد به وسیله رایحه تواند مینیز 

 .به همراه دارد

روهی دارند و قوی دارند به حیواناتی که زندگی گ وی گیاهانی را که رایحه

تشخیص دارند به حیوانات وحشی و تنها  غیرقابلضعیف و  گیاهانی را که رایحه

و  آورد میفخنر سرانجام سخن از یک حکمت آسمانی به میان . تشبیه کرد

داف بدن انسان این نیست که سرانجام تقدیم گیاه شود، آیا یکی از اه :گوید می

به مصرف تنفس  کند میگازی را که به هنگام بازدم تولید  ،آیا در طول زندگی

گیاه و درخت این نیست که بدن انسان را در خود  ؟ آیا وظیفهرسد مینگیاه 

 ها درآورند و به بگیرند و با کمک آب و خاک و آفتاب آن را به بهترین شکل

 بیارایند؟ ها رنگزیباترین 

اندیشه و اعتقاد روحی فخنر او را در بین همگنانش چنان برجسته ساخته که دو 

ها سال  در این کتاب او ده. را نوشت (تئوری اتمی)کتاب  نانا سال پس از کتاب

اتم . پیش از پیدایش فیزیک اتمی اظهار نظر کرد که اتم مرکز انرژی خالص است

. را منتشر کرد (زرتشت)یک سال بعد کتاب . حب روح استکوچکترین ذرۀ صا

پیغمبر ایرانی گرفته  ،این کتاب یک کتاب کشاورزی است و نام آن از زرتشت
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 اوستا شاید آموزش کشاورزی و تولید، برای اولین بار در کتاب مقدس. شد

کتاب فخنر به وسیله فیلسوف جوان آمریکایی ویلیام جیمز به عنوان . مطرح شده

در این کتاب مطالب . نابغه معرفی شد العاده از یک نویسنده ک کتاب فوقی

وسیله دیگری مانند نیروی ذهن معرفی شده که بدون آن بنای روانکاوی به 

 .نماید پشتوانه می فروید بی

ا با و البته سعی داشت ت واقعیت بود، آلیستیِ کوشش فخنر در حقیقت بیان ایده

شاید همین . اش آن را به زبان علم بیان کند یتوجه به شخصیت و آموزش علم

زدهم، دلیل نگرش دقیق ویژگی او، به عنوان یکی از بزرگترین متفکران قرن نو

 .ترین نکات زندگی گیاه پیرامونش بوده است وی به جزئی

های جنسی انسان و جزئیات تولید مثل را  قبل از فخنر آقای سنت پاول اندام

ر در کتاب نانا به طور بسیار زیبایی رفتار جنسی گیاه را آقای فخن. بیان کرده بود

 ، حشراتبا ترغیبلتی شاعرانه و ااو توضیح داد که چگونه گیاه با ح. شرح داد

و با این روش  دارد میخواند و به حرکت وا  را به داخل اعضای تناسلی خود می

نر همچنین فخ. شود میو به وسیله آن بارور  کند میگرده را از راه دور جذب 

. پراکند ای تخم خود را به اطراف می ی استادانهها روششرح داد که گیاه با چه 

دهند تا در فواصل دور  اد میبینی خود را به دست بهای ذره  ها انبوه تخم قارچ

ای سبکبال حامل تخم  های پره درخت افرا چگونه غالف. ندپراکنده و کشت شو

 گستردهخ زنان و تاب خوران در سطح ، تا چردهد میخود را به دست نسیم 

خود را در میان یک پوشش  درخت میوه چگونه هسته. منتشر شود زمین
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، تا به وسیله انسان و حیوان در همه جا گسترده دهد میخوراکی و مطبوع جای 

و باالخره نیلوفر آبی و سرخس چگونه همجنس بسیار کوچک ولی کاملی . شود

 .دکنن میرا روی برگ خود ایجاد 

یاب گیاه را کشف و معرفی کرد و در مورد گیاهان  های جهت فخنر همچنین ریشه

 شود میگیاه انجام گاه کیه اخک را که برای یافتن تباالرونده، حرکت دورانی ش

 .کشف کرد

با آنکه کارهای فخنر و نظریاتش در زمان حیات او مورد توجه جدی قرار 

زیست  همزمان با وی می ف کهونگرفت، ولی یک انگلیسی شجاع و معر

تشخیص داد که نیروی مرموزی در گیاه وجود دارد که دارای هوش و ادراک 

میالدی کتاب  1259این شخص همان چارلز داروین است که در سال . است

ی از بیست و سه ا رسانید و پس از آن نیز قسمت عمدهرا به چاپ ( انواع منشأ)

( رفتار گیاه)و ( اصل تکامل)دو موضوع  خود را مشترکاً روی سال عمر باقیمانده

 .صرف کرد

که کمی قبل از فوتش ( نیروی حرکت در گیاه)ای  صفحه 575داروین در کتاب 

تر از فخنر اعالم کرد که حرکت گیاه و حیوان در  شی علمیانتشار یافت با رو

ترین  دهنده او نوشت که تکان. حرکت غریزی استساعات معینی از روز یک 

این شباهت رفتار، تمرکز و تجمع حساسیت آنها و انتقال تأثیر مرکز مطلب در 

 .حساس به مرکز رفتار کننده است
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با اینکه این نظر داروین به طور ضمنی نظر قبلی فخنر، ناظر بر وجود سیستم 

، ولی چون داروین چنین سیستمی را شناسایی کند میعصبی در گیاه را اثبات 

یان کتاب حجیم خود در بنابراین او در پا. داری کردنکرده بود، از اظهار آن خود

نوک قسمتی از دانه که تبدیل  :نویسد میهای مانند مو  های ریشه مبحث ویژگی

گویی مغز در قسمت . مغز جانوران اولیه داردبه ، رفتاری شبیه شود میبه ریشه 

 و جهت حرکت را گیرد می مقدم ریشه قرار گرفته است، از اعضای حسی پیام 

 .کند میتعیین 

( تغذیه و باروری گیاه ارکیده)تر دیگری به نام  تر و علمی داروین در کتاب دقیق

منتشر کرده بود با دقت علمی نشان داده بود که چگونه  1262که در سال 

ها  ها و ماه این کتاب حاصل ساعت. شوند میحشرات باعث باروری گیاه ارکیده 

 .عمق در رابطۀ حشره ـ گیاه استنشستن و نظاره کردن این گیاه و ت

کرد و به داروین بیش از یک دهه، روی پنجاه و هفت گونه گیاه مختلف مطالعه 

ی در مورد گیاهانی که کامل و حتگیری از دور  این نتیجه رسید که گرده

روی این  او. شود میتر و بارور قویتررور هستند منجر به تولید نژاد بیشتر، خودبا

به نظر . ای تأمین همین منظور استت که تولید بسیار گرده برنکته انگشت گذاش

نژاد بسیار دور از  تحرک و ضعیف به ترتیبی با یک هم وی اگر گردۀ یک گیاهِ کم

این اتفاق به احتمال  اگرچه. است قویترخود مربوط شود، حاصل آن یک نژاد 

 .یک در میلیون ممکن است رخ دهد
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 اعتقاد او به تئوری تکامل و بقای داروین با توجه به دانش و دقت آکادمیک

شویم که در این مسئله حالتی بیش از اما و اگر نهفته  متوجه می تر، گونۀ شایسته

ای  دهاست، و اما و اگر هم، چنانچه آرزو و خواست انسان باشد باید پدی

 .العاده انگاشته شود خارق

پنج سال پس از میالدی یعنی ده سال پس از فوت داروین و  1222در سال 

خالقیت )به نام  ای صفحهفخنر در سانتاروزای کالیفرنیا، یک کاتالوگ پنجاه و دو 

این کاتالوگ در بین . انتشار یافت و مورد توجه واقع شد( جدید در میوه و گل

صدها اعالن تبلیغاتی گل و گیاه تعدادی نوآوری نیز داشت و حاوی اطالعات 

نوعی از جمله درباره . گیاهان ناشناخته بودجدیدی در بخش باغبانی علمی و 

بزرگ  آن قدرضمن چند سال  تواند میسابقه خود  درخت گردو که با رشد بی

آسا با  قرار دهد، یا نوعی گل داوودی غولای را تحت پوشش  شود که خانه

های سفید بزرگ یا نوعی سیب که یک طرف میوه آن شیرین و طرف  گل

چند که بار وند توت فرنگی با نوعی تمشک، هریدیگرش ترش مزه است، یا پ

است که نزدیکی مرغ  انگیز اعجابقدر  نداده، ولی پذیرش این پیوند همان

 .خانگی با جغد

ر هلند به دست آقای ر پس از طی شش هزار مایل مسافت، دکاتالوگ مذکو

آقای دوریس مشغول کار روی . پروفسور اهل آمستردام رسید ،هوگودوریس

 .ن مِندل، کشیش اتریشی، درباره علم ژنتیک مدرن بودآثار یوها
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را درباره آقای مندل که به عنوان یکی از پیروان داروین بعدها تئوری خود 

من بیرون کشیدن آثار مندل از کشوهای خاک گرفته به ارائه کرد، ض( دگرگونی)

او برای . این کاتالوگ برخورد و از تولید گیاهان جدید مبهوت و گیج شد

داده بود به راه  قات فردی که به تنهایی چنین خالقیتی در باغبانی علمی نشانمال

در کالیفرنیا،  یجر نیوانگلندایک مه ،مقاله آقای بوربَنک را یافت افتاد و نویسنده

 .نامیدند می( باغبان ساحر)ان او را شناس گیاهکه 

یک درخت  ،آقای دوریس در سانتاروزای کالیفرنیا در باغچۀ جلوی منزل ساحر

تر ایرانی آن حداقل چهار برابر سریعساله دید که در مقایسه با نوع  14گردوی 

 .رشد کرده بود

 آن قدربنک در پشت درختان عجیب دیگری قرار داشت و رمنزل کوچک بو

ی ها یادداشتبنک درباره رکوچک بود که مطمئناً آقای دوریس تمام روز از بو

باالخره بوربنک به او گفت که . کوتاه شنید هایی تحقیقاتیش پرسید، ولی جواب

 آقای دوریس البته از کار بوربنک همان. این مطلب همه در مغز او جای دارد

قدر مبهوت شد که همکاران آمریکایی او شده بودند، تا آنجا که گاه حتی او را 

ف عقاید آن روز در یک کنفرانس آقای بوربنک برخال. ندخواند میشارالطان 

تالش عمده : در سانفرانسیسکو چنین گفته بود 1901ی در سال شناس گل

آوری و  روح را جمع ه گیاهان خشکیده و بیان گذشته در این بوده کشناس گیاه

آنان گیاهانی در دست داشتند که روحشان خارج شده . بندی کنند رده مطالعه و

 زمین و زمانترین چیز در  ند که شکل و رنگ آنها ثابتکرد میبود و آنگاه گمان 
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ل رس در دست درست مانند گِ. پذیرترین است ایم که گیاه شکل ما آموخته. است

صورت  آن را با رنگ و فرم به توان میسفالگر و رنگ در دست نقاش، و 

 .آوردهای قابل تصور در زیباترین

ی ایجاد شده به وسیله بوربنک برخالف افراد ها نمونهدوریس با توجه به گفتار و 

مواجه است و بعدها نیز  باور کرد که با یک نابغۀ مادرزاد کر از همان آغازکوته ف

. دارد میوا  بنک برای تئوری تکامل، ما را ناگزیر به تحسین رنوشت که ارزش بو

 1249به سال  :بعدها درباره زندگی پر رمز و راز بوربنک این طور گفته شد

 ن تأثیر را به هنگام مطالعهاولی. دای در ماساچوست متولد ش میالدی در دهکده

های دیوید تورا و سپس الکساندر فون هامبولد و پس از آن لوییز  نوشته

دگرگونی حیوان و )ولی تأثیر اساسی متعلق به مجموعۀ . آگاسیس در او گذاشت

بوربنک بیش از همه . بود 1262، نوشتۀ داروین در سال (گیاه پس از اهلی شدن

یط زیست ارگانیسم زنده عوض شت که وقتی شراتحت تأثیر این اصل قرار دا

در زمانی که بوربنک هنوز در ماساچوست بود یک روز . شود میدگرگون  شود،

 دانست میاو . زمینی پیدا کرد تخم سیب زمینی قرمز یک غالف سیب در یک کیسه

و به ندرت تخم  شود می ای از غده تکثیر زمینی از طریق کشت غده یا قطعه سیب

، بنابراین با خود دهد مینی تازه، اگر تخم آن کاشته شود محصول مناسب و دهد می

ممکن است برای او محصول عجیبی غالف های داخل  فکر کرد که یکی از تخم

، ها را کاشت و باالخره یکی از بیست و سه دانۀ کاشته شده تخم. بیاورد

ل به مایاصلی به رنگ سفیدِ  زمینی سیبزمینی جدیدی آورد که برخالف  سیب
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دهد و اظهار دالر به او ب 150یک بذر فروش حاضر شد بابت این نمونه . کرم بود

کشاورزان دلتای . زمینی است که تا آن هنگام دیده است داشت این بهترین سیب

پاس این زمینی را کاشتند، به  اون کالیفرنیا، که بعدها این سیبشهر استاک ت

امروز عمدۀ . کردند به او اهداو  طال ساختند خدمت بزرگ از او یک مجسمه

ی یک کشاورز به بوربنک گفت روز. زمینی آمریکا از این نمونه است تولید سیب

 .نیا برودزمینی بکارد که بتواند با درآمد آن به کالیفر سیب آن قدرخواهد  که می

باروری و دور تأثیر خود)داروین به نام  مقاله پس از ورود به کالیفرنیا بوربنک

ۀ آن این جمله نظرش را جلب مو در مقد درا به دست آور( ری در گیاهانبارو

، خود بدین گیرد میی مختلف باروری از دور خو ها روشوقتی گیاه با  :کرد

 .کند میمعنی است که گیاه از این طریق دستاوردهای مهمی نصیب خود 

گیاه  اگر داروین شکل :بنک یک واقعیت بود و با خود گفتراین جمله برای بو

 .کنم رسم کرده، من خود آن را ایجاد می ار

: پیدا شد 1222لوی بخارا در کالیفرنیا در سال اولین شانس بوربنک با پیدایش آ

و  شد مینوعی آلو که کشت و داشت آن آسان بود، به راحتی خشک و دیر فاسد 

در ماه مارس یک بانکدار زرنگ از بوربنک . برای کشاورزان پولساز بود

تا  لوی جوان برای او تهیه کندآ که در صورت امکان بیست هزار درخت خواست

کاری که سایر . هشت ماه بعد، یعنی در ماه سپتامبر، در محل اصلی کاشته شود

ه انجام این کار از ک دانست میبوربنک هم . ممکن دانسته بودندباغبانان آن را غیر

گوجه و  آلو و قطع شاخه یک ساله با جوانه آلو و پیوند نهال طریق کشت هسته
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. سال وقت الزم دارد 2انتظار رشد جوانۀ پیوند به صورت یک درخت، حداقل 

 .ا در مدت هشت ماه هم انجام دادر افتاد که شاید بتوان همین کار رولی به فک

ضمن چند روز زود رشد را در آب ولرم خیساند و  بوربنک هسته نوعی گوجه

  در ماساچوست با  او این کار را قبالً. شده هایی ظاهر مشاهده کرد که جوانه

ی ذرت انجام داده بود و محصولش یک هفته زودتر از دیگران به بازار ها دانه

پرداخت گرفت و پس از تأمین نیرو و از بانکدار مقداری پیش . شده بود عرضه

را در نهالستان تحت کنترل خود  های جوانه زده ابزار الزم، پیش از فصل، هسته

 4ها در مدت  نهال. کار شبانه روزی همکاران و دعای او به ثمر رسید. ت کردکش

س هشت ماه که مدت قرار داد بود أماه به رشد کافی رسیدند و او توانست در ر

دهنده تحویل بدهد و پول هنگفتی  درخت آلوی جوان را به سفارش 19500

یکی از  ،ولید انبوهت دالر به دست آورد و در عین حال بیاموزد که 6000معادل 

به طبیعت فشار آورد تا اسرارش را  توان مییی است که به وسیله آن ها روش

 .آشکار سازد

کار خالق بوربنک ادامه یافت و او توانست انواع جدید و بدیعی از میوه جات را 

گالبی  نوعی آلو با مزه آناناس، نوعی دیگر با مزه: ضه کند، از جملهبه بازار عر

، هلوی تابستانی بوربنک، دهد میز تولید امروز کالیفرنیا را تشکیل که نیمی ا

   ماه پس از کشت دانه بار  6ای که  آبدار طالیی، نوعی شاه بلوط بوتهشلیل 

، نوعی تمشک سفید و دو نوع درخت بِه که هنوز هم اغلب نهالکاران دهد می

 .دهند میهمان را پرورش 
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ن مهارت یافته بود که به آسانی و سرعت ی جدید چناها گونهبوربنک در تهیه 

ست هزاران گیاه دو رگه را در ذهن خود خلق کند و در عمل به وجود توان می

ان کالسیک که هنوز در میان چند دوجین فرمول شناس گیاه حالی کهآورد، در 

ند که گیاهان خود را از کرد میشده گرفتار بودند او را متهم  بندی ردهعلمیِ 

بنک عقیدۀ راسخ داشت که گیاه نیز مانند انسان وقتی از ربو. کند یمخارج وارد 

محل و موطن اصلی خود دور شود رفتاری جدید خواهد داشت و بر همین 

تا از ترکیب آنها یا  آورد میند ضی گیاهان را از ژاپن و حتی نیوزلاساس بع

توانست به این ترتیب بوربنک . ی جدیدی پدید آوردها گونهگیاهان آمادۀ خود 

بیش از یک هزار گونه گیاه و درخت جدید پدید آورد که تقریباً معادل یک گونه 

های علمی یک  تاریخ تالش در هر سه هفته از عمر فعال او است، و این در

 .سابقه است رکورد بی

یک روز . سرانجام بوربنک به عنوان یک پیشرو و خالق در امر گیاه شناخته شد

ی آمریکا و شخصیت برجستۀ دانشگاهی شناس گیاهفید س ریش ،آقای هاید بیلی

ی جدید، کار قابل ها گونهتواند در ایجاد  قبالً اعالم کرده بود انسان نمی که

توجهی انجام دهد به دیدن بوربنک آمد و پس از دیدار با وی در مجلۀ کار 

 آناو . ساز عملی است و در این کشور همتا ندارد بوربنک یک گیاه :جهان نوشت

بوربنک . خورد آنها تکان می ید تحویل داده که انسان با مشاهدهگیاهان جد قدر

البته او یک ساحر نیست، بلکه یک انسان . به حق باغبان ساحر نامیده شده است

در حقیقت سِحر او همان تحقیق . خالق، صادق، دقیق، کنجکاو و پیگیر است
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رکی در قضاوت و تسخیر و زی غیرقابلبردباری، مغز صبورانه، شیفتگی همراه با 

 .تشخیص امکانات و شایستگی گیاه است

او پس از آن در یک . های آکادمی رهانید بینینوشتۀ باال بوربنک را از چنگال بد

کار رسمی و کالسیک در : نفورد گفترانی در تاالر دانشگاه معروف استسخن

وفیات را خبر مت: ه دادو به شوخی ادام .ناخن خشکی و کندی دارد ،حیطه اجرا

 !کنید

متخصص ژنتیک و سرپرست بخش ترویج وزارت کشاورزی ر پروفسور وِبِ

تنه موفق شده است در این زمینه جهان را، یک چهارم  بوربنک یک :آمریکا گفت

خود را در عمر  ها سالنام دیوید فیرچیلد که  شخص دیگری به .قرن به جلو ببرد

ان جدید و مفیدی بیابد و به دنیای گیاه گردش به دور جهان گذرانده بود تا گیاه

 :به یکی از دوستان خود نوشت ای نامهعرضه کند، پس از دیدار با بوربنک در 

این عقیده از . عقیده دارند بوربنک یک دانشمند نیستکسانی هستند که هنوز هم 

ی جدید است که ها گونهیک نظر قابل قبول است و آن اینکه شیفتۀ خلق 

فتاده است تا همه جا مارک خود را بزند و هر انشمندان به فکر نیبرخالف سایر د

 .کاری را به نام خود ثبت کند

سباستوپل  او در نزدیکی مزرعه کار بوربنک به شماری برای مشاهده افراد بی

نمونه بیش از چهل هزار درخت گوجۀ ژاپنی و بیش از  وی در این مزرعه. رفتند

بنک در امتداد یک ربو. ندکرد میان شکوفه هزار گل کاشته بود که همزم 250

  باروری حرکت  ر در آوردن از بذر یا نهالی آمادۀدر حال س ردیف از گیاهانِ
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. کرد میها را انتخاب  اش باز ایستد مناسب از شلنگ اندازیو بدون اینکه  کرد می

او در امتداد  :دهد مییک مشاور کشاورزی این حرکت بوربنک را این طور شرح 

پسندد از  و به همان سرعت آنهایی را که نمی کند میردیف گل زنبق حرکت  یک

که نوعی غریزه در او هست که به او  رسد میبه نظر . کشد میزمین بیرون 

را به بار  که فالن گیاه کوچک وقتی بزرگ شود گل یا میوه دلخواهش گوید می

ر گیاه بایستم و به یک عمر تجربه، حتی اگر در کنا من با وجود! یا نه آورد می

م، اما این کار برای بوربنک با یک هم این تشخیص را بدتوان میدقیق شوم نآن 

 .نگاه سریع مقدور است

هزاران  کرد میکه خواننده تصور  داد میکاتالوگ بوربنک نتایج را طوری شرح 

اند، و جمالتی از این قبیل این  دین نابغه در تنظیم آن دست داشتهکارگر و چن

 .شش زنبق که از میان یک میلیون بذر انتخاب شده :کرد میم را ایجاد توه

درخت گردوی من  .گونه 6پنجه کالغی برای انتخاب هزار گونه  10پرورش 

و انقالبی در صنایع مبل و روکش پدید خواهد  کند میهشت بار سریعتر رشد 

 . آورد

زا را نیز درهم سانتارو زلزلۀ شدید سانفرانسیسکو منطقه 1906آوریل  12در 

عظیم او که در نزدیکی  از گلخانه ،کوبید، ولی در مقابل تعجب بوربنک و مردم

بوربنک به طور خصوصی گفته . مرکز شهر قرار داشت یک شیشه هم نشکست

بود که ارتباط او با نیروهای طبیعت و کیهانی و موفقیت او در همراهی با گیاه، 

 در مجلۀ قرن، 1906ای در سال  قالهاو در م. را محافظت کرده استگلخانه 
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ترین چیز در موجود زنده  مشکل :شخصیت گیاه را با کنایه این طور تعریف کرد

یک گیاه در طی قرون . کنار گذاشتن حالتی است که به آن عادت کرده باشد

 ید این شخصیت از زمانی که او مادهشخصیت فردی خود را به دست آورده و شا

تصور کرد که گیاه  شود میآیا . گرفتن کرده وع به شکلمعدنی و سنگ بوده شر

 ای نداشته باشد؟ برای خود میل و خواسته ،پس از این همه سال و حوادث

لس و محقق ادیان و علوم گذار انجمن فلسفی لوس آنج ی هال بنیانآقای مانلی پِ

ک که ی خواهد میگاه بوربنک نزد او اقرار کرده که هر اظهار داشت که اساطیری

زند و  شته باشد، در مقابل گیاه زانو میجدای از رشد عادی خود داگیاه رشدی 

اه بیست حس مختلف دارد ولی چون بوربنک گفته که گی. کند میبا او صحبت 

. یم آنها را تشخیص بدهیمتوان مین حواس با حواس انسان متفاوت هستند ما نای

ن بود منظور ولی او مطمئ ،یا نهشنود  مئن نبود که گیاه گفتار او را میبوربنک مط

 .شود میپاتی درک  او از طریق نوعی تله

آقای هال بعدها تأیید کرد که بوربنک راز تولید کاکتوس بدون خار را برای 

پاراماهانسا یوگاناندا شرح داده و گفته که در موقع کار با گیاه  ،یوگی معروف

 ت یک سال با کاکتوس راز واند و او به مد نشسته خارها به دست او می ،کاکتوس

دلیلی ندارد  :گفته او به کاکتوس می. ی به وجود آوردنیاز کرده تا ارتعاشی عاطف

من از تو  .تو برای محافظت از خود دیگر نیازی به تیغ نداری که از من بترسی،

 .و این را  به دیگران هم خواهم گفت کنم میمواظبت 
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بنک بهترین تغذیه بوده و همین روعشق و عاطفۀ شدید ب :گوید می آقای هال

بوربنک در کارهای . تر همه چیز شده مل باعث رشد بهتر و باروری مناسبعا

و اطمینان  کرد میخود ابتدا اعتماد گیاه را جلب و از آن درخواست همکاری 

 .ی او قائل استها برگکه باالترین احترام را برای  داد می

مجلۀ  بنک دررپس از مالقات با بو دختر خانم کور و کری به نام هلن کلر

او روح  ،بوربنک بهترین و نادرترین هدیه را داراست :انداز نابینایان نوشت چشم

و  دهد میاو مثل یک کودک زیرک به گیاهان گوش  .حساس یک کودک را دارد

 .فهمد زبان آنها را می

کتاب  داشت که بعدها به صورت( آموزش درخت انسان)به نام  ای ربنک مقالهبو

عنوان  که اخیراً تر آموزش را از جمله طرز تلقی انسانیاو در این کتاب . آمد در

برای یک بچه خیلی  :وی نوشت. شده معرفی کرد و والدین را سخت تکان داد

داشته باشد تا اینکه تحت فشار به  یتر است که سیستم اعصاب سالم ضروری

باید به  کیادگیری کود. شود زی از او گرفتهسمت دانش کتابی رانده شود و با

بیشتر چیزهایی که واقعاً برای زندگی بعدی کودک مفید . همراه لذت باشد نه درد

 .شود می ق بازی و همراهی با طبیعت آموختهاست از طری

هایش به دلیل حفظ  نوابغ، خود تشخیص داد که موفقیت بوربنک مثل بسیاری از

 او به یکی از زندگی نامه. چیز است هخصایل کودکانه و عالقه به هر چیز و هم

م در یک مسابقه دو توان میمن هفتاد و هفت سال دارم، ولی  :نویسان گفت

اینها به این . بروم و به یک جسم محکم لگد بزنم شرکت کنم، از یک دروازه باال
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علت است که جسم من از مغزم پیرتر نیست و مغز من هم در مرحلۀ جوانی 

 .لغ نشده و امیدوارم هرگز نشودمغز من هنوز با. است

و را اچشم،  که از گوشه شد میدرگمی دانشمندان همین خصلت بوربنک مورد سر

برایشان  ،زیر نظر داشتند و یا شنوندگانی که منتظر بودند او با یک جمله روشن

بگوید که چگونه آن همه خالقیت را در مورد گیاه به کار گرفته و در باغبانی 

جمله  د و ازاینان اغلب از درک سادگی کالم عاجز بودن. است اعجاز کرده

اعضای انجمن آمریکایی باغداری علمی در مقابل سخنان بوربنک در یک 

در مطالعۀ قوانین ابدی  :از ماند وقتی اظهار داشتسخنرانی دهانشان از تعجب ب

آسا و  ، رشد، ساختار و حرکت یک کره غولجهان، اعم از اینکه در مورد زندگی

حرکت مغز انسان باشد، قبل از هر چیز  یا یک گیاه بسیار خرد و یا روانشناسیِ

ه عنوان یک مترجم طبیعت پژوهشی و ب که به عضویت این جامعهو پیش از آن

ویم، الزم است که واجد شرایط معینی شپذیرفته دیگری هر چیز یا یا خالق 

صی را کنار داوری، تعصب و نظریات شخ پیش گونههرنخست باید . باشیم

م و یریم، با حوصله و ساکت و آرام به یکایک دروس طبیعت گوش فرا دهابگذ

ممکن  نکاتی را که جزء رموز بوده مشخص کنیم، تا دیدن و یاد گرفتن آنها

که دارای ادراک  گذارد میرار خود را تنها در اختیار کسانی طبیعت اس. بشود

رایط را داشتیم بدون اینکه بدانیم ما وقتی این ش. باشند و به فراگیری تن در دهند

. ایم یم بگوییم که با طبیعت همراه شدهتوان می ،را به کجا هدایت خواهند کرد

ایم، و آن اینکه ما خود جزء  نقطۀ مناسب برای حرکت علوم یافتهسرانجام یک 
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از اشکال موجود در آن تا ابد ثابت نیست و  هیچ یکطبیعت هستیم، طبیعتی که 

 .پذیر است موجود در آن دگرگونی ۀه هر مادطبیعتی ک

این جمالت توافق بود احتماالً با او در  اگر بوربنک با آثار فخنر آشنا می

گرایِ طبیعت  های درون مان درون روح خود را به روی شعلهاگر چش :داشت می

 .باز نکنیم جهان ما تاریک و سرد خواهد ماند
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 ه گیای از ناحیه توسک نابغه

این نظریه که گیاه بر اساس درخواست انسان ممکن است اسرار خود را بروز 

دهد به عنوان یک اصل طبیعی و مسلم در روزهای قبل از جنگ استقالل 

آمریکا، از جمله به وسیله یک نابغۀ سیاه پوست به نام واشنگتن کاروِر پذیرفته 

ه شده و به پلنگ سیاه ر آزادی شناختاین مرد در تاریخ آمریکا یک مبشّ. شد

 .مشهور است

کارور یک شیمیدان بود و در یک دوران خالق و سازنده از عمر خود با 

و کافی نبود، ولی حکایت از  یی که به نظر سایر دانشمندان جامعها روش

آن وقت به عنوان در زمینی حقیر که  ی بودن او در شیمی داشت از باداما حرفه

ن یشیر زمینی سیبای به نام  و گیاه ناشناخته شد میخوراک شکموها شناخته 

 .صدها محصول مختلف، از مواد آرایشی تا روغن گریس و مرکب، به دست آورد

بایستد با جدیت به دنبال شغل ور جوان توانست روی پای خود راز زمانی که کا

کشاورزان درۀ الماس واقع در جنوب غربی . ها رفت پولساز شناخت روییدنیغیر

دیدند که با قایق کوچک خود به باال و  یسوری آمریکا اغلب او را میالت مای

 آوری جمعی مختلف گیاه را برای مداوای حیوانات ها گونهو  زند میپایین پارو 

دست مزارع برای خود دست و پا  کارور قطعه زمین کوچکی در پایین .کند می

. ساخت کوچکی با پوشال و علف در وسط جنگل کلبه کرد و در عین حال

، به کند میکارور در جواب این سؤال که او در میان جنگل و دور از مردم چکار 
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گفت که در خانه ـ کلینیک خود مشغول مداوای صدها گیاه  طور سربسته می

 .بیمار است

ند و آورد میی خانگی خود را نزد او ها گلزنان کشاورز اطراف، گیاهان و 

را چند روزی در  ها گلاو . وفه بدهندند که کاری کند تا شککرد میدرخواست 

دار خود  ، با صدای زنگکرد میداشت، با آنها به متانت رفتار  خانه خود نگه می

 ، با خاک مخصوصی که خود ساخته بود آنها را تغذیه خواند میبرایشان آواز 

، تا به قول داد میفتاب قرار در آ پوشاند و روزها نها را میها آ ، شبکرد می

  در موقع پس گرفتنِ گل از او  ها گلوقتی صاحبان . تاب بازی کنندخودش آف

گیاهان  :داد میآسا داشته، جواب  هپرسیدند با آنها چه کرده است که اثر معجز می

دانم از  آنچه من می. جود زندۀ دیگرِ جنگل، مثل صدها موکنند میبا من صحبت 

 !ام هده و عشق ورزیدن به هستی آموختهمشا

در آنجا مخارج تحصیل خود را . کالج سامسون در ایالت آیوا وارد شدکارور به 

سپس به کالج کشاورزی ایالتی . کرد میبا شغل لباسشویی برای دانشجویان تأمین 

قای هنری م محبوب، آلاو از این دوران آشنایی با مع مهمترین خاطره .آیوا رفت

های  داشتن درس او ضمن. واالسی است کشاورزِ کانتول واالس، ناشر مجله

طبیعت و که نوۀ شش سالۀ واالس را با خود به  کرد میسنگین، گاهی وقت پیدا 

این کودک بعدها به . گیاهان را به او نشان بدهد جنگل ببرد و صحبت کردن با

وزارت کشاورزی آمریکا و دو سال قبل از فوت کارور به معاونت رئیس 

 .جمهوری آمریکا رسید
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فوق لیسانس از کارور برای عضویت در  دریافت درجه و پس از 1296در سال 

در این موقع یک انستیتوی صنعتی ایالت . کادر علمی کالج دعوت به عمل آمد

آالباما واقع در توسکه گی، کارور را برای سرپرستی بخش کشاورزی دعوت به 

کارور هم مانند آقای چاندرا بوز، بدون تأمل شغل مهم و راحت و . کار کرد

 زم آالباما شد تا به مردم متوسط جامعهرآمد دانشگاهی را ترک کرد و عاخوش د

 .خدمت کند

چند هفته پس از مراجعت به ایالت جنوبی آالباما آقای کارور متوجه شد که 

های مسطح زراعی اطراف با سیستم تک کشتی پنبه،  هزاران کیلومتر مربع زمین

، مسموم شده و به بازدهی ، به تدریج قدرت خود را از دست دادهها سالطی 

 . بسیار پایینی رسیده است

نمونه، کشاورزان را در این زمینه راهنمایی  او تصمیم گرفت با ایجاد یک مزرعه

ساخت که ( کارگاه کوچک خداوند)در آنجا یک آزمایشگاه شخصی به نام . کند

بیانات درسی او برای . کرد میگونه کتاب کالسیک را در آن داخل ن هیچ

رئیس دانشگاه جورجیا که  .شجویان کشاورزی بسیار خالصه و مفید بوددان

وصف این پروفسور سیاه پوست را شنیده بود، به دیدار وی رفت و بعد اظهار 

ترین ترین و وارد ر مورد مسائل کشاورزی جنوب، کاملداشت که بیانات کارور د

  صبح  4عت او هر روز سا. مطالبی بوده که او افتخار شنیدن آن را داشته

و  آورد مینمونۀ گیاه را به کالس درس  ها دهرفت و  ، به جنگل میخواست برمی

 ،در توضیح این روش تدریس. داد میدانشجویانِ منتظر و تشنۀ خود را آموزش 
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و من زمانی از این معلم ن معلم است یطبیعت بهتر :کارور به دوستانش گفت

ت تاریک ستند، خداوند در ساعاگیرم که دیگران هنوز در خواب ه آموزش می

 .تا گیاهان مورد نیازم را بیابم کند می قبل از شفق مرا راهنمایی

ی مختلف خاک صرف کرد تا ها نمونهکارور حدود دو سال وقت خود را روی 

او در یک مزرعۀ . پنبه بیابدراهی برای رهایی ایالت آالباما از اسارت کشت 

شیمیایی را به طور آزمایشی ممنوع کرد و هفت و نیم هکتاری مصرف کود  نمونۀ

. ی مردابی و کود حیوانی به کار بردها ریشهبه جای آن برگ درختان جنگلی و 

روی این قطعه زمین شروع به کشت گردشی متنوع کرد و بازده آن به قدری 

دراز مدت کودهای العاده و  د که کارور مطمئن شد که مصرف فوقبو غیرمنتظره

شندگان وایالت عمدتاً در جهت تأمین منابع تولید کنندگان و فرشیمیایی در آن 

 .مواد شیمیایی است تا کشاورزان

زمینی در خاک ضعیف خوب  یک باغبان علمی دریافت که بادام کارور به عنوان 

دریافت  و نیز به عنوان یک شیمیدان. و اصوالً یک گیاه خودکفا است روید می

 زمینی سیبهیدرو کربوری آن برابر  وشت، و موادکه پروتئین آن برابر پروتئین گ

رور در حالی که روی یک روز در آخر وقت و نزدیک غروب، آقای کا. است

خداوند چرا تو را  :زمینی تمرکز داشت در ذهن خود از او پرسید بادام یک دانه

به  توان میبا سه چیز  :در یک لحظه این جواب به ذهن او خطور کرد ؟آفرید

 .و فشار سازگاری، حرارت: سؤال رسیدب این جوا
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آزمایشگاه خود  با این فکر آقای کارور به مدت یک هفته به طور مداوم در

زمینی را خرد و تجزیه کرد و ذرات آن را تحت شرایط حرارت  بادام. مشغول بود

دریافت که حدود یک  هدر مرحلۀ تجزی. و فشار مختلف با مواد متنوع درآمیخت

او به کارش ادامه داد و با . از هفت نوع روغن تشکیل شده زمینی سوم بادام

تجزیه، سرهم کردن، جداسازی فیزیکی و شیمیاییِ اجزای آن، سرانجام چند ده 

 .شیشه حاوی مواد مختلف و غالباً جدید به دست آورد

، حاصل هفت شبانه صصین را جمع کرد و طی یک سخنرانیاو کشاورزان و متخ

ه جای کشت دائم پنبه، که نها نشان داد و پیشنهاد کرد که بروز تالش خود را به آ

زمینی بکارند و به آنها اطمینان داد که بادام  ، بادامشود میرمقی خاک  موجب بی

یِ بسیار مفید و در عین یک محصول صنعتزمینی تنها یک خوراک نیست، بلکه 

ند، لذا از های او تردید داشت حاضرین نخست در پذیرش گفته. است حال پولساز

کارور گفت که او در . او توضیحات بیشتری خواستند و روش او را سؤال کردند

ه اصل این موضوع، در یک یزی نرفته، بلکریکی و به طور کورمال به دنبال چتا

 .در طبیعت به ذهن او آورده شده روی پیاده

. دود دست به انتشار بروشورهایی زکارور برای توجیه و اشاعۀ دستاوردهای خ

 مطبوع، مغذی و زمینی نوعی کره ح داد که از بادامدر یکی از این بروشورها شر

لبنی یکصد لیتر شیر تازه الزم  لو کرهده کی برای تهیه. غنی قابل استحصال است

مطبوع به دست  زمینی سی و پنج کیلو کره لو باداماز یکصد کی حالی کهاست، در 

از نوعی گیاه  توان میوالتی را که محص در بروشور دیگر شاخۀ وسیع. آید می
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وقتی جنگ جهانی . به دست آورد نشان داد( شیرین زمینی سیب)ای به نام  ریشه

های صنعتی  اول شروع شد و کمبود بعضی محصوالت و مواد و از جمله رنگ

 ا به کمک دوستان گیاهی خود ازخودنمایی کرد، آقای کارور دست به کار شد ت

و موفق شد از برگ، ریشه، ساقه و میوۀ بیست و هشت ا. بکاهد وخامت اوضاع

کردن پشم و پنبه و کتان و ابریشم  نوع رنگ بسازد که برای رنگ 536 ،نوع گیاه

 ی او از یک نوع انگورها رنگتا از  49جالب اینکه . و حتی چرم مصرف داشت

 .تهیه شده بود

قت معلوم شد ته و یک وسرانجام ارزش کارهای او را در سراسر آمریکا شناخ

شیرین به  زمینی سیبتوسکه گی با اختالط یکصد آرد گندم و آرد  که در مؤسسه

آرد گندم ( گرم 454اند حدود هر پ)روزانه حدود یکصد پاند  1به  2نسبت 

این خبر و با توجه به با انتشار . و کیفیت نان نیز مقبول است شود میجویی  صرفه

اقتصاددانان به انستیتوی توسکه گی جویی در زمان جنگ توجه  ضرورت صرفه

در انستیتو از این افراد با نان بسیار مطبوع تهیه شده از آرد مخلوط، . شدجلب 

به حاضرین . زمینی شیرین پذیرایی شد ه پنج نوع سوپ تهیه شده از بادامبه همرا

( سوپ جوجۀ مصنوعی)نوعی سوپ مخلوط داده شد که کارور به شوخی آن را 

ع ساالد سبز تهیه شده از برگ کاسنی، ترشک، تره تیزک و قاصدک یک نو. نامید

کارور به برتری گیاهان خودرو نسبت به  به مهمانان داده شد که معرف عقیده

های عضو هیئت میهمان پس از صرف غذا  روزنامه چی. گیاهان کشت شده بود

ن نقش آ بخصوصبه سرعت مشغول مخابره اهمیت اکتشافات کارور در تغذیه و 
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 ها مدتاو از . به معرفی مجدد نداشت یولی کارور احتیاج. در زمان جنگ شدند

قبل یک دانشمند شناخته شده بود و از یک سال پیش از آن به عضویت 

 .افتخاری انجمن سلطنتی بریتانیا پذیرفته شده بود

او در آنجا با . دعوت کردند کارور را از طرف دولت فدرال آمریکا به واشنگتن

رتبه و متخصص  د موجب بهت و حیرت کارمندان عالیمحصول جدی ها ده ارائه

از جمله، نوعی نشاسته را معرفی کرد که برای صنایع نساجی در . دولت شد

این نشاسته بعداً به عنوان چسب تمبر پست . بخش آهارزنی پارچه مصرف داشت

 .سراسری مورد استفاده قرار گرفت

خشک افراد زمینی روی عضالت  غن بادامفید روکار بعدی کارور کشف اثر م

از آن پس او حتی مجبور شد که ماهی یک روز، آزمایشگاه شخصی . افلیج بود

خود را برای مداوای اشخاصی اختصاص دهد که با برانکارد، چوب زیر بغل و 

 به این کشف او در پزشکی به اندازهالبته . ندکرد میاو مراجعه  دست به عصا به

 توجهی بیه ادگار کیس کشف شده بود قریباً همزمان به وسیلروغن کرچک که ت

 .اند شدهآن  انگیز شگفتمتوجه اثر باز هم شد، ولی امروز محققین 

زمینی به همت کارور تبدیل به محصولی شده بود که عالوه  بادام 1930در سال 

دالر برای  ها میلیونبر تأمین احتیاجات خوراکی و صنعتی مردم، ساالنه 

 بینش کارور، خوراک مطبوع و. کرد میزان جنوب آمریکا درآمد تولید کشاور

زمینی به  روغن بادام به کودکان عرضه کرد و فروش ساالنهـ کره را  امباد مقویِ

های دیگر نیز به کار خود ادامه داد  کارور در زمینه. یلیون دالر رسیدم 60حدود 
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استفاده از این کشف،  کشاورزان با. و از نوعی کاج محلی کاغذ تهیه کرد

 .سازی تبدیل کردندبهره را به جنگل کاج مناسب کاغذ ی وسیع ولی کمها گلجن

قانونی برای حمایت صاحبان  تهیه در زمان رکود اقتصادی ایاالت متحده و

او با لباس مشکی قدیمی، . صنایع آمریکا کارور را به مجلس سنا دعوت کردند

به . تکمۀ لباس، عازم واشنگتن شد لی در سوراخوات دست ساخت و گُاکر

. هنگام ورود به ایستگاه قطار از یک باربر خواست که چمدان او را حمل کند

باربر به او گفت که متأسفانه وقت این کار را ندارد، چون منتظر یک دانشمند 

با یک تاکسی به  های خود را برداشت و کارور چمدان! سیاه پوست است

 .ساختمان کنگره رفت

او پس از . ره جهت ادای توضیحات برای او ده دقیقه وقت معین کرده بودکنگ

ی پودر صورت، مواد نفتی، شامپو، نفت ها نمونهشروع سخن از کیف دستی خود 

ورد که همگی اختراع و محصول دیگر بیرون آ ها دهغن چوب و سفید، سرکه، رو

جاک،  اکتوس، آقای کدر اینجا معاون رئیس جمهوری. اکتشاف خود او بودند

هر قدر که  تواند میمهلت ده دقیقه منتفی است و او : حرف او را قطع کرد و گفت

  .ارزش خود را توضیح دهدمطالب باسنا صحبت کند و  دلش بخواهد برای کمیته

کارور نیمی از عمر خود را صرف پژوهش علمی کرد، صدها مواد جدید پدید 

را به  هیچ یکولی در صدد بر نیامد که آورد و برای هزاران نفر ایجاد کار کرد، 

افراد . نام خود ثبت کند و استفاده از آن را منوط به پرداخت حق امتیاز کند

گر و سیاستمداران به او یادآوری کردند که با این اختراعات چه ثروت  استفاده
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خداوند در مقابل  :کند و او با آرامی جواب داد دست و پا  تواند میعظیمی 

م برای توان میمن چگونه . زمینی از ما درخواست حق امتیاز نکرد امعطای باد

 .تبدیل آن از دیگران حق امتیاز بخواهم

کارور هم مانند آقای چاندرا بوز عقیده داشت که محصول او باید به رایگان در 

 .اختیار بشریت قرار گیرد

کارور کلید خوشبختی است و به : توماس ادیسون به همکاران خود گفت

شیمیدان سیاه پوست جوان پیشنهاد شغلی با حقوق نجومی کرد، ولی کارور 

 .نپذیرفت

 هنری فوردِ معروف هم عقیده داشت که کارور بزرگترین دانشمند زمان است و به

وز مهمترین امر ،این محل) پیشنهاد کرد که در مجموعۀ صنعتی رود سرخ وی

ر کنار شهر دیترویت به او د ،(سازی کمپانی فورد است مرکز فوالد و اتومبیل

 .بپیوندد و منصفانه با هم شریک باشند

ی متنوع آقای کارور، همانند کارهای بوربنک در نظر سایر ها روشها و  ایده

بازدید کنندگانش او را مانند . دانشمندان و مردم عادی پوشیده و مرموز باقی ماند

یافتند و در  گیاه میگوی چوگان در میان میزی مملو از وسایل، خاک، حشره و 

 :گرفتند ای می کار و موفقیت تو چیست؟ جواب سادهرمز : ؤال کهمقابل این س

 !رموز در گیاه است و کلید آن عشق کافی به گیاه

ؤال که چرا فقط تو این قدرت را داری و دیگران ندارند؟ باز و در مقابل این س

ینکه اطمینان داشته هر کسی این قدرت را دارد، مشروط به ا :جواب ساده بود
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همه حقایق در  :گفت و می کرد میو سپس اشاره به کتاب انجیل روی میز  !باشد

ۀ خداوند حق است، این حقیقت خداوند به ما وعده داده و وعد. این کتاب هست

 .کنید تر از این میزی است که مشاهده می تر و واقعی تر، قابل لمس روشن

وضیح داد که چگونه از خاک آالباما صدها کارور در یک سخنرانی برای حضار ت

گ آبیِ سیر درخشان ساخته که رنگ طبیعی به دست آورده و از جمله یک رن

قبرۀ توتان خامون موجود است، رنگی که در مصر، در مدیگر آن  نمونه

 .درخشندگی و اصالت خود را حفظ کرده ستها قرن

ان ثبت نشده و به درستی تاریخ تولد کارور مثل سایر کودکان سیاه پوست آن زم

مشخص نیست، ولی زمانی که در حدود نود سال داشت در اجتماعی از 

در  :ی آغاز جنگ جهانی دوم در واشنگتن مطالب زیر را اظهار داشتها میدانشی

آنالیزهای روز  آل کسی است که با صدای طبل تو خالیِ ایده آینده، یک شیمیدان

کردن داشته باشد و با استقاللی کار کند که قانع نباشد، کسی که شجاعت اندیشه 

باید در مقابل چشمان ما رموز واقعی و پیچ و خم . سابق بر این مجاز نبوده است

اند به نمایش  زیر پای ما قرار گرفته ارزش بیدار موادی را که امروز به صورتی 

 .بگذارد

   ن طور شخصی که در پایان عمر کارور او را در دفتر کارش مالقات کرده ای

او دست خود را دراز کرد تا گل کوچکی را لمس کند و در همان حال : نویسد می

بسیار بسیار پیش از . کنم میبا لمس این گل، من ابدیت را احساس  :اظهار داشت

سال آینده  ها میلیونحضور انسان در روی زمین این گل وجود داشته و در طول 
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مین گل کوچک با ابدیت ه قاز طری من. هم به زندگی خود ادامه خواهد داد

این نیروی ساکت زلزله و . ، ابدیتی که فقط یک نیروی ساکت استکنم میصحبت 

همان صدای ظریفی است که . باد و آتش نیست، بلکه در حیطۀ نامرئی قرار دارد

 .آورد میپریان را به خاطر 
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 زندگی هماهنگ

قابل گیاه ابریشم داروین این بود که در م ترین تجربۀ زندگی علمی چارلز عجیب

لبک کرد تا شاید از طریق ایجاد نزدیک شروع به نواختن نی  نشست و از فاصله

او البته . ی پر مانند آن را تحریک کندها برگرابطه با گیاه بتواند گل ابریشم یا 

نی ی آلمابیولوژیست گیاه ،موفق نشد و پس از او نیز تالش آقای ویلهلم پفه فر

در مقابل گیاه زیبای  ،(راهنمای روانشناسی گیاه)و نویسندۀ معروف کتاب 

او سعی داشت پرچم گل پامچال را با کمک موزیک تحت . نتیجه ماند مچال بیاپ

ای کافی  ر کارشان برای چنین تجربهابا ابز هاین هر دو نفر همرا. تأثیر قرار دهد

ی شناس گیاهنگ رئیس بخش آقای دکتر سیوقتی  1950اما در سال . ودندنب

ه را دید متوجه شد که چنانچ پروفسور جولیان هاکسیاه آنامالی کارهای دانشگ

گیاه با بزرگنمایی الزم مطالعه شود، حرکت آن تحت تأثیر موسیقی قابل مشاهده 

 .است

جریان دکتر سینگ در آن موقع با کمک میکروسکوپ مشغول بررسی 

آقای پروفسور هاکسی که . کوچک بومی بود ی یک گیاهها سلولپروتوپالسم در 

خاطرش  نتایج آن مطلع بود، در یک لحظه ازفر و داروین و پفه  از تجربه

گ بتواند از طریق بزرگنمایی، با کمک موزیک نگذشت که ممکن است آقای سی

 .حرکت پروتوپالسم را تحریک و نتیجه را مشاهده کند

در گیاه با باال آمدن آفتاب شروع  که جریان پروتوپالسم دانست میآقای سینگ 

دو  او یک شانۀ الکتریکی را به فاصله ، لذاگیرد میو به تدریج سرعت  شود می
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متر از گیاه هیدریال قرار داد و مشاهده کرد که در اثر صدای آن، حرکت 

با این سرعت  ین حرکتا. صبح با سرعت زیاد آغاز شد 6پروتوپالسم از ساعت 

سینگ سپس از خانم همکار . افتد میات دیرتر اتفاق در حال عادی در ساع

 وقتی ویولن با. تر گیاه ویولن بنوازدجوان خود خواست که برای تحریک بیش

 .آهنگ معینی نواخته شد حرکت پروتوپالسم باز هم سرعت بیشتری گرفت

 ،و گل سر سبد( منجی)در ادبیات هند آمده که کریشنای مقدس هشتمین مرسل 

واندن ورد رشد از طریق جادوی موزیک و خ( الهه حفاظت جهان)الهه ویشنو 

معروف،  همچنین شهرت داشت که اکبر شاه. بخشیده است گیاهان را سرعت می

، چراغ نفتی را روشن، و آورد میاز پادشاهان مغولی هند، با کمک آواز، باران 

بار و تأثیر تامیل از این اخ یاتِدر ادب. کرد میدرختان را وادار به شکوفه دادن 

هنگ مذهبی راگا در موجودات، بسیار آمده و حتی تأیید شده که صدای سوت آ

 .شود میمانند سوسک خالدار باعث رشد نیشکر و ازدیاد شیرۀ آن 

کار خود خواست که آهنگ راگا را در مقابل با توجه به نکات باال، سینگ از هم

د منفذهای تنفسی در واحد پس از دو هفته متوجه شد که تعدا. گل ابریشم بنوازد

صد بیشتر، جدارهای در 66سطح گیاه مورد آزمایش نسبت به سایر گیاهان 

 .تر شده درصد بلندتر و عریض 50ی سوزنی گاه تا ها سلولو  تر حفاظتی ضخیم

او از یکی از . پس از این موفقیت سینگ با جدیت بیشتر به کار خود ادامه داد

 شد میوعی آهنگ را که در ریتم راگا نواخته استادان موزیک هند خواست که ن

ی ساز عاین آهنگ، هر روز حدود بیست دقیقه به وسیله نو. حنا بنوازد برای گیاهِ
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یک ساز هفت سیمۀ مذهبی است،  هندی به نام وینا که سازی است شبیه عود و

پس از پنج هفته رشد اضافی شروع شد و . آمد قابل تعدادی گیاه به اجرا دردر م

تر گ اضافی داشتند و بیست درصد بلنددرصد بر 72آخر ماه دسامبر گیاهان  در

 .از سایر گیاهان بودند

سینگ آزمایش خود را روی گیاهان متنوع دیگری مانند گل مینا و اطلسی و 

برای . کنجد و غیره ادامه داد ،شیرین زمینی سیب ،سبزیجاتی مانند پیاز، ترب

یکی از وسایل با  آفتاب حدود نیم ساعت قبل از طلوع ،ی گوناگونها نمونه

صد تا بین یک ارتعاش صدا. شد میموسیقی آهنگی در دستگاه راگا نواخته 

کار را  آقای سینگ نتایج ،هشوپژدر پایان . شد میششصد سیکل در ثانیه تنظیم 

شت که اانتشار داد و اعالم د بی مار ای در مجله کشاورزی کالجِ در مقاله

اصوات و امواج هماهنگ که  کند میای ثابت  ن هیچ شبههآزمایشات وی بدو

 .دهی گیاه تأثیر دارددهی و بذر میوه دهی،  روی رشد گل

او . ضروری توسعه داد گیری از محصوالتِ سینگ آزمایش خود را در جهت بهره

شش نوع برنج  ،گوبا کمک گرامافون و بلند 1963تا سال  1960ز سال ا

های راگا  با آهنگ ،در هفت دهکدۀ ایالت بنگالرس را زودرس، کندرس و دیر

درصد بیش از  60تا  25نسبت محصول به دست آمده . مورد آزمایش قرار داد

او در گزارش دیگری نوشت که تنها با اجرای . متوسط محصول مزارع مشابه بود

رقص مذهبی سنتی دختران هندی، بدون استفاده از موزیک و حذف دستبندهای 

نواع همیشه بهار، داوودی و اطلسی را سرعت بخشیده و این مخصوص، رشد ا
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او علت این تأثیر را انتقال امواج ناشی . اند یاهان دو هفته زودتر به گل نشستهگ

 .از پایکوبی از طریق خاک به گیاه دانست

سینگ در مورد اینکه به نظر او دقیقاً چه عاملی و به چه صورت باعث تغییرات 

م نشان دهم که چگونه توان میزمایشگاه خود من در آ :وشتن شود میرشدی گیاه 

عمل حیاتی جذب و درک کربن به  ،ضربات هماهنگ تحت تأثیر موزیک یا ریتمِ

درصد نسبت به حالت عادی  200و حتی به بیش از  گیرد میوسیله گیاه سرعت 

و در چنین حالتی  کند میگیاه تحت تأثیر موزیک غذای بیشتری جذب . رسد می

آورند و حتی نیکوتین  ه دست میگیاهان آبزی، کروموزوم بیشتری بضی بع

 .شود میی گیاه تنباکو اضافه ها برگ

ی سوابقی دارند، شناس گیاهاستفاده از موزیک و صدا در  با آنکه هندیان، در زمینه

شخصی به نام آرتور . یچ وجه منحصر به آنان نبوده استولی این روش به ه

خود برای پرورش  در گلخانه 1950نسین آمریکا در دهه االکر در ایالت ویسک

احش بود که مقدار آن ف آن قدرتفاوت تولید . کرد میگل از موزیک استفاده 

 :گوید می او. شد میکوتاه قبل و بعد از پخش موسیقی مشاهده  حتی در فاصله

تر گل  فراوان و زند میروید، زودتر جوانه  تر می ساقۀ گل در اثر موسیقی مستقیم

تقریباً همزمان با  .تر است طوالنی ها گلتر و عمر  درخشان ها گلرنگ . دهد می

آقای الکر شخص دیگری به نام اوجین کان بی در ایالت اونتاریوی کانادا، 

سونات ویولن یوهان سباستیان باخ را روی یک مزرعه آزمایشی گندم پخش 

 .تر به دست آورد ی درشتها دانهدرصد گندم بیشتر و با  66کرد و در نتیجه 



216 

 

خاک این منطقه برای کشت نامرغوب است و بنابراین : گوید میآقای کان بی 

 .دهد مینبوغ موسیقی باخ کار تغذیه را هم انجام  کنم میتصور 

در ناحیه کشاورزی منطقۀ نرمالِ ایالت ایلینوی آمریکا یک  1960در سال 

که نسبت به ادعاهای آقای و محقق کشاورزی به نام جرج اسمیت  شناس گیاه

سینگ مشکوک بود در اول بهار در دو گلخانۀ مشابه مقداری ذرت و سویا 

از دو گلخانه  یدر یک. کاشت و رطوبت و حرارت را به یک اندازه نگه داشت

رابسودی )ساعته آهنگ  رگو قرار داد و بیست و چهایک بخش صوت با بلند

ارشی که اسمیت برای شرکت تولید ی گزط. اثر جرج گرشرین را پخش کرد( آبی

وشت که در گلخانۀ موزیکال، بذرها زودتر جوانه زدند و بذر ارسال داشت ن

 .ندتر بودتر و سبز ، خشنقویترها  ساقۀ نهال

ی ها جوانهآقای اسمیت که هنوز نسبت به تأثیر موزیک مشکوک بود ده تا از 

در کمال تعجب مشاهده . ذرت را از سطح خاک برید و با ترازوی دقیق وزن کرد

. گرم است 22ی دیگر ها ذرتگرم و وزن  40های موزیکال  کرد که وزن ذرت

 .گرم را نشان داد 25گرم در مقابل  31همین آزمایش در مورد گیاه سویا وزن 

نمونۀ ذرت را از روز کشت تا زمان برداشت تحت  سال بعد اسمیت یک مزرعه

ر قطعۀ نمونه نسبت به مزرعۀ مشابه ولی مقدار تولید د. تأثیر موزیک قرار داد

یت همچنین مشاهده کرد که در اسم. بود 117در مقابل  137بدون موزیک 

اضافه تولید . آورد میو زودتر کاکل  کند میذرت سریعتر رشد  ،موزیکال مزرعه

ه نیز گیا تر طوالنیکه تا حدی تابع عمر نه فقط به خاطر رشد سریعتر و بیشتر، بل
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احتمال  گونههراسمیت که از شک بیرون آمده بود تصمیم گرفت که آقای . بود

چهار مزرعۀ  1962وی در سال . برداری قبلی را بررسی کند تصادف در بهره

ل قبل و یک گونه دیگر از ذرت سا ،نمونۀ ذرت را ایجاد کرد و در هر مزرعه

دوم تحت  مزرعه. یک مشابه سال قبل تحریک شداول با موز مزرعه. کاشت

کدام به سوم و چهارم هر مزرعه. و بدون موزیک وا گذاشته شدرایط طبیعی ش

سرانجام از . سیکل در ثانیه پوشش داده شد 450و  1200ترتیب با ارتعاش 

محصولی  واحدِ 200و  192، 171، 126به ترتیب  یچهار مزرعۀ آزمایش

 .برداشت شد

ستند تا دلیل ل کرده بود خواهمسایگان اسمیت از وی که یک کشاورز تحصی

اسمیت که هنوز علت تغییر محصول . دهی بیشتر را برایشان توضیح دهد بهره

اظهار داشت که احتماالً انرژی صوت باعث  دانست مینمونۀ سال قبل را ن

خاک  شدۀ گیری اندازهو اشاره کرد که حرارت  شود میها  تحریک بیشتر مولکول

های نزدیک  بوتهبرگ  کنارۀ. بودهجه بیش از سایر نقاط در 2گو در نزدیکی بلند

و اسمیت علت آن را زیادی  داد میه به سوختگی نشان یگو حالتی شببه بلند

در یک انبار  :وی اظهار داشت که یکی از دوستانش به او گفته. ارتعاش دانست

در سال بعد دیدیم که آن  بذر گندم برای کنترل آفت از ارتعاش استفاده کردیم و

آن دسته از امواج ارتعاشی  .های مشابه سر از خاک بیرون آورد ربذر زودتر از بذ

ش در مواد که در گروه امواج صوتی هستند برخالف امواج مغناطیسی تابع ارتعا

بنابراین امواج صوتی . شود میورت انبساط و انقباض مکرر ظاهر هستند که به ص
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فلزات، میز، انسان یا ب، مایعات، احتیاج به محیط مادی مانند هوا، آ ،برای انتقال

 200000تا  16 فقط امواج با ارتعاش تواند می گوش انسان عادی. گیاه دارند

امواج صوتی  سیکل در ثانیه را تشخیص دهد و به همین دلیل این دسته امواج را

دونِ صوت قرار ماتر از این دسته امواج ناشنیدنی یا  پایین. ایم یا شنوایی نام نهاده

و ارتعاش آن به قدری پایین  شود میز فشار جک روغنی ایجاد دارد که مثالً ا

است که به جای چند موج در ثانیه به صورت چند ثانیه برای هر موج شناسایی 

صوتی قرار دارد که آن هم با گوش االتر از امواج شنوایی امواج فرا ب. شود می

ی که هنوز تأثیرات. ، ولی روی زندگی انسان تأثیر زیادی داردشود میشنیده ن

 یامواج. کامالً شناخته نشده و برای شناسایی آن راه تحقیق درازی در پیش است

با ارتعاش خیلی باالتر که در طیف صد میلیون تا هزاران میلیون سیکل قرار 

و آنها را امواج  شود مید به وسیله پوست انسان به صورت حرارت درک ندار

 .شوند وت محسوب میفوق صنامیم و در حقیقت امواج  حرارتی می

ی مختلفی ها واکنشوقتی حاصل کار اسمیت در آمریکای شمالی منتشر شد، 

از جمله آقای پیتر بلتون از بخش تحقیقات . ایجاد کرد و روابطی به وجود آمد

امواج فوق صوت را روی وزارت کشاورزی کانادا به وی اطالع داد که او هم 

آزمایش  شود میاعث خسارت به ذرت خوار اروپایی که الرو آن ب پروانۀ ذرت

هزار  50نخست قدرت شنوایی پروانه بررسی، و معلوم شده که حدود  .کرده

 ،این ارتعاش نظیر ارتعاشی است که به وسیله خفاش. شنود کل در ثانیه را میسی

در  3سپس دو مزرعۀ نمونه، هر یک به ابعاد حدود . شود میدشمن پروانه ایجاد 
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کرد، طوری که  محصورو نیم متر  2ا را با دیواری به ارتفاع متر ایجاد و آنه 6

ارتعاش خفاش ایجاد و در طول  ،در یکی از دو مزرعه. مانع عبور ارتعاش شود

 50در پایان مشاهده شد که در نمونۀ آرام، حدود . زندگی الرو پروانه حفظ شد

رعۀ تحت درصد محصول به وسیله کرم پروانه آسیب دیده، در حالی که صدمۀ مز

ها با شنیدن  رسد که کرم به نظر می. درصد بوده است 5حدود ارتعاش  ،پوشش

در نتیجه . به محصول صدمه بزنند اند توانستهو کمتر  اند شدهصدای خفاش مخفی 

  .شده بود بلندتر متر سانتیذرت این قسمت به لحاظ قد نیز حدود هفت و نیم 

ی ها نامکانادا به دانشگاه اوتاوای تحقیقات اسمیت و سینگ، دو محقق دیگر از 

همچنین تحقیقات در  .رل وین برگر را به این موضوع کشاندماری ماژر و پی

شخص روی شوروی، آمریکا و کانادا نشان داده که امواج فوق صوت به طور م

بر، نوعی سرو و نوعی درخت آفتابگردان، صنوجوانه زدن و رشد بذر جو، 

بر اثر این تجارب، معلوم شده که فعالیت تنفسی . دارد ای و غیره اثر مثبت سیبریه

، ولی در شود میامواج فوق صوتی تحریک و تشدید  گیاه تحت تأثیر و آنزیمیِ

روی بعضی دیگر اثر  کنند میعین حال امواجی که بعضی گیاهان را تحریک 

 .منفی دارند

است که روی ماری و پیرل به این فکر افتادند که تعیین کنند کدام موج صوتی 

مدت چهار سال روی انواع بذر  شناس زیستاین دو . رشد گندم تأثیر مثبت دارد

ثرترین امواج سیکل مؤ 5000کردند و دریافتند که گندم با امواج متنوع کار 

آنها محصولی تا دو برابر به دست آوردند، ولی برای آن توضیح علمی . است
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ی میایی بذر نشده بود و سرانجام طامواج باعث شکسته شدن ارتباط شی. نداشتند

 ،ی بذربرای شکستن ارتباط شیمیای :ی کانادا نوشتندشناس گیاه ای در مجله مقاله

 .از امواج صوتی باشد قویتربار  الزم است که یک میلیونای  انرژی

آنها حدس زدند که ممکن است امواج باعث ایجاد نوعی ارتعاش در سلول گیاه 

ن نتیجه رسید که پیرل به ای. روی دگرگونی گیاه شودیر و جمع شدن انرژی و تأث

در سال . در آینده وسایل کشاورزی باید با وسایل پخش امواج مجهز شوند

شد که آیا کشت ارتعاشی در مزارع بزرگ گندم  سؤالاز دکتر وین برگر  1973

آمریکا و اروپا  فت که روی مزارع بزرگ در کانادا،قابل اجرا است؟ در جواب گ

و حاصل این تجربیات نشان خواهد داد که کشت ارتعاشی تا  شود میزمایشاتی آ

 .چه حد عملی خواهد بود

یک گروه چهار نفری از دانشمندان در دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا کشف 

سیکل و شدت  200000تا  20که ارتعاش معروف به صوت صورتی با  اند کرده

در حال  727ای یک جت بوئینگ دسیبل، که شدت آن نزدیک به صد 100

متری است، در سرعت جوانه زدن و رشد  30 برخاستن از باند فرودگاه از فاصله

پروفسور گیلورد هاگست سرپرست این گروه . بذر شلغم تأثیر مثبت دارد

کشف او مورد توجه وزارت : گوید میکه یک فیزیکدان است تحقیقاتی 

 ستفاده از طرح او تخم کاهو که معموالًکشاورزی ایاالت متحده واقع شده و با ا

ماند به وسیله  ه سانتیگراد از جوانه زدن باز میدرج 43در حرارت باالی 
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در سال  توان میدرآید،  ، چنانچه این طرح به اجراشود می ارتعاش بیدار و فعال

 .به جای یک محصول، دو محصول برداشت کرد

کشت به وسیله ارتعاش به جوانه این گروه طرح دیگری دارد که بذر را قبل از 

زدن وادارد، تا به این وسیله راهی برای جدا کردن تخم علف بیابد و مزرعۀ کم 

تا به وسیله  اند کردهای تهیه  پروفسور گلورد و همکارانش پروژه .علف ایجاد کند

. شود میآن تعیین کنند کدام موج از ارتعاش هواپیما باعث رشد جوانۀ بذر شلغم 

سیکل در ثانیه  4000این طرح معلوم شد که تخم شلغم تحت ارتعاش  از حاصل

 .کند میسریعتر شروع به جوانه زدن 

. به وسیله خانم دوروتی انجام شد 1962مجموعۀ دیگری از آزمایشات در سال 

این خانم یک نوازندۀ ارگ در یک رستوران شبانۀ شام، و شوهرش یک پزشک 

انشگاه رفتند او تنها عضو خانواده بود که وقتی شش فرزندش به د. پرکار بود

در آنجا از . تحصیل دانشگاهی نداشت، لذا تصمیم گرفت وارد کالج موسیقی شود

ی مربوط به موسیقی داشته شناس زیستاو خواسته شد که یک کار تجربی در 

ذرت آشنا  آقای اسمیت و پخش نوار برای مزرعهباشد و خانم دوروتی با کار 

 .شد

تی با یکی از همشاگردان خود یک گروه دو نفری تحقیق تشکیل خانم دورو

فیالدندرون، ذرت، : دادند و یک اطاق خالی منزل را با افزودن گیاهانی مانند

اطاق به دو قسمت . ترب، شمعدانی و بنفشۀ آفریقایی به امکانات خود افزودند

تند شه داتازه کار یک قسمت را تحت شرایط طبیعی نگمحققین . مجزا تقسیم شد
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پیانو که با  Bو  D های نت. ا با چراغ مخصوصی روشن کردندو قسمت دیگر ر

، پس شد میشده بود به مدت پنج دقیقه پخش  یک دقیقه روی نوار ضبط فاصله

ر روزانه دوازده و این کا شد میها پخش  ز پنج دقیقه سکوت مجدداً همان نتا

طی  :ن به قرار زیر گزارش شدمشاهداتشا ،در پایان آزمایش .ساعت ادامه داشت

های آفریقایی که در زمان کشت پژمرده بودند به حال آمدند و  بنفشه)هفتۀ اول 

در . ول وضع کلیه گیاهان خوب بوددر مدت ده روز ا. شروع کردند به گل دادن

در آخر هفته سوم . شروع به زرد شدن کردبرگ گیاه شمعدانی  ،دوم آخر هفته

از جانب  رسید که آفریقایی مرده بودند و به نظر می فشهکلیه گیاهان به جز بن

حالت آنها شبیه به این بود که دچار وزش سختی . اند صدا به سمت دیگر گریخته

 .دادند اطاق به زندگی عادی خود ادامه میگیاهان واقع در قسمت طبیعی . اند شده

و برای قرار گرفت و خواهش ا پروفسور برومن گزارش دوروتی مورد استقبال

سه گلخانه با نور و حرارت قابل  ،از طرف کالج. کار و پژوهش پذیرفته شد ادامه

ن گیاهان را به کنترل تحت اختیار پروژه قرار داده شد و خانم دوروتی هما

دو گلخانۀ ارتعاشی  رآنها را د. آفریقایی برای تحقیق انتخاب کرد استثنای بنفشه

را در شرایط طبیعی نگه داشت، خاک و آب را  ها نمونهسوم  در گلخانه. قرار داد

 Fبرای هر سه گلخانه به اندازه و کیفیت مساوی در نظر گرفت و این بار نت 

ساعت و به طور مداوم و در  2اول روزانه  لخانهگ صدا در. پیانو را برگزید

گیاهان  ،پس از دو هفته. شد میساعت به طور منقطع پخش  3دوم  گلخانه
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تر از  تر و شاداب سالم ها گلدوم  ولی در گلخانه خشک شدند الًول کامگلخانۀ ا

 .طبیعی بودند هگلخان

استاد راهنمای او آقای فرانسیس بورمن از نتایج کار مبهوت  خانم دوروتی و

، اند شدهکه گیاهان دچار مرگ ناشی از خستگی مفرط  دانستند نمیشده بودند و 

استادان و دانشجویان . اند شده، یا دیوانه اند کسالت ناشی از تداوم یک نت مرده از

ای ماجرا را  عده. جدید مواجه شده بودند ی با یک امر کامالًشناس زیست دانشکده

 توجیه، ولی کامالً غیرقابلند، گروهی آن را، ولو دانست می بی اساسمضحک و 

همراه شدند و با خانم دوروتی  ،دانشجویان موافق. نددانست میارزش مهیج و با

رادیویی شهر  ی کدو انجام دادند و از دو برنامۀای با نوع یک آزمایش هشت هفته

السیک موسیقی تند را و در دیگری موزیک ک ،در یک گلخانه. استفاده کردند

و نوزدهم، مانند  می آرام قرن هجدهها آهنگای که  در گلخانه. آرام پخش کردند

گیاهان به رشد عادی  شد می بتهوون، براهم، شوبرت و غیره پخشآثار هایدن، 

حتی یک بوته کدو عاشقانه . به طرف صدا کشیده شدند برخی خود ادامه دادند و

گیاهانی که موزیک تند برایشان پخش شده . به دور دستگاه پخش صوت پیچید

آنها با حرکت به طرف  بود در جهت خالف پخش صوت رشد کردند و برخی از

 .از آنجا فرار کنندتند ای محل، گویی قصد داش دیوار شیشه

العمل گیاه قرار گرفته بود در سال  دوروتی که تحت تأثیر حرکت و عکس خانم

آزمایش دیگری با گیاهان کدو، ذرت، اطلسی، آهار و همیشه بهار انجام  1969

، بعضی گیاهان نخست رشد شد میای که موزیک راک پخش  در گلخانه. داد
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. و بعد، از رشد باز ماندند تندشتری دازری یها برگ حالی کهبیشتری کردند، در 

مجاور،  در گلخانه. خشک شدند های همیشه بهار پس از دو هفته کامالً بوته

ند، شروع به برد میک کالسیک لذت از موزی ی همیشه بهار مشابه که ظاهراًها گل

خانم دوروتی همچنین متوجه شد که گیاهانی که در معرض . گل دادن کردند

آنها کم  و ریشه کنند میآب بیشتری مصرف  اند شدهراک قرار داده موزیک تند 

گیاهانی که موزیک کالسیک  د و ناسالم است، و برعکس رشد ریشهرش

 .شنوند تقریباً چهار برابر است می

این آزمایشات مورد توجه موافقان و البته مخالفان قرار گرفت و فقط  نتیجه

 هسیکل، نوع برنام 60برق با تناوب . ایراداتی نسبت به جزئیات آن عنوان شد

یره و تفکیک تأثیر هر یک به عنوان نقاط رادیویی، تأثیر صدای گوینده و غ

. مثبت انتقادات را مورد توجه قرار داد هخانم دوروتی جنب. ضعف تحقیق بیان شد

ترین آثار آهنگسازان روز را  ای ضربهوی برای آزمایش بعدی با موزیک راک، 

وقتی گیاهان در جهت خالف پخش صوت رشد کردند، خانم  .انتخاب کرد

درجه چرخاند، ولی مشاهده کرد که خیلی زود، دوباره  120دوروتی آنها را 

مدۀ مخالفان را قانع کرد که رابطه محسوسی ع، این آزمایش .تغییر جهت دادند

 .انتخابی موزیک راک وجود دارد بین گیاه و برنامه

از زد  که حدس می یعلت فرار و خستگی گیاهانخانم دوروتی برای تعیین 

او . در پاییز همان سال دست به آزمایش دیگری زد ،ای بودن موزیک است ضربه

اسپانیولی را، یکی با طبل و برای دو گلخانه دو اجرای مختلف از یک آهنگ 
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از ) کدو مختلف از قبیل گیاه 25 گلخانه هر در و با ساز زهی انتخاب کرد، ییک

روز ادامه  12و غیره قرار داده شد و آزمایش به مدت  ها گل، انواع (بذرمرحلۀ 

درجه در جهت مخالف  10دادند  گیاهانی که به ساز بادی گوش می. یافت

 15دود حدستگاه پخش صوت تغییر جهت دادند و گیاهان تحت تأثیر ساز زهی 

 .درجه به طرف پخش صوت متمایل شدند

آمیز در مقابل موسیقی آرام و  ی تند و تحریکتفاوت تأثیر موسیق به تدریج 

ارگ  خانم دوروتی به عنوان مسئول صنف. شد میمعنوی روی گیاه روشن 

او یک آهنگ از سباستیان باخ و . این تأثیر را حس کرد ،نوازان ایاالت متحده

یک آهنگ دیگر که به وسیله راوی شانکار، استاد هندی، روی سیتار نواخته 

العادۀ سی و پنج  گیاهان با زاویۀ فوق. بود العاده فوقنتیجه . کرد شده بود انتخاب

گیاه به آهنگ  عالقه. خش صوت آهنگ باخ رشد کردنددرجه به طرف پ

درجه و تقریباً  60بیش از  هآنها با زاوی. کالسیک هندی از این هم شدیدتر بود

را در  ترین بوته، دستگاهخش صوت رشد کردند و حتی نزدیکم به طرف پمستقی

 .آغوش گرفت

. خانم دوروتی حاصل کار خود را برای گروهی از جوانان به نمایش گذاشت

ی باخ آلمانی و شانکار هندی و متعاقب آن فولکلوریک غربی ها آهنگمجموعۀ 

ادی موزیکال و ع واکنش گیاهان در دو گلخانه. را شدبه عنوان تحریک کننده اج

که این بی تفاوتی به معنی  دانست یموتی نخانم دور. چندان تفاوتی نداشت
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هماهنگی گیاه و این نوع موزیک است یا اساساً این ترکیب موسیقی مورد توجه 

 .گیرد میگیاه قرار ن

گیاهان با شنیدن جاز کار . در آزمایشگاهی دیگر تأثیر آهنگ جاز بررسی شد

ند ل شدلوئی آرمسترانگ و الینگتون پانزده تا بیست درجه به طرف بلندگو متمای

خانم دوروتی ضمن . بدون موزیک بود و رشدشان بیش از گیاهان گلخانه

که مقدار تبخیر آب مقطر داخل گلخانه تحت تأثیر موسیقی آزمایش متوجه شد 

ارده تا هفده بدون تحریک، چه هدر یک زمان معین تبخیر گلخان. ستمتفاوت ا

بیست و  از، بیست تاتحت تأثیر آهنگ باخ و شانکار و ج متر، در گلخانه میلی

 متر میلیو نه  هتحت موزیک راک پنجاه و پنج تا پنجا و در گلخانه متر میلیپنج 

 .شد گیری اندازه

التحصیل شد،  خانم دوروتی به عنوان اولین مادربزرگ از کالج فارغوقتی 

پست ترتیب دادند ای با گزارشگر روزنامۀ دِنوِر بهمسئولین دانشکده برایش مصاح

ۀ ضمیمه آخر هفته در مجل. آن روزنامه درج شد 1970ژوئن  21ارۀ که در شم

های رنگی تحت عنوان  شامل عکس ای صفحهچهار  آن نیز یک مقاله

این . از کارهای خانم دوروتی به چاپ رسید( کشد میکه گیاه را  ای موسیقی)

های مطبوعاتی را نیز نصیب  مقاله در همان سال جایزه فدراسیون ملی خانم

انعکاس بعدی مقاله در سایر انتشارات مجدداً توجه بسیاری . شگر خود کردگزار

از گیاه )، (راک؟ باخ بهتر است یا: )را جلب کرد و مقاالت دیگری تحت عناوین

ظب تأثیر امو)، (بافد ل اطلسی روسری میبزرگ برای گمادر)، !(خود بپرسید
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ر شد که برخی جدی ، و نظایر آن منتش(مخرب موزیک تند روی نوجوانان باشید

 .ندو بعضی طنز گونه بود

 رسید متوجه عالقه ی که به دستش میهای خانم دوروتی از طریق انبوه نامه ولی

صان فن از او تعدادی از صاحب نظران و متخص. شدید مردم به کارهایش شد

مقاله علمی توسط . علمی در مورد کارهایش منتشر کند خواستند که یک مقاله

فتار گیاه در محیط ر)ستادش پروفسور برومن تحت عنوان و اخانم دوروتی 

مقاله توسط یکی از . تهیه و برای مجله علوم زیستی ارسال شد( ساز دست

در نظریۀ . متخصصان تراز اول بررسی و برای چاپ مناسب تشخیص داده نشد

 با آنکه نتیجه کار به عنوان اثر قطعی ارتعاش روی گیاه بسیار :بررسی آمده بود

به وسیله  و روشن و مشخص است، ولی این موضوع چیز جدیدی نیست و قبالً

 .خانم ماژر و آقای وین برگر مشخص شده بود

ون یدر همین اوقات خانم دوروتی و گیاهان او آماده شدند تا به درخواست تلویز

 6در تاریخ . آمریکا در تهیۀ یک فیلم با حرکت کند شرکت کنند C.B.Sسراسری 

. کرانکیت پخش شدفیلم مورد نظر در برنامۀ معروف آقای والتر  1970اکتبر 

ر کرد، که در شمار دیگری به طرف دوروتی سرازییهای ب پخش این برنامه، نامه

مشارکت تحقیقاتی های بعضی از محققین روز با اعالم آمادگی برای  بین آنها نامه

 .خورد با او به چشم می

ارولینای شمالی، یک مهندس شگاه ایالتی کنفری از استادان دانیک گروه دو 

زیست متخصص در مکانیک و فضا، و یک مهندس الیاف، حاصل تحقیقات خود 
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ی آمریکا یانجمن شنوا لهدر مج( تأثیر ارتعاش در رشد گیاه)را تحت عنوان 

ند اثر ارتعاشات بر انسان و حیوان در دست دانست میاین سه نفر که . منتشر کردند

تنباکو را  ند شامل گیاه نشده، دوازده بوتهبرد میهست، ولی گمان  بررسی بوده و

سیکل  20000تا  3105امواج مورد استفاده از . مورد آزمایش دقیق قرار دادند

اینان . کاهش یافتدرصد  40در ثانیه انتخاب شد و در نتیجه رشد گیاهان تا 

 .کار خود را با دوروتی در میان گذاشتند

یک جراح دندانپزشک بازنشسته  ،کرد تی ارتباط برقرارشخص دیگری با دورو

. از اهالی نیویورک به نام ژرژ میل استین بود که به باغبانی علمی اشتغال داشت

   چکس اسم آن را گیاه خارجی به او هدیه کرد که هی یک ،یکی از مشتریان

وع به ن شد و سپس شرآ هی بررسی کرد و شیفتشناس گیاهاو در منابع . دانست مین

نخلی  این گیاه از خانواده. کردبروملیاس  این گیاه زیبا و رنگی از خانواده تکثیر

او با کمک . شود میناناس نیز ی فراوان است که شامل آها گونهرای ل و داشک

تصمیم گرفت که  N.B.Cمعتبر دیگر تلویزیونی  یک متخصص صدا از شبکۀ

ک دائمی به وسیله ضربۀ کوتاه با این تحری. گیاهان را با ارتعاش تحریک کند

یاهان سریعتر شد و حتی عمل سیکل در ثانیه، رشد اکثر گ 3000صوتی با 

در این آزمایشات انتقال . آوری بعضی از آنها تا شش ماه جلو افتاد شکوفه

ارتعاش به گیاه از سه طریق خاک، هوا و یا مستقیماً به وسیله ساقۀ گیاه انجام 

 .گزارش شد شد و تأثیر هر سه یکسان
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قای ژرژ خواست که ه و توزیع نوار صوتی به نام پیپ رکورد از آیک شرکت تهی

برای تحریک گیاه تهیه کنند که عالوه بر ضربات صوتی شامل  ای صفحهبا هم 

دو سیستم ضربه و آهنگ  ،ژرژ با استفاده از فن مونتاژ. موسیقی هم باشد

وارد ( منزل پرورش موفق گیاه در) موسیقی را در هم ادغام کرد و آن را به عنوان

های الزم برای نور، آب، تهویه، حرارت و کود را افزودند و  بازار کردند و توصیه

که انرژی نور برای رشد گیاهان مناسب است، تجربه  همان طور :اعالم داشتند

 .گذارد مینشان داده است که هر انرژی ارتعاشی نیز بر رشد گیاه تأثیر 

 . روزانه یک بار نوار برای گیاه پخش شود ،ند که برای نتیجه بهترآنها توصیه کرد

. فتصفحۀ تحریک گیاه در ایاالت متحده و سایر کشورها مورد استقبال قرار گر

نگی ها مورد سؤال قرار گرفت که چه آه ها و تلفن آقای ژرژ از طریق انبوه نامه

ه کارهای دوروتی و ترین است و اینکه آیا پژوهش او ب برای رشد گیاه مناسب

 .یا خیر شود میباکستر مربوط 

اعالم داشت که گیاه  خواند میارزش  کارهای دوروتی را بی حالی کهوی در 

نظر او در مورد حلقۀ وجود مشترک . عضو شنوایی از نوع گوش انسان ندارد

از اینکه گفته شود  :در جواب گفت. ه سؤال شدصفح تهیه ملگیاه ـ انسان و عوا

 ناراحت ،اضافه کردن صفحه و موزیک باعث گران شدن نگهداری گیاه شدهاو با 

این مرد که از جراحی دندان به باغبانی . از او درباره باکستر سؤال شد. است

اگر خیلی خوشبین باشیم، باید باور کنیم که  :علمی تغییر رشته داده اظهار داشت

ی و روانشناسی شناس گیاههر کس که با . باکستر خودش را اغفال کرده است
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تفاوت از حیوان و انسان مکه گیاه با نسوجی کامالً  داند میآشنایی داشته باشد 

مغز و عاطفه و احساس داشته باشد و یا از یک تحریک ذهنی دچار  تواند مین

 .ترس شود

آقای ژرژ که در عین حال دبیر انجمن ساحران ایاالت متحده است اظهار داشت 

 مورد ادعای حوادث روانی را بررسی کرده و هرگز کسیکه خود شخصاً صدها 

های روحی را داشته باشد و بتواند در شرایط  را ندیده که ادعای بعضی توانایی

ها از کارهای  البته آقای باکستر مثل شارالطان .آزمایشگاهی آن را نشان بدهد

 .است برداری مالی نکرده، ولی همۀ ادعاهایش قابل رد بهره خود

ختلف ماشکال و نظریات آقای ژرژ از طرف دانشمندان و متخصصان به گفتار 

 ای از خالصه 1971فوریه  21در شماره  ایمزروزنامه نیویورک ت. تکرار شد

در مقابل  کارهای خانم دوروتی منتشر کرد و ضمن آن نوشت که دانشمندان

با ادعای رابطۀ موزیک راک و گیاه از طرف خانم دوروتی و نظریات باکستر 

 را گیج کننده و مغشوش این افراد کل مسئله. کنند میفروتنی سکوت اختیار 

 گفته شده بود که اینها علم را این مقاله از قول یک فرد دانشگاهیدر . دانند می

یک فیزیولوژیست از دانشکده ایالتی کلورادو به نام کلین . اند گرفتهبه مسخره 

ت که ادعای باکستر مبنی بر واکنش ۀ نیویورک تایمز گفراس به نویسندۀ مقال

 .دان ریخته شود اساس است و باید به زبالهسان بی گیاه نسبت به تفکر ان

ی دکتر فرانک سالیسبوری از بخش علوم گیاهی دانشگاه ایالتی یوتا از مخالفین

 :او گفته است. کند میتر با این جریان برخورد  است که با زبانی نسبتاً مهربان
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 1950این نوع مسائل از سال . آید این همه چه چیزی به دست مینم با دا نمی

داشتیم  یگزارش 1959ی جهانی سال شناس گیاهدر کنگرۀ . پیدا شده و ادامه دارد

نچه خواهم بگویم هر آ البته نمی. زد میاز یک مرد هندی که برای گیاه ویولن 

جریان وجود  اساس است، ولی مقادیر زیادی کذب در اینادعا شده به کلی بی 

بسیاری از ادعاها دارای پشتوانۀ صحیح تجربی نیستند و تا زمانی هم که . دارد

 .چنین باشد نباید آنها را باور کرد

در این میان خانم دوروتی با توجه به تجربیات عینی خود و همکارانش یقین 

 در یک مجله ای مقالهوقتی . تآور اس که موسیقی راک برای جوانان زیان دارد

پزشکان  اذق به عنوان گزارش علمی به جامعهکالیفرنیایی دید که دو پزشک ح

ای  چهل و سه نفر نوازنده حرفه ،کالیفرنیا اعالم داشته بودند که در یک آزمایش

راک را مورد آزمایش قرار دادند و معلوم شده که چهل و یک نفرشان برای 

های موزیک  ای حرفهبعضی از . اند دادههمیشه حس شنوایی خود را از دست 

یک . وروتی دچار وحشت شدندراک نیز با مشاهده گزارش تجربیات خانم د

ن اوضعیت گیاه نم دوروتی مراجعه کرد و با مشاهدهای راک به خا حرفه نوازنده

کنید موسیقی راک چه تأثیری بر  با این وضع شما فکر می: او پرسیدراک زده از 

 من خواهد داشت؟

جه به کلیه مراجعات و اظهار نظرهای موافق و مخالف در نظر خانم دوروتی با تو

دارد به تجارب خود ادامه دهد تا با مدارک و اسناد علمی و آماری کافی جواب 
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را به  ها آهنگکار جالبی که به نظرش رسیده این است که . سؤاالت را بدهد

 .اهده کندصورت وارونه بر روی افراد صدمه دیده اجرا، تجربه و آثار آن را مش

 1973نوشت و در سال  (آوای موسیقی و گیاهان)خانم دوروتی کتابی به نام 

فت که ها و لبخندها الهام گر او نام این کتاب را از فیلم معروف اشک. منتشر کرد

. اپرای تابستانی شهر دنور اجرا کرده بودزن در  قبل به عنوان هنرپیشه ها سال

وای ها زنده هستند، زنده با آ تپه :ن استقطعه شعر زیبایی از این اپرا چنی

 . ...اند آوازهایی که، هزاران سال خوانده موسیقی، با

تا مدارک  کرد میها مراجعه  های تجربی به آرشیو کتابخانهدوروتی ضمن کار

یک  ها کتابدر میان . کند آوری جمععلمی و تاریخی مربوط به رفتار گیاهان را 

در این کتاب آورده شده که هر . پیدا کرد 1رار خنوخکتاب بسیار قدیمی به نام اس

تا ستاره آسمان دارای روح آنچه در این جهان هست از یک بوتۀ کوچک علف 

اند، مغز  ز قول هرمس خواند که گیاهان زندهمخصوص خود است و ا و فرشته

در تاریخ از هرمس به عنوان . دارند و درست مانند حیوانات و انسان روح دارند

 .هنر، دانش، سحر، شیمی و مذهب قدیم مصر یاد شده است گذار نبنیا

دوباره عنوان شدۀ حضور موسیقی در قلب هر ذرۀ اتم مربوط به آقای  موضوعِ

این شخص که . دونالد آندروز پروفسور رشتۀ شیمی دانشگاه جان هاپکینز است

در کتاب خود به نام  ،پس از یک خدمت طوالنی دانشگاهی بازنشسته شده

که با وی به یک مسافرت خیالی  کند میدعوت از خوانندگان  (سمفونی حیات)

                                                             

 کتابی مذهبی درباره هفتمین نسل مستقیم حضرت آدمـ 1
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گرفته شده  دشوکه از استخوان نوک انگشت سبابۀ خ به داخل یک اتم کلسیم

آندروز نوشته است که در درون اتم صداهای تیز موزیک وجود دارد که . بروند

م و ه موزیک هسته اتاین صداها مربوط ب. رده از صدای ویولن باالتر استها پ ده

او در کتاب خود نوشته است که . اجزای بسیار کوچکتر واقع در هسته است

هد شد که این موسیقی خیلی چنانچه کسی خوب گوش فرا دهد متوجه خوا

در اینجا نیز درست مانند کار آهنگسازان . تر از موسیقی کلیسا است پیچیده

 .های ناجور بسیار هست زه ،مدرن

چ پژوهشگری به استثنای آقای هانس کائینز نویسندۀ آلمانی کتاب تا به حال هی

ریتم صدا و بین  ی دیگری با ماهیت ریاضی و رابطهها کتابو  (رشد هماهنگ)

. ننوشته استای  مطلب علمی ،ظاهر وجود ارتعاش و رشد گیاه درباره رابطه

ده تنظیم و ه اگر کسی تمام صداها را در فاصله یک پرآقای کائینز مشاهده کرد ک

. آوردآنها را با حالت خاصی رسم کند، یک الگوی برگ به دست خواهد  زاویه

ومه قای یوهان کپلر دانشمند علم نجوم برای منظاین عمل شبیه روشی است که آ

کار برد، بنابراین فواصل پرده که اساس تنظیم آهنگ و همان چیزی شمسی به 

 .برگ را در خود دارد لدهد شک ست که به انسان ادراک و احساس میا

ای روانشناسانه برای نظریۀ دگردیسی گیاهان  ربه آقای کائینز نه تنها پشتوانهتج

یدی نیز بر سیستم مل بر اساس فرم برگ است، بلکه تأیگوته مبنی بر تکا

 :گوید میآقای کائینز . آید میارائه شده به وسیله آقای لینه به حساب  بندی رده

دقیقاً گلبرگ و پرچم پنج بخشی  ،ساعت که یک گلِ کند یموقتی انسان مشاهده 



224 

 

و در مقابل، آلت مادگی سه بخشی دارد، حتی اگر وجود نوعی شعور در گیاه را 

در مورد این . نفی کند باز باید بپذیرد که در نهاد و روح گل الگویی وجود دارد

تا شکل  کنند میهای موسیقی عمل  های یک سوم و یک پنجم مانند گام گل گام

درست از همین نقطه نظر است که آقای . موسیقی فرم بدهند گیاه را مانند پرده

و از همین جا این  کند مینظریۀ لینه اعتبار روانشناسی پیدا  گوید میکائینز 

جنینی گیاه درست روی اعصاب روانی  بندی ردهسوئدی بر اساس  شناس گیاه

 .گذارد میگیاه انگشت 

دنیای جزء بسیار کوچکی از  کند میحدود خود درک آنچه انسان با حواس م

همان گل . او فقط توان دریافت آن را دارد ارتعاش است که حواس پنجگانه

داوودی وحشی کوچک ممکن است عطری به زیبایی رز داشته باشد، مشروط بر 

د تأثیر ابعااگر نخواهیم همه . اینکه انسان بتواند عطر افشانی او را درک کند

موسیقی و حیات را روشن کنیم، کوشش در جهت اثبات تأثیر یک متقابل 

ارتعاش صوتی معین بر گیاه و انسان ممکن است فقط پرده از سر و صدای پر 

پیوسته از ردارد و تک تارهای جداگانه و غیرنقش و نگار تحریکات و تأثیرات ب

 .این پردۀ نگارین را به ما نشان بدهد
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 تیک الکترومانیهگیاه و 

      شد که گیاه نسبت به ارتعاشات و امواج موسیقی واکنش نشان  تی ثابتوق

واج مغناطیسی زمین، م، آن وقت حساسیت آن نسبت به وزش دائمی ادهد می

ماه، سایر کرات، کیهان و وسایل ساخت بشر پذیرفتنی است و تنها این نکته باقی 

 .تکه تعیین کنیم کدام امواج مفید و کدام مضر اس ماند می

سنده و منجم فرانسوی به نام ییک نو 1720در غروب یکی از روزهای سال 

دان گیاه میموسای خود بود که متوجه جک درتوس مشغول آب دادن به چند گل

درست مثل زمانی که . شود میتاب برگ این گیاه در خود جمع فشد با غروب آ

ای چون او  بهمحقق دقیق و با تجر. لمس کنند آن را با دست یا وسیله دیگری

ند، بلکه ور که گیاهان با تاریکی به خواب می دنکر گیری نتیجهمثل سایرین فوراً 

با . تاریک گذاشت و منتظر طلوع آفتاب روز بعد شد دو گلدان را در یک گنجه

های  هوای آزاد بودند و گلدان ها، اعم از آنهایی که در طلوع خورشید همه گلدان

گرفت وی نتیجه . خود را طبق معمول باز کردندی ها برگتاریک، همگی  گنجه

 کند میکه احتماالً این گیاه قوۀ ادراکی دارد که به وسیله آن خورشید را احساس 

 .م قرار داشته باشدیازی نیست که در معرض آفتاب مستقیو برای این کار ن

 ای درباره هاو قبالً تحقیقات ارزند. دانست میآقای درتوس علت این پدیده را ن

 9و خصوصیات عدد  شفق قطبی، وجود نور در فسفر حرکت وضعی ماه، پدیده

داشت و در گزارشی که به آکادمی فرانسه داد به طور اجمالی نوشت که احتماالً 
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یا  شوند میگیاهان او تحت تأثیر یک عامل کیهانی هستند که همراه با آن فعال 

 .روند به خواب می

نام دکتر جان اوت سرپرست انستیتوی قرن بعد شخص دیگری به  205حدود 

کا پس از آشنایی با تجربه و تحقیقاتی بهداشت محیط و نور ایالت فلوریدای آمری

که آیا این  ر موفق آن برایش این سؤال پیش آمدآقای درتوس و تکرا نظریه

 تنها سپر دفاعی ما در مقابل اشعه از زمین یعنی از تواند میانرژی ناشناخته 

 کند؟ کیهانی عبور

متر  200ای در یک معدن به عمق  تعداد شش گیاه میموسا را به نقطهآقای اوت 

بینی او به محض قرار گرفتن در تاریکی و بدون  ف پیشگیاهان برخال. منتقل کرد

سپس تعدادی . ی خود را جمع کردندها برگاینکه منتظر غروب آفتاب شوند 

کماکان بسته  ها برگ، ولی چراغ با نور سفید در اطراف گیاهان روشن کردند

و فقط حدس زد که باید اموج  دانست میآقای اوت دلیل این واکنش را ن. ماندند

امواجی که در زمان تجربۀ آقای . دنمغناطیسی در این کار دخالت داشته باش

 درتوس اطالعات بسیار کمی درباره آن وجود داشت، و آن هم در این حد که

غیر از این و قبل از ارسطو . داد میلب پر یا کاه را به کهربا، قدرت ج مالش آرام

ند که نوعی سنگ اکسید آهن که معادن آن در حد قابل توجه یافت دانست میهم 

چون معادن عمدۀ این سنگ در . آهن را دارد قدرت جذب برادۀ شود می

و بعدها در انگلیسی ( ماگنز)مگنزیای آسیا بود، این سنگ در التین به نام 

 .نامیده شد( مگنت)
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م گیلبرت، فیلسوف برجسته و پزشک مخصوص الیزابت اول، ملکه اویلی

وی اعالم داشت که زمین یک مغناطیس دو قطبی است و به دنبال . انگلستان بود

ربا فرزند زمین است و رهنگ زمان خود نتیجه گرفت که آهنآن نیز از حاصل ف

رفی دریافت که نیروی گیلبرت از ط. بنابراین قسمتی از روح زمین در اوست

کهربایی منحصر به کهربا نیست، بلکه هر جسمی در اثر اصطکاک دارای این نیرو 

 .او این نیرو را نیروی الکتریک نامید .شود می

ربا قادرند به دنیای بر این بود که نیروی کهربا و آهنها پس از وی عقیده  تا قرن

زف پریسلی، کاشف وقای ژاثیری که ماهیت آن مشخص نبود نفوذ کنند و حتی آ

ما  هرچهزمین و  :اکسیژن، پنجاه سال بعد از درتوس در کتاب خود چنین نوشت

است که  انعطاف ای نهانی و قابل داریم، بدون استثناء دارای سیالهبا آن سر و کار 

هر جسمی که به میزانی کمتر یا بیشتر از مقدار . نامند فالسفه آن را الکتریک می

چنین . ظاهر خواهد شد سیاله دارا باشد، اثرات خاصی از اوطبیعی از این 

قادر است مشخصاتی بروز بدهد که مربوط  گوییم الکتریکی شده و جسمی را می

 .به نیروی الکتریک است

پروفسور رباره مغناطیس رشد کمی داشت، چنانچه تا قرن بیستم بشر د

ول در یک سیلوانوس تامپسون، درست در روزهای قبل از جنگ جهانی ا

ها تحسین انسان را برانگیخته،  اسرار مغناطیس که قرن :سخنرانی چنین گفت

نه از این نظر که تنها راه درک و شناخت آن فقط . هنوز جزء اسرار نهانی است
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دی آن هنوز روشن نشده وپژوهش تجربی است، بلکه به این دلیل که علت وج

 .است

یله موزه علم و صنعت شیکاگو تهیه به وسدوم جهانی در کتابی که بعد از جنگ 

. ناطیس استخود یک مغ ،چرا زمین داند میشد آمده است که انسان هنوز ن

چرا عبور جریان . گیرد میربا قرار دور تحت تأثیر آهن چگونه یک فلز از فاصله

و چرا ذرۀ . کند میدر اطراف آن میدان مغناطیسی ایجاد  ،الکتریک از یک هادی

 .کند میضایی خالی ولی سرشار از انرژی را اشغال ناچیز اتم چنین ف

نظریه برای پیدایش آن بیان شد، اما کمتر  ها دهها به کار رفت و  مغناطیس، قرن

این مطلب حتی در دانش فیزیک امروز نیز مصداق دارد که به . کسی را قانع کرد

( تیک انیهالکتروم)با نام امواج ( پندهطیف تشعشعی ت)، عنوان (سیالۀ اثیری)جای 

ف شامل امواج بسیار بلند با طول موج چند این طی. دنبر کار میرا برای آن به 

 100000صد کیلومتری و عمر چند صد سال تا امواج بسیار کوتاه و سوپر سریع 

  متر سانتیم وتاه ده میلیاردیمیلیارد میلیارد سیکل در ثانیه و طول موج بسیار ک

آنها شبیه  ترین یه امواج مغناطیسی زمین و کوتاهببلندترین این امواج ش. شود می

و  کند میم و هیدروژن است که با سرعت بسیار حرکت امواج برخورد اتم هلیو

ر فاصله این حداکثر و د. شود می( اشعۀ کیهانی)تبدیل به انرژی تشعشعی به نام 

ناشی  د، مانند اشعه گاما که از هسته اتمرشمار انرژی قرار داهای بی حداقل، طیف

ی که با چشم ، امواج مرئگیرد می، اشعه ایکس که از پوسته اتم سرچشمه شود می

و هش فضا ونامیم، امواج تلویزیونی، امواج رادار تا امواج پژ دیده و آن را نور می
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، و شود مییا گرم کردن غذا از آن استفاده  امواجی که در آشپزخانه برای طبخ

 .غیره

ا امواج صوتی در این است که امواج صوتی برای فرق امواج الکترومغناطیس ب

ولی امواج مغناطیس  مانند حنجره انسان، حرکت به فضای مادی محتاج است،

د، و در خالء کامل هم با سرعت سیصد هزار ناحتیاج به فضای مادی ندار

 .کنند میکیلومتر در ثانیه حرکت 

های  ب در لولهکشف کرد که حرکت قطره آ 1747یک دانشمند آلمانی در سال 

هب و ایک ر. با کمک الکتریک تبدیل به یک جریان دائم کرد توان میمویین را 

به  ،انشمند فرانسوی به نام جین آنتونیو نولت پس از تکرار موفق تجربه اود

نتایج جالبی  ادامه داد و به ر کاربرد الکتریک روی موجودات زندههش دوپژ

ر گلدان فلزی گذاشت، آنها را در یک آقای نولت نخست چند گیاه را د. رسید

میدان مغناطیسی ناشی از عبور الکتریک در هادی قرار داد و با تعجب مشاهده 

سپس گنجشک، کبوتر و گربه را در میدان . رود میکرد که مقدار تعرق گیاه باال 

 .شود میمغناطیسی قرار داد و دید که وزن آنها کم 

ر گیاه تعدادی بذر خردل را در دو وی بذولت برای کشف اثر مغناطیسی رآقای ن

بح و سپس ص 10تا  7روز از  7ا را برای مدت گلدان فلزی کاشت و یکی از آنه

بذرهای  پس از هفت روز. بعد از ظهر در میدان مغناطیسی قرار داد 2تا  3از 

که  رشد کرده بودند، در صورتی متر میلی 205تا  2 مغناطیسی هر یک به اندازه

و در  دانست مینولت علت آن را ن. دان عادی تازه جوانه زده بودندبذرهای گل
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گزارش خود به آکادمی فرانسه نیز فقط نوشت که میدان مغناطیس به طریقی 

 د از این گزارش بنیامین فرانکلینچند سال بع. گذارد میروی رشد گیاه اثر 

دنیای نقاش، نویسنده، ناشر، مخترع، دانشمند و شخصیت ممتاز قرن هجدهم 

برق را انجام داد و دنیای  نیروی رعد و غرب، آزمایش معروف انتقال و ذخیره

دست آمده از مولد یا از طبیعت ه الکتریسیته ساکن ب توان میعلم متوجه شد که 

دیگر  زمان با فرانکلین، دانشمند برجستههم. کرد هرا در باطری مخصوص ذخیر

بیست و یک سالگی به عضویت  لمونی که در سن چارلزپیر فرانسوی به نام 

آکادمی فرانسه پذیرفته شد، تعیین کرد که حتی در روزهای آفتابی یک جریان 

این جریان  اما رابطه. تمسفر زمین برقرار استدائمی فعالیت الکتریکی در ا

 .همان طور در پردۀ ابهام باقی ماند ،الکتریکی و میدان مغناطیسی با گیاه

 1770ربوط به پروفسور گاردینی ایتالیایی در سال پژوهش شناخته شده بعدی م

در . او باالی یک باغچۀ گیاه در شهر تورین تعدادی سیم فلزی نصب کرد. است

ها گیاهانی  با برداشتن سیم. مرده و خشک شدندمدتی کوتاه تعدادی از گیاهان پژ

. تندکه هنوز خشک نشده بودند مجدداً زنده شدند و به حالت طبیعی بازگش

ها یا از رسیدن انرژی به گیاهان جلوگیری  ردینی حدس زد که وجود سیمگا

. کرده و یا به طریقی انرژی اضافی به آنها داده و باعث از بین رفتنشان شده است

در این موقع گاردینی شنید که برادران میشل و جک مونت کلفی یر با یک بالن 

قه و در یک سفر ده بزرگ و هوای گرم دو نفر را به مدت بیست و پنج دقی

و به این فکر افتاد که با افزایش یک سیم  اند دادهکیلومتری بر فراز پاریس پرواز 



231 

 

این پیشنهاد . حامل جریان برق در فضای زیر بالن تجربه خود را کامل کند

. مشترک ایتالیایی ـ فرانسوی، البته از طرف دانشمندان مورد توجه قرار نگرفت

زه شروع به بررسی الکتریسیته و مواد بدون روح کرده زیرا علم و تکنولوژی تا

همزمان با این اقدامات مرد روحانی دیگری . بود و تا جانداران فاصله زیادی بود

مفصلی  ایتالیا و اسپانیا، مقاله یها دانشگاهبه نام برتولون، استاد فیزیک تجربی 

ولت را مبنی بر اله خود نظر نبرتولون در مق. منتشر کرد 1723تهیه و در سال 

یر یگیاه را تغۀ نباتی رشد که الکتریسیته با تغییر غلظت یا تغییر مقاومت شیراین

یی ااو به گزارش دیگری از یک فیزیکدان ایتالی. ید کرد، با قدرت تأیدهد می

اشاره داشت که از تعدادی بوته گل یاس دو عددشان که در طرفین یک سیم 

های  رشد سایر یاس حالی کهرشد کردند، در  متر 10حدود  ندبرقگیر قرار داشت

آقای برتولون در نتیجۀ . بود متر و بیست سانتیهمان ردیف حدود یک متر 

تجربیات شخصی خود عقیده داشت، سرانجام روزی خواهد رسید که بهترین کود 

او در . مجانی از هوا گرفته شود برای گیاه، الکتریسیته باشد و آن هم به طور

یک میز با سطح عایق الکتریکی داشت و گیاهان روی  ،اهی خودزمایشات گیآ

که با این  گوید میوی . داد میآن را از یک ظرف فلزی مغناطیسی با فواره آب 

او همچنین نوعی آنتن برای . دارند سابقه بیساالد رشد  سبزیجاتِ ،سیستم

اشت که الکتریسیته از فضا و رساندن آن به گیاهان ساخت و اظهار د آوری جمع

ر ای مناسب و در هر نقطه و تحت ه ه برای هر نوع گیاه، تقویت کنندهاین وسیل

تأثیر آنتن اختراعی من  :گوید میخود او  .شرایط اقلیمی قابل استفاده است
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کاران و کسانی که چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد، مگر به وسیله محافظه 

ها موقتاً خود را  تأمل در مقابل نوآوریترسند، که آنها هم با  از حرکت علم می

 .گذارند و نام آن را احتیاط می کنند میآرام 

منتشر  1720ترین خبر در مورد اثر الکتریسیته بر موجود زنده در سال  مهیج 

همسر دانشمند ایتالیایی، لویجی . نشان داد هو گامی جهشی را در این زمین. شد

وچکی که برای ایجاد الکتریسیته ساکن به گالوانی، تصادفاً متوجه شد ماشین ک

آقای  .ه شدتشنج گونۀ پای جدا شده یک قورباغ ند باعث حرکتبرد میکار 

گالوانی به محض اطالع، آزمایش را به صورت علمی تکرار کرد و در روز 

یته جریان الکتریس :خاطرات علمی خود نوشت در دفترچه کریسمس همان سال

 .عضالنی به حساب آورد بی ـرا باید یک مولد نیروی عص

گالوانی به مدت شش سال به آزمایش ادامه داد و در طی این آزمایشات بر 

اگر  ،ای که با سیم مسی آویخته شده تصادف متوجه شد که پاهای قورباغهحسب 

و به نیروی  کند میجهش آهنی مالیده شود باز هم  ش باد به یک میلهدر اثر وز

ی حرکت از یکی از سه گالوانی با فرض اینکه نیرو. اردفی نیاز ندااض الکتریسیته

نیرو از نسوج  :پس از مطالعه نوشت شود میش پدیدار یزماعضو موجود در آ

 .شود میحیوانی است و از انرژی حیات ظاهر 

اما به زودی آقای الکساندر ولتا . کرد گذاری نامحیوانی  الکتریسیتهاو این نیرو را 

ریه الکتریسیته ظشگاه میالن ضمن تأیید تجربه گالوانی نفیزیکدان دیگری از دان

لوانی را رد و نشان داد که از مالش یا تماس دو اعنوان شده به وسیله گ حیوانیِ
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و در پی آن در سال  شود میالکتریسیته ساکن ایجاد فلز مختلف به یکدیگر 

را  شامل صفحات قلع و مس و عایق کاغذی مرطوبپیل الکتریکی  1200

دلخواه خود الکتریسیته ساکن وفق شد که به انسان م رت و برای اولین باساخ

گر ا :کند و از وابستگی به الکتریسیته طبیعی آزاد شود، ولتا بعداً نوشت تولید

گفت که هر  توان میزیبای گالوانی حذف کنیم،  الکتریسیته حیوانی را از تجربۀ

 .است العاده قفوارگانیسم زنده یک الکترومتر جدید با حساسیت 

گالوانی نیز در روزهای آخر عمر، پیامبر گونه اظهار داشت که در آینده، تحلیل 

تر طبیعت، نیروی حیات و  ق تجارب او منجر به شناسایی کاملروانشناسانه و دقی

دوام آن با توجه به سن، جنس، خلق و خو، مریضی و ترکیب اتمسفر خواهد 

میلیان قبل یک مجارستانی به نام ماکسی گالوانی خبر نداشت که چند سال. شد

رماتیسم مزمن خود را  ،آهنرباهای نازک  ای از ورق هِل با استفاده از مجموعه

 .کرده است  مداوا

آقای ماکسیمیلیان و های  یکی از اهالی وین به نام مسمر با اطالع از موفقیت

ه مطالعات و دست ب ،آثار تئوصوفیان درباره وجود شبه روح در مغناطیس مطالعه

او به این نتیجه رسید که ارگانیسم زنده نسبت به مغناطیس . تجربیات وسیعی زد

. آن را مغناطیس حیوانی نامید 1779در سال . زمینی و ماورایی حساسیت دارد

او . و ارائه کردستارگان بر وجود انسان تهیه تز خود را تحت عنوان تأثیر  ،مسمر

ئیسی به نام گَسنِر با لمس دست، بعضی که یک کشیش سوبا اطالع از این
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، نوشت که بعضی افراد و از جمله خود او برای کار با دهد میها را شفا  مریضی

 .هستند تر مناسبنیروی مغناطیسی 

در زمینۀ زیست الکتریک و  دهنده تکانرسید این کشفیات  با آنکه به نظر می

ر علوم فیزیک و پزشکی زیست مغناطیس بتواند راه تحقیق جدید و مشترکی را د

آقای مسمر با . و فیزیولوژی بگشاید، ولی این کار تا یک قرن بعد عملی نشد

نظران،  ص و در حضور صاحبغناطیس و ایجاد فضای مخصواستفاده از م

ستند تحت همان شرایط توان می، ولی دیگران نکرد میبیماران مختلف را معالجه 

ادت و مخالفت همکاران پزشک او را مشابه برسند، و همین امر حس به نتیجه

ای را مأمور  رتبط دانستند و کمیتهآنان کار مسمر را به سحر و جادو م. برانگیخت

کمیته کارهای مسمر را نپذیرفت و در نتیجه به او تکلیف شد تا از . تحقیق کردند

 .کار خود دست بردارد

تر و مردمی  دهحیطی آمادر آنجا انتظار م. به پاریس رفت 1772مسمر در سال 

به وسیله پزشک مخصوص شاه به افراد سرشناس معرفی . تر را داشتمند عالقه

ی علیه او به پا خواستند و در اینجا نیز طولی نکشید که پزشکان فرانسو. شد

دی مانند سرپرست در این کمیته افرا. ای مأمور رسیدگی به کار او شد کمیته

موجود آسمانی را رسماً  گونههروجود  آکادمی فرانسه عضویت داشتند، که قبالً

با آنکه . ریاست کمیته نیز با بنیامین فرانکلین، سفیر آمریکا بود. رد کرده بود

پزشک مخصوص شاه در یک سخنرانی در جلسه استادان پزشکی در دانشگاه 

مسمر را به عنوان یکی از بزرگان علم زمان معرفی کرده بود، بنابراین  ،پاریس



235 

 

 تواند میأی داد که چیزی به نام مغناطیس حیوانی وجود ندارد و نکمیته چنین ر

به سوئیس رفت تا دوران  1215مسمر در سال . سازی داشته باشد اثر سالم

بازنشستگی خود را بگذراند و یک سال قبل از فوتش در آنجا مهمترین کتاب 

 .منتشر کرد( نظریه و کاربرد مغناطیس حیوانی)خود را با عنوان 

شد  یک دانشمند دانمارکی به نام هانس کریستیان اِرسته متوجه 1220ل در سا

یک  گیرد میدر نزدیکی سیم حامل جریان برق قرار  آهنربا که وقتی عقربه

او حرکت جریان برق در سیم را معکوس . ایستد انتهای عقربه به طرف سیم می

به این ترتیب کرد و متوجه شد که انتهای دیگر عقربه به طرف سیم می ایستد و 

پس . وجود میدان مغناطیسی در فضای اطراف سیم هادی جریان برق کشف شد

از آن و تقریباً به طور همزمان، فارادۀ انگلیسی و ژوزف هنری آمریکایی عکس 

یعنی وقتی یک قطعه فلز یا سم در داخل میدان . این قضیه را هم کشف کردند

و همین کشف کوچک  شود میید یی قرار بگیرد در آن الکتریسیته تولآهنربا

ا و هزاران اختراع دیگر جهشی در تولید مولدهای الکتریکی و پس از آن صده

 .ایجاد شد

ی فنی مربوط به آن حدود پانصد متر ها کتابتنها عنوان موارد استفاده از برق و 

ی معتبر دنیا اشغال کرده و انسانِ امروز از این نیرو و ها کتابخانهقفسه را در 

ویزیون و ات آن تقریباً در همه موارد زمینی و فضایی، از توستر تا رادیو و تلاثر

تیک برای فیزیک  هانیی هنوز ماهیت امواج م، ولکند میرادار و غیره استفاده 
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مدرن ناشناخته و مرموز است و با آنکه تحقیقات بسیاری در کاربرد این پدیده 

 .ت آن کار پیگیر به عمل آیدی سال در شناخت ماهیها سالجریان دارد باید 

ث شد که تنها عده تیک و اثرات آن باع هوجود این همه تناقض درباره مانی

، و آن هم به طور خصوصی تحقیقات مربوط به آن را پیگیری مند عالقهمعدودی 

ه آلمانی به نام کارل ریش باخ، کشف کرد که افرادی یک دانشمند برجست. کنند

به  آهنرباند خروج نوعی انرژی را از اشیاء زنده و انتو میاستثنایی هستند که 

کارهای باخ به وسیله یک پزشک . او چنین افرادی را فرابین نامید. چشم ببینند

به انگلیسی ترجمه شد  1244برجسته و استاد شیمی دانشگاه ادینبورگ در سال 

نیروی ، برق، حرارت، نور و ارتباط آن با  تیک مانیهپژوهش در )و تحت عنوان 

ک ممکن نیفتاد و یمنتشر شد، ولی اثبات آن در چهار چوب علم فیز( حیات

آقای رایش باخ ادعا داشت که هرگاه به چیزی دست . بنابراین راه به جایی نبرد

که به سیم یک ساز زهی دست می زنم و در آن صدای نت  کنم میزنم احساس یم

 .کنم مینامطلوبی احساس 

ری به نام ویلهلم رایش اظهار داشت آنچه به عنوان مرد دیگ پس از آن ها سال

مغناطیس و رابطه میدان مغناطیسی و فوالد به وسیله ولتا و فاراده عنوان شده و 

، در اصل غیر از نیروی مغناطیسی رود میپس از آن گسترش یافته و به کار 

اورگِن او لغت . شود میق مالش ایجاد د و از طریاست که یونانیان قدیم بیان کردن

 ،را به جای لغت قدیمی اثیر به کار برد و ادعا کرد که اورگن با تراکم متفاوت

ای است که نور و مغناطیس  تی محیط خالء را انباشته و واسطهسراسر کیهان و ح
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جان  رگن را حلقۀ ارتباطی جاندار و بیاو او. کند میو جاذبه در آن حرکت 

به وسیله دیگران بیان شد و از  مطالب به صورت علمی 1960در دهه . دانست

حرکت الکترون اساس : محقق کالسیک فیزیک نوشت ،جمله آقای هالسی

 .جریان حیات است

بین الکترون ـ موجود زنده از زمان ریشن باخ تا  اشکاالت موجود در رابطه

زمان ویلهلم رایش عمدتاً به دلیل عملکرد مشترک و عمومی علوم روی یک 

تحقیق و پژوهش به  به تدریج با پیدایش علوم ویژه،. ودب موضوع کامالً تخصصی

شناسی در عین  گروه زیستدانشمندان . های باریک تخصصی تقسیم شد رشته

اصل پذیرش پس از . علمی از دانشمندان گروه فیزیک جدا شدند حفظ رابطه

برخی های خام که  مشاهده و تکرار تجربه کمی از بار خود را از دوش نوآوری

 .به کشفیات قطعی بعدی شد برداشتمنجر 

در این فاصله علم شیمی نیز روی موضوعات متنوع و وسیعی به کار پرداخت و  

حاصل کار خود را به عنوان محصوالت و کاربرد و ابزار جدید در اختیار سایر 

 .علوم قرار داد

، موضوع وجود 1222رسید اولین تولید آزمایشگاهی اوره در سال  به نظر می

کشف سلول به لغت . ی حیات یا روح در ارگانیسم زنده را منتفی کرده باشدنیرو

باستانی اتم که اصطالح قدیمی فالسفه یونان بود، به عنوان همردیف زیستی، 

انسان و حیوان نمودهایی  گیاه، شد که در عمل گیری نتیجهمفهوم بخشید و چنین 

مغناطیس  قیق روی رابطهر چنین جوی البته تحد. از تجمع مواد شیمیایی هستند
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بنابراین افرادی حساسیت گیاه در مقابل نیروهای . و حیات بسیار محدود شد

 .خارجی را پیگیری کردند و تحقیقات نولت و برتولون را زنده نگاه داشتند

ربۀ اثر الکتریک در آقای ویلیام راس در آمریکای شمالی به منظور تکرار تج

کدو را در خاکی مخلوط از اکسید منگنز، نمک  او بذر. زمایش زدگیاه دست به آ

بذرهایی که  .بیاری کردرقیق آ و آن را با اسید سولفوریکِ طعام و ماسه کاشت

یک . در میدان الکتریکی قرار داشتند خیلی زودتر از بذرهای مشابه جوانه زدند

 ای مقالهاغبانی انگلستان مجلۀ جامعۀ ب 1245ولین شماره سال سال بعد در ا

آقای ادوارد سالی . منتشر کرد( یر الکتریسیته روی گیاهتأث)ت عنوان تح

 70که طی آن  داد میخبر  یمتخصص کشاورزی و نویسندۀ مقاله از آزمایش

انی مورد گیاه را مانند آقای راس در خاک مخلوط کشت کرده و مانند آقای گالو

و در سایر نوزده مورد نتیجۀ مثبت گرفته  روی آن سیم کشیده، ولی فقط در

 .موارد، این روش روی گیاه حتی تأثیر منفی داشته است

عمال حاصل این آزمایشات در حقیقت نشان داد که مقدار، نوع، زمان و شدت اِ

دستاوردها مورد  این. متفاوتی دارد تالکتریسیته برای گیاهان مختلف تأثیرا

ا و اغلب به جا و آنجپراکنده، اینی ها پژوهشها واقع نشد و  فزیکدان توجه

و مشاهداتی مبنی بر قطعیت اثر  ان ادامه یافتشناس گیاهمندان یا  وسیله عالقه

الکتریک در زندگی گیاه و موجودات زنده و وجود الکتریسیته در ارگانیسم 

 .زنده به ثبت رسیدموجود 
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منتشر شد، مبنی بر  یدر یک شماره از جزوۀ باغبانی لندن گزارش 1259در سال 

 و بهترین موقع برای مشاهده شود مینور رد و بدل  ،اسکارلت دو گیاهِاینکه بین 

این . تآن هنگام سرخی شفق و یا قبل از وقوع طوفان، پس از دورۀ خشکی اس

گوته بود که گل خشخاش در هوای گرگ و میش  خبر رسمی، تأییدی بر نظریۀ

 .شود میتابشی دارد که با چشم دیده 

آلی کشف و رادیو اکتیویته هم تابش اشعه از مواد غیررن نوزددوم ق وایل نیمهدر ا

همراه با آن مطالعاتی در زمینۀ الکتریسیته در فضا صورت گرفت و . نامیده شد

این نتیجه به دست آمد که زمین، بدون وقفه، ذرات باردار الکترون به فضا پرتاب 

سفر دارای بار در هوای آرام، زمین دارای ذرات الکترون با بار منفی، اتم .کند می

در موقع طوفان . مثبت و بارانِ الکترون از خاک و گیاه به سمت جو جاری است

. یعنی زمین مثبت و الیۀ زیر ابر منفی است. الکتریکی، جریان معکوس است

هزار طوفان الکتریکی در جو کره  4تا  3برآورد شده است که در هر لحظه بین 

این ذرات  .کند میدل انرژی را برقرار زمین وجود دارد و همین امر تعادل تبا

به دلیل وجود  .نامیده شد( آیون)، (اینانا)باردار با استفاده از لغت قدیمی یونانی 

ریان همین ذرات باردار مقدار ولتاژ طبیعی از سطح زمین به طرف باال فرق و ج

ین زم بر متر سانتی 120راز سر آدمی با قد اختالف فشار الکتریکی در ت. کند می

مپایر استیت تا سطح این اختالف از بام ساختمان اِ. ولت است 200حدود 

و سطح ( یونوسفر)ترین قشر  پایین در فاصله. ولت است 4000رو برابر  پیاده

چون مقدار جریان اندک است لذا . ولت است 360000زمین اختالف الکتریکی 
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ن اطالعات تا به حال انسان به علت محدود بود. این ولتاژ عظیم اثر مخرب ندارد

 .کند برداری بهرهنتوانسته از این اختالف ولتاژ عظیم 

ک نفر میالدی تالش دیگری به وسیله ی 1224تا  1262ی ها سال در فاصله

ه نام سِلیم لِمسترام در نواحی نزدیک قطب شمال در نروژ انجام شد تا فنالندی ب

خص که یک متخصص این ش. فضا روی رشد گیاهان مشخص شود یاثر الکتریک

 زمین بود سرانجام نظر داد که چمنشفق قطبی و در عین حال مطلع از مغناطیس 

مربوط به روز طوالنی قطبی  کنند میانبوه آن نواحی برخالف آنچه مردم تصور 

نوک ساق و برگ گیاه  :گوید میسلیم . نیست، بلکه مربوط به شفق قطبی است

زمین و فضا  یو عمل بده بستان الکتریک دکن میمانند سیم برقگیر ساختمان عمل 

های رشد موجود در تنۀ نوعی  هسلیم همچنین دریافت که حلق. سازد میرا آسان 

های شفق  رشد سالیانۀ درخت است، تابع دوره های هنشاناز درخت سرو که 

هر قدر به طرف شمال حرکت کنیم، این . های خورشیدی است قطبی و لکه

وقتی سلیم از نروژ به وطنش فنالند . شود میمشاهده حساسیت با شدت بیشتری 

او . هایش دست به یک رشته آزمایشات زد بازگشت برای روشن شدن برداشت

. تعدادی گیاه را در گلدان فلزی کاشت و به یک مولد جریان مستقیم وصل کرد

ظرف مدت هشت هفته، این گیاهان از گیاهان مشابه که در شرایط همسان ولی 

آزمایش را در سطح  او این. درصد بیشتر رشد کردند 50تند شار داطبیعی قر

توت فرنگی بیش از دو برابر بار  های بوته. کردوسیعتری در فضای آزاد تکرار 

. محصول داشت زراعت جو نیز یک سوم اضافۀ. ر بودوردند و قندشان نیز بیشتآ



241 

 

انواع سبزی، تر تا بورگاندی با  های جنوبی سلیم آزمایش خود را در سرزمین

بیعی توسعه داد و ط مختلف رطوبت و حرارت و کودهای طمیوه، غالت و شرای

در برلین تحت عنوان کشاورزی الکتریکی  1902حاصل کارش را در سال 

 .منتشر کرد

لکتریک دو سال بعد ترجمۀ کتاب سلیم به زبان انگلیسی و در لندن تحت عنوان ا

الج مرد برجستۀ فیزیک، در روش  آقای. اغبانی منتشر شددر کشاورزی و ب

کشی روی گیاه را که هر بار باید با  بدین معنی که سیمرای آن تغییراتی داد، اج

و در عین حال مانع رفت و آمد و آبیاری و غیره بود  شد میرشد گیاه باال برده 

او موفق شد . شبکۀ سیمی آویزان کرد حذف و به جای آن از یک پایۀ بلندِ

حال بنا به درصد افزایش دهد که در عین  40ی را یدم کانادامحصول نوعی گن

یکی از همکاران آقای . آمد تری به دست می بوعنان مط ،آن اظهار نانوایان از آرد

یوشام انگلستان محصول گندم و منطقۀ ااو در  الج به نام نیومن با شیوه

د توت در اسکاتلن. درصد در واحد سطح باال برد 20زمینی را بیش از  سیب

فرنگی را با محصول بیشتر و قند باالتر و نیشکر را با درصد شکر باالتر به دست 

ی انگلستان به شناس گیاهرنال وآقای نیومن گزارش خود را با موفقیت در ژ. آورد

استاندارد مهندسی برق از انتشارات دستیِ چاپ رساند و پس از آن در کتاب 

این یک موفقیت در کشف و رد کرد، و مؤسسه معتبر مک گروهیل در نیویورک وا

 .گیاه و الکترومغناطیس است ثبت رابطه
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 انسان و گیاه در میدان نیروها

و تکنولوژی اغلب به دنبال مهندسین به علت نیاز فوری به کاربرد علوم 

و که چرا در پی آن هستند، هایی هستند که به نتیجه مثبت برسد و کمتر  حل راه

 به همین دلیل، تردید در صحت یا فقدان تحلیل علمیِ. اند رسیدهبه نتیجه چگونه 

اموشی بسیاری از دستاوردهای که در طول تاریخ باعث فر ،یک تئوری

 .ثر و بازدارنده استنگیز شده، کمتر در کار مهندسین مؤا شگفت

مجارستانی، در آمریکا با کارهای زف مولیتوریز، با اصلیت دسی به نام ژونمه

الکتریک بر حرکت مایعات  آقای نولت آشنا شد و مهندسانه به فکر افتاد از تأثیر

دید  ژوزف با تعجب می. کشاورزی سود ببرد های مویین برای حل مسائل در لوله

رتفاع بیش از یکصد متر در شیرۀ غذایی را تا ا تواند میۀ نوعی درخت سرو که تن

تا توان باال بردن بهترین پمپ مکشی ساخت بشر  حالی کهباال ببرد، در خود  تنه

وی . کشف کند این مکانیزم را پس تصمیم گرفت. بود کمتر از ده مترآن زمان 

را آن که نولت با عبور جریان برق در هستۀ لیمو توانسته سرعت رشد  دانست می

ها  و هسته وردهت آباال ببرد و با معکوس کردن جریان، نتیجۀ وارونه به دس

نوعی در پذیرفته بود جریان الکتریسیته به  حالی کهژوزف در . اند چروکیده

ر است در ایستگاه تحقیقاتی دولت ایاالت متحده در جوانه دهی و رشد گیاه مؤث

ر گیاه با الکتریک موجود د جریان الکتریک احتماالً. کار کرد کالیفرنیا شروع به

او به عنوان اولین آزمایش، شش . کند مین را مختل آ و یا جریان شود میهمراه 

ولت  52برق  ساعت با جریان 12شاخه از یک درخت مرکبات را به مدت 
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در . ، شش شاخه دیگر را به طور طبیعی باقی گذاشتتحریک کرد و در مقابل

تحریک شده به راحتی  های کرد که جریان شیره گیاهی در شاخهپایان مشاهده 

کار بعدی او حل . لی از شش شاخه دیگر جریان کمی عبور کردهانجام شده، و

باید  و رسند میهم ن مرکبات روی درخت با. مشکل برداشت مرکبات بود

گران است و  ر زحمت واین کار پ. ا در روزهای مختلف چیدهای رسیده ر میوه

 و بها. شود میها  عث تباه شدن مقداری میوۀ رسیده بر روی شاخهدر عین حال با

های رسیده را با کمک جریان الکتریک انجام دهد و  این فکر افتاد که چیدن میوه

رد و شرایطی برای این منظور به سادگی جریان برق مستقیم را به درخت وصل ک

ریختند، ولی  ینخت جدا شدند و بر زمرهای رسیده از د به دست آورد که میوه

کار و چیدن و  او برای تعمیم این. ها باقی ماندند های کال و سبز روی شاخه میوه

باال رفتن تا ارتفاع درخت، باغ، بدون استفاده از دست و  کامل میوۀ آوری جمع

بود  یکار دیگر او ساخت گلدان رومیزی مخصوص. دیگری طراحی کرد برنامه

 .شتدا ی نگاه میتر طوالنیرا برای مدت  ها گلکه 

مشغول کار بود مهندس دیگری در غرب آمریکا در زمانی که مهندس مولیتوریز 

به نام الری مور در شرق آمریکا و در آزمایشگاه تحقیقات مواد در دانشگاه 

های  های کوتاه و باران ایالتی پنسیلوانیا برای اولین بار شرایط الکتریکی طوفان

ساز و کوچک  طول هفت سال تحقیق در اقلیم دست طوفانی را ایجاد کرد، و در

او برای . هی گیاهان را باال ببردد میدان الکتریکی توانست بهرهقیق خود و تنظیم د

الستیکی شفاف کاشته بود روی ورق ایجاد میدان، گیاهانی را که در گلدان پ
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ورق . نیمی نصب کردقرار داد و باالی آنها یک شبکۀ ظریف آلومی یلومینیمآ

او عالوه . ادنددو قطب میدان را تشکیل د ،باالی گیاه یآلومینیم روی میز و شبکه

       ی مفید، ولتاژهای مخربی را که باعث صدمه زدن به برگ گیاه بر ولتاژها

که صرف نظر از این :آقای مور در پایان تحقیقات خود گفت. تعیین کرد شود می

بتوان از طریق تحریک مغناطیسی در مزارع بزرگ، محصول بیشتری تولید کرد 

الوه بر هنوز در مراحل نظری است و ع یا نه باید پذیرفت که این تحقیقات

 .اقتصادی امر نیز بررسی شود بررسی امکانات، باید جنبه

ن نوشت و طی آ (زی با الکتریک کیهانیکشاور)قای دکتر وایت کتابی به نام آ

 تواند میاظهار عقیده کرد که حتی آویزان کردن قطعات فلزی مانند آهن و قلع 

ادی ه نام راندل برای آزمایش این نظریه تعدشخصی ب. رشد گیاه را تسهیل کند

های گوجه فرنگی  یسمس را که در خانه داشت به بوتههای فلزی درخت کر گلوله

دانست و  میدر آغاز همسر من این کار را مسخره بازی : گوید میاو . آویزان کرد

من  د بارسیدنثمر به تر از موعد ها زود ، ولی وقتی این بوتهکرد میمرا از آن منع 

 یک مهندس الکترونیک به نام. هم عقیده شد و خواست که به این کار ادامه بدهم

بندی الکترونیکی بذر گیاه داشت یک ظرف  جیمز لی که تجربه زیادی در دسته

او در این ظرف . آلومینیمی را با کمک نوعی فیلتر رطوبتی به برق شهر وصل کرد

قد . کند میرشد  متر سانتی نوعی لوبیا کاشت که در شرایط عادی فقط شصت

جیمز لی به عنوان یک  .کیلو محصول داد 20متر رسید و حدود  7لوبیای او به 

. ن استعامل مؤثر در این آزمایش الکترو :گوید میربۀ الکترونیک مهندس با تج
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، و سپس شود میناطیسی شدن کلروفیل در گیاه زیرا نخست الکترون باعث مغ

شود و به عنوان انرژی خورشیدی جزو  می آماده رزمینه برای جذب فوتون نو

های اکسیژن را به طرف کلروفیلِ در حال توسعۀ  الکترون مولکول. شود میگیاه 

بنابراین نباید تصور کرد که رطوبت از طریق مکانیزم جذب وارد . کشد میسلول 

آنچه در سطح گیاه . ، بلکه جذب رطوبت یک عمل الکترونیکی استشود میگیاه 

 ربطی به ریشه ندارد، بلکه مطلقاً نامیم میای  را فشار ریشه و آن شود میهر ظا

عمل ها  ب در الیهآت که با انرژی بیش از حد سن اومربوط به وفور الکتر

 .کند می

برای آماده ساختن بذر روش  1930یک ایتالیایی به نام بیندو روچیانی در سال 

دود پنج متر در ساعت و ظرفیت او بذرها را با سرعت ح. جدیدی به کار برد

     پنج تن در روز از بین صفحات فلزی که به صورت خازن الکتریکی عمل 

ند عبور داد و پس از برداشت محصول گزارش کرد که این بذرها بسته به کرد می

نگین کشت کشور اضافۀ درصد نسبت به میا 37تا  2محل و شرایط کشت از 

شروع جنگ جهانی دوم ادامه داشت و کتابی نیز  کارهای او تا. اند محصول داشته

 .به انگلیسی ترجمه شد 1960در این زمینه نوشت که در سال 

در اتحاد شوروی، در یکی از مراکز تولید، بذر را به روش الکتریکی عمل 

 درصد، جو و جو دو 20تا  15ای  ذرت علوفه 1963در نتیجه در سال  .آوردند

درصد نسبت به  10تا  2درصد و گندم سیاه  13 درصد، نخود 15تا  10سر از 

این گزارش هیچ نوع . متوسط برداشت عادی، اضافۀ محصول داشته است
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ریزی کامل  کمبود محصول شوروی در یک برنامه ای به اثر آن روی رفع اشاره

قط متکی به کودهای شیمیایی ف در مورد کشاورزیِ رسد میاصوالً به نظر . ندارد

در غرب مقصود این است که مواد معینی به گیاه برسد، ولی  چه در شرق و چه

و به همین  ،شود میدر جهت بهسازی خاک و باال بردن ارزش آن کار چندانی ن

ذینفع، اعم از علت تأمین منابع مالی الزم برای بهسازی خاک از طرف مؤسسات 

 یکی از سرپرستان بخش. خصوصی و دولتی، کمتر مورد عمل قرار گرفته است

در یک سخنرانی  1962تحقیقات مهندسی وزارت کشاورزی آمریکا در سال 

ی مبتنی بر الکترومغناطیس ها روشاظهار داشت که در توسعه کشاورزی به 

توجه چندانی نشده، اهمیت و امکانات کاربرد الکترومغناطیس در کشاورزی به 

کم  دلیل محدودیت حضور کافی ذهن خالق و فعال در آن دچار محدودیت و

احتماالً انرژی . توجهی شده، و کمبود منابع مالی نیز به آن لطمۀ بیشتر زد

ترین  ع ماده و انرژی است و اساسیالکترومغناطیس مهمترین یا از مهمترین مناب

امکانات استفاده از این روش بسیار و شاید . عامل در حیات حیوان و گیاه است

کافی برای حمایت آن اختصاص  خارج تصور است و تنها باید اعتبار و توجه

این گفتار نیز در مجریان و مسئولین به همان دلیل مذکور و یا علل . داده شود

دیگر تأثیر نداشت یا کم تأثیر بود، لذا حرکت الزم ایجاد نشد و تحقیقات قبلی 

 .نیز در حد کم و بیش محدود ادامه یافت

ن که روی تأثیر نیروی ثقل کالج بدفورد از دانشگاه لند شناس گیاهیک پروفسور 

گیاه نسبت به میدان  گزارش داده بود که ریشه 1960سال  در کرد میبر گیاه کار 
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تقریباً همزمان با وی دو نفر از اتحاد شوروی در مسکو . مغناطیسی حساس است

ارائه کردند که در آن نشان داده شده بود گوجه فرنگی در سمت قطب  یگزارش

 .رسد مییعتر از سمت دیگر بسیار سر آهنرباجنوب 

آقای دکتر پیتمن از یک ایستگاه تحقیقاتی کانادا در آلبرتا گزارش داد که در 

سراسر آمریکای شمالی ریشۀ غالت و علوفه در جهت شمالی ـ جنوبی یعنی در 

سمت جوانۀ آن به طرف زمین و قرار گرفتن  یامتداد خطوط میدان مغناطیس

آزمایش او روی . دهد میدن آن را افزایش سرعت جوانه ز ،شمال مغناطیسی

. خاک و محصول منتشر شد ز بذرها انجام و نتایج آن در مجلهگروه متنوعی ا

وی با اشاره به شخصی که اظهار کرده بود وقتی بذر کدو را رو به شمال کاشته و 

نتیجۀ مثبت گرفته، نوشت که این برداشت تجربی کامالً با تحقیقات علمی تطبیق 

 .دکن می

های  مجلۀ هفتۀ فضانوردی و تکنولوژی فضا خبر داد که عکس 1962در سال 

که  دهد میماهواره نشان تهیه شده توسط ناسا، به روش مادون قرمز، و به کمک 

اند، نسبت به  له آفت یا عامل دیگری لطمه خوردهای که به وسی مزارع بزرگ پنبه

این مقاله برای این . هستند تیمزارع سالم دارای میدان مغناطیسی کامالً متفاو

ولی یک مهندس جوان به نام دکتر کوکس از اهالی  تفاوت، علتی ذکر نکرده بود

شناس خود  مقاله به یک دوست معدن لت کولورادوی آمریکا پس از مالحظهایا

مراجعه کرد و از او خواست که نوعی ماده یا خاک با قابلیت مغناطیسی شدن و 

دوست او اظهار داشت که در . ورزی به او معرفی کنددر حد کفایت برای کشا
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وجود دارد  میلیاردها تن مواد معدنیِ مگنتیک ،نزدیکی آنها و در ایالت وایومینگ

دکتر . مصارف صنعتی مناسب نیست برای ،که به علت نداشتن مشخصات الزم

پودر گنتیک را حمل کرد و آن را به صورت م از مواد کوکس یک کامیون

مواد معدنی دیگر و قرار دادن آن در میدان  با اضافه کردن مقداری درآورد و

. مغناطیسی به صورت آزمایشی برای کشت یک باغچه تربچه از آن استفاده کرد

ولی وقتی در پایان کار آنها  ها تغییر کرده نخست متوجه شد که حالت برگ ترب

هستند و حدود  را از زمین بیرون کشید مشاهده کرد که حدود دو برابر معمول

ای مانند  در ادامۀ کار خود کشت گیاهان غدهاو . اند کردهچهار برابر معمول ریشه 

با همین هویج و شلغم و سبزیجاتی مانند کاهو، نخود، نوعی گل کلم و غیره را 

این شخص در گزارشات خود . مثبت گرفت نها نتیجهروش تجربه کرد و از همه آ

و جزء اسرار کار خود نگاه  دل آن را ذکر نکرشدت میدان مغناطیسی و مدت عم

آقای  کشاورزیِکترولا موسسۀ تازه تأسیس 1970وض در سال در ع. داشت

کیلویی به بازار عرضه  405های  کوکس خاک کشاورزی جدید خود را در قوطی

و بیشتر را اعتراف کردند و مصرف کنندگان این خاک برداشت محصول بهتر . کرد

ثالً م. نان و تولید توت فرنگی بود ش آقای الج و سلیم در تهیهی بر روییداین تأ

داشتند که گیاه گل زنبق با این خاک دو برابر  بعضی مصرف کنندگان اظهار می

ای  بود که این کود هیچ ارزش و نتیجهگلفروش محله با گالیه گفته . گل آورده

ده بود که در اثر های او نداشته، ولی یک جراح پالستیک اعتراف کر برای گلخانه
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آقای . اش در یک تابستان چهار برابر شده ستفاده از این خاک، رشد چمن خانها

 .دانم نمیشناسم و دلیل علمی آن را  من فقط ارزش خاک را می :گوید میکوکس 

احتماالً محیط مصنوعی : گوید میو در مورد عدم موفقیت همسایه گلفروش خود 

 .ای روی اثر خاک نتیجه منفی داشته است ههای گلخان گلطبیعی پرورش و غیر

 یک نتیجه به دستباشد از تمام آزمایشات فوق  هرچهعمل  ،در هر مکانیزم

آید و آن اینکه اثر امواج در ساختمان و تکامل موجودات بیش از آن است  می

مت موجودات در گرو شناخت این اثرات الکه تا به حال شناخته شده و تأمین س

 .است

صلیت روس، به نام الکوفسکی دست یک مهندس اهل پاریس با ا 1920در سال 

کرد مبنی بر اینکه  های ارائ نظریه اه کتاب علمی زد و در آنهه انتشار یک سلسلب

       او . مادی مربوط به ماده استمواج غیراساس حیات، ماده نیست، بلکه ا

سلول، به عبارت . کند میهر موجودی امواج مربوط به خود را ساطع  :گوید می

ترین واحد موجودات زنده، یک موج زای الکترومغناطیسی است که  دیگر اساسی

امواج با فرکانس باال را جذب  تواند میو  کند میمثل دستگاه بیسیم امواج صادر 

 .کند

اساس نظریۀ الکوفسکی این است که سلول یک مدار ارتعاشی میکروسکوپی 

یک خازن، : ی داردر ارتعاشی دو اِلِمان اصلدر زبان الکترونیک چنین مدا. است

ن از خازن به طرف سیم وقتی جریا. پیچ انرژی و یک سیم یعنی منبع ذخیره

که دارای  کند میرفت و برگشت انجام شد ایجاد میدان مغناطیسی  جاری، و عمل
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ر اوقتی چنین مداری بسی. تناوب معینی در واحد زمان، مثالً در ثانیه است

این  :گوید میالکوفسکی . دهد میه دست های خیلی باال ب فرکانسوچک باشد، ک

مدل دقیقاً همان چیزی است که در هستۀ میکروسکوپی موجود زنده یافت 

ۀ سلول زنده وجود به هم پیچید بسیار و همین مدار مورد نظر در نسوجِ شود می

 .دارد

نتشر کرد د کتابی مبر اساس تحقیقات و تجربیات خو 1925الکوفسکی در سال 

بیماری عبارت از عدم تعادل در ارتعاش سلولی است و جنگ : و در آن نوشت

. مانند ویروس و باکتری، یک رزم امواج است یبین سلول زنده و مزاحمین

و مریض  خورد میباشد نظم ارتعاش سلول به هم  قویترچنانچه تشعشع میکروب 

وارد  قویترارتعاشی  ،لولاگر س. میرد و اگر از ارتعاش دست بردارد می شود می

ض باید آن را با یبرای مداوای یک سلول مر. میرند ها می میدان کند میکروب

 .ارتعاش و فرکانس مناسب مورد تأثیر قرار داد

دستگاهی ساخت که امواج بسیار کوتاه با طول موج  1923الکوفسکی در سال 

او در . نام گذاشت( لوللرزانندۀ الکتریکی س)و آن را  کرد میدو تا ده متر تولید 

بیمارستان مشهور سالپِتری پاریس باکتری مولد سرطان را به نوعی شمعدانی 

گیالس در گیاه به وجود آمد  های سرطانی به اندازه هسته وقتی غده. دتلقیح کر

در روز اول رشد غده . یکی از آنها را با ارتعاش دستگاه فوق تحریک کرد

ع به ناگهان غده شرو ،کار با دستگاه ته ادامهولی بعد از دو هف ش یافتافزای

دیگر به کلی خشکید، از گیاه جدا شد و به  چروکیدن کرد و پس از دو هفته
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آزمایش با تعدادی دیگر از همین گیاه، ولی طول زمان متفاوت . زمین افتاد

الکوفسکی در حقیقت در این روش از ترقی . مداوماً تکرار شد و به نتیجه رسید

 حالی کهتعاش طبیعی سلول گیاه بر سلول سرطانی فائق آمد، در دادن ار

سلول سرطانی را با بمباران خارجی منهدم و شخص سرطانی  ،متخصصین رادیوم

آقای الکوفسکی در بیان نظریۀ خود در آن زمان برای تعیین . کنند میرا مداوا 

دانست، در های کیهانی مربوط  انرژی چار اشکال شد و آن را بهدمنبع ارتعاش 

دانیم انرژی همانند هر مولد دیگری از قبیل باطری یا ماشین  امروز می حالی که

 .شود میبخار در خود سلول تولید و یا تبدیل 

الکوفسکی برای اثبات تئوری مبهم خود درباره انرژی کیهانی تصمیم گرفت 

او  1925در ژانویه سال . دستگاهی بسازد که با انرژی کیهان ایجاد ارتعاش کند

تعدادی گیاه شمعدانی تلقیح شده را برداشت و یکی از آنها را با سیم مسی که به 

د و دو انتهای کر ورمحصساخته بود  متر سانتیصورت فنر و به قطر حدود سی 

بعد از چند هفته مشاهده کرد که همه . ئوچویی قرار دادسیم را در پایه کا

وی . پیچ کامالً سرحال است سیمگلدان  حالی که، در اند شدهخشک  ها گلدان

نتیجه گرفت که این شمعدانی با کمک شبکه فلزی توانسته است ارتعاش مورد 

شبکه . نیاز خود را از طریق انرژی کیهانی برقرار و سالمت خود را تضمین کند

فنر مانند سیم مسی باعث شده که بعضی از امواج مفید از بینهایت امواج متنوع و 

فیلتر بشود و پس از ورود به مرحله عمل، ارتعاشات مریض پراکنده در فضا 

 .کننده باکتری را از بین ببرد
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یک گزارش علمی نوشت که به وسیله یکی از  1927الکوفسکی در سال 

عدانی فنر پیچ شده قد شم 1922در سال . دوستانش به آکادمی فرانسه داده شد

 ل زمستان نیز پر از گلنیم متر رسید و حتی در فص یک و غیرعادیبه ارتفاع 

 های زیادی از تئوری خود کرد و سرانجام الکوفسکی به تدریج استفاده. بود

. ساخت که هدف از آن شفا بخشیدن به انسان بود( چند موجی)دستگاهی به نام 

ایتالیا برای متوقف های فرانسه، سوئیس و  ه با موفقیت در کلینیکااین دستگ

های ناشی از سوختگی رادیوم و  رمیم زخمهای سرطانی و ت کردن رشد غده

با شروع تهاجمات نازیسم در اروپا، . مواردی دیگر مورد استفاده قرار گرفت

مریکا گریخت به آ 1941شناخته شده بود در سال الکوفسکی که یک ضد نازی 

امراض برانشیت  ، دستگاه او را برای معالجهو در آنجا یک بیمارستان بزرگ

الکوفسکی در . ر گرفتاصل، افسردگی موروثی و غیره به کامزمن، ناراحتی مف

صدها و هزاران انسان برای معالجه و تسکین  حالی کهگذشت، در در 1941سال 

الزم به یادآوری است که امروزه روش . خود از دستگاه او استفاده بردند

گذاری شد به وسیله وزارت بهداشت  ولوژی که به وسیله الکوفسکی پایهرادی

 . الت متحده از رده خارج شدهایا

در زمانی که الکوفسکی در پاریس مشغول بود یک گروه متخصص به سرپرستی 

برق موجود در  گیری اندازهپروفسور الند در دانشگاه ایالتی تگزاس مشغول 

    سلول گیاه برق تولید : این گروه طی ده سال کار، ثابت کرد که. گیاهان بود

هندی،  دکه دانشمن همان طورو تپش مغناطیسی دارد و  ، میدان مغناطیسیکند می
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وظایف عضو عصبی را در  تواند میبینی کرده بود این مجموعه  چاندرا بوز، پیش

پروفسور الند بعداً نشان داد که رشد گیاه به این سیستم اعصاب . گیاه انجام دهد

آکسین . شود میالکتریکی وابسته است، نه به هورمون رشد یا آنچه آکسین نامیده 

به وسیله این سیستم الکتریکی و میدان مغناطیسی فراخوانده شده، به محل رشد 

بیوالکتریک و  یها میدان)آقای الند در یک کتاب کوچک به نام . شود میهدایت 

ن اکه مید گوید می کند و میخود را مطرح های انقالبی  افتهیکی دیگر از ی( رشد

رشد  از، از بین رفتن هورمون و مشاهدۀت قبل الکتریکی در گیاه حدود نیم ساع

 .کند میتغییر 

ز طریق گیاه که از طرف و الرنس در مورد ارتباط ا کارهای آقای گورویچ

ن م ایاالت متحده آمریکا رد شده بود بار دیگر به وسیله پروفسور راآکادمی علو

نبی دانشگاه کرنل به صورت اکتشافات ج دانشمند و باکتریولوژیست برجسته

زمایشگاه گاه یکی از کارکنان آپروفسور ران مشاهده کرد که هر. دمطرح ش

تماس . میرد که در ارتباط با او قرار دارد میای  مایههای خمیر  مریض شود سلول

و حتی نزدیک شدن او به این سر انگشت شخصی مریض برای مدت چند دقیقه 

ران نشان داد که از دست و تحقیقات . یدروکربوری مخمر همین اثر را داردمادۀ ه

که مسئول مرگ خمیر  شود میصورت شخص مریض یک ماده شیمیایی خارج 

. روشن نبود گذارد میدور اثر  لی اینکه این ماده چگونه از فاصلهمایه است، و

آقای ران به کار خود ادامه داد و ثابت کرد که نسوج تجدید شوندۀ قرنیۀ چشم و 

و این کشف و  کنند میز خود امواجی ساطع سرطانی ا ها و غده اغلب زخم
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چون . منتشر کرد( امواج نامرئی ارگانیسم)نام ه مطالبی از این نوع را در کتابی ب

بودند که ارتعاشات مورد ادعا را خود ای  ها فاقد وسیله ر فیزیکدانتهنوز بیش

و راشن باخ ( نیروی حیات)تجربه کنند، لذا از مغناطیس حیوانی مسمر گرفته تا 

از خود موج صادر کند و یا  تواند میطور کلی این ایده که هر یاختۀ زنده ه ب

که توجهی . نسبت به امواج خارجی حساسیت نشان بدهد به فراموشی سپرده شد

با انتشار کتابی  1936جلب شده بود در سال  با اکتشافات الکوفسکی و گورویچ

تجربه و  ها سالحاصل . شدتقویت ( پدیدۀ حیات به زبان الکترورادیو)به نام 

به دست داد که بپذیریم ارگانیسم زنده با تولید، ذخیره و مصرف  یدالیل ،تحقیق

واشنگتن، تکوین  و بنا به گفته گیرد مییابد، شکل  انرژی الکتریکی سازش می

فوق میکروسکوپی در پروتوپالسم است که او آن عوامل ارگانیسم زنده ناشی از 

همکارانش اعالم  آقای واشنگتن در یک سخنرانی با حضور .نامید( رادیوژن)را 

های مجربِ تشخیصِ رادیویی قادر خواهند  نزدیک تکنسین داشت که در آینده

وقتی او . بدهندکه شکل بگیرد تشخیص قبل از آن ها مدتبود وجود مرض را 

اد، همکاران پزشک هایش پافشاری بیش از اندازه به خرج د برای اثبات نظریه

کافی از  متهم کردند که بدون داشتن پشتوانههای سلولی او را  و بیولوژیستوی 

الکترومغناطیس بر روی  یامروز اثر انرژ. این علم به میدان آمده ،تئوریاین 

مورد پذیرش علم است و شروع این  ،ضیسلول زنده اعم از سلول سالم و یا مر

کند است که  آن قدر رشد گیاه. است (عکسبرداری متوالی)ش پذیرش مرهون رو

است و تنها با گذشت  غیرممکنمسلح تقریباً ات آن با چشم غیریریتغ مشاهده



255 

 

یک نوجوان از ایالت . رشد گیاه یا باز شدن گل را دید توان میزمان است که 

زمانی معین  هبه این فکر افتاد که با فاصل 1927ایلینوی ایاالت متحده در سال 

شان د و وقتی فیلم را با سرعت عادی نلم بگیرن تک فیاش از درخت سیب خانه

های سیب را که طی چند روز اتفاق افتاده بود  داد توانست حرکت شکفتن شکوفه

ی جدید برای اش راه این نوجوان که روش ابداعی. ه کنددر چند دقیقه مشاهد

 .ناش اوت نام داشت ،آمیز گیاهان در اختیار انسان قرار دادورود به دنیای اسرار

وت برای این کار یک گلخانۀ مخصوص ایجاد کرد و کار خود را تا آنجا توسعه ا

او ضمن . ی او قرار گرفتندها آزمایش که گیاهان خارجی هم در حیطۀ داد

مسائل گوناگون  ان قدرتجربیات خود مشاهده کرد که هر گونۀ گیاه برای او هم

 .شناسجدید برای یک انسان  که شناسایی یک قبیله کند میایجاد 

یر ای نظ های به هم ریختۀ روانشناسانه وی واکنش بسیاری از گیاهان به گفته

او مشکل خود را با . اپرا از خود نشان دادند سردستۀ عصبی مزاج زنان خواننده

گاه نزدیک محل سکونت خود و همچنین بعضی نشی داشناس گیاهاساتید 

متوجه شد که دلیل  و به تدریج های بزرگ در میان گذاشت دانشمندان شرکت

امواج فوق رفتاری گیاهان او این است که عالوه بر نور و حرارت نسبت به بد

دستاورد شخصی اوت در مورد . ایکس حساسیت دارند بنفش و تلویزیون و اشعه

ان، رشد درختان عظیم شناس گیاهاثر نور و حرارت همان است که بسیاری از 

 .اند دادهت ای مرکزی را به آن نسبارتفاعات آفریق
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حدود سی سال پیش از آن یک انگلیسی به نام پاتریک سینگ در کتابی به نام 

 ممکن است نتیجه آسا غولشد درختان نوشته بود که ر (با شخصیت گیاهانِ)

شرایط محیطیِ معین مانند حرارت متعادلِ پایین، ولی کم و بیش ثابت، رطوبت 

 در سلسله جبال آلپ. تفاعات باشدباالی مداوم و اشعۀ قوی ماوراء بنفش در ار

رویند عموماً کوتاه قد، و همین گیاهان در  گیاهانی که در ارتفاعات باال می

 برد میگیاه نام  ای گونهپاتریک از . های آفریقای مرکزی بلند قد هستند کوهستان

ی ریز آبی ها گلو  رسد می متر سانتیکه بلندی آن در انگلستان به حدود شصت 

لگان به صورت آتشفشان چهارده هزار پایی اِ همین گیاه در دامنه ولی .رنگ دارد

او از . روید میرهای قطور سبز و آبی ودرختی با ارتفاع ده متر و به شکل منش

شیده از برف و قطرات یخ از حالی عکس تهیه کرد که تقریباً پو این گیاه در

ستان بردند نتوانست ی آن آویزان بود، ولی وقتی همین گیاه را به انگلها برگ

درک آقای سینگ که مبنی . های متعادل را تحمل کند و خشک شد حتی زمستان

بر مشاهدات عینی او است با نظریات آقای پیر برتولت شیمیدان فرانسوی خیلی 

رشد گیاه در خاک ضعیف ارتفاعات آلپ به : گوید میاین دانشمند . نزدیک است

روزی محققین ما این امر را بررسی و  دلیل وجود مداوم نور است و چنانچه

 .روشن کنند، خواهیم توانست همین گیاهان را در سواحل دریا هم پرورش دهیم

کشف کرد که امواج  استفاده از روش عکسبرداری متوالی آقای اوتِ جوان با

های مختلف اثرات اساسی ولی متفاوتی روی عمل فتوسنتز  نوری با طول موج

     فتوسنتز، گیاه انرژی نور را به انرژی شیمیایی تبدیل  در عملِ. گیاهی دارد
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آلی  ، مادهاکسید کربن و آب آلیِو با استفاده از آن از مواد غیر کند می

وقت صرف کرد و  ها ماهاو . دهد میو اکسیژن به فضا  سازد میهیدروکربوری 

سکوپی وسایلی سر هم کرد که بتواند از جریان پروتوپالسم در گیاه عکس میکرو

فیلمبرداری و مستقیم آفتاب  شعهااو زندگی نوعی علف آبزی را تحت . بگیرد

مشاهده کرد که مواد حامل کلروفیل به نام کلروپالست که عامل اصلی فتوسنتز 

ماوراء بنفش  سپس اشعه. کند میها حرکت  اف سلولاست به طور طبیعی در اطر

کلروپالست از جریان جدا را با فیلتر مخصوص حذف کرد و دید که قسمتی از 

هایی از  با حذف قسمت. ها از حرکت باز ماند های سلول کنارهشده و در عبور از 

حرکت کلروپالست کند و  ،طیف سمت رنگ آبی و حفظ طیف در سمت قرمز

با غروب آفتاب حرکت کلروپالست کند و سپس به کلی متوقف شد و  .کندتر شد

ی نتوانست آن را به حرکت درآورد، اما ول قوی بود هرچند، نور مصنوعی المپ

 .روز بعد با طلوع آفتاب مجدداً حرکت آغاز شد

اوت جوان تشخیص داد چنانچه اصل فتوشیمیایی که در عمل فتوسنتز گیاهی 

نیز بشود، آن وقت موضوع معالجه با نور رنگی حیوانات ، شامل شود میمشاهده 

د بدن انسان مجدداً مطرح شو روی شیمی تواند میاست فراموش شده  ها مدتکه 

عصب و روان درمان  بهداشت، سالمتی، و مانند داروهای شیمیایی در حفظ

 .مفید باشد انسان

 نظر اوت را جلب و او را به مطالعهیک مقاله در نیویورک تایمز  1964در سال 

علمی دو  در این مقاله. و حیوان تشویق کرد اثر امواج تلویزیونی روی انسان
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ند اعالم کرده بودند کرد مین که برای نیروی هوایی ایاالت متحده تحقیق فیزیکدا

که روی سی کودک که روزانه از سه تا شش ساعت و روزهای تعطیل حدود 

ممتد،  ند آثاری از عصبیت، خستگیِکرد میهشت ساعت برنامه تلویزیونی تماشا 

را عدم تحرک ن پزشکان علت آ. راغ مشاهده شده استخوابی و استف درد، بی سر

تلویزیون و نظایر آن ذکر کرده بودند، ولی  مدت کودکان در ساعات مشاهده دراز

امواج ایکس در این امر  بخصوصاوت به فکر افتاد که ممکن است امواج و 

 .دخالت داشته باشند

ایکس نیمی از صفحۀ تصویر یک تلویزیون  مالی اشعهاوت برای تعیین اثر احت

این صفحه برای . متر پوشاند میلی 105به ضخامت ا با ورق سربی رنگی ر

دیگر صفحۀ  ۀنیم. ایکس در موارد عادی کافی است از عبور اشعهجلوگیری 

تصویر را با کاغذ سیاه و ضخیم مخصوص عکاسی پوشاند، تا امواج مرئی و 

او سه . را عبور دهد یبنفش را حذف کند و سایر امواج الکترومغناطیسماوراء 

تلویزیون، و  سه ارتفاع در مقابل دو قسمتِ صفحه وانه زده را درجفت لوبیای ج

متری  15آزمایش و به فاصلۀ حدود  لوبیای مشابه را در خارج از محوطهشش 

 .آن در هوای آزاد و تحت نور طبیعی قرار داد

رشد کردند و  متر سانتیپس از مدت سه هفته لوبیاها به ارتفاع حدود پانزده 

 غیرعادیسه لوبیای مقابل کاغذ سیاه عکاسی تغییرات در . ندنمود میطبیعی 

مثل شاخک  ها برگظاهر آنها تا حدی تغییر کرده بود، در مواردی . مشاهده شد

در این آزمایش . بودزده شده بودند و ریشۀ آنها از خاک به سمت خارج بیرون 



259 

 

براین مشاهده شد و بنا مرئی تلویزیون بر رشد گیاهبعضی آثار مخرب امواج غیر

ند کر کرد که این امواج ممکن است آثار مشابهی بر انسان داشته باشآقای اوت ف

بعد که اوت نتیجۀ آزمایش  ها سال. های کودکان نیز مربوط به آن باشد ناراحتی و

خود را با بعضی دانشمندان متخصص فضا مطرح کرد، آنها اظهار داشتند که 

ی مشابه لوبیای او را ها حالتنیز آزمایش رشد گندم در کپسول زیستی در فضا 

وزنی است، ولی بعضی  تغییر به علت بی نکه ای شود میابتدا تصور . نشان داده

های موجود در فضا  یعی ریشه را به تأثیر بعضی انرژیطبدان رشد غیردانشمن

 .اند مربوط دانسته

ی هستند که از امواج قویترآیند  میبا توجه به اینکه امواج کیهانی که از باالی سر 

رسند، آقای اوت نتیجه گرفت که رشد پایین روندۀ ریشه در جهت  با زاویه می

های  آزمایشات مشابه با همان امواج روی موش. فرار از اثرات این امواج است

سفید نشان داد که این موجودات کوچک نیز تحت تأثیر امواج تلویزیونی، 

، تا آنجا شوند میآلود  بتهاجمی و سپس، آهسته آهسته خوا نخست حساس و

اوت . که باید آنها را با دست تکان داد تا در قفس خود کمی حرکت کنند

هایی  قرار داده شده در گلخانه روی موش همچنین متوجه شد که امواج تلویزیونِ

ند، فقط دو بچه آورد میکه در دو اطاق به جای هشت بچه که قاعدتاً بایستی 

 .حذف اثر تلویزیون به حالت عادی بازگشتند آوردند و حدود شش ماه پس از

و کند در مدارس را که یک امر حاد  آلود خوابدانش آموزان  ها سالدر همان 

ند و کرد میشده بود با داروهای تغییر دهندۀ رفتار یا قرص آرام بخش مداوا 
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توسعۀ آن باعث دلواپسی والدین و مسئولین مدارس و دولت ایاالت متحده را 

احتمال داد که قسمتی از این اوت با تکیه بر تجربیات خود  .خته بودفراهم سا

ها مربوط به امواج مزاحم تلویزیون باشد، لذا به شرکت  گی و پرخوابیآلود خواب

R.C.A ی گیرنده پیشنهاد کرد که اثر ها دستگاهکنندگان  یکی از بزرگترین تولید

از . صصین آن نشان بدهدمخرب امواج تلویزیون خانگی را به رایگان برای متخ

این حقیقت تلخ را باید : قرار، رئیس آزمایشگاه زیستی این شرکت گفته بود

 .ای امکان ندارد واج در حال حاضر برای هیچ سازندهپذیرفت که حذف این ام

که امواج تلویزیونی قسمت بسیار باریکی از طیف  دانست میاوت 

گذرد، با این  که از یک عدسی می شبیه نوری است الکترومغناطیس است و تقریباً

تفاوت که نور عدسی در یک جهت متمرکز است، ولی امواج تلویزیونی در تمام 

محدود و  که عدم توجه به این نوار کند میر او اظهار نظ. شود میجهات پخش 

باریک امواج مثل این است که بگوییم یک کیلو طال همچون یک هزارم تن 

این عمل یک سهل . کوچکی است، اهمیتی ندارد است، و یک هزارم، چون عدد

مثالً حرارت  گوید میاو . شود میانگاری است که با بازی با اعداد پوشش داده 

سانتیگراد، که در مقایسه با حرارت خورشید بسیار ناچیز و  بیست و هشت درجه

در حد صفر است، مناسبترین حرارت زیستی است، ولی اگر همین حرارت ناچیز 

 .شوند می تمامی موجودات زنده به سرعت فنا برابر کنیم نزدیک بهرا دو 

اوت از طرف شرکت سینمایی معروف پارامونت به هالیوود دعوت شد تا برای 

با شرکت باربارا ( ها ابدی است در یک روز شفاف دیدنی)ید به نام یک فیلم جد
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زیکال، در مقابل در این فیلمِ مو. دار کند زمانفیلمبرداری  ها گلاسترایسند از 

او برای . شکفتند بایستی به سرعت می ها گلتوان استثنایی و آواز خواننده، 

تسریع در کار فیلمبرداری از روش تحریک گیاه به وسیله امواج فوق بنفش 

 ی تزئینیها گلانواع  کار متوجه شد که سنت استفاده کرد و در حینمپ فلورال

ها که در حدود وسط چراغ  سنبل و نرگسی ها، مانند رز، الله، شمعدانی، سوسنی

که  دانست میاو . شوند میباز  ها گلفلورسنت قرار گرفته بودند سریعتر از سایر 

ایکس  ج شبیه المپ کاتد تلویزیون و اشعهالمپ فلورسنت به لحاظ سیستم اموا

ین بودن ولتاژ و به دلیل پای کند میاست، با این تفاوت که با ولتاژ پایین کار 

که المپ فلورسنت برای موجودات  کنند مینین عنوان چ ها کتابرفی، در مص

آقای اوت پس از پایان کار به آزمایشگاه . زنده امواج مزاحم و مخرب ندارد

در این مورد اشتباه  ها کتابخود بازگشت و با این تصور که ممکن است مطالب 

هر . ون تهیه کرداو دو ردیف المپ تلویزی. باشد دست به آزمایشات جدیدی زد

ردیف شامل ده المپ بود که سر به سر قرار گرفته بودند و یک خط طویل با 

وقتی لوبیاهای جوانه زده شده از نوع . دادند میبیست کاتد نزدیک به هم تشکیل 

ی ها دانهآزمایش شده با امواج تلویزیونی را در مقابل آن قرار داد متوجه شد که 

ی قرار داده شده به ها دانه. دنمپ رشد طبیعی دارقرار گرفته در مقابل وسط ال

رشد طبیعی  فاصلۀ سه متر از المپ بدون توجه به موقعیتشان نسبت به المپ

او با تکرار . زدیک به انتهای المپ دچار اشکال شدندی نها دانهولی . دارند

تر از آنچه  گیاه نسبت به امواج، بسیار ضعیف آزمایشات متوجه شد که
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دلیل این  :گوید میاو . ی استاندارد برای آن ساخته شده حساس استها دستگاه

. دنده دام فقط یک نوع انرژی را نشان میهر ک ها دستگاهحساسیت این است که 

و تحت تأثیر آن  کند میاز امواج ضعیف را دریافت  ای مجموعهگیاه  حالی کهدر 

 . شود میواقع 

یک پزشک محقق . طان بودکار بعدی اوت بررسی اثر امواج نور روی سر

نیویورک بود به او سرطان که سرپرست بزرگترین مرکز بررسی سرطان شهر 

زمایش به پانزده بیمار سرطانی خود توصیه کرده که هر قدر گفت که طی یک آ

ند از آفتاب و فضای آزاد استفاده کنند و او پس از یک دورۀ آزمایش توان می

سرطانی در چهارده نفر آنان در حد  غدهتابستانی مشاهده کرده که رشد 

وی از طرف دیگر یک متخصص بینایی از ایالت فلوریدا به . محسوسی کند شده

چشم که ظاهراً نقشی در بینایی ندارد نسبت به  گفت که یک الیۀ سلولی از قرنیه

و از او خواست که با  دهد مینشان  غیرعادیداروهای آرام بخش حساسیت 

. ت یاری کندیوی را در تعیین علت حساس ،دار زمان عکسبرداری میکروسکوپی

ی به کار برد و بدون کشتن اوت یک میکروسکوپ با انواع فیلترهای رنگ

. از تغییرات سلول فیلمبرداری کرد رود میی دیگر به کار ها روشکه در  ها سلول

پیدایش پروتوپالسم  این آزمایش مشترک نشان داد که امواج نور آبی باعث

ز باعث از امواج نور قرم حالی که، در شود میهای رنگی قرنیه  سلول موقت در

نتیجۀ جالب دیگر این بود که تحت . گردد ولی میهای سل بین رفتن دیواره

پایین آوردن  حالی که، در شود میسلول منجر به تکثیر آن ن ، تغذیهحرارت ثابت
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ریع این عمل و تس ها سلولمنجر به تکثیر  ها سلول حرارت محیط ضمن تغذیه

 . شود می

ی داخل سلول با ی رنگها دانهدر این آزمایشات همچنین مشاهده شد که فعالیت 

. گردد ع آفتاب روز بعد به حالت عادی برمیو با طلو شود میغروب آفتاب کند 

بود که اوت روی حرکت کلروپالست علف آبزی به دست ای  این عمل شبیه نتیجه

های بسیاری بین رشد  احتمال قریب به یقین مشابهتبه : گوید میاوت . آورده بود

اوت از حاصل . اند د دارد که هنوز به آن دست نیافتهو رفتار گیاه و حیوان وجو

آزمایشات به این نتیجه رسید که نارسایی ناشی از امواج مرئی و نامرئی درست 

 .مراض تأثیر داردامانند نارسایی تغذیه در ایجاد 

انجمن پیشرفت علوم دکتر لِویس مایرون ضمن بحث  1970در کنفرانس سال 

دربارۀ تحقیقات اوت روی لوبیا نتیجه گرفت که امواج روی گیاه و حیوان اثر 

او با . یایی قابل مشاهده استرد، که به صورت نتیجه شیمولوژی حتمی دایفیز

زیاد این  العاده فوقاشاره به آزمایشات مربوط به المپ فلورسنت و مصرف 

سبت به اثر طوالنی کم مصرف در ادارات، مدارس، کارخانجات و انبارها، نالمپ 

 .ذکر دادآن روی انسان ت

آقای اوت با کمک مالی وسیع بنیاد اِوِلین وود، برای تعیین اثر امواج تلویزیونی 

این آزمایشات  در. روی کودکانی که نارسایی رفتاری دارند آزمایشاتی انجام داد

لسوز یک مدرسۀ مخصوص کودکان عقب افتاده از منطقۀ خانم تاکت سرپرست د

های خانگی  ونآنها ابتدا تلویزی. سانتاروزای ایالت فلوریدا با او همکاری داشت



264 

 

   را کنترل کردند و دیدند که اغلب آنها مقدار قابل توجهی امواج ایکس تولید 

ار شدیدتر های کهنه که تعمیر نشده باشد بسی ونیاین امواج در تلویز. کنند می

در نتیجه توصیه شد که کودکان ساعات کمتری را پای تلویزیون بمانند و . است

بیشتر در فضای آزاد بازی کنند، و در همان ساعات محدود تماشای تلویزیون 

در پاییز سال بعد خانم تاکت در . نیز تا آنجا که ممکن است از آن فاصله بگیرند

ری کودکانی که تحت این مراقبت یک گزارش رسمی نوشت که ناراحتی رفتا

 .تا حد قابل توجهی کاهش یافته اند بوده

ل امواج را به اتفاق آراء تصویب کنگرۀ ایاالت متحده قانون کنتر 1960 در دهه

ایالت فلوریدا تصویب این قانون را مرهون خدمات آقای اوت و او  نماینده. ردک

ه او را به طرف این تحقیقات ک داند مینیز متقابالً آن را مرهون گیاهان خود 

 .راهنمایی و با او همراهی کردند

  الکتریک در  جورج واشنگتن و سایر محققینِمحققین ما، گورویچ ران و 

و مسمر درباره خصوصیات             حقیقت همگی همان نظرات قبلی گالوانی

هیچ  مغناطیسی موجودات زنده را تأیید کردند، ولی عجیب است که ـ  الکتریکی

. کس به این نتیجه نرسید که موجودات زنده هم برای خود میدان مغناطیسی دارند

الکترومغناطیسی موجود زنده سرانجام مشترکاً به وسیله یک استاد تئوری میدان 

فلسفۀ دانشگاه ییل به نام نورتروپ و استاد دیگر پزشکی و تشریح به نام 

الکترومغناطیسی یکی از ند که میدان این دو نفر ادعا کرد. ساکستون بار بیان شد

حیات است و به این ترتیب راهی نشان دادند که به وسیله آن بتوان  عوامل عمده
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ان شناس زیستآنها به . بسیاری از قوانین علمی شیمی را به هم مربوط ساخت

پیشنهاد کردند که از این طریق به دنبال مسئلۀ قدیمی مکانیزم سلول انسان که با 

این دستاورد در . بروند شود میستگی در هر شش ماه یکبار عوض حفظ پیو

( الکتریسیتۀ حیوانیِ)مسمر، ( مغناطیس حیوانیِ)الفان حقیقت جوابی بود برای مخ

هانس ( وجود خارجیِ)برگسون فیلسوف فرانسوی و ( انرژی حیاتِ)گالوانی، 

 .درایش بیوشیمیست آلمانی

 متر دقیق و جدیدی ساختند که هیچ آقای بار و همکاران آزمایشگاه او ولت

گرفت و بنابراین میدان الکترومغناطیسی  ونه انرژیی از جسم تحت آزمایش نمیگ

او و همکارانش مدت سی سال با این وسیله و . داد میموجود زنده را تغییر ن

مورد زندگی گیاه و حیوان به تحقیق کردند و در  تر پیچیدهی ها روشوسایل و 

یکی از همکاران او به نام دکتر لنگمان که یک . رسیدندای  دهالعا فوق نتایج

متخصص مامایی و زنان بود کشف کرد که لحظۀ دقیق باروری بانوان و نیز اینکه 

       بارور  بعضی بانوان در تمام طول دوران قاعدگی و گاه نیز بدون قاعدگی

ه است و بسیار سادکار روش . است بینی پیشبا دقت کامل قابل  شوند می

های  شناخت نیز با دستورات و محدودیت جلوگیری از بارداری بر اساس این

ند تشخیص بدهند چه توان میبانوان خود  ،کاتولیک منافات ندارد و با کمک آن

 .شوند مییا ن شوند می موقع بارور

 ها مدتخود آقای بار کشف کرد که نارسایی و مرض در بعضی از اعضای بدن 

مقدار بهبود زخم قابل  د را نشان بدهد قابل تشخیص است وخوقبل از آنکه 
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 گذاری نامآقای بار میدان حیات را کشف و  ،در مورد گیاهان .است گیری اندازه

یاه حاصل شود طرح شبکه کرد و دید که وقتی تغییری در یک ژن دانۀ گ

دیگر او برای تهیه  کشف جالب. کند مین به طور فاحشی تغییر الکتریکی آ

های جدید گیاه این بود که با بررسی میدان الکتریکی یک دانه  دگان گونهکنن

 .کرد گیری اندازه آید میومت گیاهی را که بعداً از آن پدید اسالمت و مق توان می

دانشگاه  سال میدان الکتریکی درختان محوطهآقای بار به مدت حدود بیست 

 پر دریافت که این موجودات و ثبت کرد و  گیری اندازهییل و آزمایشگاه خود را 

این میدان از . تحرک میدان الکتریکی مرتبط با ماه دارند طاقت و به ظاهر بی

و عالوه بر این یک دوره تپش سه  کند میطرفی با انفجارات خورشیدی تغییر 

زمینی یا کیهانی ماهه و شش ماهه دارد، که معلوم نشد مربوط به کدام میدان 

 .است

قای بار به نام لئوناردو راویتس که بعدها روانپزشک شد، به یکی از شاگردان آ

ساخته بود توانست عمق خواب  1942وسیله یکی از ابزارهایی که بار در سال 

رسید که تمام  دهنده تکاناو به این نتیجۀ . کند گیری اندازهمغناطیسی انسان را 

ین که کامالً ولو ا کنند میافراد در اغلب اوقات تحت خواب مغناطیسی زندگی 

 .هوشیار به نظر برسند

که شدت ولتاژ میدان دچار  دهد میمداوم میدان حیات افراد نشان  گیری اندازه

تناوب است و به نوبت، بر حسب احساس بدی یا خوبی افراد، به یک حداقل یا 

 توان میبا رسم منحنی این تغییرات . و تابع مجموعۀ او است رسد میحداکثر 
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تناوب در  محققینِ. کرد بینی پیشها قبل  دی افراد را از هفتهان خوبی یا بزم

های او به فروید  دانند که نامه تر ویلهلم فلیس میاین نظر را مربوط به دک ،زیست

اش بسیار راهنمایی کرده  لیل شخصیداشته و او را در زمان تحای  دهمتأثیر ع

 .است

 تر شد، یگیری و کاملسیله راویتس پحاصل یک عمر تحقیق آقای بار که به و

که میدان انرژی ارگانیسم زنده در تغییرات داخلی آن اثر دارد و  دهد مینشان 

که مارسل فوگل گفته مغز با تعدیل این میدان  همان طور، کند میپیشنهاد 

: گوید میاو . مرتبط با آن تأثیر بگذارد به طور مثبت یا منفی روی مواد تواند می

به وسیله متخصصین پزشکی و زیستی به طور وسیعتری این نکات راهنما باید 

به فراموشی سپرده شده  ها مدتکارهای آقای بار هم . شناسایی و معرفی شود

 .شود میبود، ولی اخیراً به آن توجه جدی 

شکی اتحاد شوروی واقع در سیبری نو برای پزـ  ییکشف اخیر انستیتوی تجر

عتی در شهر سیبری نو یک شهر صن. است دهنده تکاندانشجویان علوم بسیار 

است و بیش از یک میلیون جمعیت ( اُب)عظیم  حال توسعه در کنار رودخانه

اعالم شد و به طور ضمنی کارهای  1972کشف این انستیتو که در سال . دارد

آقای شجورین و  :گورویچ، ران و جرج واشنگتن را تأیید کرد از این قرار است

انستیتوی اتوماسیون و الکترومتری کشف کردند که با دو نفر از همکاران او در 

بر آن اثر  توان میبه صورت کد مخصوص به سلول  تیک مانیهارسال پیام الکترو



268 

 

ای بود که کمیتۀ ایالتی اتحاد شوروی به آنان  میت این کشف به اندازهاه. گذاشت

 .دیپلم مخصوص افتخار اعطا کرد

نفوذ قرار  غیرقابله را در یک محفظۀ زند شجورین و همکارانش دو نمونه بافت

ای بدون درز کامالً از یکدیگر جدا و ایزوله  دو نمونه با یک دیوار شیشه. ادندد

کردند و مشاهده شد آنها نوعی ویروس کشنده را وارد یک قسمت محفظه . شد

زندۀ قسمت  های بافت زنده را کامالً از بین برد، ولی سلول که ویروس، بافت

بین دو ای  شیشه ار آزمایش، دیواردر تکر. زنده و سالم باقی ماند دیگر محفظه

قسمت از بین دو ی زنده در هر ها سلول. تس انتخاب شداز نوع کوار ،قسمت

دیگر محفظه رفتند، و این در حالی بود که ویروس کشنده امکان نفوذ به قسمت 

ظاهر بدون دانشمندان شوروی از این انتقال مرگ به . را به هیچ وجه نداشت

ی ویروس کشنده با سم شیمیایی و اواسطه دچار تعجب شدند و آزمایش را به ج

تی چه راس. نتیجه مشابه بود. امواج کشنده و دیوار شیشۀ کوارتس تکرار کردند

 ؟شد میدوم  ی محفظۀها سلولچیز باعث مرگ 

، ولی شیشۀ دهد میماوراء بنفش را از خود عبور ن چون شیشۀ عادی، اشعه

شجورین و همکارانش تصور کردند که رمز کار باید  دهد میرتس آن را عبور کوا

ی ریشه پیاز ها سلولکه گورویچ گفته بود  ندآنها به خاطر داشت. در همین باشد

به فراموشی  1930 ریه از دههماوراء بنفش متصاعد کنند و این نظ ند اشعهتوان می

نما و یک  الکترونی، یک بزرگ شمآنها دستگاه خود را با یک چ. بود سپرده شده

نوار ثبت انرژی کامل کردند و در حین آزمایش آن متوجه شدند وقتی زندگی 
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ثبت  ار امواج ماوراء بنفش که روی نواربه طور عادی ادامه دارد مقد ها سلول

اول دچار درگیری با عوامل  ی محفظهها سلوللی وقتی و. ماند میثابت  شد می

 .مواج فوق بنفش به شدت افزوده شدکشنده شدند بر مقدار ا

رچه منتشر و در آن اظهار نظر شده بود که گ ها نامهحاصل آزمایش فوق در روز

ی در حال ها سلولماوراء بنفشِ متصاعد از  ، ولی اشعهآید میبه نظر مضحک 

دوم  و این پیام به وسیله محفظه برد میدوم  تی به محفظهمبارزه پیامی اطالعا

این انتقال پیام چیزی شبیه . شود میبه آن واکنش نشان داده دریافت و نسبت 

 .شود میپیام مورس است که در تلگراف به وسیله خط و نقطه نشان داده 

اول بود،  ی محفظهها سلولدوم عیناً شبیه مرگ  ی محفظهها سلولچون مرگ 

ی سالم در محیط پیام ها سلولآنها این طور نتیجه گرفتند که قرار دادن 

ی در حال مرگ مثل این است که خود آنها در معرض حمله ویروس یا ها سلول

ی ها سلولرسید که  این طور به نظر می. گرفته باشند سم یا امواج کشنده قرار

سالم محفظۀ دوم با دریافت پیام خطر برای مواجهه با دشمنِ خیالی تجدید 

حملۀ دشمن قدر خطرناک است که  و این تجدید سازمان همان کند میسازمان 

 .واقعی

شف آقای شجورین برای تعیین ی مسکو پیشنهاد کردند که از کها نامهروز

های داخلی بدن انسان برای مقابله با امراض استفاده شود و به وی نیز  ذخیره

امراض خواهد  معالجه خاطرنشان کردند که کشف او راه جدیدی در کشف و

ند در شروع حادثه و یا توان می م که امواجیما یقین دار :آنها نوشتند .گشود
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ایی اعالم خطر را برسانند در حالی که اکنون شناس ،حضور ویروس مخصوص

 .الریه، کار آسانی نیست سریع بسیاری امراض مثالً ذات

تشافات پس از گورویچ هموطنان وی ارزش اک به این ترتیب حدود نیم قرن

آنها ضمناً کار یک هموطن . به آن پرداختندبار دیگر برجستۀ او را دریافتند و 

. میون داویدویچ را درک و تأیید کردندبرجسته ولی گمنام خود به نام سِ

داویدویچ موفق شد از میدان انرژی موجودات عکس بگیرد، همان میدانی که با 

 .وسیله راویتس، بار و دیگران شرح داده شده بوده دقت ب
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 اسرار هاله حیات انسان و گیاه

کوبان  د بندر کراسنودار در کنار رودخانهار طوالنی از مسکو به مقصد خوقط

اروپایی  لۀ اِلبروز، بلندترین قلهاین شهر حدود دویست مایل با ق. شد مینزدیک 

 .جبال قفقاز فاصله دارد

متخصص نشسته بود و دشت  شناس گیاهیک  ،در واگن مبلۀ مخصوص دولت

ها آزاد شده  بزرگ میهنی از دست نازی و طی جنگ اخیراً مسطح اطراف را که

او کیف بند دار خود را باز کرد تا وضعیت دو تا برگ را که . کرد میبود تماشا 

 در پارچه ها برگ. ده بود بررسی کندپیش از حرکت از مسکو از گلخانه چی

تب ررا م ها برگ او مجدداً. رسیدند طوب، هنوز سبز و شاداب به نظر میکتانی مر

 .اف شدررا بست و با تکیه به پشتی مشغول تماشای مناظر اط کرد، کیف

ار یک متخصص برق و در همین موقع در یک آپارتمان کوچک در شهر کراسنود

ستگاهی ای به نام داویدویچ با همسرش مشغول مرتب کردن د عکاس غیرحرفه

با  آنها .ها به کشورشان ساخته بودند آلمان از حمله بودند که آن را دو سال قبل

ستند از درخشش توان میکمک این دستگاه و بدون دوربین و عدسی و غیره 

، ولی مرئی نیست، عکس بگیرند و شود میمخصوصی که از اجسام زنده ساطع 

 .به تعداد دلخواه چاپ کنند

صدای در آنها را متعجب کرد، چون در آن ساعتِ آخر روز انتظار مهمان را 

شد که میهمان یک شخص کامالً غریبه بود و تعجب آنها وقتی بیشتر . نداشتند

ند بر حسب توان میاظهار داشت که از مسکو تا آنجا آمده تا ببیند آیا آنها 
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سپس از . ادعایشان از انرژی عجیب گیاهان برای او یک عکس نمونه بگیرند

کیف خود دو برگ تر و تازه و مشابه بیرون آورد و از داویدویچ خواست که از 

 .عکس بگیردآنها برایش 

به  شد میداویدویچ از اینکه کار او به وسیله یک مأمور رسمی دولت بررسی 

ژی برگ اول عکسی او از میدان انر. هیجان آمد و تا پاسی از نیمه شب کار کرد

رغم تالش و  رخشان گرفت، ولی عکس برگ دوم علیهای د روشن و با شعاع

 .آمد کم رمق و مات در ،تکرار

ولی . تحویل دادند شناس گیاهها را به مسافر  سرافکندگی عکسصبح روز بعد با 

: ها افتاد از خوشحالی فریادی کشید و گفت او به محض اینکه نگاهش به عکس

و سپس توضیح داد که یکی از دو برگ را از گیاه سالم ! پس شما متوجه شدید

ابه با آنکه هر دو برگ به ظاهر مش. چیده و برگ دیگر را از یک گیاه مریض

بودند، ولی تفاوت آنها به وسیله دوربین به خوبی کشف و روی فیلم نشان داده 

قبل از ظاهر شدن روی درخت بر میدان انرژی آن ظاهر  ،مرض گیاه. شده بود

 .شده بود

حیات به صورت  فرابینان قدیمی مبنی بر وجود هاله به این ترتیب ادعای فلسفۀ

یر اتمی که قابل نفوذ در همه موجودات وجود انرژی پروتوپالسمی و یا پوشش ز

این بعد جدید یا هاله . حیوان و انسان تأیید شد است در گیاه،و حتی جامدات 

در تصاویر قدیسین مذهبی به صورت هایلی طالیی در اطراف سرشان هویداست 

و به وسیله افرادی که حواس مخصوص به آنها هدیه شده و اصطالحاً فرابین 
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داویدویچ با قرار دادن یک فیلم . است شده ز ابتدای تاریخ ذکرا شوند مینامیده 

با فرکانس باال در  ییا صفحه در کنار موضوع عکس و عبور دادن جریان

سیکل در ثانیه به وسیله مولد مخصوص، به  2000000تا  75000محدودۀ 

 . یزی مشابه آن عکس بگیردچاز این هاله و یا از  تواند میروشی دست یافته که 

داده و  آنها برگ و فیلم را به صورت ساندویچ بین دو الکترود دستگاه قرار

    بین افراد فرافقط  ن به دست آوردند که تا به حالانگیزی از آ عکس خیال

 عکس شبیه یک کهکشان پر ستارۀ کوچک با . ستند آن را ببینندتوان می

وارهایی به  شعله ی سفید، آبی و حتیها رنگاز ستارگان درخشان به  ای مجموعه

نال به صورت امواج از برگ ای سرخ و زرد بود، که از چیزی شبیه کها رنگ

این تجلی میدان انرژی در اطراف برگ در صورت بریدن یا قطع . شد میساطع 

        شدن قرار  به ترتیبی برگ در مسیر خشک چنان کهو  داد میبرگ تغییر شکل 

داویدویچ و . شد میضعیف و باالخره محو انرژی آن  گرفت، به تدریج هاله می

همسرش به تدریج دستگاه خود را با اضافه کردن میکروسکوپ و وسایل 

های انرژی به صورت  های بعدی شعاع در عکس. عکاسی عادی کامل کردند

 .ظاهر شد شوند میهای انفجاری که از برگ به خارج پرتاب  گلوله

جان عکس گرفتند  ده از مواد به ظاهر بیر اجسام زنآقا و خانم داویدویچ عالوه ب

ترین موضوع این بود  جالب. انرژی مشاهده شد نیز هالهکه در آنها و شگفت این

 حالی که، در یک درخشش ثابت در اطراف خود داشتکه یک سکۀ دو کوپلی 



274 

 

که در  کرد میهای وسیع انرژی از خود ساطع  انگشت انسان چیزی شبیه شعاع

 .نمود میوچک مجموع یک آتشفشان ک

شناسی گیاه  رخت مریض که گامی ارزنده در آسیبعکس از برگ د پس از تهیه

گزارش به محل کار  حت کار آنها را تأیید و برای تهیهبود دانشمند اهل مسکو ص

ه سال طول کشید تا داویدویچ از با این حال د. سکو مراجعت کردخود در م

 .اخته شدگمنامی و تاریکی خارج شد و تکنیک کارش شن

منبع مالی الزم برای ادامه تحقیقات داویدویچ از طرف دکتر  1960 در دهه

هدف دکتر فدورف بررسی . فدورف در وزارت بهداشت ملی شوروی تأمین شد

دویچ در تشخیص امراض بود، ولی امکان استفاده از روش عکسبرداری داوی

ادامه کار و تمدید سفانه خود او خیلی زود درگذشت و آکادمی نیز در مورد متأ

 .اعتبار دولتی مصوب تردید کرد و این اعتبار به تدریج محدودتر و محدودتر شد

این  :ار در مورد داویدویچ نوشتگمدت مدیدی طول کشید تا یک روزنامه ن

    یعنی بدتر از همان وقتی . بد است که قبل از انقالب بوده همان قدروضعیت 

           ظهوری با عدم اعتماد زار به هر چیز نوانی بوروکراسی تهای شیط که دست

از روزی که داویدویچ روش خود را کشف و معرفی کرده حدود . نگریستند می

های مربوطه هنوز اعتبار الزم برای  ، ولی وزارتخانهگذرد میبیست و پنج سال 

 .اند دادهادامه بررسی آن را تخصیص ن

کنفرانسی از دانشمندان  1966در سال  این مقاله تأثیر خود را به جای گذاشت و

نامیده شد تحت عنوان  (انرژی بیولوژیکی)ان نسبت به آنچه بعدها مند عالقهو 



275 

 

در این . یتخت جمهوری قزاقستان، تشکیل شداانرژی در آلماآتا، پ مسائل بیو

کنفرانس یک بیوفیزیست اهل مسکو به نام ویکتور آدامنکو به داویدویچ ملحق 

ی ها میدانهای بیولوژی در  جنبه)مقالۀ مقدماتی تحت عنوان  شد و آنها یک

در این مقاله به مسائل و . به کنفرانس ارائه کردند (الکتریکی با فرکانس باال

ضمناً . ره شده بوداامواج زیستی به کمک الکتریک اش ۀمشکالت فراوان مطالع

د هد بواظهار نظر شده بود که هرگاه این مسائل حل شود انسان قادر خوا

در موجودات زنده به دست ( یند انرژی زیستیفرآ) اطالعات بسیار مهمی درباره

 .آورد

آقای رایش را مبنی بر وجود  نظریه 1939علمی آمریکا که از سال  جامعه

انرژی حیات در گیاه و انسان در چنته داشت، سه سال پس از کنفرانس آلماآتا 

انتشارات شوروی، بلکه از طریق  متوجه مطلب شد، آن هم نه از طریق مستقیم

به وسیله دو  1970که در سال ( اکتشافات پشت پرده آهنین)کتابی به نام 

 .قای لین شرودر منتشر شدی خانم شیال استراند و آها نامبه  کایییآمر

کالیفرنیا به نام خانم تلماموس که شناسی در دانشگاه  انستیتوی عصب یک استاد

دی رسیده بود با به استا P.H.Dی و با دریافت درجه از هنرپیشگی تئاتر برادو

شد و از طریق مکاتبه با شوروی موفق  مند عالقهالذکر به آن  خواندن کتاب فوق

 .دریافت کند ای نامهشد از پروفسور والدیمیر این یوشین در آلماآتا دعوت

ری آقای این یوشین و تعداد زیادی از همکارانش با استفاده از تکنیک عکسبردا

دست به یک سری تحقیقات وسیع زدند و حاصل کارشان را در یک داویدویچ 
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 1962ل در سا( ارزش بیولوژیکی کشف داویدویچ)مفصل علمی به نام  مقاله

های او منعکس  گفت که انرژی عجیبی که در عکس داویدویچ می. منتشر کردند

. ی استالکتریک الکتریکی موجود، به خواصخواص غیر حاصل تبدیل شود می

آقای این یوشین و همکارانش چند گام جلوتر رفتند و اعالم کردند که هاله و 

جسم )به  لت الکتریکی ارگانیسم، بلکه مربوطشعاع نورانی نه فقط مربوط به حا

این تعریف در حقیقت تعبیری دیگر از اصطالح بسیار قدیمی . است( پالسمایی

حالت چهارم ماده ما سپال ،ک مدرندر فیزی .است( بدن اثیری)یا ( بدن کیهانی)

به  نسبت به حاالت جامد، مایع و گاز شناخته شده و عبارت است از یک گازِ

 .شدت اشباع شده از یون و الکترون ولی از لحاظ الکتریکی خنثی است

نیروهای  گردد که همزمان با حمله بازمی 1944کشف پالسما به سال  سابقۀ

و در پاریس کتابی ک فرد روسی به نام گری چنکروپا، یمتحدین به قلعۀ نظامی ا

منتشر کرد و عمالً حالت چهارم را که بعدها ( حالت چهارم ماده)به نام 

 ر همان سال آقای گورویچ کاشف اشعهد. نامیده شد معرفی کرد( بیوپالسما)

( ژیی بیولوها میدانتئوری )در مسکو کتاب دیگری تحت عنوان ( میتوژنتیک)

رساند و حاصل حدود بیست مطالعه و تحقیق او  مین کشف را میمنتشر کرد که ه

 .است

که در درون جسمی که به حالت بیوپالسما است  نویسد میآقای این یوشین 

حرکات پیچیده و مخصوصی برقرار است که کامالً با حرکات در فیزیک کالسیک 

م نیست، نظ در داخل بیوپالسما به هیچ وجه بیقوانین حرکت . مواد متفاوت است
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جسم . کند میبلکه جسم به صورت یگانه در آمده و به عنوان یک واحد عمل 

است و میدان الکترومغناطیسی مخصوص به خود را ایجاد  بلورینبیوپالسما، 

 .ی بیولوژیکی استها میدانکه اساس  کند می

بعد از ظهر وارد آلماآتا شد و قرار شد که  ،تلماموس باالخره با یک پروازخانم 

وز بعد در کالس درس استاد این یوشین حاضر شود و از البراتوار او دیدن ر

خانم دکتر تلما با این فکر که او اولین فرد آمریکایی بازدید کننده از این . کند

به خواب رفت، ولی صبح روز بعد آقای از خستگی راه آزمایشگاه خواهد بود 

در هر . ه بازدید دریافت نشدهازاو اطالع داد که هنوز از مسکو اج این یوشین به

سال  6حال این یوشین برای بردن او به هتل آمد و ضمن صحبتشان گفت که 

روی روش عکسبرداری داویدویچ کار، و کشف کرده که بعضی از نقاط بدن 

، که ممکن است برای کنند میی مشخص ساطع ها رنگانسان امواجی به 

 وی همچنین گفت که. دالعاده داشته باش فوقمنظورهای پزشکی ارزش 

و کدرترین آنها  آید میها در ساعت چهار بعد از ظهر به دست  ترین عکس واضح

آیا پالسمای : خانم تلما به طور ناگهانی از آقای این یوشین پرسید. در نیمه شب

حیات یا بدن کیهانی  م خفیه هالههمان چیزی است که در ادبیات و علومورد نظر 

 ؟ شود مینامیده 

 !بله: یوشین در جواب گفتاین 

در فلسفه قدیمی اروپا و تعلیمات مشرق زمین و عقاید تئوصوفی عقیده بر این 

های چندی از نوعی انرژی لطیف وجود  قرینهاست که برای بدن ظاهری انسان 
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در این . ی مختلف جسم اثیری، جسم سیال و غیره شناخته شدهها نامدارد که به 

ه بدن اثیری حلقۀ ارتباطی روح با بدن فیزیکی است مکاتب عقیده بر این است ک

تا از حرکات زیر اتمی کیهانی،  کند میو به صورت یک محیط مغناطیسی عمل 

بدن اثیری همچنین به عنوان . نگاه دارد و شخص را بسازد یکپارچه ابدن مادی ر

عامل اصلی در دور آگاهی و فرابینی معرفی شده و دانشمندان بسیاری در طول 

 .که به ترتیبی آن را قابل دیدن کنند اند کردهاریخ سعی وافر ت

یی دیگری به نام در همان زمان که خانم تلماموس در آلماآتا بود، آمریکا

  در مسکو به سر  ،بخش روانشناسی مرکز پزشکی نیویورک مونتاگ اولمان از

شد که  به آقای اولمان نشان داده. و با ویکتور آدامنکو مصاحبه داشت برد می

که وقتی بیوپالسما در میدان  اند کردهآدامنکو و سایر دانشمندان شوروی کشف 

و در صدها نقطۀ بدن انسان  کند مییرات فاحشی پیدا یمغناطیسی قرار گیرد تغ

نقاطی است که در طب سوزنی  ،شبکهبه شبیه  نقاط تمرکزِ. شود میمتمرکز 

 .کند میروز جای بیشتری پیدا  و در پزشکی مدرن هر رود میقدیمی چین به کار 

مشخص کردند را ها حدود هفتصد نقطه روی بدن انسان  هزاران سال پیش چینی

ها با  چینی. میان این نقاط جاری است و مدعی بودند که نوعی انرژی حیات در

   انرژی بدن را متعادل و شخص را معالجه  ،زدن سوزن مخصوص به این نقاط

داویدویچ روی بدن مشخص شد با های  به وسیله عکسنقاط روشنی که . کنند می

 .پزشکی چینی تطبیق دارد شبکه
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ین یوش هنوز به نظریۀ این ،آقای آدامنکو به علت عدم قاطعیت و روشنی دالیل

این نقاط  گوید میاو . نگرد سمایی با دیده شک و تردید میمبنی بر وجود بدن پال

 .یط استمحل تخلیۀ سرد الکترون از جسم زنده به مح

به کار ( ای تخلیه هاله)صطالح تخلیۀ سرد الکترون اصطالح آمریکا به جای ا در

وی قالی راه ساکن است که اگر کسی ر این نام معادل همان الکتریسیته. رود می

. کند میخلیه فلزی دست بزند آن را در جسم فلزی ت برود و سپس به یک ماده

ای قدیمی گرفته شده و ه در عکساطراف بدن قدیسین  این نام از رنگ هاله

      آلود در اطراف خورشید دیده  ای است که در هوای غبار یا مه مانند هاله

در هر حال به کار بردن آن به عنوان یک اصطالح علمی فقط یک . شود می

 .دهد میانتخاب است و ماهیت  یا عملکرد چیزی را تغییر ن

سی آمریکا، در شوروی جستجوی آقای اولمان رئیس انجمن تحقیقات روانشنا

ف به نام دکتر بیشتری کرد و متوجه شد که یک الکتروسایکولوژیست اهل کیِ

پودشی بیاکین کشف کرده که آنچه بیوپالسما نامیده شده با اینکه خود در آناتولی 

 زمرۀ ذرات کیهانی است نسبت به تغییرات سطح خورشید سریعاً واکنش نشان 

و به  شود میات مربوط به آن از سطح خورشید خارج در حالی که ذر دهد می

 .رسد میدو روز به زمین  فاصله

دانند که در زمین  نسان را جزئی از زندگی کیهانی میبسیاری از فراروانشناسان ا

آنها عقیده دارند انسان به وسیله بدن بیوپالسمایی خود با جهان هستی . اسیر شده

، ی مغناطیسی، فصول، گردش ماهها نمیدامرتبط است و تحت تأثیر کرات، 
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ها، بادهای شدید، رنگ، نور، صدا و حتی خلق و خو و سالمت و مریضی  طوفان

گویند که وقتی تغییری در محیط حاصل شود طنینی  آنها می. ران قرار دارددیگ

که به نوبۀ خود بدن فیزیکی را تحت تأثیر  کند میدر انرژی حیات انسان ایجاد 

راروانشناسان عقیده دارند که انسان از طریق بدن بیوپالسمایی ف. دهد میقرار 

 .با گیاهان ارتباط برقرار کند تواند می

ر که یک محقق فراروانشناسی است دیگری به نام دکتر استنلی کریپ نِآمریکایی 

ب و رویای مرکز پزشکی مایمونیدز امور خوا غیرعادیستی آزمایشگاه و سرپر

در سال  آزمایشگاه عجیب او. ت به مسکو دعوت شدنیویورک را بر عهده داش

دلخواهی را در ذهن افراد خوابیده، ایجاد کند، تا  موفق شده بود تصاویر 1971

دعوت شد که در قای کریپ نر در این سفر از آ. کنند( سفر ذهنی)به روسیه 

راروانشناسی سخنرانی سی متعلق به علوم آموزشی درباره فانستیتوی روانشنا

او اولین آمریکایی بود که در شوروی با حضور حدود دویست نفر . کند

فضا و فضانوردان کارآموز درباره روانشناس، فیزیکدان، مهندس، دانشمند 

وسی در این سفر او متوجه شد یک نفر دانشمند ر. گفت ی سخن میراروانشناسف

یِف که برای انستیتوی نظامی اوختاسکی در شناسی به نام سرگ متخصص عصب

هایی به روش داویدویچ از عملیات خانم معروف  عکس کند میلنینگراد کار 

خانم کوالگینا یک فرد شناخته شده و از معدود . روسی نینا کوالگینا تهیه کرده

با حرکت  تواند میاو . افرادی است که در جهان دارای توان استثنایی هستند

ذ، کبریت، سیگار و مشابه دستان خود از باال اشیاء روی میز مانند سنجاق، کاغ
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که وقتی  دهد میهای تهیه شده نشان  عکس. آن را بدون لمس به حرکت در آورد

تر و دچار  و گستردهملیات است میدان بیوپالسمای بدن اخانم کوالگینا مشغول ع

در عین حال نوعی درخشش از چشمان او به خارج  گردد و نوعی تپش می

 .شود میساطع 

شناسی  ترین متخصصین کریستال ویلیام تیلر یکی از برجستهآقای  1971در سال 

جهان و رئیس بخش علوم مواد در دانشگاه استانفورد آمریکا به مسکو دعوت 

این دعوت از طرف ادوارد ناموف سرپرست فراروانشناسی فنی مسکو به . شد

در  عمل آمد و هدف آن بررسی و ارزشیابی روش عکسبرداری داویدویچ

 های شوروی اجازه بازدید آزمایشگاهیلر هم برای با آنکه به آقای ت. شوروی بود

کامل داده نشد، بنابراین او ضمن سفر با دانشمندان برجستۀ شوروی مانند 

آقای تیلر در بازگشت به . آداموف و غیره هم مالقات و گفتگو و تبادل نظر کرد

د که در میان یید کرفنی بسیار پرمحتوا نوشت و تأایاالت متحده یک گزارش 

و وسایل کار محققین فراروانشناسی و داروسازی، روش و ابزار کار  ها روش

های علمی  ای دارد و الزم است که هیئت ، جایگاه بسیار برجستهداویدویچ

آقای تیلر . ها را تکرار کنند ین ابزار را فراهم و تجارب شورویآمریکایی نظیر ا

تر تخلیه سرد الکترون را به  صطالح علمیکو برای پالسما همان اکه مانند آدامن

در  از آن تاریخ روی ابزار داویدویچ کار کرد و در آزمایشگاه خود برد میکار 

 .ای به وجود آورد ای بسیار پیچیده و پیشرفتهه پالوآلتو در کالیفرنیا سیستم
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اولین آمریکایی که با تکنیک عکسبرداری داویدویچ کار کرد همان خانم 

او با کمک یکی از دانشجویانش از سه موضوع برگ، سکه و . تتلماموس اس

های رنگی  تقریباً تمام طیف ،در عکس برگ. انگشت انسان عکس رنگی گرفت

های آمریکایی با هالۀ قرمز و سفید و آبی به  کهعکس س. شد میمرئی دیده 

انرژی ساطع شونده از نوک  در عکسِ گاه گههم  ها رنگدست آمد و همین 

 .شد مین انسان دیده انگشتا

 ک ایالت نیومکزیکو در خانهیک مهندس برق به نام هانری مانتیت در آلبوکرِ

ولتی، یک رکتیفایر  6او با سر هم کردن دو باطری . زد ای خود دست به تجربه

در . رادیوی ماشین و یک کویل اتومبیل دستگاهی شبیه ابزار داویدویچ ساخت

های زیبایی از خود بروز  هاله ،سالم اهِی تازۀ گیها برگهای او هم  عکس

برگ مریض در . های موجود قابل تغییر و توجیه نیست که با تئوری دهند می

خشک، ولو اینکه  برگ. سازد میبهترین شرایط هالۀ یکنواخت و ضعیف ظاهر 

 ولت هیچ گونه اثری بر فیلم 300000مرطوب هم بشود، حتی تحت اثر میدان 

 دهد می، برگ تازه و سالم با تابشی که از خود بروز در مقابل. گذارد مین

 .کند میروشنایی ضعیفی ایجاد 

سرانجام لزوم جوابگویی به  ،داویدویچ به روش عکاسی پس از سی سال تجربه

در ایاالت متحده مشاهده شد و آقای کریپ نر که حمایت مالی  مند عالقههزاران 

ب کرده بود اولین کنفرانس علمی چند مؤسسه را برای تحقیقات در این مورد جل

منهتن شهر  دویچ را در کانون مهندسین در محلهغرب درباره تکنیک داوی
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و در حضور جمعیت  1972در این کنفرانس که در سال . نیویورک برگزار کرد

ها، مهندسین و  روان، فراروانشناسان، بیولوژیست انبوهی از پزشکان، متخصصین

تهیه شدۀ خانم تلماموس از دو حالت سالم و  های عکس. عکاسان برگزار شد

 برگ برگ گیاه را نشان داد و معلوم شد که در قسمت میانی عکسِ ،صدمه دیده

در مورد برگ  حالی کهلکۀ قرمز رنگ بزرگی به وجود آمده، در  صدمه دیده

های تهیه  عکس. سالم، این قسمت به رنگ نیلی تا آبی متمایل به صورتی است

که اشعۀ صادره تابع  داد میگشتان خانم تلما و همکار مرد او نشان شده از سر ان

 .حاالت انسان است و هر روز و هر ساعت، بسته به حالت انسان، تغییراتی دارد

. دنعکس با تکنیک داویدویچ از گیاه، عوامل بسیاری دخالت دار در مورد تهیه

ا ب ،ز طریق آن ارتعاشنم تلما عقیده دارد که با هر فرکانسی که کار شود ما ااخ

شویم و لذا کل عکس را نباید در نظر گرفت،  ی ماده مرتبط میها جنبهیکی از 

 .بلکه هر جزء عکس حاوی اطالعات معینی است

یا پرتویی که از برگ یا از سر انگشتان انسان انرژی  :آقای تیلر خود معتقد است

گیری مادۀ جامد  لت از یک چیزی باشد که قبل از شک، ممکن اسشود میمنتشر 

الت دیگری از انرژی این ممکن است ح :دهد میو ادامه  .وجود داشته است

انرژی مرتبط با برگ که به صورت میدان انرژی وارد عمل  یک شبکه. باشد

 .آورد ، تا خود را به شکل معینی دردهد میو به ماده سازمان  شود می

حیات  تصویر هاله ه شود همۀقسمتی از شبکه مادی بریدحتی اگر : گوید میر تیل

. این گفتار ظاهراً با تجارب دانشمندان شوروی تطبیق داشته. ماند میبه جا 
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. ویلت شایر لندن به نقل از منابع شوروی تصویری چاپ کرده ژورنال فرافیزیکِ

ن بریده شده، ولی تصویر که قسمتی از آ دهد میبرگ را نشان این تصویر یک 

 .داویدویچ آن کامل است

نیز به اهل شوروی، در آمریکا  گشتان افرادی نظیر خانم کوالگیناان انرژی سر

 داویدویچ، موضوع عکسِ. دین عکسبرداری شدوسیله شخصی به نام داگالس 

. دهندگی زیادی داردنام اتال دلوخ است که سوابق شفا به( شفادهنده)یک 

هایی به  شعاع عکسی که در زمان استراحت از سر انگشتان او گرفته شد، فقط

عالوه بر رنگ آبی یک  شفادهندگیزمان  رنگ آبی مایل به سیاه دارد و عکسِ

این دو . دهد میهای فشردۀ نارنجی و قرمز را در حال انتشار نشان  دسته شعاع

های داویدویچ  عکس. چاپ شد (ژورنالِ پزشک استخوان)عکس پشت جلد 

دارای درخشش  شفادهندگیمل پس از اجرای ع شفادهندهکه افراد  دهد مینشان 

این . شوند میرخشش بیشتری شفا گیرندگان دارای د حالی کهکمتری هستند، در 

به  شفادهندهنوعی انرژی از دست  شفادهندگیکه در طول  دهد میپدیده نشان 

، که نظریۀ مغناطیس حیوانی گالوانی و مسمر را برای شود میشفا گیرنده منتقل 

 .کند میما تداعی 

تر با پدیده  ک تارک دنیا است، برخوردی فیزیکیژوستا اسمیت که ی خواهر

این خانم راهبه که استاد بیوشیمی در کالج روزاری هیل . دارد شفادهندگی

شخص  انگشتانسر رک است به این نظریه رسید که انرژی منتشر شده از یونیو

سالمت را  و کند میی مریض تأثیر ها سلولاحتماالً در سیستم آنزیم  شفادهنده
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این خانم قبالً یک مقاله در سطح رسالۀ دکتری ارائه و . گرداند برمی     به آن 

. شود میمیدان مغناطیسی قوی  یابد میبنفش کاهش ه که وقتی نور فراثابت کرد

و به این نتیجه رسیده که وقتی یک شفادهنده در اتحقیقات  :گوید میخانم ژوستا 

ی منتشره از سر انگشتان او قادر است آنزیم بهترین شرایط روانی باشد انرژ

یک میدان مغناطیسی با شدت  ا تحریک کند و تأثیر آن به اندازهلوزالمعده ر

خواهر ژوستا در . است( واحد شدت میدان مغناطیسی)گاس  13000تا  2000

سایر  تواند میدهنده سعی دارد کشف کند که آیا یک شفا تحقیقات بعدی خود

ه حفظ سالمت انسان یک کند؟ و آیا چنین تحریکی کمک با تحرهای بدن ر آنزیم

 یا نه؟ کند می

 حیات مؤثر است و با آنچه هاله سؤال بعدی این است که آیا میدان مغناطیسی بر

جدیداً دانشمندانی که در جهت این سؤال . حیات نامیده شده چه ارتباطی دارد

غناطیسی بسیار ضعیف را درک ی مها میدانکه حلزون  اند یافتهدر کنند میتحقیق 

در بدن که حلزون  رسد میبه نظر . دهد میرا تشخیص  هاو حتی جهت آن کند می

 .نمای کشتی داشته باشد نما یا جهت خود سیستمی شبیه قطب

او در یک . ای دارد دیگر از افرادی است که توان ویژهآقای جان مارتا یکی 

ود در جهت خواست آزمایشگر ب آزمایش توانست پاندولی را که در دست دکتر

در آزمایش دیگری توانست به میدان مغناطیسی دستگاه . آورددکتر به گردش در

. یری کندتأثیر بگذارد و از ضبط تصویر جلوگ دیو که مشغول ضبط برنامه بودوی

که میدان  گوید میهای مختلفی دارد و از جمله  این شخص برای خود نظریه
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سه دسته موش ده تایی  ،او برای آزمایش. قطعی دارد اثر مغناطیسی بر یادگیری

های انفرادی کوچکی از پالستیک شفاف  ده موش اول را در محفظه. خاب کردانت

ده تای دوم رو به جنوب مغناطیسی و شدت . و رو به شمال مغناطیسی قرار داد

ار گاس تنظیم کرد، و ده موش سوم در شرایط عادی قر 10تا  5میدان را بین 

های تحت اثر  بدهد که موشاین آزمایش نشان  او توانست از نتیجه. ده شدنددا

تر  های آزاد فعال گیرند، بلکه از موش ناطیسی نه تنها سریعتر یاد میمیدان مغ

 .هستند

  که نوعی ارتباط بین فعالیت بیوپالسمیک یا آن طور که گفته  رسد میبه نظر 

هیچ شکی . انواع امواج وجود داردای موجودات زنده با  میدان هاله شود می

دانشمندان آمریکایی بر تأییدی که  نیست که به همت پیشروان دانش شوروی و

وضعیت سالمت، وضع جسمی و احساس گیاه و حیوان را  توان میاند  آن گذاشته

 .داویدویچ به ظهور آوردبا کمک تکنیک 

به ما ابزار وانسته ارزش تحقیقات شوروی در این است که ت :گوید میآقای تیلر 

بتوانیم رابطۀ علیت بین پدیدۀ  نای بدهد تا به کمک آ و اسباب آشکار کننده

پذیرش  آن هم به صورتی که مورد ،ناشی از انرژی روحی و بازتاب آن را

. پذیرد میثبات آن را و سیستم منطقی ما به تدریج ا همگان ما است، نشان بدهیم

 .ایم لل در این سیستم عکسبرداری رسیدهخپذیرش و اثبات عدم  ما به مرحله

آمیز بود که کنفرانس  اویدویچ در آمریکا آنچنان موفقیتاولین کنفرانس سیستم د

ترین  یکی از جالب. در نیویورک برگزار شد 1973سال  ی در فوریهدیگر
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یر راکوس پزشک یونانی تبار به نام دکتر پحوادث این کنفرانس گزارش یک روان

ببیند و برای  حیات حیوان و گیاه را به چشم هاله تواند میم کرد که وی اعال. دبو

وی . هایی را که از آنها تهیه کرده بود به کنفرانس ارائه کرد اثبات ادعایش نقشه

حرکت و تغییرات میدان هاله را در اطراف بدن بیماران روانی  تواند میگفت که 

ه آشکارا اظهار داشته از توان راکوس اولین پزشکی است کپیر دکتر . مشاهده کند

. کند میاستثنایی خود در مشاهدۀ تغییرات هالۀ افراد برای مداوای آنان استفاده 

دستیابی به اسرار نیروی )خانمی به نام دکتر شفیقه کاراگوال در کتابی به نام 

اعالم داشت که چگونه پزشکان بسیاری قادرند میدان  1967در سال ( جاذبه

 :او نوشت. خود را به چشم ببینند و امراض آنها را تشخیص بدهند انرژی بیماران

که اسرار و رموز کار خود را  اند شدهاین پزشکان از جانب همکاران خود محدود 

 .به نامحرمان ابراز نکنند

ابدی پاندول ارتعاشیِ  ،انسان :راکوس همچنین در کنفرانس اعالم داشتدکتر پیر 

ت که در آن نیروهایی مانند ضربان قلب جریان روح او زندانی بدنی اس. است

وقتی حرکت کند شود، شخص مریض است، و وقتی حرکت متوقف شود . دارد

 .شخص مرده است

انرژی یعنی قابلیت انجام کار، برای : گوید میاو تعریف قدیمی علم مکانیک را که 

ی نیروی انرژی یعن)که در اینجا  کند میو پیشنهاد  داند میاین منظور مناسب ن

با مالحظۀ پخش این انرژی از  :گوید میاو (. حیات ساطع شونده به وسیله آگاهی
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ن از اتفاقات درون بدن که هم به پخش بخار از آب شبیه است و هم نیست، م

 .شوم بدن با خبر می

حیات نشان داد و  هی خود سه قشر مختلف را در هالها نقشهپیر راکوس در 

قشر اول نوار . دهد میمراجعین خود تشخیص  اظهار داشت که آنها را در

متر که در مجاورت پوست بدن  میلی 4تا  3خاکستری رنگی است به ضخامت 

تر است به رنگ آبی  ای ضخیم قشر دوم الیه. یستالی و شفاف استقرار دارد و کر

از برادۀ آهن و از روبرو شبیه یک تخم مرغ است که  ای مجموعهتیره، شبیه به 

سومین قشر غباری به رنگ آبی روشن از انرژی . اطه کرده باشدبدن را اح

ند فوت عرض دارد و احتماالً به همین دلیل ارتعاشی است که در افراد سالم تا چ

 .نامیم میاست که ما افراد سالم و شاداب را اصطالحاً درخشان 

د که بدن افراد بیمار به کنفرانس ارائه کر ی دیگری از هالهها نقشهکتر راکوس د

او گفت خانمی از بیماران روانی . در قشرها و رنگ آنها تغییراتی پدید آمده بود

 به او گفته که شبهی از یک شخص همیشه همراه او است و ایمنی او را تأمین 

خواهد تا آن شخص را به او  دکتر پیر راکوس از خانم بیمار میو وقتی  کند می

که  شود میوار و آبی رنگی از یک مرد  اند، در یک لحظه متوجه شبه انسانبنمای

 .پشت سر بیمار قرار گرفته بود

که میدان انرژی گیاه ممکن است به وسیله شخص به  گوید میدکتر پیر راکوس 

در یک آزمایش که وی با کمک دکتر وسلی . شدت تحت تأثیر قرار بگیرد

نیم توماس انجام داد، مشاهده کردند که وقتی شخصی از فاصلۀ حدود یک و 
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، رنگ آبی شود میمتری بر سر گل داوودی فریاد بکشد میدان انرژی گیاه جمع 

یک . یابد میو ضربان آن به یک سوم تقلیل  دهد میالجوردی خود را از دست 

یک متری یک بیمار ناالن،  ی و روزانه حدود دو ساعت در فاصلهگیاه برای مدت

پس به تدریج پژمرده و خشک ی پایین آن ریخت و سها برگقرار داده شد، ابتدا 

 .شد

که تعداد تپش هاله در هر دقیقه  دارد میراکوس در مورد انسان اظهار پیر دکتر 

تعداد تپش افراد مسن کمتر و برای . دهد مینیز عالئمی از وضعیت شخص نشان 

 .شخص خوابیده کمتر از شخص بیدار است تعداد تپش هاله. کودکان بیشتر است

 بدن انسان از میانۀ بدن شروع  ییان انرژی در قسمت جلوجر :گوید میراکوس 

به طرف یکی از پاها جریان  Lو به صورت خط شکسته، مانند حرف  شود می

در . یابد میمعکوس در پشت سر ادامه  Lو پس از آن به صورت  کند میپیدا 

. و شبیه لغت سانسکریت به معنی سالمتی است θجمع، خط سیر انرژی به شکل 

که به صورت  کند میر همین جریان انرژی را در سطح اقیانوس معرفی او نظی

ر فضا فواره و کیلومترها د آید مینوارهای باریکی از ضربان موجود در عمق 

شب و باالترین مد  ترین جذر انرژی را در نیمه ، پایینترسیم این ضربان. زند می

گفتار آقای رودلف  این اظهار نظر شبیه. دهد میآن را کمی بعد از ظهر نشان 

اثیر شیمیایی با ضربان از زمین خارج و به آن داخل  :گوید میاشتاینر است که 

 .شود می
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مرکز تحقیقات بیوانرژیک آمریکا به منظور بررسی نظریات آقای پیر راکوس 

گروهی متشکل از متخصصان الکترونیک و ماتریالیست را مأمور بررسی و تعیین 

این گروه با استفاده از المپ . ژی مورد ادعای او کردماهیت هاله و میدان انر

های صادره یا انرژی نوری بدن  الکتریکی دستگاهی ساخت که فوتون مخصوص

این گروه در یک گزارش مقدماتی اظهار . گیری کند نامد اندازه که او اثیر می را

را که کرد که مشاهدات آنها تا آن تاریخ وجود نوعی میدان در اطراف بدن انسان 

پیر راکوس، که ضمناً  .کند میهنوز ماهیت آن قابل شناسایی نیست قویاً تأیید 

که در  ای پدیده :دهد میفوران انرژی از گیاه است، هشدار  مدعی مشاهده

ایکس و غیره  نباید با چیزی مانند اشعه شود می های داویدویچ مشاهده عکس

ه حیات و مشاهده آن کامالً در هال مطالعه ،در آینده: گوید میاو  .مقایسه شود

علم قرار خواهد گرفت و احتیاجی به این که تمام هستی را در آن  محدوده

 .مداخله دهیم نیست

ماتریالیستی است  ستم اجتماعی و تفکر بر اساس فلسفهدر اتحاد شوروی که سی

های جدیدی را در  العکسبرداری داویدویچ ایجاد شد، سؤ تغییراتی که به وسیله

. د واقعیت حیات، گیاه، حیوان، انسان، ذهن، جسم و ماده برانگیخته استمور

خانم تلماموس عقیده دارد تحقیقات در این زمینه آنچنان اهمیت علمی یافته که 

رسمی خود را به شدت مخفی هر دو دولت آمریکا و اتحاد شوروی اطالعات 

وچکی از دانشمندان کهای  در کنار این سیاست کلی در بین گروه. دارند نگاه می

 .هایی آغاز شده است دو طرف همکاری
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ین بار در چنین آقای داویدویچ خود در یک کنفرانس علمی که در غرب برای اول

تحقیقات جدید واجد چنان اهمیت شگفتی است : شد گفت موضوعی برگزار می

امکانات خارج از . که ارزیابی دور از تعصب آن چندین نسل طول خواهد کشید

که هرگز قابل کتمان ای وسیع است  ستاوردها به اندازهتصور است و دحد 

 .نخواهد بود
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 خاک، مایه حیات

با آنکه جرج واشنگتن کارور توصیه کرده بود چگونه در ایالت آالباما خاک 

ای و کود طبیعی بازسازی و بهره ده  ز کشت مداوم پنبه را با کشت دورهفرسوده ا

بیشتر ولو  هرچه برداری بهرهن آن ایالت و سایر ایاالت به طمع کنند کشاورزا

کوتاه مدت از زمین رفتار طبیعی با خاک را کنار گذاشتند و به این فکر افتادند 

         جای ه آنها ب. که با کمک مواد شیمیایی و با زور محصول بیشتری بردارند

جاد تعادل در خاک ی مناسب و صبورانه که منجر به ایها روش کارگیریه ب

شواهد . جای همراهی با خاک، کاری کردند که خاک با آنها قهر کنده و ب شود می

جای همراهی با آن باعث ه که تجاوز به خاک ب دهد میزیادی هست که نشان 

اگر این روش ادامه یابد ممکن است خاک از تلخی و . اعتراض عملی خاک شده

 .با خود بمیراند کند میم که تغذیه رنج و فرسودگی بمیرد و هر آنچه را ه

یک مثال از هزاران مورد انهدام خاک، منطقه کشاورزی دکاتور در ایالت ایلینوی 

بلندی  1966در مزارع این منطقه تا سال . آمریکا و ناحیه ذرت خیز آن است

حاصل  1گذشت و هر جریب زمین یکصد بوشل بوته ذرت از قامت انسان می

ت سال از پایان جنگ جهانی دوم کشاورزان موفق شدند با در طول بیس. آورد می

کمک مواد شیمیایی محصول را در واحد سطح دو برابر ترقی دهند، ولی از 

 .عواقب وخیم کاربرد مواد شیمیایی بی خبر یا نسبت به آن بی توجه بودند

                                                             

(رلیت 15حدود )گالن است  4غالت و معادل  گیری اندازهبوشل واحد حجمی   
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عنوان ه یک نفر از هفتاد و هشت هزار ساکن منطقه دکاتور ب 1967در بهار سال 

اورز وابسته به زمین و مصرف کنندۀ کود نیتراته کشاورزی وقتی یک لیوان کش

آب شیر . طبیعی داردخود برداشت متوجه شد که مزه غیر آب از شیر آشپزخانه

او . شد میخود از رودخانه تأمین  منبع آب منطقه بود که به نوبهمستقیماً از 

در آنجا معلوم شد . ش شودمقداری از آب را به مرکز بهداشت منطقه برد تا آزمای

ای است که به مرز کشندگی  ه در رودخانه و دریاچه به اندازهکه تجمع مواد ازت

 .رسیده است

وسیله ه به تنهایی برای انسان چندان مضر نیست، ولی وقتی ب( ازت)نیترات 

         ای کشنده از آب  خورده و تغییر شکل داده شود مادهای  های روده باکتری

      و با کمک هموگلوبین خون تبدیل به متوموگلوبین شده و مانع  آید می در

باعث تولید بیماری تغییرات  این زنجیرۀ. شود میاکسیژن به خون رسیدن 

کودکان نسبت به این . انجامد ا شده و به مرگ ناشی از خفقان میمتوموگلوبینومی

 .گیر شده است یار حساس هستند و اخیراً نیز همهبیماری بس

مزارع ذرت  ،آلودگی آب رودخانه و دریاچه و ارتباط آب با کود نیتراته یۀقض

 کشاورزان منطقه را به شدت وحشت زده کرد، زیرا همه کشاورزان به مصرف 

    20بیش از  رده بودند که برداشتورد کد وابسته بودند و منابع اقتصادی برآاین کو

روش . پذیر است ایی ازته امکانتنها با کود شیمی بوشل ذرت از هر جریب زمین

ر حال دیگر تأمین نیترات در خاک از پوسیدن مواد آلی در خاک است و در ه

  های  از زمان. به منابع وافر ازت نیاز دارد ذرت محصولی است که برای رشد
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     و به  شد میمواد اضافه گیاهی با خاک برگردان  ،قدیم پس از برداشت محصول

کود  هنوز هم مواد گیاهی و. گشت میفی عمدتاً به خاک براین ترتیب ازت مصر

         خاور دور و روستاهای خاورمیانه در بعضی کشورهای ( دامی و انسانی)

       در همین زمان در نزدیکی. داردرا صنعتی همین نقش و کشورهای غیر

             منطقه دکاتور در کنار یک توقفگاه و کشتارگاه قدیمی و در کنار رودخانه 

 ها سالپی خروارها تن باقیمانده فضوالت حیوانات کشتار شده، طی  سی سی می

آقای بیرلی . ست مستقیماً برداشت بشود و به مصرف برسدتوان میده و انبوه ش

اضافات مواد حیوانی  :گوید میسرپرست طرح زباله وزارت کشاورزی در منطقه 

د آن در طول تاریخ آمریکا است و این های آمریکا برابر با تولی از کشتارگاه

جای مصرف این همه ه کشاورزان ب. دو برابر خواهد شد 1920مقدار تا سال 

تنها در ایالت ایلینوی مصرف کودهای . کنند میمواد از کودهای شیمیایی استفاده 

از ده هزار تن در سال به نیم میلیون تن  1966تا  1945ی ها سالازته طی 

وسیله ه کود ازته مصرفی ب چون همۀ. شود میاین مقدار افزوده به  رسیده و مرتباً

تر از  و به عمق پایین شود میمقداری از آن جذب خاک  شود میذرت جذب ن

و در مناطقی مثل دکاتور وارد رودخانه و منابع آب  رود میدسترس ریشه ذرت 

یانگذار آقای جو نیکالس بن. آورد میو مشکالت اساسی به بار  شود میمصرفی 

 ایالت تگزاس که یک پزشک جراح استانجمن تغذیه طبیعی در آتالنتای 

 دهد میهایی که در مزارع غرب میانه آمریکا به عمل آمده نشان  بررسی :گوید می

مزارعی که با کودهای ازته شیمیایی زیاد تغذیه شده توان تبدیل کاروتین به 
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محصول این مزارع از نظر  اویِرا از دست داده و در نتیجه علوفۀ گ Aویتامین 

هایی که از این علوفه تغذیه شدند نه تنها وزن  دام. فقیر است Eو  Dویتامین 

اشکال و در نتیجه کافی به دست نیاوردند، بلکه تولید مثل آنها نیز دچار 

در  ،تمرکز نیتروژن در مواردی. سارت مادی سنگین شدندکشاورزان دچار خ

ن جاری شده هر پرنده یا مایعی که از زیر آ. ر کردهد انفجاسیلوی علوفه ایجا

چهارپای بد اقبالی را که از آن برای رفع تشنگی نوشیده تلف کرده و حتی تنفس 

 .اکسید نیتروژن باعث مرگ انسان نیز شده است

خیز ایالت ایلینوی به سرعت منتشر شد و صداهای خبر ضایعه کمربند ذرت 

بیولوژی برای )کتر باری کامونر رئیس مرکز د. موافق و مخالفی را برانگیخت

دانشگاه واشنگتن در شهر سنت لوئیز ایالت میسوری آمریکا طی ( سیستم طبیعی

رابطه بین  (برای پیشرفت علوم) گزارشی به مجمع سالیانه انجمن آمریکاییِ

. های منطقه را روشن کرد کودهای ازته مصرفی در مزارع و آلودگی خطرناک آب

ن حمایت از صنایع یتوی صنایع غذایی که وظیفه اصلی آد معاون انستدو هفته بع

هایی از گزارش او را برای  نسخه ،دو میلیارد دالری کودهای شیمیایی است

خاکشناسان وابسته به خود در دانشگاه و مؤسسات فرستاد تا برای جنگ متقابل 

رف کود د و توصیه مصدر تولی ها سالاغلب این متخصصین که . آماده شوند

های اصلی بودند آماده شدند که به همراهی کارکنان انستیتوی  شیمیایی، مهره

 .صنایع غذایی به جنگ دکتر کامونر و همکارانش بروند
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نام دانیل کوهل که متخصص فتوسنتز است برای رفع ه طرف دیگری ب دانشمند بی

است که جدی  آن قدربا کامونر همراه شد و نوشت این مسئله و نظایرش  ،خطر

البته همکارانش در دانشگاه . ممکن است سرنوشت کره زمین را در دست بگیرد

واشنگتن او را متهم کردند که به مسائلی پرداخته که با اهداف اصلی دانشگاه، 

 .یعنی تحقیق خالص، منافات دارد

ه با همکاران خود رفت و به مقابل (آخرین حلقه) به نامدکتر کامونر با کتابی 

استفاده از کود ازته ممکن است به ازدیاد حجمی تولید : شواهد نوشت ئهضمن ارا

. زیست یک فاجعه است تصادی منجر شود، ولی از نظر محیطذرت و موفقیت اق

ترین  را موفقو طرح توصیه و تبلیغ و مصرف کود ازته در چنان حجم وسیعی 

زمین به وی وابستگی تدریجی کشاورز و . طرح تجارتی و نه کشاورزی نامید

این : گوید میو  کند میکود ازته را به وابستگی شخص معتاد به مواد مخدر تشبیه 

 .طرح برای خود جا باز کرده و کشاورزان را به قالب اعتیاد گرفتار کرده است

دکتر ویلیام آلبرشت استاد خاکشناسی دانشگاه میسوری که بیش از یک ربع قرن 

طبیعی و فواید آن برای دام و انسان و  سابقه کار در توصیه مصرف خاک مناسب

در این زمینه گاو هوشیارتر از انسان است،  رسد میبه نظر  :گوید میپرنده دارد 

زیرا این حیوان علوفه سبز و با طراوت و بلندی را که به کمک کودهای شیمیایی 

را تا  و آن رود میتر اطراف  و به چرای علوفه کوتاه کند میرشد داده شده رها 

بندی کند و با  علوفه را به طریق علمی طبقه تواند مین اگرچهگاو . چرد ریشه می
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ش غذایی علوفۀ حجم تولید در هر جریب آشنا نیست، ولی در تشخیص ارز

 .تر است های ما متخصص سالم از بیوشیمیست

دکتر آندره وایزن سرپرست تحقیقات مدرسه دامپزشکی آلفورت در نزدیکی 

کتابی  1959ارهای آلبرشت با او همراه شد و در سال پاریس ضمن تحسین ک

به زبان انگلیسی هم ترجمه انتشار داد، که ( خاک، گیاه و سرطان)تحت عنوان 

تولید بیشتر از واحد سطح  تالش انسان در جهت رسیدن به :گوید میوی . شد

او  رسد میو تغذیه جمعیت رو به افزایش جهان به صورتی است که به نظر  ،زمین

 .فراموش کرده خود از خاک است

آندره در سفری به اوکراین مشاهده کرد که یک نوع اسب غول پیکر فرانسوی که 

های قزاقستان تنزل  به اوکراین برده شده پس از چند نسل به قد و قواره اسب

موجود زنده  :نویسد میاو در کتاب خود با اشاره به این موضوع . پیدا کرده است

نچه دانستند که آ میاجداد ما به خوبی . ی محیط خویش استتصویر بیوشیمیای

 .غبار حاصل از خاک است کند میقدرت و سالمت انسان را تأمین 

ارهای زیاد درباره نارسایی روش تعیین داو ضمن تنظیم و ارائه جداول و نمو

کیفیت مواد غذایی بر اساس تجزیه شیمیایی مواد و کنار گذاشتن تجارب بشری 

کند و  میاشاره  1952نی آقای سینگ برنده جایزه نوبل در سال به سخنرا

در بخش کشاورزی دانشگاه دورهام  1957آندره وایزن در سال  :گوید می

رئیس دانشگاه در سخنان . شمردضمن یک سخنرانی نظرات خود را بر انگلستان

و صحیح است که  پذیرم می :های او گفت اختتامیه خود و در تأیید صحبت
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اصر اصلی آن برای خوراک دام ای که به نظر یک شیمیدان و با تکیه بر عن علوفه

 .آل نباشد لزوماً برای گاو ایده شود میآل تصور  ایده

در انگلستان آقای آندره و ادعاهایش در مورد نارسایی علوفه تصادفاً در مقابل 

سی رأ 150به او اطالع داده شد که یک گله گاو . آزمایش علمی قرار گرفتند

هایش با مسئول گاوداری متوجه شد  او در صحبت. دچار بیماری تِن تانی است

او . اند شدهتازه از مزارع کود داده شده با پتاسیم وافر تغذیه  با علوفۀکه گاوها 

ای باشد،  اه علوفهگی که وقتی پتاسیم فراوان در اختیاردار شرح داد  برای مزرعه

حد آن حریص و در نتیجه دچار کمبود ذب و ذخیره بیش از گیاه نسبت به ج

فقدان منیزیم باعث پیدایش بیماری تن تانی . شود میمواد دیگری مانند منیزیم 

وقتی دامپزشک محلی برای معالجه گاوها آمد آندره از او پرسید که آیا . است

. میزان مصرف پتاسیم در مزرعه علوفه متعلق به گاوداری چه اندازه است

از بزرگترین متخصصان جهان روبرو است به  یبا یک انستد میدامپزشک که ن

وظیفه من معالجه گاوهای . دار بپرس از مزرعه. این کار من نیست :سادگی گفت

که کار ما  کنم میمن تصور  :نویسد میآندره با اشاره به این واقعه  .مریض است

خاک را معالجه م انسان و حیوان منجر شود، بلکه باید ابتدا نباید به معالجه مستقی

 .کنیم تا از لزوم معالجۀ زندگان بکاهیم

نسبت به انتقال آثار تدریجی مصرف بیش از حد مواد شیمیایی از  بخصوصاو 

 .کند میطریق وراثت اعالم خطر 
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و با ارائه روش  1240مصرف انبوه مواد شیمیایی به عنوان کود صنعتی از سال 

شیمیدان آلمانی آقای شمند برجسته و وسیله دانه جدید برای تعیین نیاز گیاه ب

اه یگ او به سادگی نوشت برای اینکه تعیین کنیم هر. آغاز شد بارون جاستوس

را بسوزانیم و مواد  رشد به چه موادی احتیاج دارد کافی است نمونه بالغ آنبرای 

شیمی و )کتاب او به نام . را از راه تجزیه شیمیایی تعیین کنیم د در آنجومو

البته مؤثر بود و مصرف کودهای شیمیایی ازت، ( آن در فیزیولوژیکاربرد 

معروف است به طرز چشمگیری باعث  N.P.Kفسفات و پتاسیم که به گروه 

اضافه تولید شد، اما در واقع این تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد شیمیایی 

ماجرا، البته باید  بودند که به یکباره بازار پر رونقی به دست آوردند، در کنار این

از محصوالت غذایی و یا  های مربوط به حذف دیگر عناصر طبیعی به نارسایی

 بعضی. خیز ایالت ایلینوی رسید توجه داشت بی مانند آنچه بر منطقه ذرتمصائ

انی را مربوط به این کوری ناگه بخصوصو چشم های  بیماری ،از دانشمندان

تئوری امداد از خاکستر، تئوری  :گویند میف آنها در موضع مخال. اند عامل دانسته

 . امداد از مرگ است نه از زندگی

یک پزشک و محقق داروسازی انگلیسی به نام رابرت مک کاریسون که پس از 

پاستور در منطقۀ  ییک عمر تجربه و خدمات علمی به عنوان سرپرست انستیتو

که  نزاهونشین  ایهمتوجه شد اهالی قبیله کوهپ کرد میکونور هندوستان خدمت 

و نمونۀ  شوند میدانند به ندرت مریض  خود را از نوادگان اسکندر می

تنها موردی که آنها را به مطب . شود میهای قبایل مجاور در آنها دیده ن بیماری
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افراد این قبیله با . تش داخل چادر بودناراحتی دود حاصل از آ آورد میشک پز

روند و در سرمای سخت  یلی کوهستانی میما 120های  مسافرتپای پیاده به 

، با شنا کنند میدر یخ دریاچه دو سوراخ ایجاد  زمستان کوهستان به منظور تفریح

از نظر ذکاوت، نسبت به . شوند میاز یک سوراخ داخل و از سوراخ دیگر خارج 

تند ولی کمتر ند و با آنکه به لحاظ تعداد در اقلیت هستر پیشرفتهقبایل مجاور 

    .ندپیروزها همیشه  گیرند و در جنگ تهاجم قرار می مورد

آقای کاریسون که ضمناً ریاست تحقیقات تغذیه هندوستان را بر عهده داشت و 

تحقیقات شخصی سه ساله او شامل کودهای شیمیایی و اثرات آن در امر تغذیه 

 یی از مواد اصلی غذاییها نمونهاو . بود، دست به یک سلسله بررسی جالب زد

د به آزمایش روی نوعی موش آورد و شروع کر مناطق مختلف هندوستان را گرد

ها با غذای  موش. کند میجمله غذاهای انسانی را به راحتی میل  ذایی ازکه هر غ

ها  ها و کناری غذای بنگالی. به سرعت فربه شدند ها ها و سیک های پاتان قبیله

ارت از حبوبات، سبزی، میوه، ها که عباما غذای هونزا. کمتری نشان داد رشد

های  موش. ها شد و پرورش سالم موش سابقه بیشیر و کره بز بود منجر به رشد 

 .گروه آخر به سرعت رشد کردند و پر زاد و ولد بودند و هرگز مریض نشدند

ماهگی که  27های تغذیه شده با خوراک هونزاها را در سن  دکتر کاریسون موش

کرد و هیچ گونه لگی انسان است کشت و تشریح پنجاه و پنج سابا برابر 

ها در تمام عمر متین، با  تر اینکه موش جالب. آنها نیافت ای در اجزای مسئله

 . عاطفه و فعال بودند
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آقای کاریسون نتیجه دو سال تحقیقات خود در مورد تغذیه و سالمت را در یک 

های تحت  موش سخنرانی در کالج جراحان انگلستان بیان کرد و اعالم داشت

ژورنال . آزمایش و افرادی که تغذیه مناسب شدند هرگز به مرضی مبتال نشدند

پزشکی انگلستان در یک مقالۀ اساسی سخنرانی کاریسون را منعکس کرد و 

 .کند میها جلوگیری  وز بعضی بیمارینوشت تغذیه مناسب از بر

عدم  ،ی، سرماخستگ :دند عامل سینه پهلوخوانده بو ها کتابپزشکان که در 

اریسون البته به اکتشافات ک ،و نظایر آن استضعف ناشی از پیری ، ورزش

هایی دچار سینه  آزمایش فقط موش در تمام مواردِ: ندگفت توجهی نکردند که می

 .پهلو شدند که نقص تغذیه داشتند

ها ذکر  داخلی، زخم معده و سایر ناراحتی او همین علت را برای امراض گوش

یسون در دانشگاه پیتسبورگ آمریکا یک سخنرانی دیگر برای انجمن کار. کرد

های گوارشی را  تحقیقاتی بیولوژیکی ایراد کرد و در آن ارتباط تغذیه و ناراحتی

ها  ان آمریکایی او هم مانند انگلیسیاز زبان تحقیق و علم نشان داد، ولی همکار

د ارزش برتر غذای هایش گوش دادند و تحلیل او در مور تفاوت به صحبت بی

قبیله هونزا نسبت به جوامع به ظاهر متمدن غرب و زندگی دور از مرض آنها، 

جایی نبرد و در حقیقت کارهای اصلی کاریسون فقط زندانی ژورنال هندی ه راه ب

 !تحقیقات پزشکی شد و بس

ساخته شد و  1921کاریسون تحقیقات دیگری روی مواد جدیدی که در سال 

ها در زمان وی تازگی داشت،  مصرف ویتامین. ام گرفت انجام دادن بعداً ویتامین
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لهستانی  ک، بیوشیمیست آمریکاییِهای اکتشافی آقای گاسیمیر فان او ویتامین لذا

ی از ویتامین که در وی ثابت کرد رژیم معین. زمایش کردتبار را روی پرندگان آ

تورم اعصاب بیماری  در کبوتران ایجاد شود میانسان باعث ورم غدد تیروئید 

ب وخورند با آنکه میکر که کبوتران دیگر که غذای عادی می، در حالی کند می

او معتقد بود آنچه باعث مرض . شوند میاین مرض را به همراه دارند مریض ن

ب و زمینه مساعد، ناشی از تغذیه وب نیست، بلکه میکروتنها میکر شود می

 .ناسالم است

چرخۀ ) به نامورانش کتابی  به نامسی دیگری پزشک انگلی 1932در سال 

منتشر کرد و توانست نظر جامعه پزشکی را به ارزش تغذیه سالم و ( سالمت

 دهنده تکاناو در مقدمه کتاب خود طی سؤالی . نظرات کاریسون جلب کند

با افراد و های درس دانشجویان و پزشکان جوان  چرا ما در کالس :پرسد می

دهیم، و چرا افراد بشاش و سالم را نمونه قرار  می های مریض تعلیم مدل

ناسی است، در حالی که باید ش پایه و محور تعلیمات پزشکی، مریض. دهیم مین

 !شناسی و بهداشت باشد سالمت

کاریسون در دوران بازنشستگی به خاطر تخصص و تبحرش به عنوان پزشک 

تحقیقات و  مخصوص ژرژ پنجم پادشاه انگلستان انتخاب شد، ولی حاصل

 1949های سال  در یکی از شماره. ت و همگانی نشدنیاف ینظریات او توفیق

نلسون سرپرست  لمرروزنامه معروف واشنگتن پست آمده است که آقای دکتر اِ

اینکه  :انستیتوی تغذیه و داروی آمریکا در یک جلسه رسمی شهادت داده که
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ا مقاومت بیشتری دارد ه یگفته شود بدنی که خوب تغذیه شود در مقابل بیمار

نظر شخص من این است که هنوز دالیل و تجربه کافی در . علمی استکامالً غیر

دست نداریم که تغذیه نامناسب باعث آمادگی بیشتر افراد در مقابل امراض 

 .شود می

الحکومه انگلستان  لبرت هوارد از طرف لرد کرزن نایبآ به نامشناس جوانی  قارچ

تا در مؤسسه تازه تأسیس تحقیقات کشاورزی ایالت بنگال در هند دعوت شد 

ه تحقیقات در هوارد معتقد بود ک. کار شوده هندوستان در شهر پوسا مشغول ب

بسته جوابگوی واقعیات کشاورزی نیست و  های در آزمایشگاه و گلخانه

نسبت به کارآیی مطلق مواد شیمیایی در کشاورزی به آن صورت که  بخصوص

او یک مزرعه هفتاد و پنج جریبی را . نگریست با شک و تردید می شد میادعا 

با مراجعه به کشاورزان بومی و . برای آزمایشات در مقیاس واقعی اختصاص داد

ی سنتی متوجه شد که آفات در مزارع آنان بسیار ها روشمالحظه آنها و مطالعه 

 .کمتر از مزارع صنعتی غرب است

ی سنتی، نخست با استفاده از خاک نباتی و ها روشآقای هوارد به اطاعت از 

از مصرف  ،سازی خاک کرد و در ضمن کشت د حیوانی اقدام به احیاء و آمادهکو

او در . کش خودداری کردبه عنوان کود و چه به عنوان حشره مواد شیمیایی چه 

های  ق شد بدون استفاده از کودها و سمموف 1919پایان کار و در سال 

یک کشت  ،یمتی گرانقها روشو کارشناسان کشاورزی  کشاورزی و حتی

او سپس دریافت که گاو نر، یعنی عامل مهم . تقریباً بدون آفت به ثمر برساند
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که از خاک مناسب برآمده تغذیه  دی آن روز، وقتی با علوفه زمینیکشاورزی هن

های  ای گاوی و سایر بیماریبشود از امراض شایع دهان مثل تب برفکی و و

با آنکه گاوهای مزرعۀ من  :یش نوشتها یادداشتاو در . روبی مصون استمیک

من . شوند هایی نمی ض تماس دارند، ولی دچار چنین مرضغالباً با گاوهای مری

    کنند میام که گاوهای من چمن کوتاه مزرعه گاوهای مریض را بو  بارها دیده

خاک،  ند، ولی زنجیرۀلیس میمالند و گاهی همدیگر را  یا حتی به هم پوزه می

 .شود میتغذیۀ سالم، مانع برتری میکروب بر حیوان  علوفه و 

سازی خاک با استفاده از  آماده از این موفقیت تصمیم گرفت برنامه هوارد پس

منابع طبیعی را در ایستگاه کشاورزی خود توسعه دهد و یک مرکز تبدیل زباله 

. رنامه او را متوقف ساختاجرای ب او دچار اشکاالتی شد که. به کود ایجاد کند

ی ها نامکشاورزی واحدهایی جاذب و با  در بنیاد تحقیقات :نویسد خودش می

کتریولوژی، شیمی سازی، با شناسی، گونه اسی، حشرهنش قارچ: دهان پرکنی مانند

برای این واحدها آنچنان نتایجی . کشاورزی و کشاورزی عملی ایجاد شد

در این حال . های آن شد ود مؤسسه مهمتر از هدفو مقرر شد که خ بینی پیش

و تنها مدافع آن که من بودم وجود ( واحد بهسازی خاک)جای چندانی برای 

در بنیاد تحقیقاتی ما که متأسفانه بیش از . نداشت و آزادی عمل من محدود شد

دهندگان  صی شده، درخواست من از طرف تخصیصحد شاخه شاخه و تخص

شدت پس زده شد، و به ه تلقی و ب ها کرار کارهای سایر شاخهبه منزلۀ تاعتبار 

 .این ترتیب من موقتاً دچار توقف و شکست شدم
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کمک و تأمین منابع  آوری جمعبست اقدام به  آقای هوارد برای خروج از این بن

را در محلی به فاصله ( انستیتوی صنایع گیاهی)مالی جدید کرد و در نتیجه 

بنگال ایجاد کرد تا با آزادی عمل فعالیت کند، چرا که  سیصد مایلی شمال شرقی

خیز اطراف او در محله پنبه . بهسازی خاک استعامل عمده کشت پنبه 

او . آورد به دستالزم را برای فعالیت علمی  ایندور، زمینه نامه انستیتوی خود ب

از ستفاده با ا. روش ایندور معروف است به نامروشی را ابداع کرد که امروزه 

از واحد سطح زمین تا سه برابر مزارع  ،انستیتو روش ایندور او در مزرعۀ نمونۀ

هوارد بعدها این . پنبه برداشت و محصول او سالم و بدون آفت بود ،اطراف

موفقیت را یک قدم در جهت اثبات نظریه کشاورزی خود انگاشت و نوشت که 

امراض گیاهی مجال  انواعباشد، تر  وقتی شرایط خاک از حد معینی پایین

هوارد عقیده داشت که روش او شامل دو اصل مهم است، . کنند میخودنمایی پیدا 

اول اینکه ترکیب خاک مناسب باشد و دوم اینکه در مزرعه آن چیزی کشت شود 

 .ذخایر الزم طبیعی برای آن را دارا باشد ،که خاک

اضافات ) هوارد حاصل تجربیات و نظریات خود را در کتابی تحت عنوان

ل و تشویق این کتاب با استقبا. منتشر کرد( کشاورزی و تبدیل آن به خاک برگ

به غیر از انگلستان که محققان تولید پنبه نسبت به  جهان کشاورزی مواجه شد،

 و دلیل این امر نیز نظرات کامالً و بعضی مخالفت نشان دادند، توجهی بیآن 

مطلقاً عقیده داشتند که فقط با ایجاد این گروه متخصصان . ابتکاری هوارد بود

تولید را از نظر کمی و کیفی باال برد و مبارزه با آفات  توان میی جدید ها گونه
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علت دیگر این بود که روش هوارد . هم فقط در استفاده از سموم شیمیایی است

به عبارت دیگر در . گرفت میبرای بهسازی خاک با مواد طبیعی چند سال وقت 

باید مصرف مواد شیمیایی به عنوان تقویت کننده را کنار گذاشت و این روش 

نباتی به نسبت یک به  زمین را با کمپوست، مخلوطی از بقایای پوسیده حیوانی و

ه هوارد خطری را که متوجه تجارت شیمی کشاورزی کرده بود ب. سه تقویت کرد

ست و مشاهده روش انقالبی او به صورت تولید انبوه کمپو. کرد میخوبی درک 

وسیله کشاورزان ممکن بود ساختار تحقیقات ه عینی منافع استفاده از آن ب

محققین سایر . کالسیک کشاورزی آن روز را در زمینه کشت کتان بر هم زند

تولید و توزیع و حامیان کودها و  ز این خطر را احساس کردند و جامعۀگیاهان نی

 .شکیل دادندسموم شیمیایی جبهه مشابهی در مقابل او ت

هوارد به انگلستان رفت و در آنجا دانشجویان بخش کشاورزی  1935در سال 

او . دانشگاه کمبریج از او خواستند که درباره روش ایندور برایشان سخنرانی کند

 تبدیل سخنرانی به یک جلسه سازندۀ برای ایجاد زمینه قبلی در دانشجویان و

قتی به یش تکثیر و توزیع کرد و واصول نظریات خود را از پ ،گفت و شنود

دانشجویان و استادان آن دانشگاه را در جلسه  جلسه سخنرانی وارد شد کلیه

کرد که ممکن است در  ها احساس ق مخالفتاو با توجه به سواب. حاضر یافت

ها و  شناس سازها، قارچ ها، گونه های همه جانبه از طرف شیمیدان جلسه، مخالفت

او در پایان . ه که از این لحاظ در مقابل او هستند ابراز شودهمه کارکنان دانشگا

کرده، با  من احساس کردم افرادی تحصیل ،در اینجا هم :جلسه اظهار داشت
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متوجه شدم با افرادی طرف . اند گرفتهدانش ولی با تجربه ناچیز در مقابلم قرار 

رسیدم که  غافلگیرانه است، و به این نتیجههستم که سؤاالتشان نامربوط و 

ها و مؤسسات تحقیقاتی انگلستان انتظار داشت که کمکی به  از دانشگاه توان مین

 .تکنیک کشاورزی کمپوستی کنند

بهسازی و حفظ )در سخنرانی دیگری که تحت عنوان . برداشت او درست بود

او . در کلوپ کشاورزان ایراد کرد سیل اعتراضات بر او وارد شد( باروری خاک

به زودی به صورت نوشتار در را اظهار داشت که جواب آنها  در جواب فقط

ر سِ. و درست از آب در آمدا بینی پیشدو سال بعد . خواهد کردمزرعه بیان 

کار گرفته ه ل که دستورالعمل هوارد را با دقت در دو مزرعه خود ببرنارد گرین وِ

. ین روش بودیش از تأیید کامل اوپ کشاورزان گزارشی داد که چیزی ببود به کل

ن جوابی نداشتند از حضور البته دانشمندان و فروشندگان مواد شیمیایی که برای آ

 .ای که برای این گزارش تشکیل شد خودداری کردند در جلسه

قای آ خشن جوامع دانشگاهی و تحقیقاتیِ سرانجام با وجود این برخوردهای

هایش  اطر موفقیته خهوارد مانند آقای کاریسون از طرف دربار انگلستان ب

یکی . شد دوسیله معدودی پیگیری و تقلیه مورد تقدیر قرار گرفت، و روش او ب

انم از این خ. ایو بالفور بود به ناماز افرادی که روش ایندور را پیشه کرد خانمی 

که در تمام طول زمستان  شد میاز ناحیه سر  کودکی مرتب دچار سرماخوردگی

او در زمین خود با . شد میچار سردردهای مکرر ادامه داشت و عالوه بر آن د

با . نان تهیه کرد برای خود آرد و گندم کاشت و از همین گندمروش ایندور 
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بت زمستان دیرینه او خبری نبود و سرما و رطورسیدن اولین زمستان از سردرد 

 .حتی را به او برگرداندانیز نتوانست سرماخوردگی و نار

محبوبیت عامه یافت و  ،نوشت( خاک سرزنده)ت عنوان کتابی که خانم بالفور تح

سیل مصاحبه کنندگان موافق را به سمت او سرازیر کرد و در نتیجه کارهای 

او در کتاب خود رابطۀ سالمت انسان و . کاریسون و هوارد مجدداً زنده شد

یات مده از خاک کمپوستی را با ذکر جزئآ به دستحیوان با استفاده از غذاهای 

او در پایان کتاب با اشاره به غلبه نازیسم بر بخش بزرگی از اروپا . دادشرح 

که امروز  همان طورم بر اروپاست و سزیغلبه انسان بر زمین شبیه غلبه نا :نوشت

 .کند میخاسته طبیعت نیز علیه استثمار انسان قیام  پاه اروپا علیه ظلم ب

ت دو بچه خوک خود را که خانم بالفور به تجارب خود ادامه داد و تصمیم گرف

در سن یک ماهگی به اسهال سفید مبتال شده بودند با محصول خاک طبیعی 

. معالجه کندبود ه دن کود شیمیایی داده نششار از کمپوست و از زمینی که به آسر

حاکی از آن بود که این مرض ناشی از کمبود آهن  ها کتابمطالب مندرج در 

که مواد شیمیایی  گیرد میاو نتیجه . کرد میویز دار را تج های آهن است و سبزی

 .برد میکننده مستقیم آن را از بین و اثر مداوا  کند میخاک را تباه  ،مصنوعی

های  فرند سایکس که کار اصلی او پرورش اسب به نامیک کشاورز انگلیسی 

 750او یک زمین متروک به مساحت . اصیل بود نظریات هوارد را جالب یافت

در ارتفاعات حدود هزار پایی مشرف بر دشت سالیزبوری خریداری  جریب را

کشاورزی تشخیص داد که زمین  ۀسایکس به عنوان یک مشاور با تجرب. کرد
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ثابت بوده و عمالً خاک آن ارزش کشاورزی خود را  زیر کشتِ ها سالمورد نظر 

ن شد که ها نیز شده است و بر آ و به همین علت جایگاه انواع آفت از دست داده

 .کند ءای آن را احیا ابتدا با اجرای کشت متنوع و دوره

قبل از آنکه اصطالح اکولوژی مطرح شود یک فرد طرفدار  ها مدتسایکس 

ف ز اینکه راشل کارسون با کتاب معروبود و ده سال قبل ا زیست محیطحفظ 

بدهد مخالفت خود را با مصرف  جهان را تکان( بهار خاموش) به نامخود 

 :نوشته بود( غذا، کشاورزی و آینده)اعالم داشته و در کتاب  ت.د.ی مانند دمسمو

وقتی طبیعت را به سموم آلوده کنیم اولین واکنش طبیعت مبارزه با سم است و 

سم  ،اگر شیمی. که در مقابل سم مقاوم باشند کند میی جدیدی را ایجاد ها گونه

و در این وجود خواهد آورد ه را ب تری ی مقاومها گونهبرد، طبیعت  به کاری قویتر

حیات تر و در مقابل،  که قدم به قدم سموم کشنده شود میراه دور باطلی ایجاد 

ادعا کرد که در این مسابقۀ مرگ،  توان میو ن شوند میتر  بیعت مقاومداران ط

و یا خود اصوالً قادر به مقاومت و کنار ماندن از خطر  شود میانسان پیروز 

 .خواهد بود

دهی  شت که خاک یک استعداد بهرهسابقه کشاورزی سایکس بر این اصل قرار دا

او عقیده داشت . آن را به ظهور آورد توان میان دارد که با پرستاری و توجه نه

بهسازی خاک با استفاده از مواد سنتی و کشت مناسب و  که در روش طبیعی،

 با. پذیر است امالً امکانشیمیایی اعم از کود و سم ک گونه مواد بدون مصرف هیچ

بیست و چهار  نمود حاصل آزمایش خاکِ این افکار و عقاید که فانتزی می



311 

 

خاک اعالم کرده بود که خاک  گاهِشآزمای. جریب از مزرعه برای او ارسال شد

و  دهد می ید آهک و فسفات و پتاسیم را نشانمورد آزمایش کمبود شد

 .فزایش این مواد ضمیمه کرده بوددستورالعمل کاملی برای تصحیح خاک با ا

ر خود ابتدا زمین سایکس دستورالعمل آزمایشگاه را کنار گذاشت و بر طبق باو

دار کرد و بدون استفاده از مواد شیمیایی در آن جو دوسر کاشت و را کامالً شیار 

در مقابل حیرت همسایگانش از هر جریب زمین نود و دو بوشل جو برداشت 

در سراسر تابستان بعد . و گندم بود که با موفقیت محصول داددومین کشت ا. کرد

آزمایشگاه . ای از خاک را به آزمایشگاه برد خاک را برگرداند و دوباره نمونه او

اعالم کرد که خاک فقط کمبود فسفات دارد و آهک و پتاسیم آن تأمین شده 

 .است

ن بار کشت مجدد و رو کرد و ای سایکس مجدداً زمین را شخم زد و خاک را زیر

که طبق نظر کشاورزی کالسیک  دانست میالبته . گندم او بهتر از بار قبل شد

روش اصلی . خاکی که کمبود پتاسیم داشته باشد برای کشت غالت مناسب نیست

شخم  متر سانتیدر این روش، خاک تا عمق چند ده . او بر شخم عمیق مبتنی بود

عمالًٌ در مقابل هوا  ،عمق ی کم مصرفِها و خاک شد می، و برگردانده خورد می

ای که شخم زمین او را به عهده داشت در مقابل  مؤسسه. تگرف قرار می

زمین زدن قرن است که کارم شخم  من حدود نیم :دستورالعمل او اظهار داشت

نبردم و از من خواسته نشده  به کارکشاورزان است، ولی هرگز این چنین ابزاری 

 .این عمق شخم بزنم و برگردانمکه زمین را تا بود 
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سایکس زمین خود را با کود سبز شبدر و چاودار تقویت کرد و در آن گندم 

. نیم تن یونجه خشک داد ،همین زمین در بهار سال بعد در هر چین. کاشت

سایکس خاک را مجدداً برگرداند و به زیر کشت جو سیاه برد و از هر جریب 

سومین آزمایش خاک نشان داد که مواد . بیش از یکصد بوشل محصول برداشت

 .شود مین مشاهده نو اثری از کمبودهای قبلی در آشیمیایی خاک متعادل شده 

ده با استفاده از  کشاورزی سود)تحت عنوان  ای مقالهسایکس تجارب خود را در 

کرد که موفق شده با این روش و بدون  گیری نتیجهشرح داد و در آن ( کود طبیعی

او توانسته از یک . دام سالم و گیاه بدون آفت پرورش دهد ،از سموماستفاده 

تولیدی خود شش سال متوالی کشت کند در  گونه بذر گندم، جو و جو سیاهِ

 .سایر کشاورزان مجبورند هر سال کشت خود را عوض کنند حالی که

دستاورد دیگر سایکس این بود که توانست با بهسازی طبیعی خاک از وابستگی 

به تهیه بذر جدید برای کشت سال بعد بکاهد و با افزودن خاک مناسب،  خود

او بر اساس همین اندیشه به اتفاق خانم بالفور و . تولید را برطرف کند عمالً کمیِ

هدف این انجمن درک رابطه حیاتی خاک . را تشکیل داد( انجمن خاک)دیگران 

    که نباید با من این است فلسفه بزرگ انج. با گیاه و حیوان و انسان تعیین شد

 .مواد، کیفیت مواد غذایی را فدای کمیت کرد هرگونه کارگیریه ب

انجمن خاک یک کار تحقیقاتی عملی را در یک قطعه زمین اهدایی در سافولک 

ه بشریت از اختراع بمب اتم ب :مسئولین آن، چنین اظهار داشتند. به دست گرفت

همه جانبه خاک که زندگی انسان بدان  شدت وحشت کرده، ولی ویرانی تدریجی
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دم بال را فقط در جنگ و مر. شود میوابسته است دچار کم توجهی و فراموشی 

 ظاهر با انگیزۀ به دست آوردنه سازی خاک ب متخریب و مسمو. دانند مصیبت می

 بسیاری . ، ولی عمدتاً نتیجه غفلت استگیرد میدرآمد بیشتر و سریعتر صورت 

که دانش آنها درباره  اند یافتهو متخصصان کشاورزی اکنون دراز دانشمندان 

آنها متوجه . کافی نیست شود میهای طبیعی که منجر به باروری خاک  پدیده

وسیله شیمی کشاورزی قابل توضیح ه ها ب که تنها بخشی از این پدیده اند شده

لم ه عاست و برخورد با خاک بدون در نظر گرفتن مواد آلی و فقط از دریچ

جزمی قرن نوزدهم، یک علم مرده است و باید  شناسی مانند علم مکانیکِ خاک

لغت مرده برای سیستمی که در آن فاکتور  کارگیریه ب. در آن تجدید نظر شود

 .فراموش شده مناسبت خاص دارد (حیات)اصلی یعنی 

مدت کوتاهی قبل از تشکیل انجمن خاک در انگلستان یک ناشر مجله بهداشتی 

من از  :رودیل که با کارهای آقای هوارد آشنا شده بود نوشت به نامنسیلوانیا در پ

. در حقیقت اصطالح یکه خوردن کافی نیست. برخورد با این حقایق یکه خوردم

 است که حتم بالیی به طورو  رود می به کارروشی که برای تهیه مواد خوردنی 

این حقایق ام که  من ندیده ،در مجالت بهداشتی. آورد میبر سر ارزش غذایی آن 

دانان و متخصصان تغذیه هر چیزی را که ظاهر هویج فیزیک. منعکس شده باشد

 .دانند میداشته باشد هویج 

اختصاصی انیا برای خود یک مزرعه در پنسیلو 1942آقای رودیل در سال 

 به نامد و کتاب او را به انتشار آثار سر آلبرت هوارد زخریده و دست 
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کشاورزی )یک ژورنال به نام . به چاپ رساند( درباره کشاورزی ای هنام وصیت)

منتشر کرد که امروز پس از سی سال تیراژ آن حدود ( و باغداری با مواد آلی

انتشار داد که هدف آن نشان ( پیشگیری) به ناممجله دیگری . است 250000

آلی به مردم ز مواد ادادن ارتباط سالمت و اغذیه تهیه شده با سیستم استفاده 

این مجله در حال حاضر یک میلیون خواننده دارد که به طور مداوم . است

 .صنعتی استـ  آمده از کشاورزی شیمیایی به دستدلواپس کیفیت مواد خوردنی 

سازی تغذیه منجر به دخالت  همه جانبۀ آقای رودیل برای سالم حمالت تند و

ی (سالمت نما)از انتشار کتاب که  یبه طورکمیسیون تجارت ایاالت متحده شد، 

یک انسان  تواند میدر این کتاب او تبلیغ کرده بود که  .او جلوگیری به عمل آمد

. های مهلک در امان بماند الحال را کمک کند که از بسیاری از بیماری متوسط

ون تجارت رفت و با خرج مبلغ یآقای رودیل از طریق دادگاه به مبارزه کمیس

ارم میلیون دالر نظر خود را قبوالند و اجازه انتشار کتاب گزافی حدود یک چه

 . را گرفت، ولی نتوانست خسارت مالی خود را بگیرد

از کرد تا دیدگاه مردم شهرنشین را نسبت به خاک ای آغ آقای رودیل مبارزه

او . بقبوالند که خاک کثافت نیست، بلکه یک ماده تمیز و مفید استمساعد کند و 

را که تا آن موقع مرسوم بود کنار بزند و لغت ( کثافت)است تا لغت به مبارزه برخ

 .کند جانشین آن سازد ای تمیز و زنده را تداعی می مادهرا که ( خاک)

که بدن او از  کرم خاکی. م زنده همراه استخاک با ارگانیس ،در زیر سطح زمین

ان در زمین اندازه قد انسمستقل تشکیل شده تا عمقی به  یکصد تا دویست حلقۀ
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خاک  ،ضمن حرکت کند می، مانند یک شخم زن طبیعی عمل کند میر سوراخ حف

هراً ناقابل که ارسطو این جانور ظا. کند میو خاک مفید نباتی ایجاد  خورد میرا 

. شود مین سخت و سفت آن را روده و سیستم هاضمۀ خاک نامیده اگر نباشد زمی

روین یک سال پیش از وفات، در چارلز دا. ن خشک شده باشدگویی شریان آ

انتشار ( تشکیل خاک نباتی به وسیله کرم خاکی)، کتابی تحت عنوان 1221سال 

کلی از ه داد و در آن نوشت که خاک بدون وجود آن توان حاصلخیزی خود را ب

او برآورد کرد که در هر سال در هر جریب زمین حدود ده تن . دست خواهد داد

مناسبی  و در خاکی که حجم گذرد میه کرم خاکی خاک خشک از دستگاه هاضم

حدود یک اینچ خاک گیاهی جدید ایجاد  از آنها داشته باشد در هر پنج سال

کتاب داروین حدود پنج سال در فراموشی ماند و پس از آن هم مطالب . شود می

غفلت و فراموشی منجر به مصرف  این. آن به کتب درسی کشاورزی راه یافت

گر طبیعی و مفید حیات یعنی کرم رکه کا شود میشیمیایی و سموم  رویۀ مواد بی

و به عملکرد او یعنی ایجاد خاک مناسب برای  برد میاز بین و  کشد میخاکی را 

 .دهد میتولید مواد غذایی مناسب پایان 

 با این وجود .شود میفعالیت و اثر مفید کرم خاکی در خاک معموالً جدی گرفته ن

تعداد بیست بشکه را با . آزمایشی این اثر نمایش داده شدطی  1950در سال 

ده بشکه دارای کرم . خاک کم قوت زراعی پر کردند و در آن علوفه کشت کردند

آلی حاظ مواد و ده بشکه دارای کرم خاکی مرده معادل آن بود تا به لخاکی زنده 

ها در شرایط  هناً و به تساوی انتخاب شد و بشکسایر مواد عی. تعادل برقرار باشد
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 4ی زنده داشتند هایی که کرم خاک به هنگام برداشت از بشکه. اده شدمشابه قرار د

 .آمد به دستها محصول  برابر سایر بشکه

لیام بیب اولین انسانی که با مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی اول دکتر وی

 ،ه کردر اعماق اقیانوس را مشاهدباتیسفِ به نامدریایی کروی شکل مخصوصی زیر

در مراجعت به آمریکا برای سرگرمی کلکسیونی از پرندگان برزیلی با خود به 

او در عرشه کشتی یک کیسه خاک گیاهی را با کمک ذره بین تحت . همراه برد

تا وقتی به بندر نیویورک رسید با تعجب متوجه شد که . بررسی روزانه قرار داد

د دارد و حدس زد که بیش از در نمونه خاک برگ حدود پانصد نوع زندگی وجو

 . کشف نشده در همان کیسه خاک وجود دارد زندگیِ ،دو برابر این مقدار

و به دنیای  کرد میپ همان خاک را مشاهده اگر دکتر بیب با کمک میکروسکو

ست توان میقطعاً به هیچ وجه ن شد میای به خردی باکتری آشنا  موجودات زنده

وضع خاک و )آقای جان راسل در کتاب . موجودات زنده آن را شمارش کند

که در یک گرم ناچیز خاک که با کود حیوانی تقویت  نویسد می( رشد گیاهان

شده باشد حدود بیست و نه میلیون باکتری وجود دارد، ولی وقتی همین یک گرم 

. یابد میها به نصف تقلیل  خاک با کود شیمیایی تقویت شده باشد تعداد باکتری

که پس از . شود میک جریب زمین سالم به حدود نیم تن بالغ وزن باکتری ی

 . کند میمرگ هم بقایای آنها خاک را تقویت 

پی از قبیل نخ سانان وشماری موجودات دیگر میکروسکعالوه بر باکتری تعداد بی

و شعاع سانان از ردۀ باکتری و قارچ، و جلبک ظریف از تیره جلبک دریایی، 
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ن کلروفیل از تک سلولی تا های عجیب بدو چموجودات تک سلولی و قار

 .کنند میاز هر نوع در خاک زندگی  تر پیشرفتههای  مجموعه

جنبه گیاهی یک نوع قارچ که با ریشه بسیاری از گیاهان همراه است هنوز جزو 

ان مخفی است، ولی شناس گیاهبا آنکه این رمز و راز از نظر اغلب . اسرار است

کرد که الیاف یک نوع آن به وسیله ریشه درخت  دکتر راینر انگلیسی کشف

در فرانسه متوجه شد که ریشه آقای هوارد ضمن مسافرت . شود میجذب 

ر از این آن برای ساخت مشروب کاربرد دارد، پهای انگوری که محصول  بوته

هرگز کود شیمیایی دریافت نکرده بودند، ولی  اگرچهها  این بوته. نوع قارچ است

 .ول بودندسرشار از محص

های کشاورزی دیروز یعنی حضور پراکنده و زیبای  یکی از زیباترین صحنه

والدیمیر سولوخین نویسندۀ . گیاهان وحشی در مزارع کشاورزی محو شده است

که کشاورزی جدید شوروی احساس زیبای  نویسد میشوروی در این باره 

ن عقیده را که گل با آنکه متخصصین ای. همراهی با گیاه را از دست داده است

و  کنند میزیبای دکمه در کنار مزرعه مواج یونجه اثر خوبی بر آن دارد، ریشخند 

بنابراین سولوخین . دانند آور می شی و زیبا را برای کشاورزان زیاناین گل وح

بود آیا کشاورزان سنتی جهان  اگر گل دکمه یک گیاه شیطانی: پرسد می

کرده امروز با احساس تنفر نسبت به آن  یلبایستی پیش از کشاورزان تحص نمی

 بزرگ شده باشند؟
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کرده اطالع دارند که در  ان تحصیلشناس گیاهچه تعداد از : پرسد میسولوخین 

های جوان درو شده یونجه با تاج گل زیبایی از گل  شاورزی سنتی اولین ساقهک

اینکه گل گرفته، و  های مقدس قرار می ه و در مقابل پیکرهشد میدکمه تزئین 

دکمه در مزارع کشاورزی به عنوان یک محل تغذیه زنبور عسل و تهیه شهد حتی 

 .شد میدر خشکترین فصول سال نگهداری 

 ،محکمی دارد و اساس سولوخین با این احتمال که این عقاید قطعاً پایه

. ورزان یافتی علمی را مطالعه کرد و شواهدی مبنی بر صحت درک کشاها نوشته

یکصد دانه گندم با بیست دانه تخم گل نوعی واند که اگر در جایی خ در ضمن او

خواهد شد و حتی اگر یک  العاده فوقی گندم ها جوانهگیاه وحشی مخلوط شود 

دانه تخم این گیاه با آنها مجاور شود، هنوز گندم رشد بهتری خواهد داشت، تا 

 .ه نیز صحت داردهمین موضوع درباره یونجه و گل دکم. وقتی که تنها رشد کند

در حقیقت تأییدی بر کارهای دکتر ژزف  ،گیاهمشارکت خین درباره افکار سولو

در آن زمان که آقای هوارد در . آمریکایی است شناس گیاهر استاد کوکانووِ

هندوستان بود این شخص به مدت ده سال سرپرستی بخش خاک و باغبانی 

یک ایستگاه تحقیقاتی مفصل ایجاد دانشگاه فیلیپین را بر عهده داشت و در آنجا 

که حدود ربع قرن قبل منتشر ( خاکحامی علف، )او تز خود را در کتاب . کرد

کنیم برای کشاورزان مضر  یاهانی را که ما تصور میگ: کند میشده این طور عنوان 

های به ظاهر  علف. سودمندند و خطرناک هستند اغلب برای تعادل خاک بسیار

را از  مانند گزنه، خرفه، و قازایاغی ضمن رشد، مواد معدنی خاصیتی مضر یا بی
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ار یهای تهی شده از مواد معدنی بس برای خاکآورند و  عمق به سطح خاک می

که بتوانند  دهند میآنها به عنوان گیاهِ همراه، به گیاهان دلخواه امکان . مفید هستند

رطوبت و مواد آن های خود را تا عمق بیشتری در خاک فرو ببرند و از  ریشه

 .استفاده کنند

که کشاورزی  کند میاخطار ( ت وجودقانون جمعی)آقای دکتر کوکانوور در بیان 

به ما در آمریکا برای  :نویسد میاو . فراموش کردن این قانون است جهان در حال

، در واقع (با خاک کشاورزی)جای ه آوردن درآمد بیشتر از کشاورزی ب دست

بیش جاری است و از پایان  این امر در اروپا نیز کم و. مکنی می( معدنکاری)

جبران مواد )اند که قانون  مانده یبه بعد کشاورزان معدودی باقدوم جهانی جنگ 

 .دنرا رعایت کن( مصرفی خاک

  های مکانیکی  مکشاورزان به تدریج تبدیل به آد: گوید پروفسور کوکانوور می

و  شما: که به او گفته کند میود نقل و از قول یکی از دوستان خ. شوند می

ردم گرسنه جهان برای غذا م حالی کهکنید در  همکارانتان فقط تئوری بافی می

مریکا دارند و ما باید به آنها غذا برسانیم و راهی جز مکانیزه کردن چشم به آ

 .کشاورزی و رساندن تولید به مرز حداکثر نداریم

کنیم که از قرار، باالترین تولیدات  ها در کشوری زندگی می مریکاییما آ

  کشاورزی را دارد و در عین حال ناظر هستیم که هر روز اقالم غذایی گرانتر 

    ک کشاورز آمریکایی ی 1900که در سال  گوید میر موجود آما. شوند می

حاال  حالی کهست عالوه بر خود برای پنج نفر دیگر غذا فراهم کند، در توان می
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سی نفر تهیه کند، ولی دانشمند علوم غذایی دانشگاه میشیگان ژرژ  برای تواند می

ز این ادر آغ. این ارقام ریاضی فریبنده و اغفال کننده است: گوید میبورگستروم 

و  آوری جمعقرن کشاورزان آمریکایی عالوه بر کشاورزی و دامداری وظیفه 

گرفتند،  میشیر کره ند، از کرد میخودشان کشتار تحویل شیر را به عهده داشتند، 

کاری خود پختند و برای حیوانات  ند، نان میکرد میگوشت نمک سود درست 

ند، در حال حاضر کلیه این کارهای جانبی یا بر عهده دیگران کرد میعلف تهیه 

که برای تهیه آنها وقت  شود میاست و یا به کمک ماشین و ابزار گرانقیمتی انجام 

امر مرغداری در طی . شود میشده است و و سوخت و مواد جداگانه صرف 

دهنده کوچک و خانگی که پرورش  ها میلیونبیست و پنج سال گذشته از دست 

وسیله شش ه ی طبیعی بوده خارج و بها دانهغالباً با مصرف حشرات و علوفه و 

شان هزار واحد صنعتی که تغذیه آنها مملو از مواد شیمیایی است و زندگی و مرگ

. جایگزین شده است گذرد میهم فشرده ه های ب سته بندی در قفساز تولد تا ب

در حقیقت اگر ما تعداد حدود بیست و دو میلیون نفری را که در صنایع مرغداری 

و راهسازی و توزیع و غیره مشغولند در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که امروز 

به کار هستند که در  هم همان تعداد افراد در تولید مواد غذایی در آمریکا مشغول

 .بودند و دلیل گرانی مواد غذایی نیز همین است 1900سال 

که انهدام خاک و مسموم کردن زمین به  شود میدر هر حال سرانجام مشاهده 

و به نظرات  شوند میو دانشمندان دانشگاهی به تدریج بیدار  کند میتدریج تغییر 

محقق کشاورزی دانشگاه دو . برند هوارد و رودیل پی میپیشروانی چون 
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دکتر رابرت کیفر و رابیندار سینگ در چهارم مارس های  نامه ویرجینیای غربی ب

کرده بیرون دادند و درست مثل کسانی که چیز جدیدی کشف  ای مقاله 1973

غذای انسان اجباراً تابع آن چیزی است که کشاورزان به : باشند اعالم کردند

 .دهند میعنوان کود شیمیایی به خاک 

که مقدار مواد معدنی در  دهد میشان نشان های گیری تند که اندازهشآنها اعالم دا

ذرت خوراکی و ذرت دامی که در تغذیه انسان و حیوان دارای اهمیت زیادی 

کود شیمیایی  رویه بیو این در نتیجه مصرف  یافته استاست به شدت کاهش 

 .است

ۀ آمریکا انجام شده نظرات باال را یک آمارگیری که در یازده ایالت غرب میان

روی و منگنز ذرت در طی که محتوی آهن، مس،  دهد میو نشان  کند میتأیید 

و خارج از اندازه کودهای  رویه بیمصرف . ه شدت تنزل کرده استچهار سال ب

ر بسیاری بر سالمت ینوی اتفاق افتاد تأثیرات زیان باازته از آن نوع که در ایل

کارهای مشابه دیگر دانشگاه ویرجینیای غربی نشان . رده استانسان باقی گذا

ها  که در مورد موش همان طورکه استفاده زیاد از کود ازته در مراتع  دهد می

 .مالحظه شد ممکن است کیفیت شیر احشام را تغییر دهد

کنیم که تحقیقات استادان دانشگاه ویرجینیای غربی در مقایسه با کار  مالحظه می

ی چون کاریسون، هوارد، آلبرشت، ویزون، سایکس و خانم بالفور بسیار پیشروان

هر هودتر محتاط بودنشان در مقابل آثار مشهود و مش بخصوصتأخیر دارد و 

های  جای تعجب است که آموزشگاه. رسد میدار  مواد شیمیایی به نظر خندهروزه 
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اسالم و های بدنی ن پزشکی آمریکا هنوز به مطالعه نسوج مریض و سیستم

و علل  سالم و هنوز توجهی به امر تحقیق افراد اعضای بیمار مشغول هستند

اینکه در دروس آنها حتی یک تک درس اساسی  تر عجیب. سالمتشان ندارند

 .خورد میدرباره تغذیه به چشم ن
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 مواد شیمیایی، گیاه و انسان

صدها جریب  نیکوال به ناممریکایی انگلیسی تبار در اوایل قرن نوزدهم یک آ

به و تنباکو و زمین در کارولینای جنوبی را آباد کرد و در آنها محصوالتی مانند پن

ای خوب شد که دم و دستگاه  این تالش درآمد او به اندازه در نتیجۀ. ذرت کاشت

کرده  مفصلی به راه انداخت و یک خانواده بزرگ ایجاد کرد که اغلب تحصیل

هرگز  ها سالبرداشت از زمین بود و طی  روش کشاورزی نیکوال فقط. بودند

و  شد میوقتی کامالً رمق یک قطعه زمین کشیده . چیزی به خاک برنگرداند

اینکه دیگر تا  کرد مینیکوال زمین جدیدی را آماده کشت  داد میخوب محصول ن

 .ند و خوشبختی خانواده بزرگ او هم به آخر رسیدبرایش زمینی باقی نما

مرد کاملی شده بود با مشاهده ضعف خاک، محل خانواده  نیکوال که پسر بزرگ

ماده کردن دو هزار هکتار زمین رب و به ایالت تنسی کوچاند و با آرا به طرف غ

رویه که در اما همان . جدید مانند پدرش به کشت پنبه و تنباکو و ذرت پرداخت

ادامه  شد میو چیزی به آن بازگردانده ن شد میآن از زمین فقط محصول گرفته 

های جدید هم گرفته شد و این در  کشت و کار، رمق زمین ها سالیافت و پس از 

اره او که مانند پدرش چ. حالی بود که نوه نیکوال هم برای خود مردی شده بود

دید، این بار خانواده را به ایالت آالباما  کار را در یک مهاجرت دیگر می

خوب کشاورزی در آنجا مستقر مهاجرت داد و با خرید دو هزار جریب زمین 

خانواده نیکوال صاحب یک . نیکوال آباد پدید آمد به نامبه تدریج شهری . شد

هم مثل  پسر ارشد خانواده، نواده نیکوال .کارخانه چوب بری و یک آسیاب شد
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پدران خود متوجه ویرانی زمین جدید شد و باز هم مثل آنها به طرف غرب به 

در اینجا نیز خانواده نیکوال دو هزار جریب زمین . ردایالت آرکانزاس مهاجرت ک

 . کشاورزی خوب خریدند و مشغول به کشاورزی شدند

خانوادۀ نیکوال مثالی از طرز رفتار غالب  چهار مهاجرت در چهار نسلِ

های آمریکایی و بیانگر روشی است که کشاورزی آمریکا در آن دوران  هخانواد

پس از جنگ جهانی اول . گذراند ت آسان میسرزمین پهناور با مالکیدر آن 

برای  ای نامهسرانجام دوران جدیدی در کشاورزی پیش آمد و دولت فدرال آیین 

محصول پنبه  ،در نتیجۀ استفاده از کود. مصرف کود مصنوعی به تصویب رساند

برای  شد میاو آقای جو سرپرستی  وسیله پسر نوۀه خانواده نیکوال که حاال ب

. ش یافت، ولی در عوض هجوم آفات و حشرات شدت گرفتمدتی افزای

سرانجام با رکود بازار پنبه، جو تصمیم گرفت شغل کشاورزی را رها کند و به 

آقای جو نیکوال در سن سی و هفت سالگی یک . دنبال رشته پزشکی برود

پزشک جراح آماده خدمت بود که دچار ناراحتی قلبی شد و تا سر حد مرگ 

ها کار و کاسبی را کنار گذاشت و به  نان ترسیده بود که هفتهاو چ. رفتپیش 

آنچه در مدرسه پزشکی آموخته و از تجارب محدود خود . تاستراحت پرداخ

سینه و سالمت  دچه برای درروگلیسرین بود که گرتمصرف قرص نی دانست می

دن جو ضمن گذران. کرد میناپایدار او مفید بود ولی او را دچار سردردهای شدید 

و در میان تبلیغات  کرد میمجالت مختلف را مطالعه  ،دوران مرض و نقاهت
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آمده از خاک  به دستمصرف غذاهای طبیعی  :کشاورزی به یک آگهی برخورد

 !برد میحاصلخیز طبیعی خطر امراض قلبی را از بین 

متوجه شد که نویسندۀ مقاله، آقای رودیل، پزشک نیست، ولی ادعای  جو نیکوال

. دارد، در نتیجه کل داستان را یک تبلیغ صرف و نوعی حقه بازی دانستپزشکی 

دار  ویتامیندار و  نبیماران خود غذاهای مقوی پروتئیاو به عنوان یک پزشک به 

و خودش قبل از حمله قلبی غذای مفصل و کاملی شامل  کرد میرا توصیه 

مخلفات  گوشت نمک زدۀ خوک، گوشت بریان، نخود سبز، نان سفید و کیک و

نظر ( خاک حاصلخیز طبیعی)و ( غذاهای طبیعی)در هر حال اصطالح . خورد می

ی خود به جستجو پرداخت، ولی این ها کتاباو در میان . او را جلب کرد

او به . کتابخانه کوچک محلی هم مسئله او را حل نکرد. اصطالحات را نیافت

معنی  ،گ خانوادگیکرده، پزشک و مالک یک مزرعه بزر عنوان یک فرد تحصیل

ابتدا فکر کردم که منظور از غذای : گوید میخودش . دانست میغذای طبیعی را ن

طبیعی جوانه گندم و شیرۀ سیاه است و دستورات آن شامل مصرف بادام و گردو 

 .شود شیمیایی حاصلخیز میو زمین نیز با سرازیر کردن کود  شود میو غیره 

نوشته سر آلبرت هوارد ( های کشاورزی وصیت)کتاب  وال به مطالعهآقای جو نیک

نوشتۀ مک کاریسون پرداخت و پس از سی سال ( سالمت طبیعی از غذا) و کتاب

ن مصرف حتی یک گرم مواد شیمیایی و واو در تگزاس بد ۀاز آن تاریخ مزرع

آل کشاورزی رسید و به صورت یک  استفاده از کمپوست به شرایط ایدهفقط با 

 .مدمزرعه نمونه در آ
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ال با مطالعه و مشاهده به این نتیجه رسید که آنچه قبالً به عنوان وآقای جو نیک

غذا مصرف کرده در حقیقت آت و آشغال حجیم شیمیایی بوده که از خاک 

او کتاب دیگری از . آمده و حمله قلبی او را باعث شده است به دستمسموم 

د و با مطالعه آن قانع شد به دست آور (مواد غذایی و خاک) به نامآقای پیکتون 

اعم از امراض قلبی،  یسمیهای نهایی برای امراض متابول که یکی از جواب

به سمی و در واقع محصوالت قند استفاده از اغذیه طبیعی، غیرسرطان و مرض 

غذا پس از هضم از طریق روده  :گوید میاو . آمده از خاک حاصلخیز است دست

ی ها سلولخون به  به وسیلهمواد اساسی . شود میجذب و وارد جریان خون 

و کار ترمیم و بازسازی به وسیله متابولیسم و به صورت  رسد میسراسر بدن 

سلول، توان . شود میدگرگونی مواد پایدار به مواد آلی و پیچیده ناپایدار انجام 

انگیزی برای بازسازی دارد، مشروط بر آنکه مواد الزم از طریق غذای  اعجاب

و از کنترل  ماند می برسد در غیر این صورت از رشد بازافی به آن سالم و ک

سلول به عنوان پایه زندگی احتیاج به اسیدهای آمینه، مواد . شود میخارج 

معدنی آلی، اسیدهای چرب، هیدروکربورهای پاالیش نشده و مواد ناشناخته 

 .بسیار دیگری دارد که احتماالً همگی دارای پسوند طبیعی هستند

ها با نسبت سازگار در غذاهای طبیعی موجود  اد معدنی آلی مثل ویتامینمو

ویتامین به خودی خود غذا نیست، ولی بدون آن هم بدن قادر به استفاده . هستند

امین جزئی از این مجموعه پیچیده و مرتبط به هم ویت. از مواد غذایی نیست

 .است
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. ذای مصرفی موجود باشدنسبت سازگار یعنی اینکه مواد الزم برای بدن در غ

عالوه بر آن الزم است ویتامین که در تأمین سالمت انسان نقش اساسی دارد 

. بین ویتامین طبیعی با ویتامین صنعتی تفاوت فاحشی وجود دارد. طبیعی باشد

ویتامین . اختالف شیمیایی البته چندان نیست، ولی تفاوت زیستی آن بسیار است

البته این ادعا . برد میه ارزش وجودی را باال مصنوعی فاقد آن چیزی است ک

هنوز همه پذیر نشده، ولی تحقیقات دکتر پفای فر که یکی از پیروان دانشمند و 

من : گوید میال وجو نیک. رودلف اشتاینر است به اثبات رسیده است ،طبیعت گرا

گیاه و ها که در  تامین طبیعی، مواد معدنی و آنزیمام که اغذیه شامل وی قانع شده

او برای . حیوان وجود دارد نسبت به مشابه مصنوعی برتری و مزیت کامل دارد

 .کند میاثبات نظر خود از تحقیقات دکتر پفای فر استفاده 

آمریکا مهاجرت کرد و آقای پفای فر با شروع جنگ جهانی دوم از سوئیس به 

وش ایالت نیویورک به تحقیق و تولید کمپوست به ر( درۀ اسپرینگ)در 

بیودینامیکی اشتاینر و مصرف آن در خاک و همچنین پژوهش مواد زنده بدون 

او قبل از مهاجرت روش . شکستن آنها به مواد جزئی را حرفه خود قرار داد

آن موفق شد نیروهای  به وسیلهرا ابداع کرد و ( کریستال سازی با حساسیت)

و به توصیه اشتاینر ا. یین کندبسیار ظریف در گیاه و حیوان را تع دینامیکی

پفای  .در مواد زنده آغاز کرد( نیروی اثیری صورت ساز)تحقیقاتی را برای تعیین 

کار و تالش با سولفات سدیم و مواد شیمیایی دیگر کشف کرد  ها ماهفر پس از 

تا  14ضافه شده به مدت که محلول کلرور مس که به آن شیره مواد زنده ا چنان



327 

 

که  کند میه و تبخیر شود یک نقش کریستالی ایجاد آرامی جوشاند ساعت به 17

به . ها تابع طبیعت بلکه تابع گیاهی است که شیره از آن گرفته شده استننه ت

عقیده پفای فر همان نیروی صورت سازی که صورت درخت و اجزای آن را 

با نیروی حیات جمع شده و نقش کریستالی حاصل از آزمایش را  کند میدیکته 

 .وردآ میپدید 

ی زیادی از ها نمونهخانم دکتر اریکا سابارت سرپرست آزمایشگاه آقای پفای فر 

مرجان زیبای دریایی های کریستالی را به جمع نویسندگان نشان داد که شبیه  فرم

های کریستالی شفاف،  نشان کرد که شیره گیاه سالم و قوی طرحاو خاطر. بود

همان گیاه اگر پژمرده یا مریض  هحالی ک، در کند میکدست و درخشان ایجاد ی

 .دهد می یقواره و کم عمق بی کدر، باشد طرح کریستالیِ

ین کیفیت داخلی هر ارگانیسم که روش پفای فر برای تعی گوید میخانم سابارت 

دو دانه تخم کاج برای او فرستاد و منتقدانه  ،یکی از مخالفان. ای کاربرد دارد زنده

در آزمایشگاه از شیره یکی از آنها . مایش کنداز او خواست که آنها را آز

 برای فرستنده . آمد و از دیگری ناقص و کدر به دستکریستالی شفاف و کامل 

ی ارسالی باید از یک درخت سالم و یک درخت ها دانهنوشته شد که  ها دانه

یک درخت . مریض تهیه شده باشد، و در جواب دو قطعه عکس دریافت کرد

به ظاهر سالم  اگرچهتی راست و دیگری پیچیده و خمیده، که کاج سالم با قام

 .، ولی برای تهیه الوار هم مناسب نبودنمود می
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بطه آن را به وسیلهتری ابداع کرد و  پفای فر روش باز هم ساده ،در دره اسپرینگ

 متقابالً حالی کهاصلخیز را نمایش داد، در زندگی تپشی گیاه، غذا و خاک ح

های صنعتی هیچ گونه تپشی از خود نشان  ایی و ویتامینسنگ و مواد شیمی

برای این آزمایش او همه ابزارهای آزمایشگاه را به کناری گذاشته و تنها . ندادند

 در وسط این کاغذِ. کند میاستفاده  متر سانتیاز یک کاغذ فیلتر به قطر پانزده 

ک بوته حامل ابتدا ی. دیسک مانند سوراخی برای عبور فتیله تعبیه شده است

و سپس  شود میدرصد در داخل یک ظرف چینی قرار داده  50 نیترات نقرۀ

داخل  مایع بتواند از فتیلۀکه  گیرد میدیسک کاغذی به صورتی روی آن قرار 

در سطح فیلتر کاغذی پخش  متر سانتیسوراخ باال بیاید و به شعاع حدود چهار 

 .شود

و متحدالمرکز ایجاد شده روی فیلتر  های رنگین آقای پفای فر با تحلیل دایره

طبیعی تهیه شده از گل سرخ  Cویتامین . کاغذی توانست به کشف خود نایل شود

آمده با مقایسه با  به دسترا مورد آزمایش قرار داد و معلوم شد که طرح 

پیروان این رشته اظهار . است قویتربسیار ( اسید اسکوربیک)صنعتی  Cویتامین 

شیمیایی نیستند که بتوانند با ماده شیمیایی  ها مواد ویتامینکنند که  مینظر 

آقای پفای فر در . جانشین شوند، بلکه اساساً انرژی صورت ساز کیهانی هستند

چنین تأیید ( کاربرد کروماتوگرافی در تحقیق کیفی)اواخر عمر خود در دفترچه 

چیزی بیش  کل،: گوته در یکصد و پنجاه سال پیش به درستی نوشت که کند می

 .از جمع اجزای آن است
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م طبیعی در خود فاکتورهای دیگری به این بدان معنی است که یک ارگانیس و

او به عنوان . دارد آید می به دستغیر از آنچه در آنالیز شیمیایی جزء به جزء آن 

یک دانه بذر را به پروتئین، هیدروکربور، چربی، مواد  توان میکه  گوید میمثال 

طوبت و ویتامین تجزیه کرد، ولی در این میان سوابق ژنتیکی و ارزش معدنی، ر

 .رود میزیستی آن از بین 

بررسی )تحت عنوان  ای مقالهمجله بیودینامیک در  1962زمستانی  شمارۀ

که  نویسد میخانم سابارت به قلم ( رابطه گیاه و حاصلخیزی خاک کروماتوگرافیِ

. سازد می روی حیات ارگانیسم را پدیدارو نیتکنیک کروماتوگرافی کیفیت گیاه 

از قرار، این خانم طرحی در دست دارد تا این روش را که تا به حال در بررسی 

 .میوه و بذر کاربرد داشته برای ریشه و بدنه و سایر اجزای گیاه نیز به کار گیرد

های جدید عمل آوردن و بسته بندی و نگهداری مواد غذایی که به منظور  تکنیک

ها،  آمده بخش مهمی از ویتامین به وجودکردن نگهداری مواد غذایی  تر النیطو

آنها : گوید می الوآقای جو نیک. برد میها را از بین  مواد معدنی مفید و آنزیم

ون زندگی مدت بیشتری کشند تا بتوانند بد ، غذا را میکنند میحیات را حذف 

 .تر بمیرندبمانند و دیر

در لیست غذاهای مسموم اولین متهم آرد سفید است که  :گوید میآقای نیکوال 

پس از آن شکر سفید، نمک طعام صنعتی شده . رود می به کاربرای تهیه نان سفید 

کراکر و با قیافه  به نامنوعی بیسکویت که . های هیدروژنه قرار دارند و چربی

رات همه مض شود میمعصومانه به بازار عرضه و معموالً به همراه سوپ مصرف 
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 مواد فوق را به همراه دارد و در حقیقت نان مسمومی است که مستقیماً به 

شاید . گذرد میاین داستانی است که بر نان . شود میهای قلبی منتهی  بیماری

آمده در  به دستهای  ه سابقه آن با توجه به باقیماندهاولین قوت الیموت انسان ک

 .رسد میر سال قبل های قدیمی سوئیس به بیش از ده هزا دریاچه

شیاردار سر  در یک انتهای این دانۀ. است وسیع ای مجموعهیک دانه گندم خود 

ای است که  و در انتهای دیگر قسمت برآمده گندم قرار دارد که محل جوانه است

عمدتاً نشاسته پیچیده در پروتئین است و پس از کشت تا زمانی که ریشه ایجاد 

. استکل دانه در سه غالف تو در تو پیچیده شده  .کند میشود جوانه را تغذیه 

ها و مواد معدنی مانند کوبالت، مس،  یمها، آنز همین دانه خرد شامل ویتامین

مانند جو،  شود میسایر حبوبات که از آنها نان تهیه . مولیبدن و غیره است منگنز،

ندم سر گ .اودار هم ساختمان و ترکیبی مشابه گندم دارندچ ذرت، جو سیاه و

یکی از منابع نادر ویتامین ب کمپلکس در طبیعت است و شاید به همین علت 

گندم عالوه بر مواد باال دارای مقداری . شود میگندم ماده اصلی حیات نامیده 

مقدار و  کند میکه کمبود آن در انسان ایجاد امراض معدی و قلبی  تباریوم اس

 .ستوانادیوم دارد که برای سالمت قلب الزم اکمی 

سنگ آسیاب با . ندکرد میهای قدیم گندم را بین دو سنگ آسیاب آرد  از زمان

برای اولین بار در لندن بخار جای  1724چرخید و در سال  نیروی آب یا باد می

ها مقداری از سبوس یا غالف گندم  در تمام این آسیاب. روها را گرفتاین نی

 آورد می به وجودندمی نان را و این همان چیزی است که رنگ گ شد میوارد نان 
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های فلزی را در اوایل  آسیاب با چکش. کرد میو مواد حیاتی را در نان حفظ 

در  1240قرن نوزدهم یک نفر فرانسوی اختراع کرد و برای اولین بار در سال 

با این وسیله اجزای گندم به هنگام آسیاب در سه . مجارستان به کار گرفته شد

این نوع آسیاب به . شوند میو جوانه و سبوس از هم جدا  گروه مختلف یعنی مغز

تقریباً  1220غلب نقاط اروپا رفت و در حدود سال اتدریج از مجارستان به 

مزایای تجارتی آسیاب جدید این بود که اوالً به جای . مصرف جهانی پیدا کرد

وس و و ثانیاً سب شد میبه بازار عرضه ( معمولی و سفید)یک نوع، دو نوع آرد 

جدا کردن سر گندم . رسید اگانه برای خوراک دام به فروش میجد به طورجوانه 

 که آرد مغز گندم برای مدت بیشتری نگهداری شود و همین امر داد میاجازه 

      با حذف سر گندم از آرد، الزم . داشت برمنافع بیشتری برای آرد کننده در

، جداگانه به و تازه سر گندم آمد که رطوبت آرد تا شش درصد اضافه شود می

 .رسید فروش می

در واقع  شود میآنچه امروزه تحت عنوان آرد سفید غنی شده، به بازار عرضه 

خاصیتی است که ویتامین و ماده معدنی آن قبالً خارج شده و فقط  ماده بی

حتی . های غذایی گندم است نشاسته آن باقیمانده که فاقد قسمت عمده ارزش

هنر تهیه کنندگان این است که به . ای به خوردن آن ندارند ها عالقه اغلب باکتری

تا جانشین قسمتی از  کنند میاین پودر کم ارزش مقداری مواد مصنوعی اضافه 

ار حاصلی ندارد، چرا که نسبت ویتامین ب کمپلکس قبلی شود، و البته این ک

و  جذب نداردو آن گونه که باید قابلیت  شود میمواد در آن رعایت ن صحیح
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برای مدت سی سال به منظور سفید کردن آرد به روش آجین، از نیتروژن تری 

که سمی مؤثر بر سیستم مرکزی اعصاب است و در مورد  شد میکلراید استفاده 

آرد سازان داوطلبانه  1949در سال . انسان ممکن است باعث امراض مغزی شود

. این یکی هم سم است گوید می الوآقای جو نیک. از اکسید کلر استفاده کردند

د، برومورپتاسیم، ، بنزویل پراکسایرود میسایر موادی که در تهیه آرد سفید به کار 

اولین این مواد که به منظور پف کردن نان . م و آلکسان استپرسولفات آمونی

 .است Eکشنده ویتامین  شود میاضافه 

دن اختراع یک فرانسوی رسیاز راه عوارض ناشی از استفاده از آرد سفید با 

او برای کره جانشین ارزانی به بازار عرضه . دیگر به نام مارگارین تکمیل شد

اهالی شمال انگلستان و . باشد Dو  Aکرد، بی آنکه در این ماده اثری از ویتامین 

های ناپلئون مردانی بلند قامت و قوی بودند  جنوب اسکاتلند که در زمان جنگ

ی تبدیل شدند که دهای بوئر به افرا ه غذاها تا زمان جنگدر اثر مصرف این گون

میسیونی که ک. ت برای خدمت نظام مناسب نبودندبه لحاظ قد و قامت و قدر

این افراد به  د که مهاجرتیمأمور رسیدگی به این امر شده بود به این نتیجه رس

علت رد سفید و شکر سفید به جای غذاهای سالم و طبیعی شهر و استفاده از آ

اعالم ( خدمات بهداشت ملی) 1919در آمریکا در سال . بروز این مشکل است

کرد که رابطه مستقیمی بین آرد سفید و بیماری بری بری و کمبود ویتامین وجود 

پی یکصد هزار مورد امراض ناشی از کمبود  سی سی لت میادارد و تنها در ای

شدند که هم محصول خود در نتیجه آرد سازان وارد عمل . ویتامین گزارش شد
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. را تغییر بدهند و هم روی قضیه سرپوش بگذارند و سر و صدا را بخوابانند

خدمات بهداشت ملی اطالعیۀ دیگری داد و اعالم  ،جالب اینکه پس از شش ماه

و البته اضافه کرد مشروط . کرد که نان تهیه شده از آرد سفید بدون اشکال است

در . مل و میوه و سبزیجات و لبنیات کافی میل شودبر اینکه به همراه غذاهای مک

( آلودگی غذا)ن و جودیت آلن تحت عنوان یکتابی که اخیراً توسط جین مار

 !(.وضع چنین است)که  اند گرفتهآمده و در آخر نتیجه  همنتشر شده این واقع

دومین شیطان خوراکی در این لیست درام زندگی شکر سفید و گلوکز است که 

در قرن هفدهم تهیه کنندگان شکر روشی . ها است ندۀ اغلب نوشیدنیشیرین کن

ای شکر زایل شده و  ، رنگ زرد یا قهوهابداع کردند که طی هشت هفته کار سخت

 یهمان شکر سفید: گوید میآقای نیکوال . آمد به دستشکر سفید و گرانقیمت 

ترین اقالم  رناکیکی از خط شود میکه امروزه به آسانی در کارخانجات قند تولید 

همه اجزای خوب آن به صورت ویتامین، مواد . غذایی موجود در بازار است

جا مانده که بیش ه معدنی و شیره سیاه خارج شده و فقط هیدروکربور و کالری ب

 .از اندازه در غذای ما وجود دارد

به  توان مینیز دارد و آن اینکه شکر سفید را  ای عمدهالبته تهیه شکر سفید علت 

هداری کرد و حتی در انبارهای نگ ها سالای برای  های پارچه راحتی در کیسه

 .بهداشتی نگاه داشت و در موقع تقاضا به بازار عرضه کرد و سود بردغیر

عمل  مصرفی ما چیزی جز نشاستۀ های انواع شربت: گوید میال وجو نیکآقای 

اضافه شده  صنعتی آمده به کمک اسید سولفوریک که به آن مقداری رنگ و طعم
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خالف قند موجود در میوه و عسل و شیره طبیعی مستقیماً ها بر این شربت. نیست

  ی ما را در قند غرق ها سلولو  برد میو قند انسان را باال  شود میوارد خون 

و لوزالمعده به نوبه خود  دهد میزیادی شکر به لوزالمعده اخطار الزم را . کند می

که بدن دچار ضعف قند یا  کند میانسولین تولید  آن قدر ،برای خنثی کردن قند

کلنگ زشت و مزاحم در وقت استراحت همین اال. شود میهایپوگلیسِمیا 

انسان صبحانه خود را با شکر سفید در قهوه و . ها و ادارات نیز هست کارگاه

و نان شیرینی ( نوعی صبحانه از حبوبات)چای و گلوکز در غذای آماده سیریال 

      گردد و االکلنگ شروع  خون مملو از قند می. کند میقطعه کیک آغاز  یا

و مجبور است قهوه یا  آید میسر ساعت ده هایپوگلیسمیا به سراغش . شود می

    دوباره خون او پر از شکر . چای شیرین یا نوشیدنی یا شکالت مصرف کند

د او پایین است و سر ظهر دوباره قن. کند میحرکت  االکلنگ باز هم. شود می

یک اثر جانبی هایپوگلیسمیا این است که مقاومت . شود میبازی تمام روز تکرار 

، انسان را عصبی، ذهن را کند و بدن را برای حمله آورد میبدن را پایین 

 .کند میها آماده  باکتری

یکی دیگر از سموم سر سفره ولی کم خطرتر همین نمک طعام پاالیش شده یا 

زار در کوتاه مدت اثر مزاحم مشهودی غذایی کم آ این ماده. است کلرور سدیم

اعث باال رفتن فشار خون بشود و ایجاد دارد، ولی در بلند مدت ممکن است بن

نمک دریایی دارای مواد معدنی کم و بیش صحیح است، ولی . امراض قلبی کند

اش  مواد معدنیما برسد  به دستو تا  گذرد میهای صنعتی  ارگاههم غالباً از ک آن
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 همین نمک دریا ،عالوه بر این. شود میحذف و به کلرور سدیم خالص تبدیل 

که نمک خالص  شود میتحت حرارت باال با کمک سیلیکات سدیم عمل آورده 

   ی قلب ها سلولهم زدن تعادل بسیار ظریف پتاسیم و سدیم در ه حاصله باعث ب

که اگر دو عامل تشکیل دهنده نمک  ای است این ظرافت تعادل به اندازه. شود می

 .شود میمساوی مصرف شود باعث مرگ آنی  به طورطعام جدا جدا و 

یا روغن نباتی کره ( روغن جامد)های هیدروژنه  سم بعدی چربی :گوید مینیکوال 

مانند است که مستقیماً و یا به صورت مصرف شده در انواع نان شیرینی، 

برای هیدروژنه کردن روغن از یک . رسد می ما به دستکراکرها، نان و غیره 

که به کمک آن اتم هیدروژن  کنند میقطعه نیکل گرم به عنوان کاتالیزور استفاده 

این عمل البته از فساد . شود میبه فاصله بین اتم کربن و اسید لینولیک وارد 

شکند که آن  ی در عین حال اسیدهای چربی را می، ولکند میروغن جلوگیری 

 .نوبۀ خود عاملی برای پیدایش امراض قلبی است هم به

ی روغنی ها دانهت و سایر سموم حشره کش به داخل ذرت و پنبه و  .د. سم د

زا است و هنوز راهی برای خارج کردن آن از  این سموم سرطان. کند مینفوذ 

ت حذف شده، ولی  .د. ی اخیر مصرف دها سالدر . ی روغنی وجود نداردها دانه

 . آن دی آلدرین، آلدرین و هپتاکلور نیز به همان اندازه خطرناکند جانشینان

، کنم میام از روغن ذرت استفاده ن من دیگر در آشپزخانه: گوید میآقای نیکوال 

که  کنم میای مانند روغن زیتون و کاجیره استفاده  های سرد فشرده بلکه از روغن

 .ندهای مایع بسیار روشن و تقریباً بی رنگی هست روغن
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 برنج به صورت: گوید میو  کند مینیکوال در مقابل، غذاهای سالم را معرفی 

. ترین مواد غذایی و مملو از ویتامین ب کمپلکس است اش یکی از سالم طبیعی

 ته است که نقش هیدروکربور را داراستآرد سفید برنج همان منبع خالص نشاس

کا در فیلیپین، روی حسن های مذهبی آمری زنان انجمن. که قبالً صحبت آن شد

نیت و دلسوزی، برنج طبیعی مصرفی زندانیان محلی را با برنج به اصطالح غنی 

این حسن نیت صدها زندانی بی اطالع  صنعتی جانشین کردند، اما در نتیجۀشده 

 .فیلیپینی از بیماری بری بری کشته شدند

نوعی خوراک کره  کیب آرد بادام زمینی وهمه رنج برد تا از تر آقای کارور آن

با روش صنعتی و با  و حاال این غذا. م زمینی را ساختمقوی به نام کره بادا

 .شود میهای غنی شده ساخته  چربی

یا بی بو دانند که چگونه چیزی را بی رنگ  ها اکنون می شیمیدان: گوید مینیکوال 

    غذایی شیمی زده که ظاهری مناسب دارد باعث  کنند و در نتیجه محصول

با استفاده از یک یا چند تا از هزاران ماده شیمیایی و . شود میسوء ظن مادران ن

که فساد باطنی آن از  شود میطوری ساخته غذاها انتخاب روش مناسب ظاهر 

 .چشم مردم مخفی بماند

های اصلی ساختمان  ری برای بدن پروتئین است که بلوکیکی دیگر از مواد ضرو

تعداد بیست و دو نوع اسید آمینه . سازد میه اساسی را بدن، یعنی هشت اسید آمین

نامیده هشت تا از آنها برای افراد بالغ است که اساسی . برای بدن کشف شده است
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اگر این هجده . و ده تا برای کودکان و نوجوانان در حال رشد الزم است شود می

 .اسید موجود باشد بدن قادر است مابقی را خود تولید کند

. نبع اصلی پروتئین گوشت استمریکا موصاً در آجهان و مخصدر همه 

 به وسیلهاز خاک مسموم شده  که شوند میای تغذیه  پایان گوشتی، با علوفهچهار

این . آمده و با مواد حشره کش شیمیایی مسموم شده است به دستمواد شیمیایی 

     یناً عمل و برای ایجاد امراض قلبی ع شود میسموم مستقیماً وارد چربی گوشت 

حدود بیست درصد به غذای ها برای اضافه کردن وزن گاو تا  گاوداری. کنند می

رای که ممکن است هم ب کنند میاضافه   D.E.Sای با حرف اختصاری دام ماده

اداره کل غذا و داروی آمریکا در سال . زا باشد انسان و هم برای حیوان سرطان

ف سینووِکس ولی از آن تاریخ مصرع کرد، مصرف این ماده را ممنو 1973

ت، هر سِزا است و به قول دکتر مارتیمر لیپ رطانای س معمول شد که خود ماده

  !کثافتی که در اولی هست در این یکی هم هست

در حال  ،پایان پرواری مانند گاو، گوسالۀ اخته، خوک، گوسفند و پرندگانچهار

ه کل تغذیه و دارو نسبت که ادار شوند میحاضر با شانزده نوع مواد جنبی تغذیه 

برای تعیین مقدار سم موجود در مواد غذایی . زایی آنها مشکوک است به سرطان

در . ستو حذف آن از سفره غذا به یک ارتش به اندازه جمعیت کل کشور نیاز ا

 .شود میگوشت آمریکا اصالً بازرسی نای از  حال حاضر حجم قابل مالحظه

شیمیایی تغذیه ها وقتی که با علوفه طبیعی و غیردام تن: گوید میآقای جو نیکوال 

گوشتی غالب اوقات  جگر حیواناتِ. گوشتش خوراکی است شود میو نگهداری 
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های پرورشی اغلب  مرغ. چون دارای دمل و غده است شود میف ضبط و حذ

جگر مرغ . شده است سمی دیگر دارند که در جگرشان متراکمآرسنیک و مواد 

انباشته      بدن او است و به همین دلیل سموم در این عضو  آلت سم زای

کنیم، اوالً مزه تخم مرغ  ای که از مغازه خریداری می تخم مرغ بدون نطفه. شود می

هایی دارد  واقعی را ندارد و در ثانی به لحاظ زیستی با تخم مرغ طبیعی تفاوت

ندیده و در یک مرغی که این تخم را گذاشته در تمام عمر هرگز خروس  چون

 !قفس زندانی و محکوم به تخم گذاری بوده است

تخم سالم زده  غمانتظار داشت که یک موجود  توان میچگونه : پرسد مینیکوال 

 !بگذارد

انسان قادر نیست از مواد طبیعی مستقیماً . در هرم حیات، گیاه نقش اساسی دارد

       حیوان و انسان وارد عمل  ذیه کند، بنابراین گیاه به عنوان واسطۀ بین خاک،تغ

بدن ما با وساطت گیاه و . کند میمستقیم تغذیه و آنها را مستقیم یا غیر شود می

شکند  ، مواد شیمیایی خاک را میمیکروارگانیسم. شود میحیوان از خاک ساخته 

مواد  ،باران و آفتاب گیاه از هوا، .کند میو آن را برای رشد گیاه آماده 

، ولی قبل از اینکه جریان حیات بتواند هیدروکربور را به سازد یمهیدروکربوری 

نه انسان و نه . پروتئین اسید آمینه تبدیل کند وساطت خاک حاصلخیز الزم است

شرط . دند پروتئین الزم را مستقیماً از خاک بسازنتوان میحیوان، هیچ کدام ن

گیاه مقدار الزم و  اینکه حیوان بتواند پروتئین اسید آمینه بسازد این است که

 .کافی از هر کدام را قبالً با کمک میکروب از خاک تهیه کند
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دارند که  یخود نیاز به لیست دقیقی از مواد کنند میگیاهانی که اسید آمینه تولید 

برای ساخت قسمتی از مولکول پروتئین به . باید خاک در اختیارشان بگذارد

م، منیزینند کلسیم و آهک، و همچنین نیز سایر مواد ماو  ،ازت، گوگرد و فسفر

منگنز، مس، قلع، مولیبدن و سایر فلزات، ولو به مقدار بسیار کم ضروری است تا 

 .پروتئین سازمان بیابد

میکروب باشد خط انباشت اگر خاک حاصلخیز نباشد یعنی فاقد مواد باال و فاقد 

 فظ جامعۀبرای ح. شود میخره متوقف تولید پروتئین از نظم خارج و باال

. مواد پوسیده نباتی در خاک باشداز الزم است مقادیر کافی  ها، میکروارگانیسم

و آنچه در  شود میی گیاه و حیوانات تأمین یابقا به وسیلهدر جنگل این مواد 

 .شود میریان پوسیدگی به خاک برگردانده رشد قبلی از زمین برداشت شود در ج

خاک . سالمت انسان نقش حیاتی داردشک کرد که خاک برای  توان میدیگر ن

باشد  هسالم دارای کمپوست کافی باشد و باکتری مناسب، قارچ و کرم خاک داشت

گیاه سالم ببار آورد  تواند می ،مواد شیمیایی اعم از کود و سم مسموم نشود و با

گیاه سالم منجر به تولید حیوان . تر است ه طور طبیعی در مقابل آفات مقاومکه ب

غذایی که به . آورد میخاک ضعیف، غذای ضعیف . شود میو قوی  ان سالمو انس

ها فقیر است و چنین غذایی  ها و پروتئین آنزیم ،واد معدنیمها،  لحاظ ویتامین

یای وقتی خاک کشاورزی فقیر شد بال. سازد میض یانسان را ضعیف و مر

حاشیه  و به گذارد میکشاورز خاک را . کنند میور هاجتماعی دیگری هم ظ

 .رود می نشینی شهرها
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نی یاین یک حقیقت بسیار جالب است که درخت سالم و قوی روییده از زم

ه دور خود حشره یایی بدرخت ضعیف یا روییده از خاک شیم کمتر از ،حاصلخیز

. اصلخیز نسبت به حشرات و امراض نوعی مصونیت داردخاک ح. کند میجمع 

که  شوند می قامت به درختانی جلبرات برای سکنی و امعموالً سوسک و حش

  .قبالً ضعیف و مریض شده باشند یا رشد غیر سالم داشته باشند

. انجامد زی شیمیایی همیشه به مرض میکه کشاور گیرد میآقای نیکوال نتیجه 

در هر ! سرانجام انسان مریض خاک مریض، گیاه مریض، حیوان مریض، و

یج شده مردم به انواع امراض دچار ای از دنیا که کشاورزی شیمیایی را گوشه

های  شرکت برد میا کسی که از کشاورزی شیمیایی سود برده و هو تن اند شده

 .دست اندر کار این مواد هستند

میلیون کیلوگرم سموم شیمیایی  136در حال حاضر در آمریکا سالیانه حدود 

تید و تحت بیست و دو هزار نام و مارک با تشویق دولت و تأیید ضمنی اسا

شناس دانشگاه دکتر جرج واالس جانور. شود میها تولید و مصرف  دانشگاه

که زندگی در آمریکای شمالی با  گوید میمیشیگان با ارائۀ اعداد و ارقام 

مراتب بزرگتر از نابودی  خطری به. خطر تاریخ خود روبرو استبزرگترین 

مواد نفتی و احتماالً آلودگی تر از  رویه، مخرب از شکار بیتر  ها، وحشی گلجن

 .تر از مجموع همه آنهامضرتر و ویرانگر

نه تنها در خشکی بلکه آبزیان رودخانه و دریا و حتی اقیانوس به تدریج در اثر 

 .شوند میها مسموم  ها و گیاه کش استفاده از حشره کش
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مواد شیمیایی و  در عین حال و پس از وارد کردن این همه خسارت، مصرف

ظاهر شدند  مقاوم دیگریحشرات . ت نیز راه به جایی نبرد.د.ه دحتی سم کشند

بینیم که ضرر سالیانه آنها به محصول حدود چهار میلیارد دالر است و به  و می

ایم که محصول قوی و سالم اولین عامل در  ترتیب عمالً به این نتیجه رسیده این

 .مبارزه با آفت است

اثر  را مهمترین( بهار خاموش)کتاب قاضی معروف آمریکایی ویلیام داگالس 

به نقطه  زیست محیطراشل کارسون روشن کرده که  در این کتاب خانم. قرن نامید

 ،کرد بینی پیشند سایکس که فرِ همان طور. شود میسقوط و انهدام قطعی نزدیک 

هپاتیت و هوجیکین و غیره را مربوط به مصرف  ی مثل لوکمیا،توسعه امراض

ای بین مصرف روز افزون  یک آمار تطبیقی رابطه. دانند ن آن میت و جانشینا.د.د

 1952در سال . دهد میسم و کود شیمیایی و تولد کودکان عقب افتاده را نشان 

این  1952در سال . کودک عقب افتاده در ایاالت متحده متولد شد 20000تعداد 

ش از نیم به بی 1962و در سال  126000به  1966و در سال  60000تعداد به 

و ( بنیاد کالیتون) دکتر راجر ویلیام رئیس انستیتوی بیوشیمیِ. میلیون رسید

های  کاشف اسید پانتوتنیک اولین بیوشیمیستی که به ریاست انجمن شیمیدان

در حال حاضر از هر هشت : گوید میآمریکا انتخاب شد ضمن ارائۀ آمار فوق 

 .کی عقب مانده استی آید میای که در ایاالت متحده به دنیا  بچه

م شیمیایی این واقعیت تلخ که مصرف کود و سموآقای جو نیکوال پس از درک 

ابتدا مزرعه خانوادگی خود : دو کار کرد آورد میچه بر سر کشور و هموطنانش 
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انجمن )را به صورت غیر شیمیایی درآورد و سپس با کمک پزشکان همفکر خود 

یز به عنوان اولین رئیس انجمن انتخاب را ایجاد کرد و خودش ن( تغذیه طبیعی

هدف این انجمن آن است که با ایجاد آگاهی در مردم و برای مقابله با تولید . شد

غذاهای انبوه و ناسالم از خاک غیر حاصلخیز در آمریکا یک نهضت همگانی 

مصمم است تا به همه بفهماند که از چه  :گوید میدفع کند نیکوال ایجاد و خطر را 

نظر از سن و جنس و رنگ و محل  صرف. غذای طبیعی تهیه کرد توان میطریق 

واقعیت . اقامت همه باید یاد بگیرند که چگونه غذای سالم تهیه و مصرف کنند

این است که ملت آمریکا بیشترین مقدار مواد غذایی را در اختیار دارد، ولی در 

ز یک فرسودگی ایاالت متحده ا. ترین است عین حال از نظر تغذیه ناسالم

م و یک ملت ای شدهما به یک مصیبت متابولیک دچار . بیند میبیولوژیکی صدمه 

و دشمن شماره یک ملت ما  کند میلبی در آمریکا بیداد امراض ق. مریض هستیم

ه پنجاه سال پیش مرض لختگی خون ب. و بزرگترین عامل مرگ و میر است

. شود میجوانان هم یافت ، ولی امروزه حتی در میان شد میندرت مشاهده 

های  ناراحتیسرطان، مرض قند، ورم مفاصل، کرم خوردگی دندان و سایر 

 .شود میو حتی در میان کودکان نیز دیده  یابد میم به شدت توسعه متابولیس

حاصل یک . دهد مینیکوال حقایق آماری را به صورت خالصه و لیست ارائه 

ر همه افراد از سن سه سالگی د دهد میشکافی نشان هزار و ششصد کالبد

 ه همه اعضایجز شش به ناراحتی در قسمت آئورت یعنی شریانی که خون را ب
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دوازده سال به باال این مرض به  در کلیه افرادِ. شود میرساند دیده  میبدن 

 . صورت پیشرفته وجود دارد

رای فراد آمریکایی داهمه اآمار باال کافی است تا بپذیریم که از چند نمونه 

سرطان در میان افراد زیر . ما سرطان همه گیر داریم. ناراحتی شریان قلبی هستند

حتی  قم تلفات را دارد وس از تصادفات رانندگی، باالترین رپانزده سال، پ

کرده که از هر چهار  بینی پیشانجمن سرطان . آیند نوزادان، سرطانی به دنیا می

فر به و از هر چهار سرطانی سه ن شود میآمریکایی یک نفر به سرطان مبتال 

 .رسد هالکت می

های وابسته به سم و کود شیمیایی و صنایع غذایی  فوری شیمیدان العمل عکس

از قبیل حقه بازی و شارالتانی این بود که انجمن تغذیه طبیعی را با اتهاماتی 

سپس بدگوهای . عملی اعالم کنندر کنند و اظهار نظرهایشان را غیراعتبا بی

دماتی صنایع غذایی و شیمیایی با وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت و مق

شدند و از طریق ادارۀ کل تغذیه و دارو و حتی انجمن با هم آموزش و رفاه 

استادان دانشکده که به دنبال منابع مالی چرب . پزشکان شروع به اقدام کردند

 به وجودجمعی ه یک نهضت دست. بودند اداره کل تغذیه و دارو را تأیید کردند

. اساس است و بیهای انجمن تغذیه طبیعی افسانه  آمد تا به مردم بقبوالند حرف

های  ی کاملی منتشر شد تا کوششها کتابمقامات زیادی در نشریات و حتی 

 .اعتبار کند ذیه طبیعی را باطل و نزد عامه بیانجمن تغ
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یق تغذیه در حقا)وزارت بهداشت و آموزش و رفاه یک جملۀ درشت به نام 

انه و اوهام منتشر کرد و اظهارات آقای نیکوال را افس( استدالل غلط مقابل

اداره کل تغذیه و دارو و  ،اعتبار سازی انجمن تغذیه طبیعی در برنامه بی. خواند

تشکیل داد و در  غلط آنها استداللای درباره  کنگره ،انجمن پزشکان آمریکا

نیکوال با . موضوع برگزار کرداین یی درباره مسافرت به سراسر آمریکا سمینارها

اینها هر زن و مردی را که از  رسد میبه نظر : مشاهده این حرکت اظهار داشت

د ند و به منابع صنایع غذایی لطمه وارد سازنغذاهای طبیعی به صورتی حمایت کن

 .کنند میدنبال 

رئیس دپارتمان  فرد اسپایر و دکتر جین مایرگردانندگان اصلی این نمایش دکتر 

دکتر مایر اصرار داشت . تغذیه بخش پزشکی دانشگاه بسیار معتبر هاروارد بودند

که برای تهیه غذای کامل و باالنس کافی است انسان به اولین سوپر مارکت برود 

ها و  و از چهار گروه مواد غذایی موجود یعنی سبزی، میوه، لبنیات و سیریل

وزارت بهداشت عمومی نیز به نوبه . ری کندباالخره گوشت و تخم مرغ خریدا

خود و با حمایت تولید کنندگان صنایع غذایی دست به یک تبلیغ همه جانبه زد 

ردار و در این راه از حمایت تولید صنایع غذایی و مواد شیمیایی و سمی برخو

 . نیز به آنها پیوستند ها نامهروزو پزشکی  نویسندگان علمی، غذایی،. شد

ت با اتهام توهم گویی .د.زا بودن د نجمن تغذیه طبیعی مبنی بر سرطاناپیام با 

ت .د.ره کل تغذیه و دارو مجبور شد دالبته ده سال بعد از این واقعه ادا. شد لهمقاب
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جود مقدار معینی از آن را سم خطرناک معرفی کند، ولی فشار، ورا به عنوان یک 

 .در شیر مجاز دانست

را که در  (BHT) حیاء کننده بوتیل هیدروکسی تولوئنپژوهشگران اتریشی ماده ا

یعنی متوقف کنندۀ جوانه ( تراتوژنیک)اصل در فیلم رنگی مصرف داشت 

این ماده در آمریکا در صنایع عمل آوردن غذاها مورد مصرف . تشخیص دادند

پیدا کرد و اداره کل تغذیه و دارو مصرف آن را به عنوان طراوت دهنده و 

وقتی روزنامه نگاران برای مالحظه مدارک پژوهش . مجاز دانست محافظت کننده

سرانجام معلوم شد که تنها . ی استبه آنها گفته شد که مدارک سرّ ،مراجعه کردند

در بایگانی اداره کل  BHTکنندگان  تولید به وسیلههم تهیه شده  دو مقاله و آن

 .تغذیه و دارو وجود دارد

می پرزیدنت آیزنهاور، سی و چهارمین رئیس کمیته مشاوران عل 1960در سال 

و استادان دانشگاه و جمهور آمریکا، با شرکت افرادی از آکادمی علوم آمریکا 

کمیسیونی برای رسیدگی به  ،اد راکفلر و انستیتوی تحقیقات سرطانییننمایندگان ب

 :دارائه کررا  امر مواد مصرفی در صنایع غذایی تشکیل داد و در پایان نظریه زیر

و نسبت به تمام  شوند میمردم ایاالت متحده در حال حاضر بهتر از همیشه تغذیه 

تالش مشترک مهندسین، . دوران تاریخ از سالمت باالتری برخوردار هستند

 هرچهتر و با کیفیت  چه انبوهای کشور منجر به تولید هره کشاورزان و شیمیدان

 !ه استبهتر شده و سالمت و بهزیستی ملت را تأمین کرد
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سیزده سال پس از این تاریخ آقای ادواردز یکی از اعضای اداره کل تغذیه و 

غذایی ربطی به خاک مربوطه  ویتامینِ: گفت مت میصرار و مقاوادارو هنوز با 

ی مربوط به کمبود حال مانند خستگی، ضعف اعصاب و بیامراضی  .ندارد

ت که از نظر علمی صحیح ها و مواد معدنی نیست و باالخره عقیده داش ویتامین

ها و مواد معدنی  کشور آمریکا باعث کمبود ویتامین نیست بگوییم کیفیت خاک

 های ویتامین غذااای بین ترکیب خاک و محتو ی شده و هیچ رابطهمواد غذای

 .وجود ندارد

اگر به راه  :گوید میآقای جو نیکوال با پشت سر گذاشتن این همه ماجرا باز هم 

های  گر ما آثار سموم را از تمام حلقها. هنوز امید نجات هست اصلی بازگردیم

غذاها بزداییم و تولید غذایی صحیح و سالم را برای کشور برقرار زنجیره تولید 

های شمال آفریقا و خاور نزدیک  یم از ویرانی و غفلتی که سرزمینتوان میکنیم 

تمان از فاجعه برای انجام این کار و نجات مل. دچار آن شدند پرهیز کنیم

برداری اقتصادی به برنامه نگهداری منابع طبیعی  ه بهرهمتابولیسم، ما باید از برنام

در دراز مدت کشور باید کشاورزی شیمیایی را کنار بگذارد و به . نقل مکان کنیم

در حال حاضر مواد آلی  .تدریج راه بهسازی خاک با مواد طبیعی را پیش بگیرد

منابع . ه شده خرید و قیمت آن نیز گرانتر نیستشیمیایی کیسمثل مواد  توان میرا 

اسه با محتوی معدنی کافی و سایر ذخایر قبالً تعیین شده و در خاک فسفاته و پت

 .دسترس است
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آمده از مواد آلی این است که پس از چند سال  به دستیکی از مزایای کودهای 

کودهای شیمیایی باید هر  در حالی که ، دیگر نیازی به مواد جدید نداریممصرف

به این . د، کودهای آلی هر سال کمتر و کمتر مورد نیاز استنساله تجدید شو

       ترتیب کشاورزی آلی منجر به درآمد بیشتر ناشی از مخارج سالیانه کمتر 

 .شود می

اینکه گفته شود کود آلی کافی برای مزارع بزرگ  :گویند میکشاورزان آلی 

آلی مزرعه  برای تأمین کود ، کهگوید مینیکوال . داردموجود نیست صحت ن

صد دچار اشکال نشده و چند دستور ساده را برای بزرگ خود و کشت صد در 

قابل  دور ریز میوه و سبزی ،والت حیوانی و انسانیفض. کند میکشاورزان توصیه 

 با تیمی از این مواد در هر. تبدیل به کمپوست و مصرف در زمین کشاورزی است

 .محصول و در حقیقت تولید مواد غذایی را دو برابر کرد توان میمزرعه 

خاک کمک بزرگی به صرفه جویی در آب و در  احیای: گویند میکشاورزان آلی 

مقاوم بودن محصوالت کشت شده در . عین حال جلوگیری از سیالب است

. رسیددر آمریکا عمالً به اثبات  1990کشاورزی آلی در تابستان کم آب سال 

های  در مورد زمین حالی کههای شیمیایی به شدت لطمه دید در  محصوالت زمین

پاند  100در منطقه گرمی مانند شرق ایالت تگزاس . آلی این صدمه ناچیز بود

 100، در حالی که دارد میپاند آب را در خود نگه  30خاک در شرایط عادی 

خاک . کند میمالً مثل اسفنج کار ، و عدارد می پاند آب را نگه 195پاند مواد آلی 

 .دارد میدارد و نرم است و آب باران را در خود نگه  یتر یرهحاصلخیز رنگ ت
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. ایجاد سد بر روی رودخانه هرگز مسئله آب را به طور کامل حل نخواهد کرد

تر خواهد رفت  زمینی مرتباً پایین و پایینسطح آب زیر :گویند میشاورزان آلی ک

آب : گوید مینیکوال . ر بهسازی خاک زراعی با مواد آلی استو راه حل فقط د

ذاریم خاک کشاورزی بارد باید به دام بیندازیم و نگ باران را در همانجایی که می

در بارندگی و سیالب . را بشوید و با جریان خود به رودخانه و دریا ببرد

س سطح زمین شسته شده و از دستر تن خاک خوب و حاصلخیزِ ها میلیون

ریب زمین از این ا در آمریکا سالیانه نیم میلیون جتنه. شود میکشاورزی خارج 

عمق  متر سانتیانسان در کشاورزی عمدتاً از حدود بیست . رود میراه به هدر 

وجودات میکروسکوپی است خاک که شامل کرم خاکی و باکتری و قارچ و م

در طول . رایی انسان استهمین الیه خاک بزرگترین سرمایه و دا. کند می استفاده

تاریخ، ملل متمدن غالباً وقتی از بین رفتند که این الیه خاک حاصلخیز را از 

 .دست دادند

ی حاصل از خاک یمواد غذا ،روتی کمبود آتی باالترین منبع ثها سالدر 

قف حاصلخیز است و به همین دلیل از همین امروز باید آلوده کردن آن را متو

های ه و تقلیدی مواد شیمیایی در کشورروی به مصرف بی نیکوال نسبت. کنیم

چنین تقلید کورکورانه همه امراض  :گوید میو  کند میجهان سوم اعالم خطر 

اندرکاران مواد  دست. رایشان به ارمغان خواهد بردمختلف متابولیک ما را ب

شیمیایی هنوز با قدرت تمام مشغول تبلیغ برای فروش بیشتر تولیدات خود 

دکتر ریموند ایوِل پرزیدنت تحقیقات دانشگاه ایالتی نیویورک که یکی از . ندهست
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سترش همین خط فکری های شیمیایی است در راستای گ اددانبزرگترین اقتص

و سیا و آفریقا است که اگر مصرف کود شیمیایی در آبرای اضافه تولید گفته 

د این کشورها با به سی میلیون تن در سال نرس 1920آمریکای التین تا سال 

 .قحطی روبرو خواهند شد

خاک  زا هاگر برنامه خود ما در استفاد :گوید میدر مقابل اینها آقای جو نیکوال 

ا به مردم کشور خشک باقی بماند و همین خط فکری ربر محور توسعه اقتصادی 

. خود و مردم دنیا تحمیل کنیم جهان را به طرف یک جنگ غذایی خواهیم برد

. ه آنچه قبالً ژاپن را در جستجوی سویا به خاک منچوری کشاندجنگی شبی

در این جهان تضمین صلح بر حفظ منابع : گوید مینیکوال به عنوان آخرین حرف 

       .طبیعی است نه استفاده از آن به عنوان یک وسیله اقتصادی
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 یا گیاه زنده یا سرزمین مرده

جاع از کشاورزان مستقلی که هنوز زندگیشان به حاصلخیزی خاک یک گروه ش

وابسته بود متوجه همکاری بسیار نزدیک فروشندگان کودهای شیمیایی با 

فروشندگان مواد سمی حشره کش و گیاه کش شدند و به فکر افتادند تا دیر 

 .نشده و خسارت هنوز جبران پذیر است فکری برای آن بکنند

اد گاو گوشتی است که در ویلز انگلستان تولید شده و در هرفورد، نام یک نژ

دورو در ایالت تگزاس کوچکی است در ساحل رودخانه پالو عین حال نام شهر

این . ن قرار داردکیلومتر در دو طرف آ 170ی به طول که قطعه زمینی کشاورز

ن اهای کوتاه بود که هزار منطقه در حدود یک قرن قبل سرزمینی پوشیده از علف

این مرتع طبیعی برای هزاران سال با . ریدندچ دار در آن می گاو وحشی کوهان

از الیه سطحی ها  ریشه این علف. های مقوی خودرو پوشیده شده بود انواع علف

ا اعماق چهار فوتی به گذشت و ت دار بومی است می خاک که یک ترکیب رس

عمق خاک را به سطح  رشد علوفه به تدریج کلسیم و منیزیم. رسید قشر خاک می

غذی و مداوم خاک و تولید انواع علوفه م و همین امر باعث تقویت آورد می

خاک از تعادل مناسب . مقوی و سرشار از پروتئین برای گاوهای وحشی بود

ترکیب  ،طبیعی برخوردار بود و پوسیدگی اضافات علوفه و اختالط آن با خاک

های گرم و گاه خشک و  زنه در تابستانو این موا کرد میمناسب نباتی را ایجاد 

حدود . شد میبا چرخش فصول سال به خوبی حفظ  ،دهای سخت و سر زمستان
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نیم قرن قبل انسان با ابزار کشاورزی خود وارد این منطقه شد و به تدریج نژاد 

 .جای بوفالوها را گرفتگاوهای اهلی 

خم عمیق به جای شبه تدریج و طی سالیان متمادی کشاورزان متوجه شدند که 

و در نتیجه زمین را فقط تا عمق  شود میخاک شدن ضعیف تقویت زمین باعث 

زمینی برای شخم زدند و همچنین از پمپ آب زیری متر سانتیپانزده تا بیست 

های سیل آسا، که در عرض  ند تا در فاصله میان بارانکرد میکشاورزی استفاده 

به عرض چند کیلومتر و عمق چند  ای ند دقیقه دشت را به صورت رودخانهچ

 .، مزارع را سیراب کنندآورد میدر  متر سانتی

های مهاجر به سن کار و فعالیت رسید اولین  وقتی اولین نسل کودکان خانواده

کشاورزان طبق معمول برای تقویت خاک و . آثار ضعف در خاک مشاهده شد

ن آکادمیک مراجعه و های تحقیقات و مشاورا برداشت محصول بیشتر به ایستگاه

مواد . باز هم طبق معمول به توصیه آنان، استفاده از مواد شیمیایی را آغاز کردند

آلی خاک به سرعت از بین رفت و اثر مشترک مواد شیمیایی و آبیاری پمپ شده 

برای . کیلو وزن داشت 23هایی شد که تا  از عمق زمین باعث پیدایش کلوخ

راکتورهای سبک قدیمی را کنار بگذارند و به ها مجبور شدند ت شکستن کلوخ

. اسب و ابزار سنگین استفاده کنند 135جای آن از تراکتورهای عظیم با قدرت 

از بین رفتن توان و شکل خاک به وحشت بعضی از کشاورزان از وضع جدید و 

عاقالنه مواد شیمیایی و به موازات آن آبیاری م گرفتند مصرف غیرافتادند و تصمی
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های  دی هم با توجه به ارزان شدن زمینجدی ه را متوقف کنند و افراداز چا

 .های جدید به منطقه وارد شدند کشاورزی و با ایده

التحصیل دانشگاه مکانیک و  ، جوانی به نام فرانک فورد، فارغیکی از این افراد

تصد جریب زمین صدمه دیده خرید و کشاورزی تگزاس بود که یک هزار و هش

داشت که یک  در زمین او شیارهایی وجود :گوید میآقای فورد . شد ماده کارآ

ولی طی سالیان دراز با استفاده از کشاورزی آلی به . گرفت تراکتور در آن جا می

. آمادۀ کشت شد ،مسطح کردنتدریج زمین به حال مناسب در آمد و پس از 

تهیه کرد و ی یک آسیاب برای تهیه پودر سنگ زکار کشاور ر کنارآقای فورد د

انتخاب شده طبیعی برای  نه مواد دیگری از پودر سنگ و ماسۀن هیچ گووبد

او مصرف کود شیمیایی را به . تصحیح بافت خاک در کنار مواد آلی استفاده کرد

. ک مدد گرفتکلی کنار گذاشت و برای مبارزه با حشرات موجود از کفشدوز

ان که بذر ف سایر کشاورزها را فراموش کرد و برخال همچنین مصرف گیاه کش

مقاوم شود، به  شتند تا در مقابل کرم خاک و سیاه شدنآغ را با مواد شیمیایی می

. این فکر افتاد که بذری را کشت کند که به هنگام افشاندن قابل خوردن باشد

برای تأمین کود ( لوده به سم قابل خوردن نیستاره به این است که بذر آاش)

رد و آنان نیز با رزان نزدیک خود را تشویق به تولید آن کاو کشاو ،گیاهی کافی

را مناسب  ار او دیده بودند روش کشاورزی اوهایی که در ک توجه به موفقیت

خیلی زود انجمن کشاورزان آلی منطقه ایجاد و . را به کار گرفتند یافتند و آن
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خاک  امکانات تولید مواد غذایی کافی و سالم و در عین حال وسیله بهسازی

 .منطقه غرب ایالت تگزاس فراهم شد

فرد دیگری به نام فلِت شرسیمز با مشاهده صدها تن  ،در جمع کشاورزان منطقه

مصرف به فکر افتاد از آن برای کشاورزی  د گاوی انباشته شده و به ظاهر بیکو

ی زمین کشاورزی او قرار ها که در نزدیک یکی از این انباشته. استفاده کندآلی 

متر بود و زمینی به مساحت چهل جریب یعنی به  150ای به ارتفاع  تپهداشت 

برای انباشته کردن مواد جدید . اندازه حدود سی زمین فوتبال را اشغال کرده بود

و غیره به ارزش نیم میلیون دالر با نیروی  روی آن یک مجموعه ابزار و بولدوزر

 ها میلیونارزش حیوانی نظیر این مجموعه کود با . انسانی کافی در حال کار بود

رفت و تبدیل  و از بین می کرد میتپه دیگر در سراسر کشور به تدریج تولید قارچ 

طی یک برنامه توصیه شده از طرف مدارس کشاورزی که . شد میبه مواد معدنی 

کود حیوانی را در عمق یک متری  ،ای انحرافی است قای سیمز توصیهآبه نظر 

ها خارج  با این کار کود از دسترس حشرات و میکروب. دنکرد میزیر خاک دفن 

تولید از سویی با . تخمیر و به مواد مفید تبدیل شود تواند میو در نتیجه ن شود می

از بین  ها مدتشکستن الیۀ خاک کشاورزی، ارزش زمین نیز برای گاز و 

کود حیوانی به مقدار زیاد به سطح خاک  ،در توصیه ناصحیح دیگر. رود می

. رفت شد گیاه از بین میر ،که این بار در نتیجه کود زیاد. شد میکشاورزی پمپ 

بعضی از محققین به فکر تولید مواد ساختمانی از کود بودند و گروهی نیز به این 

 .فکر بودند که مجدداً از آن غذای دام تهیه کنند
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با کمک  آقای سیمز بهترین استفاده از کود حیوانی را در تولید کمپوست دید و

او . دکتر جو نیکوال به مدارک تحقیقات آزمایشگاهی آقای پفای فر دست یافت

یه هچندین بار برای مالحظه روش و تکنیک کار به نیویورک رفت و دریافت که ت

ای و قندی و غیره به  در مرحله اول مواد نشاسته. دارد کمپوست چند مرحله

و در مرحله  شود میسمی شکسته انیباکتری و قارچ و سایر موجودات ارگوسیله 

و برای این مرحله  شود میها خورده و جذب  میکروب به وسیلهدوم مواد جدید 

بینی موجود باشد و برای  بینی و گیاهان ذره زم است انواع مناسب جانوران ذرهال

 .تکمیل عمل آنها زمان الزم در نظر گرفته شود

ت نکات علمی و فنی رعایت خانم سابارت به او گفت که اگر در تهیه کمپوس

نشود مواد پروتئینی و اسیدهای آمینه اولیه آن شکسته و به مواد شیمیایی تبدیل 

و به عبارت دیگر با فرار اکسید کربن و ازت و حذف نیترات و آمونیم  شود می

 .رود میمواد آلی از دست 

عمدتاً  که چون مواد اولیه کمپوست کنند میبعضی از کشاورزان به اشتباه تصور 

طبیعت و خواص . ایجاد شده فقط مواد آلی دارد آلی بوده، پس خاک گیاهیِ

 20درصد آب دارد و تنها  90تا  70سلول زنده . کمپوست به این سادگی نیست

دار است  ه و هیدروکربور و سایر مواد کربندرصد آن پروتئین و اسید آمین 30تا 

. ره استیاسیم، کلسیم و منیزیم و غد پتدرصد آن مواد معدنی مانن 10تا  2و فقط 

ذخیره شوند و در بعضی مراحل بینی  ند در بدن موجودات ذرهتوان میمواد آلی 

در تولید کمپوست وقتی . ل ممکن است آزاد شده و از کمپوست خارج شودتبدی
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ها با سرعت بیش از حد انجام  عمل باکتری به وسیلهعمل شکستن مواد ازت دار 

وقتی . ا از بوی آمونیاک متصاعد شده فوراً تشخیص دادآن ر توان میشود 

گاز آمونیاک  هم زد تا عمل تولیده حرارت توده زیاد شد باید فوراً آن را ب

ها بتوانند مواد ازته پایدارتر را به پروتئین باکتریایی تبدیل  متوقف شود و باکتری

 .کنند

سازمان )استاندارد خانم سابارت در ضمن برای او توضیح داد که روش آزمایش 

چون از روش سوزاندن و اکسیده کردن مواد ( های کشاورزی آمریکا شیمیدان

خاکستر مواد سوخته که . برای تعیین وجود مواد آلی کافی نیست کنند میاستفاده 

دهد  میو نشان  کند میکل موجودی را تعیین  شود میدر تحقیقات شیمیایی آنالیز 

اک به صورت سلول و یاخته بوده و یا به صورت که یک ماده معدنی معین در خ

. ک از اینها در خاک کامالً جداستنقش هر ی حالی کهماده معدنی، در 

آقای پفای فر مراحل تخمیر کمپوست،  به وسیلهنمودارهای رنگی تهیه شده 

ن داده روشن و کامل نشاتولید مواد سبک و مواد معدنی را آنچنان  ،شامل تجزیه

ست محرک بیودینامیکی با کمپواساس آن موفق شده بر که آزمایشگاه 

میکروارگانیسم مناسب و کافی تهیه کند که هر کسی بتواند با اضافه کردن آن به 

 . کمپوست با میکروارگانیسم مناسب ایجاد کند ،مواد حیوانی

یکی از آنها مربوط به . نشان دادهم دیگری  ارت به سیمز نمودارهایخانم ساب

درصد مواد  12شده از نوعی سوسک بود و با آنکه مقدار قابل توجه مواد تولید 

های  ظر ارزش کودی خنثی بود که آزمایشآلی داشت با این وجود در واقع از ن
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ارزشی آن را  ست بیتوان میی نیایی با تعیین چنین مقدار مواد آلاستاندارد شیم

فقط  آزمایش صحیح مواد معدنی چنین خاکی نشان داد که. نشان دهد

خاکی که دارای . میکروارگانیسم گیاهی است و در نتیجه حاصلخیز نیست

های کافی ولی فاقد مواد آلی کانی باشد برای رشد گیاه شبیه غذای شور  معدنی

گیاهی که بیش از اندازه . شیدبرای انسان است که باید همراه آن مرتب آب نو

چنین گیاهی ممکن . ندک میهای معدنی جذب کند بیش از اندازه آب جذب  نمک

است به نظر سالم برسد، ولی چون مواد داخل آن در شرایط باالنس و تعادل 

 .نیست دیگر در مقابل امراض مقاوم نخواهد بود

آقای سیمز با تعجب دریافت که خانم سابارت بر اساس نمودارهای پفای فر 

و حبوبات  موفق شده به طور علمی ثابت کند که وقتی بعضی گیاهان مثالً خیار

حبوبات و رازیانه روی  ،، در مقابلکنند میدر کنار هم کشت شوند بهتر رشد 

همچنین انبار کردن انواع محصوالت با هم تأثیر مشابه . یکدیگر تأثیر بد دارند

زمینی و سیب درختی با هم ارزش غذایی آنها را از  بثالً انبار کردن سیدارد م

 .برد میبین 

این نتیجه رسید که نقطه نظرها درباره اینکه علف فقط آقای پفای فر خود به 

سائل علف است یک نظر کوته بینانه است و در حقیقت حضور علف در خاک م

او ثابت کرد که وجود انواع گیاه ترشک و همراهان آن . آموزد زیادی را به ما می

گیاه قاصدک که . که خاک بیش از اندازه اسیدی است دهد میدر خاک نشان 

با حضور خود در خاک  شود میوالًً از میان چمن کنده شده و دور ریخته معم
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و  دهد میو در دسترس گیاه قرار  آورد میمواد معدنی را از عمق خاک به باال 

. هایی وجود دارد که در خاک نارسایی دهد مین نشان حضور آعدم بنابراین 

یکون خاک را یر گیاهانی که سیلپفای فر نشان داد که داوودی وحشی و سا

شد و خشکیدن از خود ، ولی پس از رکنند میپسندند به راحتی در آن رشد  می

او البته . کنند میگذاشته و خاک و در نتیجه آهک آن را متعادل کلسیم به جا 

 .کنند مینتوانست تعیین کند که این گیاهان چگونه کلسیم تهیه 

ی مشترک بابونه و گندم یک سری آزمایش نشان داد که زندگ به وسیلهپفای فر 

، به شرط آنکه نسبت بذر آن دو به هم از یک شود میباعث رشد و انبوهی گندم 

او عمالً عقیده سنتی کشاورزان قدیمی  محققانۀ این کارِ. به صد بیشتر نباشد

 .کند میشوروی را در مورد مشارکت خشخاش و چاودار تداعی و تأیید 

او . رنگی پفای فر تقریباً نامحدود استسیمز متوجه شد که کاربرد روش عکس 

آلی  با تهیه عکس رنگی از یک گونه گندم که در دو نوع خاک شیمیایی و

 .دو محصول کامالً مختلف به دست آورده کاشت، مالحظه کرد که تقریباً

به دست  حدود پنجاه نوع محرک بیودینامیکیِ سآقای سیمز در مراجعت به تگزا

کدام از آنها  های جهان را با خود همراه برد که هر اکهای مهم خ آمده از گروه

آنچه . وظیفه و مأموریتی معین را در خاک و یا در تهیه کمپوست به عهده دارند

 کند میخواص محرک کمپوست را از چشم کم تجربه یک محقق متوسط پنهان 

آنها ها در آن است که حتی حضور بسیار مختصر  وجود مواد حیاتی مانند آنزیم

 .کارساز و مؤثر است های بسیار کوچک هم تا حد نسبت
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آقای سیمز دستورالعمل علمی درباره تهیه کمپوست را به کار بست و فضوالت 

حیوانی مجانی مزارع اطراف را با کمک میکروارگانیسم در حجم و مقدار صنعتی 

در تولید کمپوست وقتی حرارت طبیعی آن در . به کمپوست مناسب تبدیل کرد

خود به خود انواع  رسد میدرجه سانتیگراد  60شکستن و پوسیدن مواد به  موقع

      تخم علوفه مزاحم داخل آن نیز پوسیده شده و به مواد قابل جذب تبدیل 

سیمز مواد کمپوست را در هوای مناسب انبار کرد و با ماشینی که خود . شود می

بود گاه به گاه آنها  ابداع کرده بود و ظرفیت جابجایی آن ششصد تن در ساعت

تدریج این مواد به پودرهای  در طول مدت یک ماه به. کرد میرا زیر و رو 

ای مایل به سیاه تبدیل شد، بوی بد کود از بین رفت و بدون احتیاج به  قهوه

مصرف کمپوست بیودینامیکی . آسیاب کردن و یا سرند کردن آماده مصرف شد

همه  العاده فوق ایج شد و خیلی زود نتیجۀه تدریج رسیمز به وسیله کشاورزان ب

یکی از کشاورزان پس از دو سال مصرف کمپوست . ای از آن به دست آمد جانبه

در خاک و به نسبت نیم تن در هر جریب و حذف کلیه مواد شیمیایی و تنها دو 

. بوشل ذرت برداشت کند 172آبیاری در سالی کم باران موفق شد از هر جریب 

ای به همین وسعت از  دو برابر محصولی بود که در مزرعهود این مقدار حد

کشاورز دیگری . آمد نوی با مصرف مواد ازته به دست میخوب ایلیهای  سرزمین

االرضی، خاکش رو به  یایی و آبیاری با آب تحتکه از مصرف طوالنی مواد شیم

اک دست به مشاهده خطر از بین رفتن حاصلخیزی خ سخت شدن نهاده بود با

رضایتبخش بود که خود اقدام به تهیه  آن قدر ،آن مصرف کمپوست زد و نتیجۀ
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او متوجه شد . کمپوست در مقیاس وسیع و فروش آن به کشاورزان اطراف کرد

و در  شود میتری تبدیل دتی مصرف کمپوست، خاک به جسم سبککه پس از م

امه محلی یک گزارشگر در روزن. دارد میعین حال رطوبت بیشتری در خود نگه 

ینامیکی را ببیند کافیست نتیجه مصرف کمپوست بیود خواهد میهر کس : نوشت

با اتومبیل عبور کند تا در یک  گذرد میای که از کنار مزرعه این شخص  از جاده

جان همان محصول در  و سالم و در طرف مقابل آن رشد بیکشت زیبا  ،طرف

 .خاک چسبیده به هم از مواد شیمیایی را ببیند

در جنوب شرقی ایالت پهناور تگزاس شخصی به نام وارن برای مبارزه با نوعی 

قبالً برای این . کشاورزان را تشویق به کشاورزی آلی کرد ،علف مزارع برنج

ی ویتنام به کار ها گلمنظور از نوعی علف کش شیمیایی که برای از بین بردن جن

که کشت برنج را با  کرد میه او همچنین به آنان توصی. شد میرفته بود استفاده 

ایجاد یک محل  رشد نوع دیگری علف در مزارع پیگیری کنند که در ضمنِ

کشاورزانی که این . کند میخاک را از تخم علف پاک  ،چرای موقت برای دام

ها را به کار گرفتند متوجه شدند که برنج به دست آمده از لحاظ  دستورالعمل

سایر برنج کاران . کشاورزی شیمیایی استغذایی به مراتب بهتر از محصول 

تگزاس به تدریج شجاعت مصرف مواد آلی به جای مواد شیمیایی را به دست 

 .آوردند

ژاپن در شمال کالیفرنیا و در دامنه کوه بلند شاستا که بی شباهت به کوه فوجی 

برگ کشت مزارع برنج خود را از شیمیایی به آلی تبدیل نیست برادران الند
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های  ، ولی محصولدارد میاین تبدیل در شروع کار کمی خرج بر  اگرچه .کردند

مه عقیده برگِ پدر و پسران او هالند. کند میبعدی این هزینه اضافی را جبران 

انسان موظف است  ،های به دست آمده از خاک دارند که در مقابل نعمت

جود آن را و نه تنها تعادل مو های بعد حفظ کند حاصلخیزی خاک را برای نسل

هتر به آیندگان تحویل دهد، هدارد، بلکه در صورت امکان آن را در شرایط بنگ

همه پذیرفته و رعایت شود نه تنها از فرسودگی زمین و  به وسیلهای که اگر  عقیده

 .بلکه زمین ما را به بهشت موعود تبدیل خواهد کرد کند میخاک جلوگیری 

اخطار  کنار گذاشتن مواد شیمیایی با آنکه کشاورزی مهندسی روز نسبت به

جدی داشت، برادران الندبرگ با استفاده از کود حیوانی کمپوست بیودینامیکی 

. کار بردندتهیه کردند و آن را در یک کشت به مساحت هفتاد و شش جریب به 

هفت پاند در هر جریب بود که در مقایسه با کشت  و اولین برداشت آنها سی

ی با در نظر گرفتن کیفیت بهتر محصول و طبعاً ارزش افزون شیمیایی کمتر بود، ول

آنها تجربه اول را قابل قبول دانسته . این روش به لحاظ اقتصادی قابل ادامه بود

 ضمناً با خرید وسایل. و تمام زمین را با روش استفاده از کود آلی کشت کردند

پوستی برنج را مخصوصی از ژاپن یک کارخانه برنج کوبی ایجاد کردند که قشر 

و در عین حال مزه بهتری برای  کند میکه حاوی مواد غذایی است از آن جدا ن

 .گذارد میبرنج باقی 

ها نیز تأیید کردند که  به تدریج نه تنها مردم بلکه دولتمردان کالیفرنیا و دانشگاه

      یک روزنامه نویس که . تر باشد کن است روش برادران الندبرگ درستمم
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     داران کشاورزی و باغداری آلی است گزارش کرد که در ساکرامنتو، از طرف

فلسفه  مرکز ایالت کالیفرنیا یکی از نمایندگان به او گفته کشاورزی آلی دارای

تر اینکه همین شخص از یکی از متخصصین حشره  تری است و جالب بنیادی

 هامیدوارم دربار :کند میهای شیمیایی از دانشگاه کالیفرنیا چنین نقل قول  کش

گوجه فرنگی به  شاید مثالً یک. کیفیت و مزه مواد غذایی کاری صورت بدهند

 .های سابق را داشته باشد زه گوجه فرنگیدستمان برسد که م

ات خود در تأسیس 1962شرکت پنیر رودخانۀ ویسکانسین در غرب میانه از 

روشی انتخاب  ،مؤسسهلدور هانی رئیس آقای اِ. کند میفقط از شیر آلی استفاده 

سالم تهیه شده کشاورزان به محض رسیدن به کارخانه مستقیماً کرده که شیر آلی 

ه مواد ، هیچ گونشود میبه پاتیل پنیر سازی هدایت بشود  پاستوریزهو بی آنکه 

 و از مصرف مواد پسماند کنند میافه نبه آن اض رنگی یا مواد شیمیایی نگهدارنده

در طول مدت پنیر سازی حرارت . ان در آن خبری نیستمصرفی سایر پنیر ساز

. تا آنزیم حیاتی شیر از بین نرود شود میدرجه سانتیگراد نگه داشته  39شیر زیر 

او به کشاورزان تحویل دهنده شیر به کارخانه گواهی مخصوص به نام تهیه کننده 

تا وی  شدک می دود پنج سال طولو البته در مورد هر کشاورز ح دهد میشیر آلی 

. مطمئن شود که از مواد شیمیایی قبلی اثری در خاک مزرعه او باقی نمانده است

ز مزه پنیرهای زمان که پنیر تولیدیشان هنو کنند میمسئولین کارخانه ادعا 

 .دهد میبزرگ را پدر



362 

 

اخطار یکی از باغداران بزرگ ایالت ایلینوی به نام ارنست هالب الیب توصیه و 

را رد کرده  شود میباغ سیب بدون مواد شیمیایی باغ ن: گویند می کهرا کارشناسان 

مان را  آیند تا نقاط ضعف کشاورزی حشرات به باغ ما می: گوید میو در مقابل 

 او. های ما است به ما نشان بدهند که در حقیقت حاصل اشتباهات و ندانم کاری

از گزند محصول را  ،پاشیسم حدود ده سال پیش، فقط یک بار: گوید می

، ولی حاال باید سمپاشی در هر سال کرد میحشرات موذی و کرم خوردگی حفظ 

چندین بار تکرار شود و علت آن این است که حشرات در مقابل مواد سمی 

 .ایم امر ریشه کنی حشرات ناتوان ماندهما اساساً در . اند شدهمقاوم 

اثرات مضر  تر آقای هالب الیب به واشنگتن رفت و حدود بیست سال پیش

ن از آ. کرد خاطرنشان شود میمصرف  سمومی را که به نام کود و دفع آفت بذر

تاریخ او شاهد بود که بیش از پانصد نوع سم جدید دیگر برای سمپاشی معرفی 

در این نواحی دیگر هیچ باغداری باقی  :گوید میاو . و به کار گرفته شده است

مدیر محلی وزارت . نشده باشدمیایی های مواد شی خسارتنمانده است که دچار 

که از مصرف زیاد و  گوید میکشاورزی در امور شیمیایی ناحیه پیوریای ایلینوی 

جریب زمین  1000000طوالنی مدت مواد شیمیایی فقط در منطقه او بیش از 

شبیه این اتفاق از ایالت . روید میچنان مسموم شده که حتی علف در آن ن

    آقای هالب الیب . رکت ایالت ماین هم گزارش شده استخیز و پر ب زمینی سیب

خواهیم فرزندانمان را با خوراک  و تا کی می ما به دنبال چه هستیم؟ :پرسد می

تیمارستان افزون نصیب  آیا به شمار افرادی که به طور روز یه کنیم؟مسموم تغذ
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برای  که آیا بهتر نیست بخشی از آن همه ثروتی را اید؟ توجه کرده شوند می

بینیم عامل اصلی این کنیم صرف تحقیق کنیم تا ب نگهداری این افراد مصرف می

 بدبختی چیست؟

 دی سی به نام لی فرایر اور کشاورزی و مواد غذایی از واشنگتنیک مش

میلیارد دالر  2در آمریکا بیش از  1926که تنها در سال  کند میخاطرنشان 

میلیون  100بیش از  شود میچنین پولی با . صرف خرید کود شیمیایی شده است

تن کمپوست بیودینامیکی خرید که حتی اگر به نسبت یک تن در هر جریب 

مصرف شود همه خاک کالیفرنیا را کافی است و به اندازه شش برابر مصرف 

تنها با مخارج چند روز جنگ ویتنام . آید میخاک ایالت نیواینگلند هم اضافه 

 .کرد ی مصرف سرانه خاک آمریکا را تهیهاکمپوست کافی بر توان می

از نوعی علف  های یک نفر انگلیسی را در تولید کود طبیعی آقای فرایر موفقیت

او . تاش حسابداری اس فانسون و شغل اصلینام او است. آورد میدریایی را مثال 

در سن چهل سالگی به توصیه یک دوست بیوشیمیست حسابدارش، شهر 

      به روستا  ییدریا و برای تولید کود گیاهی از علف کند میبیرمنگام را رها 

و کتاب  شود میامروز کود مایع ساخت این شخص به سراسر دنیا صادر . رود می

 .از اوست( یی در کشاورزی و باغداریاستفاده از علف دریا)

یکی از اولین کسانی که در ایاالت متحده از کود دریایی در کار اقتصادی استفاده 

این شخص چهارصد جریب از بهترین . ایالت اوهایو است رد آقای گلن گرابر ازک

    لی آمریکا را در اختیار دارد و در آن انواع سبزیجات را پرورش های آ زمین
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لر ای شش روز و هر روز چهار تری و به مدت شش ماه از سال و هفته دهد می

 .فرستد بزرگ محصول ممتاز به بازار می

پیدا شده  متوجه شد که نوعی کرم مزاحم در زمین او 1955در سال آقای گرابر 

 هایی از زمین او و سایر کشاورزان را فرا قسمت ،ای و در عین حال علف دکمه

کشاورزان آن را به وضعیت  شد میچون این اشکال در فصل معین ظاهر . گرفته

 دانست میو د آقای گرابر قبالً خاک را تجزیه کرده بو. نددانست میجوی مربوط 

او که تا آن زمان از تجربه نسبی . های فرعی وجود دارد که در آن کمبود معدنی

برخوردار بود متوجه خواص کود دریایی شد که از طرف کالج کشاورزی 

کود دریایی دانه )از آن تاریخ گرابر هر ساله از . کارولینای جنوبی عنوان شده بود

در . کند میت پاند در هر جریب استفاده تولید کشور نروژ به نسبت دویس (شده

سبز و  او خزۀ او متوجه شد که در مسیر وسایل کشاورزیِ ،پایان اولین فصل

سالم روییده و خیلی زود کرم آفت از مزرعه دور شد و مقدار گیاه دکمه رو به 

از آن پس او مصرف کود شیمیایی را به کلی کنار گذاشت و بنای . کاستی نهاد

بر مصرف کود دریایی، پودر فسفات طبیعی فلوریدا، پودر گرانیت کار خود را 

 .ها گذاشت ایالت جورجیا و ازت تولید شده از عمل باکتری

زودی متوجه شد که خرید و مصرف حشره کش شیمیایی دور ریختن ه گرابر ب

پول است و به جای آن مزرعه را با کود دریایی مایع به نسبت سه گالن در هر 

البته او از هجوم محدود حشرات مزاحم . کشت، آبپاشی کرد فصلِجریب در یک 

رغم هجوم  که علی گوید میخودش . از مزارع اطراف به طور کامل در امان نیست
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او بدون مصرف مواد شیمیایی فقط حدود ده درصد از  ،حشرات از سایر مزارع

جود ، در حالی که سایر کشاورزان با ودهد میمحصول پیاز خود را از دست 

او مطمئن است . بینند حشره کش حدود پنجاه درصد صدمه میده از سموم ااستف

برای اثبات  که گیاه سالم روییده از خاک مناسب در مقابل آفات مقاوم است و

 هجعفری که مورد حمله انبود کننده را برای دیدن یک مزرعه ینظر خود یک بازد

کننده مشاهده کرد که فقط ید حشرات برگ خوار قرار داشت دعوت کرد و بازد

اند ولی بوته جعفری به طور کلی سالم و  های گیاه خسارت جزئی دیده ساقه

 .مرغوب است

     آقای گرابر قبالً برای برگرداندن خاک زمین خود از خیش سنگین استفاده 

ولی اکنون با انتخاب جو . نددکشی کتور به طور همزمان آن را میکه دو ترا کرد می

. به استفاده از دو تراکتور ندارد یو به عنوان کشت گردشی دیگر احتیاجسیاه و ج

گرداند، بلکه ریشه قوی  واد سبک و غذایی را به خاک برمیاین شیوه نه تنها م

که خاک را با کمک  دهد میجازه جو و جو سیاه به کرم خاک و میکروارگانیسم ا

تی خاک که زمانی و به این ترتیب مسئله سخ. ت و آماده کنندیاسب تقومن

 .گریبانگیر او بود به طور معجزه آسایی برطرف شد

در یک فصل . صول در برابر سرما استستاورد دیگر آقای گرابر مقاومت محد

های گوجه  درجه سانتیگراد رسید بوته 6نهای استثنایی سرد که برودت هوا به م

زدگی نشد، فرنگی و فلفل به خوبی مقاومت کردند و حتی یک بوته دچار سرما

در حالی که در دوران کار او با مواد شیمیایی یک سرمای مشابه تمام محصول را 
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 دن محصوالت کشاورزی آلی به بازاررسان :گوید میگرابر . کرد میضایع 

او راه دفع این مشکل را . آورد میلید و فروش آن فشار ای است که به تو مسئله

که مخصوص کشاورزی آلی باشد  اندد میایجاد یک زنجیره عمل آوردن و توزیع 

 . و حتی در سوپر مارکت نیز قسمت مخصوص داشته باشد

ای سیستم واحد  زنجیره فروشگاه 132در آلمان غربی شرکت الچا با ایجاد 

الچا در زنجیره خود در منطقه اشتوتگارت و . اغذیه آلی را ایجاد کرده است

  ، تخم مرغ، سیب، انواع تحت نظر دولت آلمان محصوالت متنوعی مانند مرغ

سسه اعالم کرده که این مؤ. کند میآب میوه و سبزیجات یخ زده تهیه و توزیع 

تر از محصوالت مشابه  درصد گران 15قیمت هیچ کدام از محصوالت او بیش از 

تر از مواد  ارزان تواند میدر بازار نیست و حتی آب میوه و سبزیجات یخ زده او 

ت .د.شیر بدون د تعاونی تولید)این مؤسسه با آنکه به . شودمشابه به بازار عرضه 

با این وجود  کند میقیمت بیشتری پرداخت ( روئید شدهلهای ک و هیدروکربون

و در مقابل با آنکه بازار مواد  دهد میبهای شیر ده درصد درآمد او را تشکیل 

دی طی یر صعوسسه روز به روز سده، درآمد این مؤغذایی کشش کمتری پیدا کر

 .کند می

این . آغاز کرده است یج ماساچوست گروه استار مارکت اقدام مشابهی راردر کمب

بندی جداگانه  ی گرابر را در بستهای یک تریلر از سبزیجات آل مجموعه هفته

 .کند میعرضه 
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، توزیع کننده مواد غذایی در ناحیه YESمؤسسه  گذار بنیانآقای اولیور پاپینو 

ایجاد زنجیره آماده سازی و توزیع اغذیه آلی در این است که  :گوید میواشنگتن 

اند،  ارزش این گروه محصوالت پی نبرده مسئولین مؤسسات مواد غذایی هنوز به

عمدتاً ظاهر  و شود میتر تمام  ناغذیه آلی کمی گرا. کنند میو در آن مشارکت ن

قع خرید مواد غذایی در موخریدار  ،عالوه بر آن. آن با اغذیه معمولی فرقی ندارد

مشکل بتواند به طبیعی بودن مواد آن اعتماد کند، مگر اینکه مارک معینی را 

البته . بشناسد و یا به تولید کننده آن به طور خصوصی اطمینان داشته باشد

یش رنگی ـ گازی آزمایش عدم حضور باقیمانده سموم شیمیایی با سیستم آزما

حدود بیست و پنج تا سی دالر است که هر آزمایش  یمتامکان دارد، ولی ق

و همین امر به بازار غیر  نیست ، مقرون به صرفهمواد خریدار روزانۀبرای 

 .ای مواد غذایی آلی لطمه زده است زنجیره

احتمال دارد : گوید میآقای گرابر در مقایسه کشاورزی آلی با کشاورزی عادی 

باشند ولی در شرایط بد  داشته خوبیوضع  ،آنها در شرایط بسیار مناسب جوی

توان رقابت با کشاورزی آلی  غیرعادیی مانند خشکسالی یا سرما یا گرمای جو

مسئله مهمتر این است که در کشاورزی آلی روز به روز وضع خاک . را ندارند

 . در کشاورزی شیمیایی برعکس است حالی که، در شود میبهتر 

او در سال اول یعنی . بررسی کرد ف کود آلی خود را دوبارهمصر گرابر به تازگی

پاند کمپوست  1500برای هر جریب زمین سبزیکاری خود  1937در سال 

او در دو سال بعد . پنسیلوانیا خریداری کردپ گ بیودینامیکی از شرکت زوک اند
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آنچه باعث . فقط بر حسب مورد مجبور بود که مواد آلی به خاک اضافه کند

ر کشاورزان در نمایشگاه کشاورزی ایالت تشویق بیشتر او شده اظهار نظ

پنسیلوانیا است که حتی یک نفر از مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی آلی 

 .شکایت نداشته و رضایت همگان مشاهده شده است

یس یک کشاورز در یک زمین یک هکتاری مجاور دانشکده در کشور سوی

 آن قدری آلی الهیات منطقه فرایبورگ در هشت ماه سال با سیستم کشاورز

که مصرف دویست نفر دانشجو و کارکنان دانشکده تأمین  کند میسبزیجات تولید 

این کشاورز در مزرعه خود . فرستد یو مقدار قابل توجهی نیز به بازار م شود می

سیستم کشاورزی آلی  :گوید میاو . گیرد میفقط نیروی یک کارگر را به کار 

د غذایی در مقابل جمعیت فزاینده آن یک برای کمک به جهان سوم و کمبود موا

 .روش بسیار با ارزش است

و به تدریج جمعیت بزرگ صنایع  :گوید میآقای گرابر در جای دیگری 

و در عین حال  شود میکشاورزی شیمیایی متوجه امتیازات کشاورزی آلی 

. بسیاری از محصوالت و مواد تولیدی ما بیش از نیاز واقعی خالص شده است

این زمان آن رسیده که با یک کوشش مشترک ضوابطی برای غذای سالم و بنابر

دکتر جان ویتاکر دامپزشک اهل میسوری و نویسنده . غذای ناسالم تهیه کنند

و به جای کشاورزی آلی  داند میخود را سخنگوی این گروه ( سالمت دام)ستون 

 .برد میاصطالح دیگری را به کار 
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ای  زمینه باید :گوید میاو . یایی هم سر جنگ نداردآقای ویتاکر با کشاورزی شیم

های موافق به  ایجاد شود که در آن کشاورزان آلی و شیمیایی که با برداشتن گام

ها باید از تصور  در این راه شیمیدان. با هم یکی شوند اند شدهیکدیگر نزدیک 

ی که چند خانم در خانه خود شمعدانخود درباره کشاورزان آلی به صورتی 

جامعه کشاورزی شیمیایی را یک  توان میکارند دست بردارند و از طرفی هم ن می

مراحل انتقال در نظر گرفت تا  ،باید برای یک دست شدن برنامه. شبه تغییر داد

لی به تدریج مزایای یکدیگر را درک این مراحل، دو سیستم شیمیایی و آ در طول

ماهنگی تکنولوژی و طبیعت سؤال از آقای ویتاکر درباره نحوه ه. و جذب کنند

ها با  که در آن سایر کانی سازد می خاطرنشاناو روش فلزات پروتئینه را . شد

ین تعاریف برای طرز تر یکی از روشن. شود مین پیوند زده مواد آلی مانند پروتئی

این . فیلیپ هینز بیان شده ف یکی از همکاران او به نام دکترها از طر کار پروتئینه

اصوالً عقیده دارد که بدن فیزیکی انسان فقط یک مجموعه از مواد شخص 

 .شیمیایی نیست، بلکه یک کمپلکس الکتریکی نیز هست

بدن انسان یک باطری الکتریکی مرکب است که نه تنها : گوید مینز دکتر هی

بلکه با  کند میالکتریسیته را دریافت و ذخیره و برای منظورهای شیمیایی مصرف 

، اسیدهای آمینه و نظایر آن ادامه حیات مواد معدنیها،  ذب ویتامینتحلیل و ج

. دهد می آنها را تشخیص ،فت هر یک از عواملبدن با دریا. کند میخود را تأمین 

. دهد میهر ماده آلی نوعی جریان الکتریکی دارد که قابلیت جذب آن را نشان 

که آن  کند می متی مخابرهغذایی داشته باشد عال وقتی بدن احتیاج به یکی از مواد
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ده و اگر اشکالی به لحاظ سالمت در کار نباشد و آن ما. ماده از غذا جذب شود

متأسفانه بیشتر اوقات . شود مین وقت جذب بدن یا مواد در غذا موجود باشد آ

مورد نیاز بدن حیوان فلزات  در ضمن. مورد نیاز در غذا موجود نیست مواد

ای آن با مواد موجود در اغذیه  آلی است و کد مخابرهاغلب در مواد غذایی غیر 

سوزن میل کند ولی آهن آلی  تواند میمثالً دام ن. آلی مانند اسید آمینه فرق دارد

 .کند میرا به راحتی هضم و جذب 

اگر از آن بیش از اندازه برداشت شود یا بیش . خاک هم عیناً همین حالت را دارد

یش از حد چرا شود دیگر معدنی آلی کافی نخواهد از اندازه آبیاری شود و یا ب

 .داشت که از آن گیاه کامل با مواد الزم به دست آید

، رئیس انستیتوی مطالعات عالی پاسیفیک زاین حقیقت به وسیله دکتر میسون رُ

این مؤسسه یکی از مؤسسات آموزش پیشرو است که . تشخیص داده شده است

رفته و علوم تهیه مواد آلی و گیاهی و  از سازمان قدیمی دانشگاهی فراتر

های  گروه .از باکتری در خاک را در دروس خود منظور کرده است برداری بهره

بسیار دیگری که پی بردند انسان آشیانه زیست خود را آلوده کرده و باید آن را 

یکی از . اند به تجربه کشاورزی اکولوژیکی کردهتمیز و قابل زندگی کند شروع 

است که تازه بنیاد گذاشته شده ( شیمیانستیتوی )برجسته در این زمینه  مؤسسات

جمله تولید ماهی در مزارع  کانات وسیع طبیعت، ازمو مشغول بررسی ا

مخصوصی از آب و هوای سرد کالیفرنیا تا نواحی گرم کالیفرنیا و نیومکزیکو 

این  هدف این انستیتو حفظ سرزمین، حفاظت دریا و آموزش مردم در. است
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این همان کاری است که پوشش گیاهی زمین در طول تاریخ به . زمینه است

به خوبی از عهده آن بر آمده  ،عهده داشته و تا زمانی که انسان مداخله نداشته

مناسب بدانیم  ،اگر این هدف را برای یک انستیتوی شیمی زنده و مسئول. است

به خوبی از عهده بیعت است و مسئول ط شیمیدانِ ،آن وقت باید بپذیریم که گیاه

  .مده استمسئولیت خود بر آ
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 در میان باغ شیمیدان

نیز  گاه گهو  اند بودهها در آرزوی تبدیل مواد به یکدیگر  ی که طی قرنکیمیاگران

ند به نتیجه توان میاکنون با حمایت گیاه زنده  اند شدهمورد ریشخند این و آن واقع 

 .ا شاهد باشندزوهای خود رررسیدن بخشی از آ

در  کرد میم آماده نوجوان که خود را برای مطالعه علودر اوایل قرن بیستم یک 

ها  او متوجه شد که مرغ. ت عجیب شداش متوجه یک حقیق رغدانی خانوادگیم

ضمن جستجوی دانه در خاک، شدیداً به دنبال ذرات میکا هستند که یک ماده 

س کروران است در هیچ جا نتوانست این نوجوان که نام او لویی. سیلیسی است

ی ها دانهها پیدا کند و نه کسی توانست وجود  توضیحی برای میکاخوری مرغ

گر او سؤال بی جواب دی. برایش توضیح دهدمیکا در سنگدان مرغ ذبح شده را 

طول کشید تا  ها سال. محل تهیه آن همه کلسیم موجود در پوست تخم مرغ بود

مرغ قادر است در بدن خود مواد را به یکدیگر  :دکروران موفق شد ثابت کن

 .تبدیل کند

جوان ابتدا با رمانی از گوستاو فالبرت آشنا شد و از طریق آن به بعضی  کرورانِ

این شیمیدان با . محاسبات شیمیدان معروف فرانسوی لوییس واکولین دست یافت

مرغ بیش  محاسبات دقیق روشن کرده بود که مقدار آهک موجود در پوست تخم

که به  شود میبه این ترتیب معلوم . از آهکی است که در دانه مرغ وجود دارد

شکاری برای آن وجود ، ولی دلیل آشود میبدن مرغ تولید ترتیبی این ماده در 

 .ندارد
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         او . کروران از طریق دروس دبیرستان با شیمی کالسیک آشنایی داشت

روف و در حقیقت پدر علم شیمی، طی یک که الوازیه، دانشمند مع دانست می

و هیچ چیز  رود میدر این جهان هیچ چیز از بین ن :نظریه علمی اظهار داشته که

 .یک عمل تبدیل است فقط افتد میبلکه آنچه اتفاق . آید میاز نیست به وجود ن

عقیده دنیای علم و هزاران هزار تجربه علمی بر این پایه قرار داشت که ترکیب 

 افتد میهای بسیار مختلف طبیعی و مصنوعی اتفاق  با یکدیگر به صورتعناصر 

ی ولی تبدیل یک عنصر به عنصر شود میکه منجر به ایجاد یا تولید مواد مختلف 

 .به نتیجه نرسیده بود دیگر

نظر به پایداری عناصر و حصار نفوذ ناپذیر اتم در اوایل قرن گذشته با کشف 

معلوم شد که حدود بیست عنصر وجود دارد که رادیو اکتیویته شکسته شد و 

با پیشرفت . کدیگر استبرخالف جنبه ظاهری قانون بقای ماده قابل تبدیل به ی

انسان به تدریج موفق شد عناصر معین را که در جدول مندلیف  ،ای فیزیک هسته

ه این ک شد میقبالً تصور . شده بود بسازد بینی پیشدانشمند روستایی شوروی 

از بین رفته و یا اینکه اصوالً در اثر رادیو اکتیویته  اپیدا در طول زمان ازمواد ن

 .طبیعت وجود نداشته است

فورد شف هسته اتم ارنست روتردفیزیکدان برجسته انگلیسی و کا 1919در سال 

داد که با بمباران هسته اتم به وسیله ذرات آلفا که چیزی شبیه اتم هلیوم  نشان

ت این روش اهمی. مواد را به یکدیگر تبدیل کرد توان میست ولی بدون الکترون ا

کاراتر شده  ار بمباردمان روز به روز قویتر وبزو اعتبار خود را حفظ کرده ولی ا
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با این همه در حدود هشتاد و چند ماده غیر رادیو اکتیو باقیمانده که هنوز . است

. عملی نشده است و تبدیل آنها هنوز کند میری الوازیه را حفظ واعتبار تئ

لید عنصر جدید یا تبدیل عناصر از طریق شیمیایی وها هنوز معتقدند که ت شیمیدان

هایی که در موجودات زنده  تمام واکنش گویند میاست و در عین حال  غیرممکن

فقط فعل و انفعال شیمیایی است و شیمی باید به تدریج به تمام  افتد میاتفاق 

 .دهد سؤاالت مربوط به حیات پاسخ

نسبت به صحت شیمی کالسیک تردید داشت و در اولین فرصت  ها مدتکروران 

پس از دریافت لیسانس در رشته مهندسی و سپس بیولوژی شروع به آزمایش 

های مورد آزمایش فقط جو داد و مقدار کلسیم آن را محاسبه  مرغ او به. کرد

را محاسبه کرد و به در مقابل مقدار کلسیم موجود در تخم و فضوالت مرغ . کرد

این نتیجه رسید که کلسیم خروجی از مرغ چهار برابر کلسیم ورودی به بدن او 

آنها نظر دادند که . ذاشتش در میان گکروران موضوع را با همکاران. است

کروران متوجه بود که . شود میکلسیم اضافی از اسکلت بدن مرغ تأمین  احتماالً

ولی اگر در طول . بیافتدردی و به ندرت اتفاق این انتقال ممکن است به طور مو

در . گذاری ادامه یابد از مرغ بیچاره چیزی باقی نخواهد ماند چندین ماه تخم

حقیقت مرغی که به کمبود کلسیم دچار شود ضمن چهار تا پنج روز، کارش به 

، ولی اگر همین مرغ با پتاسیم کافی کشد میتحویل تخم بدون پوستۀ سخت 

مجدداً کلسیم بدنش تأمین شده و تخم بعدی را با پوسته سخت تغذیه شود 



375 

 

ترین جواب این است که مرغ قادر است  بنابراین محتمل. تحویل خواهد داد

 .پتاسیم غذا را در بدنش به نحوی به کلسیم تبدیل کند

کروران از طریق مطالعه به تحقیقات سیستماتیک ویلیام پروت انگلیسی که تقریباً 

این شخص نیز با . واکولین انجام شده بود دست یافتنشستگی در زمان باز

محاسبه نشان داده بود که در طول مدت تبدیل تخم مرغ به جوجه مقدار محتوی 

محتوی آهک پوست تخم  حالی کهدر  شود میآهک داخل تخم مرغ چهار برابر 

تغییرات کروران به این نتیجه مقدماتی رسید که . ماند میمرغ تقریباً بدون تغییر 

اندیشه . شود میدرونی تخم مرغ منجر به تبدیل مواد به کلسیم و پیدایش آهک 

گرفت و بنابراین درک و یا تفکر  قبل از شناسایی اتم شکل می ها مدتکروران 

 .خارج از محدوده علم روز بود ،تبدیل فیزیکی عناصر

دود سال ها سال پیش و در ح یکی از دوستان کروران به او اطالع داد که ده

یک شیمیدان فنالندی به نام جان باپتیستا هلمونت یک نهال بید را در  1600

یک گلدان سفالی بزرگ با ظرفیت دویست پاند و خاک کامالً خشک نشانده و 

آب باران  ،غیر از هوا تنها ماده اضافه شونده به گلدان در بسته در طول پنج سال

هلمونت درخت را از خاک بیرون  ،یشدر پایان پنج سال آزما. یا آب مقطر بوده

در حالی که وزن خاک از دست . پاند وزن دارد 164آورد و مشاهده کرد که 

ونت در اینجا نیز با یک فرض مله. ندک بودهرفته نسبت به آن رقم بسیار ا

مقدماتی تصور کرد که درخت ممکن است آب را تبدیل به چوب و برگ و ریشه 

 .کرده باشد
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. روید میاده دیگر رشد نوعی خزه است که روی سیم مسی الع موضوع خارق

  وقتی بقایای این خزه برای آزمایش سوزانده شود اثری از مس در آن دیده 

که احتماالً از طریق  آید می، بلکه اکسیدهای آهن و سایر مواد به دست شود مین

 .هوا جذب و یا به طریقی تبدیل و تولید شده است

نوعی جلبک  به وسیلهه نام هنری اسپیندلر از تولید ید یک دانشمند فرانسوی ب

که در  کند میاسپیندلر از یک محقق آلمانی به نام فوگل یاد . دچار شگفتی شد

تخم کاج کاشته و پس  ،ای شکل شیشه ییک گلدان پوشیده شده با سرپوش حباب

 ووزن و ترکیب مواد را کنترل کرده و معلوم شده که گوگرد موجود د ،از رشد

او نیز احتمال . به گلدان فقط آب مقطر داده حالی کهبرابر مقدار اولیه است، در 

 .کشد میداده که گیاه از خاک بیش از موجودیش مواد و عنصر بیرون 

هر سال دو تا سه بار . روتهامستد در یک قطعه زمین شبدر کاشتندپژوهشگران 

در . دوباره کشت کردندمحصول را با ماشین درو کردند و هر چهار سال یک بار 

طول هفده سال این کار ادامه داشت و فقط رطوبت خاک تأمین شد و هیچ ماده 

ای از محصول برداشت شده  یه نمونهتجز. شیمیایی و غیره به خاک داده نشد

پاند اکسید  2700پاند آهک،  5700نشان داد که در مدت هفده سال بیش از 

پاند ازت و جمعاً  5700د اسید فسفریک و پان 2700پاند پتاسیم،  4700منیزیم، 

این همه مواد در قشر . بیش از ده تن مواد از این گونه از زمین برداشت شده

 پس از کجا تأمین شده؟. خاک کشاورزی موجود نبود
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( آلیمواد غیر  منشأ)د مشابه به یک کتاب به نام اسپیندلر در جستجوی موار

ون اهل هانور به نام آلبرت فون یک بار نوشتۀ 1273منتشر شده در سال 

این شخص بذر صدها گیاه مختلف را که در آب مقطر . هرتزیل دست یافت

جوانه زده تجزیه کرد، و مشاهده کرده بود که مقادیر پتاسیم، فسفر، منیزیم، 

کلسیم و گوگرد به مراتب از مقدار اصلی موجود در بذر بیشتر است و به این 

یاه عالوه بر جذب مواد از آب و خاک، خود به طور ترتیب ثابت کرده بود که گ

که مواد  گوید میه قانون بقای ماد. مداوم مشغول تولید عناصر و مواد است

پدید آمده در آب مقطر بایستی معادل مواد موجود در بذر  موجود در جوانۀ

ازت را  بخصوص ،افزایش همه موادخشک باشد با این وجود آزمایش هرتزیل 

ی دیگر هرتزیل حاکی از تبدیل عناصر و ها آزمایش. داد مینشان  اه جوانهدر 

فسفر به گوگرد، کلسیم به فسفر، منیزیم به کلسیم، اسید . مواد به یکدیگر بود

 .شد میکربنیک به منیزیم و ازت به پتاسیم تبدیل 

ی چاپ شده فون هرتزیل نیز ها نوشتهیکی از عجایب دنیای علم این است که 

های مؤسسات علمی به  در سکوت بایگانی 1223تا  1276ی ها لسادر فاصله 

که  شد میدر همان زمان به تدریج درک  حالی کهدست فراموشی سپرده شد، در 

. با کمک خواص اتم با قوانین شیمیایی بیان کرد توان میهای بیولوژیکی را  دیدهپ

 .ها راه نیافت ی هرتزیل به کتابخانهاز کارها هیچ یکدر حقیقت 

در پلی تکنیک . اسپیندلر تجربیات هرتزیل را به همکاران خود معرفی کرد

های علمی و مهندسی فرانسه و از سال  معروف پاریس که یکی از بهترین دانشگاه
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مدارک به دست  ،کردهارائه خدمات آموزشی فراوان به فرانسه و جهان  1794

بارانجر طی یک  .ی شیمی آلی رسیدها آزمایشگاهآقای پیر بارانجر سرپرست 

سری آزمایش مدون و دقیق آنها را کنترل کرد که حاصل آن از مهمترین 

کارهای هرتزیل به راحتی تأیید شد و . آید میدستاوردهای آن دهه به حساب 

این فکر به دست آمد که دانش اتم ممکن است به یک انقالب جدی در علوم 

 .بینجامد

یس را در انستیتوی گنه واس سویت خود کشفیا 1952آقای بارانجر در سال 

ی فیزیک، بیولوژی و ریاضی شرح داد و ها رشتهای از برای دانشمندان برجسته

چه این آزمایشات پیگیری شود احتماالً تعدادی از ندر پایان خاطرنشان کرد چنا

اند دچار تغییر  شتوانه تجربی و علمی کافی نداشتهقوانین و نظریات علمی که پ

 .د شدنخواه

به علمی بارانجر با یک در مصاح 1952بسیار محافظه کارانه در سال  ن نظرِای

بارانجر اظهار داشت که کشفیات من به نظر . تر عنوان شد تر و محکم مجله صریح

ها و  جزو محاالت است ولی همه چیز برای ارائه آماده است و من تمام احتیاط

من طی . ام رار کردهه مراتب تکآزمایشات را ب ام و های الزم را به کار برده دقت

از اشخاص دیگری که از نظر من بی اطالع . هزاران آزمایش انجام دادم ها سال

ر بردم به کا یی مختلفها روشدر طول کار  .ام نتایج را بررسی کنند د خواستهبودن

دیگر راه گریزی نیست، باید در . دمام را عوض کر و بارها همکاران تحقیقاتی

، هر روزه و به طور داند میگیاه رمز کار کیمیاگری را : تسلیم شدحقایق  مقابل
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مداوم و در حضور ما و در مقابل چشمان ما گیاهان مشغول تبدیل عناصر 

 .هستند

بدون چون و چرا ثابت کرد که جوانه زدن دانه حبوبات  1963بارانجر در سال 

   به جای آن در محلول نمک منگنز باعث از بین رفتن منگنز و پیدایش آهن 

کشف کرد که عوامل او در تالش برای روشن کردن مکانیزم این پدیده، . شود می

ای مانند زمان، نوع و مقدار روشنایی و حتی گردش ماه در  مختلف و پیچیده

 .جوانه زدن مؤثر است

ای تأیید  کافی است توجه کنیم که علوم هستهبرای تعیین ارزش کشفیات بارانجر 

به نیروی عظیمی به عنوان هم زدن تعادل عناصر احتیاج ه ی بکه برا کند می

ند چنین نیرویی را مهیا کنند و به کار توان میها هرگز ن انرژی داریم که شیمیدان

در حالی . ببرند و به همین دلیل شیمی هرگز موفق به تبدیل عناصر نخواهد شد

ون است و بد که گیاه با آرامش و به راحتی با روشی که برای ما ناشناخته

برگ ظریف و . کند میعناصر را به هم تبدیل  آسا غولهای  استفاده از اتم شکن

علف قادر به کاری است که کوچک چمن و ساقه شکننده و ترد یک 

به ادل آن را مع ،های اتمی بهتر بگوییم فیزیکدان های مدرن امروز یا شیمیدان

 .دانند می انسان هنوز غیر عملی وسیله

یست من ب: گوید میمؤدب و کمی خجالتی ما  تحقیقات خود، بارانجرِدر توضیح 

که  کنم میام و ادعا  تکنیک فرانسه بوده سال مشغول تدریس شیمی در پلی

باور کنید . آزمایشگاه تحت نظر من مشغول کارهای علمی واقعی بوده و هست
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ظر به ن. نمک میهای اوهامی مخلوط ن که هرگز مطالب تأیید شده علمی را با نظریه

که به دقت انجام شود، ولو اینکه اساس علم را از بنیان بلرزاند  یمن هر آزمایش

ای نبود که روی آن  د آزمایشات فون هرتزیل به اندازهتعدا. مورد احترام است

قطعی بشود، ولی نتایج آن مرا قانع کرد که آنها را پیگیری و با وسایل  گیری نتیجه

این . کنترل کنم تا نتایج حاصله قابل رد کردن نباشدمدرن و دقیق آزمایشگاهی 

 .ام کاری است که من انجام داده

بارانجر مشاهده کرد که بذر ماش وقتی در آب مقطر جوانه بزند تغییری در 

ولی وقتی در محلول نمک کلسیم جوانه  شود میمحتوی فسفر و پتاسیم آن داده ن

مقدار کلسیم در . کند میدرصد تغییر  10بزند مقادیر فسفر و پتاسیم آن به اندازه 

بارانجر در خاتمه به نویسنده علمی که با او مصاحبه . شود میهر دو مورد اضافه 

من به خوبی : اظهار داشت کرد میو از هر فرصت برای به دام انداختن او استفاده 

من به . باور نکردنی است شنوید برای شما عجیب و که آنچه می کنم میاحساس 

ای هستید که احتماالً خطایی و خللی را در  بینم شما به دنبال نکته ی میخوب

و نه سایرین تا به حال  گویم که نه من رات من نشان بدهد، ولی به شما میاظها

د، گیاه نکشفیات من حقیقت دار. ایم خالفی در این کشفیات بیابیم نتوانسته

 .عناصر را به یکدیگر تبدیل کند تواند می

مصاحبه . و خالف باورهای دنیای علم آن روز بود دهنده تکانارانجر کشفیات ب

ندان فیزیک اتمی خودشان به نوشت که تازه دانشم هکننده علمی در مجله مربوط

اند که چهار فرضیه جدا و مخالف هم را در مورد هسته اتم به  ای رسیده مرحله
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. ت هنوز کشف نشدهکه راز حیا گویند میاین دانشمندان همچنین . برند میکار 

. م را برای مشاهده آن جستجو نکردههنوز کسی درون هسته ات کنم میمن گمان 

حیات به عنوان یک پدیده مولکولی و شیمیایی مطرح است، ولی  :گویند میآنها 

های تو در توی فیزیک اتمی  ی حیات در زیر زمینها ریشهکه  کنم میمن فکر 

 .قرار دارد

تولید و . اش اهمیت داده شود ر نباید بیش از حد واقعیی بارانجبه کشفیات آقا

کانیزم آن روشن شود، ولی در متبدیل بعضی عناصر در جوانه بذر باید بررسی و 

ای و انتقال مواد به وسیله گیاه از  ر شخم عمیق، کشت دورهمورد مزارع باید اث

که گیاه قادر  باید پذیرفت. عمق به سطح و اثر باقیمانده گیاه در نظر گرفته شود

ی مدرن و مجهز خود ها آزمایشگاهبه تولید و تبدیل چیزهایی است که انسان در 

انسان در سطوح . باردار قادر به انجام آن نیستو با کمک انرژی عظیم ذرات 

      تر حتی هنوز قادر نیست مواد بسیاری را که از گیاه به دست  بسیار پایین

 .ندبه طور مصنوعی ایجاد ک آورد می

. رغم زندگی آکادمی و شهرنشینی ادامه یافت ارتباط آقای کروران با خاک علی

او در کتاب . او با یک مسئله مهمتر در خاک مواجه شد که وسعت جهانی دارد

با این  باز هم 1960، چاپ فرانسه، در سال نوشته آقای برتراند (منیزیم و حیات)

 و زمینی سیبنند گندم و ذرت و واقعیت برخورد کرد که کشت انواع نباتات ما

از طرفی خاک بکر . شود میر ساله باعث مصرف قسمتی از مواد خاک غیره ه

. کیلوگرم منیزیم داشته باشد 120تا  30هکتار بین  هرکشاورزی ممکن است در 
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های کشاورزی جهان باید از  به این ترتیب همه زمین :گوید مینویسنده کتاب 

ی و منیزیم تهی شده باشد، در حالی که نه تنها این پیش از مواد حیات ها مدت

های کشاورزی بسیار دیرینه جهان که هنوز زیر  طور نشده بلکه در اغلب زمین

احتماالً این تعارض به . معدن کافی وجود دارد ،کشت است مانند چین و مصر

 ،و از کلسیم زند میاین علت است که وجود گیاه ترکیب جدول عناصر را به هم 

و احتماالً خاک به ترتیب  کند میکربن درست  ،و یا از ازت سازد میم ینیزم

 .کند میدیگری مواد مصرفی را جبران 

 دگرگونی)اهنمایی دکتر برتون کتاب با کمک و ر 1912کروران در سال 

 را از یک مجموعه منتشر و تصویری جدید از حیات و موجودات (بیولوژیکی

د که کشاورزی متکی به شیمی خالص یک روش او توضیح دا. زنده ارائه کرد

ظاهر فریب کوتاه مدت است و انسان و حیوان که با چنین فرمول و روشی تغذیه 

نظرات الوازیه در مورد  :گوید میاو . شود برای مدتی طوالنی دوام نخواهد آورد

ترکیبات شیمیایی کامالً صحیح است ولی اشکال از آنجا پیش آمده که دانشمندان 

 شود میهای حیات در شیمی خالصه  اشتباه مطلق تصور کردند که همه فعالیتدر 

که آنالیز شیمیایی  دهد میکروران نظر . و باید با اصطالحات شیمیایی بیان شود

 .مواد برای تعیین خواص بیولوژیکی آنها کافی نیست

هدف او از انتشار کتاب این است که نشان بدهد مواد خواص  نویسد میکروران 

. ای امروز نامرئی است از دیدگاه علم شیمی و فیزیک هستهدیگری هم دارند که 

خطای اصلی از تعداد . مقصود این نیست که قوانین شیمی به محاکمه کشیده شود
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تا به هر  کنند میبیشماری متخصصین علوم است که سعی دارند و پافشاری 

ند که هنوز کفایت بررسی ای وارد کن ی خود را در زمینهها شده دانسته ی کهقیمت

البته شیمی و  آید میاز حاصل این عمل آنچه به دست . دنو جوابگویی آن را ندار

عینی که ماهیت آن  ما فقط به صورت تعبیری بر دگرگونیفیزیک اتمی است ا

 .درک نشده است

از ( طبیعت مواد)الب و ارزنده خود به نام آقای رودولف هاشکا در کتاب ج

ارد بتوانیم حیات را فقط در امکان ند: نویسد میو  رود مییل فراتر کروران و هرتز

از  ای مجموعهفقط شامل  ،وجود. چوب اصطالحات شیمیایی بیان کنیمچهار 

آیا . ماده فیزیکی قرارگاه حیات است. شود میمواد نیست، بلکه قبل از ماده آغاز 

ل از حضور ماده های بسیاری، قب دوراناز تر نیست بپذیریم که حیات  منطقی

ها  البته شیمیدان. کنیم باقیمانده حیات است ود داشته، موادی که ما مشاهده میوج

از  ندتوان میولی ن ند از گیاه اکسیژن و هیدروژن و کربن به دست آورند،توان می

میرد ولی  آنچه زنده است البته می. بسازند این مواد گیاه هر ترکیبی از مجموعۀ

 .جود نداردای و هیچ چیز مرده

هاشکا بسیاری از آزمایشات هرتزیل را تکرار کرد و از دیدگاه مخصوص خود 

به این نتیجه رسید که گیاه نه فقط قادر است از فضای غیر مادی تولید ماده کند 

یک بار دیگر آن را اثیری کند و این کار با توجه به ظهور و ناپیدا  تواند میبلکه 

 .که با حالت ماده در آسمان مربوط استشدن ماده یک امر تناوبی است 
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وحی انتقادپذیر و کروران در سن هفتاد سالگی با زبانی آرام و در عین حال ر

ای مملو از جزئیات امر، در یک جلسه سخنرانی در پاریس  سازنده و حافظه

ها  ماالً آنزیمدر جوانه زدن دانه نیروهای بزرگی در کار است که احت: اظهار داشت

یش او ها آزمایشاو گفت که . کند میمواد داخلشان ترکیب  یق دگرگونیرا از طر

اینجا باید در . را متقاعد کرده که گردش ماه در عمل جوانه زنی تأثیر دارد

که در جوانه زدن  کنند میشناسان دیر زمانی است اصرار  خاطرنشان کرد که گیاه

 .گیاه رطوبت و حرارت مؤثر است

ۀ او گفت. انکار کنیم دانیم میما نباید آنچه را ن: گفت کروران در همین سخنرانی

ی از بذرها فقط لف اشتاینر را بازگو کرد که بعضمرد دانشمند و بصیر اتریشی رود

زنند و در سایر فصول هیچ ترکیب حرارت و رطوبت در بیدار  در بهار جوانه می

ر روزهای یی از گندم هست که فقط دها گونهاو گفت . دن جوانه مؤثر نیستکر

، ولی وقتی به طریق مصنوعی برایش روز بلند ایجاد شود میبلند تابستان سبز 

 .زند میکنیم اغلب جوانه ن

ن و الکترو دانیم میما ن. ماده چیست دانیم میما هنوز به خوبی ن :کروران گفت

کارگیری انواع اصطالحات به منظور اختفای ه پروتون از چه ساخته شده و ب

یی ها انرژیو اظهار عقیده کرد که ممکن است در داخل هسته اتم ا. جهل ما است

دگرگون باید در جستجوی قوانین . با طبیعت کامالً ناشناخته وجود داشته باشد

ی ها واکنشای و  قوانین کالسیک فیزیک هسته. باشیمانرژی از این نوع  کنندۀ

ضعیف برویم که  های بسیار قوی را باید کنار بگذاریم و به دنبال واکنش میدان
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دیگر در سطح آن اصل بقای انرژی راه نداشته باشد، و حتی اصل وجود ماده و 

 .انرژی و تبدیل معادلی آنها به یکدیگر راهی به آن نبرد

 کنند میاین است که گمان و ادعا  مادیاشتباه دانشمندان علوم  :گوید میکروران 

 ها مثالً بسیاری از فیزیکدان. جان یکسان است قوانین فیزیک برای جاندار و بی

ی سازنده مواد بیولوژیکی وجود ندارد و دلیل گمان دارند آنتروپی منفی یا انرژ

که در مورد  کنند میآن را نیز با استفاده از قانون دوم ترمودینامیک ارائه 

حالت طبیعی ماده یک بنا است و همه اجسام به تدریج : گوید میجابجایی انرژی 

و عمالً دریافت انرژی وجود ندارد و به  دهند میمحیط اطراف  بهانرژی خود را 

 .عبارت دیگر فقط آنتروپی مثبت وجود دارد

 :گوید میاو . ویلهلم رایش نظری مخالف دانشمندان علوم عقلی کالسیک دارد

اُرگن ساخته که به طور دائم حرارت را در  به نامنوعی خازن برای ذخیره انرژی 

 و به این ترتیب از قانون ترمودینامیک تبعیت  کند می زیر کالهک خود جمع

او آلبرت انیشتین را به خانه خود در پرینستون دعوت کرد تا با مشاهده . کند مین

انیشتین پدیده را . برای این پدیده توضیح علمی پیدا کنند ،خازن و عملکرد آن

ا گفته شد که بعده. مالحظه و تأیید کرد، ولی نتوانست برای آن توضیحی بیابد

 .رایش مجنون است

تولید ماده در شرایط . که ماده از انرژی ارگن ساخته شده گوید میرایش هنوز 

و این عمل نه نادر است و نه  آید میبدون جرم ارگن پدید  مناسب از انرژیِ

الوازیه، شیمی  تر از شیمی کالسیک و مولکولیِ در سطحی پایین. غیرعادی
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ارگانیسم زنده است که هم مرتبط با هسته اتم و هم  دیگری هست که مربوط به

در . شود میدر ترکیب مولکولی مقداری حرارت تولید . کند میجدا از آن عمل 

سطح مولکولی به انرژی بسیار بزرگی به صورت شکاف یا پیوست در بمب اتمی 

آنچه در این میان مجهول مانده این است که این . از استیا هیدروژنی نی

و یا آزاد شدن آنها  شود میی عجیب در دگرگونی بیولوژیکی آزاد نها انرژی

 .محسوس نیست

چنانچه واکنش فیزیکی در رآکتورهای اتمی و  :نویسد مییک مجله علمی 

ای و حتی در ستارگان از نوع پالسمایی باشد باید قبول کنیم که  های هسته بمب

با واکنش  بخصوصو  ی شناخته شده استها واکنشماهیت چنین واکنشی سوای 

این مجله . فرق دارد دهد میمواد زنده که فیوژن را در حالتی بسیار آرام انجام 

ق بسیار محکم با دو روش وصندین مسئله مثل باز کردن در یک گاو ا :نویسد می

هسته اتم . مختلف استفاده از دینامیت و یا باز کردن قفل رمزی پیچیده آن است

مقابل اقدام ناشیانه پیچیده و سخت باشد و یا در مقابل عمل در  تواند مینیز عیناً 

مانند اسرار قفل رمزی  رموز حیات. سنجیده و با شناخت به راحتی تسلیم شود

جان را با کاری نظیر  حد فاصل بین جاندار و بی. ته استگراها ناشناخ برای مادی

هنوز تکنیک  که انسان رسد میبه نظر . یافت توان مییافتن اسرار قفل رمزی 

گیاه و سایر موجودات زنده کلید رمز را  حالی که، در برد میدینامیت را به کار 

 .در اختیار دارند
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این میکروارگانیسم است که ذرات سنگ را خورده و تبدیل  :دهد میکروران نظر 

درست است که امروزه  :گوید میاو برای اثبات نظر خود . کند میبه مواد بارور 

ولی زمانی در گذشته مواد  آید میاز بقایای موجودات آلی به دست مواد نباتی 

 .آلی وجود نداشته پس مواد نباتی چگونه پیدا شده

آن وقت باید به نظریه دکتر  شویم میاگر برای نظریه مشروح باال ارزشی قائل 

تری بنگریم و گفته او را یکی از بزرگترین  ویلهلم رایش با دید موافق

پ موفق به مشاهده میکروسکووی اظهار داشته که زیر . بدانیم دستاوردهای قرن

. ای انرژی شده که زنده نیست، ولی حامل انرژی بیولوژیکی است های ذره کیسه

ر داده شود و کلیه مواد دارای این خاصیت است که اگر تحت حرارت کافی قرا

به باکتری ها بعداً  این کیسه. شود میای تجزیه  های ذره منبسط گردد به کیسه

 .شوند میتبدیل 

کروران که پس از یک دوره کار موفق با عنوان یک پروفسور ممتاز بازنشسته 

سؤال اساسی و زیرکانه دیگری  ها میدانوارد شدن در حیطه شی شده هنوز هم با

برای انجام یک آزمایش بسیار ساده مانند ترکیب : گوید میاو . کند میرا مطرح 

محیط با حرارت  ،و تولید چند قطره آب در آزمایشگاهاتم اکسیژن و هیدروژن 

گیاه و موجودات زنده عیناً همین کار را  حالی کهباال و فشار باال الزامی است در 

آیا این کاتالیزرهای : پرسد وی سپس می. دهند میدر شرایط عادی محیط انجام 

 ؟شوند میها نیستند که عامل تسهیل ترکیب  بیولوژیکی یا آنزیم
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ؤسسه معتبر فرانسوی تحت یک م 1973در کتاب سال  ای مقالهران طی کرو

. ممیکروارگانیسم یعنی تجمع آنزی: نویسد می( شیمی رویاست یا حقیقت)عنوان 

های هسته و میل به  نناشی از عمل الکترو ،توان آنزیم در تبدیل مواد به هم

اساسی در ترکیب عنوان شده در شیمی کالسیک نیست، بلکه متضمن تغییرات 

 . هسته اتم است

که همیشه اکسیژن و هیدروژن در آن دخالت  رسد میو به نظر  شود میمشاهده 

      فه کردن یک اتم هیدروژن تحقق مثالً تبدیل پتاسیم به کلسیم با اضا. دارد

 .یابد می

که با سایر  کند میپذیرد و شرح و اجزایی به آن اضافه  کروران پدیده فوق را می

این پدیده دیگر به صورت جابجایی الکترون در . در توافق نیست ها میدانشی

مدار اتم و مولکول نیست و از پیوندهای شیمیایی در آن صحبتی نیست، بلکه 

       صحبت از تغییر ساختمان ذره در موجود زنده است که آنزیم موجب آن 

ذا از محدوده ل افتد میدر داخل هسته اتم اتفاق چون این فعل و انفعال . شود می

با آنکه این بحث در ابتدا غریبه و دور از ذهن . عمل علم شیمی خارج است

. کند میقدر ساده است که هر دانش آموز دبیرستانی آن را درک  است ولی آن

مثالً در این سیستم با افزودن سدیم که یازده پروتون دارد و اکسیژن که هشت 

 .است 19رسیم که پتاسیم  ن میصری با نوزده پروتوپروتون دارد به عن

     که چون شکستن اتم به وسیله حیات گیاهی انجام  گیرد میکروران نتیجه 

 .لذا عامل اصلی حفظ تعادل خاک میکروارگانیسم است شود می
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. در تحلیل آقای کروران بعضی تبدیالت اتمی مفید و بعضی دیگر خطرناک است

افی است که کمبودهای د بنابراین کچون امکان تولید عناصر خطرناک وجود دار

مصرف نامشخص و نسنجیده کودهای . یمنو بررسی و تعیین کنخاک را از 

به مواد حیاتی آن که برای تغذیه سالم الزم است لطمه  تواند میدر خاک شیمیایی 

اشاره به یک تحقیق دیگر در آمریکا دارد که بدون ارتباط کروران در اینجا . بزند

که در ذرت  دهد مینشان  ئوری تبدیل زیستی او انجام شده وو آشنایی با ت

تر شده در مقابل، مقدار آن کاهش  آمریکایی که از لحاظ پتاسیم غنی اصالح شده

مقدار وجود این دو  ینتر مناسباول باید تعیین کنیم که  پرسد میاو . یافته است

سؤال فقط یک  این کار انجام نشده و البته این حالی کهعنصر چقدر است، در 

ی مختلف و حتی ها گونهجواب ندارد، بلکه باید توجه داشت که این مقدار برای 

 .کند میبرای یک گونه هم فرق 

حتی اگر کودهای پتاس وجود نداشته باشد اتفاقی نخواهد افتاد، چون 

است که  ها سالانسان . پتاسیم الزم را بسازد ،از کلسیم تواند میمیکروارگانیسم 

چرا به  کند میکروارگانیسمی الزم برای پنی سیلین به مقدار صنعتی تولید مایه می

هایی برای تولید میکروارگانیسم و به کارگیری آن در  همین صورت کارخانه

در ایالت  1960تبدیل عناصر به وجود نیاوریم؟ آقای دکتر هوارد وُرن در دهه 

ان میکروارگانیسم با نیوجرسی آمریکا شرکت آنزیم را ایجاد کرده و با بمبار

تا در آن کربن مازاد به کربن قابل مصرف  کند میآن را آماده  90استرنسیوم 

م و مجدداً به صورت کربن را هض ،این روش میکروارگانیسمدر . تبدیل شود
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در حال حاضر دکتر ورن در ایالت نیومکزیکوی آمریکا با . کند میدیگری تولید 

نعتی برای له و باقیمانده اوراق شده وسایل صزبااستفاده از میکروارگانیسم، از 

 .کند میهای شرقی گاز متان تهیه  های غربی مواد نباتی و برای ایالت ایالت

هنوز برای بسیاری از متخصصین  اگرچهیل عناصر از طریق بیولوژیکی پدیده تبد

قبل به وسیله طرفداران کشاورزی آلی  ها مدتکشاورزی ناشناخته است، ولی از 

این افراد همچنین دریافته بودند که وقتی در یک امر . ناخته شده بودش

. بیولوژیکی فقط به شیمی تکیه شود باید برای آن غرامت سنگینی پرداخت شود

هر وقت همراه با  که کشاورزی متکی به شیمی کالسیک کند میکروران تأیید 

برداشت اولیه اضافه . رویه و زیاد مواد شیمیایی بوده شکست خورده مصرف بی

این نوع  دهد میمانند آنچه در ایالت ایلینوی اتفاق افتاد یک نمونه است که نشان 

 .ها کوتاه مدت است موفقیت

 رویه بیآمریکا خارج از اندازه  حتی در جاهایی که مصرف مواد شیمیایی مثل

های  ها به مساحت بزرگی از زمین هنوز با افراط در مصرف شیمیاییبوده، 

در اروپا که مصرف مواد  :گوید میکروران . لطمه سخت خورده کشاورزی

شیمیایی نسبت به آمریکا بسیار محدودتر است مصرف مداوم مواد شیمیایی به 

طور روز افزونی از مقاومت کشاورزی در مقابل آفات کاسته و باید بگویم که 

 .به هم خوردن تعادل خاک است آفات فقط در نتیجۀافزایش مرتب مزاحمت 

که  اند شدهخاکشناسان و کشاورزان کالسیک دچار این اشتباه : نویسد میکروران  

ند درک کنند که این فرض باعث شده که توان میشیمی معادل بیولوژی است و ن
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این افراد . آنچه مورد نیاز گیاه است به طور کامل و تمام به خاک داده نشود

رتی کشاورزان ممکن است ن صودر چنی. شایستگی هدایت کشاورزان را ندارند

روش بدهند و تازه در این موقع هم الزم است بعضی تجاربی را که در این  تغییر

چنانچه افراد منصفی باشند حتماً به . خود انجام بدهند شود میکتاب آورده 

انتظار من فقط  ،نظر من نیست خطای خود اعتراف خواهند کرد، ولی این موردِ

های  های پیشین خود در بخش توانسته از نظریه وقتی انسان. ستعمل کردن ا

مهمی از فیزیک و نجوم مانند گردش ثابت و مداوم جهان به دور زمین دست 

بردارد و در اینجا هم وقتی نادرستی امر پیشین قطعی شد تغییر عقیده و روش 

 .یا حتی گران باشد غیرممکننباید 

عناصر به تدریج در  ولوژیکیکروران مشاهده کرد که نظرات او درباره تبدیل بی

در همتای فرانسوی این مجله یک محقق . شود میانجمن خاک انگلستان منتشر 

 رت یک سال آزمایشات مکرری روی یک نمونه خاک بدون فسفدنوشت که به م

به خاک در پایان سال باعث  راضافه کردن کمپوست بدون فسف. انجام داده

 205اضافه کردن کمپوست فسفر دار به  گرم فسفر شده و متقابالً 314پیدایش 

نتیجه جالب این آزمایشات این است که . میلیگرم فسفر در پایان سال انجامیده

ولی دارای مواد آلی با احساس فقر شدید فسفری خود در  رخاک بدون فسف

 :گوید میکروران . صدد متعادل کردن خود بر آمده و فسفر بیشتری تولید کرده

مواد . شوند میشیمیایی به زودی به این مواد معتاد  روش نِکشاورزان و گیاها

که به باروری  آید در میمخدر ـ   ایی برای آنها به صورت مواد محرکشیمی
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این عمل درست مثل این است که  :گوید میاو . انجامد تر ولی کوتاه مدت میبیش

غذا اشتهای انسان را با یک پیش غذای اشتها آور تحریک کنیم، ولی به او 

 .ندهیم

خاصیت موجی الکترون برنده جایزه نوبل  بینی پیشآقای بروگلی که به خاطر 

تأکید بیش از حد در امور حیاتی به مبنای دستاوردهای علمی : گوید میشده 

کروران این نظر را در . قرن نوزدهم و بیستم یک حرکت کودکانه و ناپخته است

 تواند میچه کسی : افزاید و می کند میمقدمه انگلیسی ترجمه کتاب خود نقل 

یا به عبارت دیگر قدرت اراده و خواست در ( انرژی ذهن)تعیین کند که مبحث 

حافظه را با مثالً  تواند میانسان . کدام بخش از فیزیک مدرن قرار داده شود

مربوط کند،  تیک یا کسی هم ادعا کند شیمیالعات یا آنتروپی منفی یا سایبرناط

که احتماالً روزی بتوان آگاهی را در قالب فیزیک یا  گوید مین ولی هنوز به ما

 .شیمی بیان و تعریف کرد

ای بر کتاب دوم  در مقدمهشناس برجسته است  آقای جین لومبارد که یک زمین

کروران راه جدید و : نویسد می 1963چاپ ( تبدیل طبیعی عناصر)کروران به نام 

های  بسیاری از ابهامات تئوری تواند میاز جمله وسیعی در علوم عرضه کرده که 

زاران واقعی علوم که خدمتگ: نویسد میاو همچنین . شناسی را جواب بدهد زمین

گاهی هم رفتار زشت  کنند میهمیشه از نظریات و پیشنهادات جدید استقبال 

برای  آنها. کنند میادآوری گذشتگان با پیشروان علم و تکفیر و سوزاندن را ی

های مسلم و  واقعیتجزو سوزانده یا مجازات شدند که امروز  ،یارائه مطالب
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صیب آتش بود که پیشروان علم ن هم قرار می اگر امروز. پذیرفته شده علمی است

 .بود کروران مصون از آتش می کنم میبشوند من تصور ن

تبدیل عناصر با کمک )کتاب سوم کروران با عنوان  1964وقتی در سال 

فسور رنه فورون، از اعضای علمی دانشگاه ونتشر شد پرم( ی کوچکها انرژی

دیگر . کند میاین کتاب مطالب دو کتاب قبلی را اثبات و تأیید : پاریس نوشت

و برعکس  کند میانکار کند که طبیعت از کلسیم تولید منیزیم  تواند میکسی ن

 بدون پتاسیم ممکن است از سدیم به وجود آید و خفگی از گاز منوکسید کربن

 .بیافتدتفاق ااستنشاق هم ممکن است 

. در شرق دانشمندان ژاپنی اولین کسانی بودند که نظرات کروران را جدی گرفتند

ه فسور کوماکی استاد علوم ژاپن وقتی کتاب تبدیل بیولوژیکی عناصر بوپر

دستش رسید با تطبیق نظریات کروران و فلسفه قدیم ژاپن برای او نوشت که 

ما در ژاپن از لحاظ . به پتاسیم چیزی دور از دسترس ما بودهتبدیل عنصر سدیم 

 .نمک دریا را به حد وفور در اختیار داریم حالی کهپتاسیم در مضیقه هستیم در 

ی شرکت ها آزمایشگاهپروفسور کوماکی تدریس را کنار گذاشت و سرپرستی 

دارد  عهده گرفت و به کروران اطالع داد در نظرماتسوشیتا را بر الکتریکی 

تجارب تبدیل سدیم به پتاسیم را ادامه بدهد و همکارانش را وادار کند که راهی 

های مخصوصی و  فق شد کشف کند که باکتریواو م. برای تولید صنعتی آن بیابند

دو گونه کپک و خمیر ترش توان تبدیل سدیم به پتاسیم را دارا هستند و در عین 

. شود میبه شدت اضافه  ،تاسیم به کشتحال تولید باکتری با افزودن مقداری پ
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و  آید میکننده آبجو به دست  لی به بازار عرضه کرد که از تخمیرکوماکی محصو

البته مکانیزم محصول او . ال ببردقادر است محتوی پتاسیم کمپوست را به شدت با

لف اشتاینر و پفای فر بایستی بعدها لکرد باکتری هم مانند کارهای رودوو عم

 .دروشن شو

در اتحاد شوروی پروفسور دابروف از انستیتوی فیزیک خاک، وابسته به آکادمی 

دابروف که مشغول بررسی رابطه . کارهای کروران را مورد توجه قرار داد ،علوم

در  1961مغناطیس زمین و حساسیت حیوانات نسبت به آن بود در سال 

اطیسی در تبدیل غنمیدان م رسد مییادداشتی برای کروران نوشت که به نظر 

بیولوژیکی عناصر دخالت مؤثر داشته باشد و حتی این تأثیر با وضعیت شمال و 

 .جنوب مغناطیسی بستگی دارد

با تیراژ محدود در ایروان ( تبدیل عناصر در طبیعت)کتاب  1961در سال 

نویسنده کتاب آقای نای مَن در مقدمه کتاب . پایتخت ارمنستان به چاپ رسید

  تحقیقات تبدیل عناصر در طبیعت  ضعیت حاضر و اهداف آتیِتحت عنوان و

وفور  کند میبررسی شود و تأیید  س آنتروپی و گانتروپی باید از نواسا: نویسد می

ای است که  تیجه یک سری فعل و انفعاالت هستهو پراکندگی عناصر در زمین ن

 .های بیولوژیکی دارد شباهت به پدیده

های لنین در ماتریالیسم و امپریوکریتی سیزم را عنوان  آقای نای من یکی از گفته

ای را  کرده در فلسفه ماتریالیسم اندیشهپدر اتحاد شوروی سعی : گوید میکرده و 

آیند است تا به نظریات سخت و قاطع  ه کند که بیشتر به مذاق عرفا خوشارائ
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ان انس ،ممکن است از نقطه نظر حواس اگرچه: لنین نوشته است. کمونیستی

قابل درک و قابل درک به جای اثیر غیر جیب به نظر برسد ولی پذیرفتن مادۀع

 .تأیید بیشتری بر ماتریالیسم دیالکتیک است ،سنجش

دگرگونی سنگ )در بخش دیگری از کتاب فوق به قلم کورولکوف تحت عنوان 

بندی  این شخص در جمع. ومینیم نشان داده شدهتبدیل سیلیکون به آل( ها و کانی

که برای بررسی ذخیره معادن کرُم در سیبری و اورال و  1972نفرانس در ک

کرد که  گیری نتیجهقزاقستان و شرق دور شوروی تشکیل شده بود، چنین 

زات مشابه با رمیت و فلشناسی در مورد پیدایش کُ نظریات قدیمی زمین

 .دستاوردهای جدیدی که به کنفرانس ارائه شده تطابق ندارد

ما درگیر یک انقالب همه جانبه علمی ـ تکنولوژیک  :گوید میکورولکوف 

بنایی علوم طبیعی رات جزئی به تغییرات اساسی و زیردر زمان ما امر تغیی. هستیم

که عناصر شیمیایی تحت شرایط طبیعی به یکدیگر تبدیل  بینیم میتبدیل شده و 

دانشمندان این نظر من نیست بلکه دستاورد علم و باور بسیاری از . شوند می

 .اتحاد شوروی است

ماده به نظریات کامالً  کنیم که دانشمندان شوروی درباره وقتی مشاهده می

گیرند آن وقت به ضرورت مبرم  ند و حتی به گفتار لنین ایراد میرس جدیدی می

در آمریکا در اولین روزهای . بریم پی می زیست محیطیک انقالب برای حفظ 

( زمین تحت چپاول)م آقای اسبورن تحت عنوان پس از پایان جنگ جهانی دو
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نوشت که جهان شانس بازسازی و برقراری مجدد محیط سالم را به دست آورده 

  .ولو اینکه به قیمت حذف منافع تبلیغات چیان باشد

المللی کاربرد تغذیه  ده کالج بیناآقای دکتر میشل والزاک در شرحی که برای استف

بسیاری از کارکنان رشته : وران نوشت چنین آوردهدر کالیفرنیا بر کارهای کر

دانند مقادیر زیادی کلسیم شیمیایی به خورد  تغذیه که حتی الفبای شیمی را نمی

دانند قسمت مهمی  ی آنها در این کار این است که میو تنها راهنما دهند میمردم 

ص آقای والزاک که در حال حاضر متخص. از بدن انسان از کلسیم تشکیل شده

 بیماران او در بدن خود اضافۀدرصد از  20که  گوید میاست  امراض داخلی

های  کمبود معدنی. ها هستند دچار کمبود سایر معدنی حالی کهکلسیم دارند در 

 .شود میها  فرعی در خاک و در غذا باعث برهم خوردن تعادل در عملکرد آنزیم

سبت صحیح ها را که به ن دنیها و مع مون، ویتامینروالزاک چهار عامل آنزیم، هو

خود را با این کلید معالجه  ،که بیماران گوید مینامد و  می( کلید حیات)جمع شود 

به دنبال تبدیل سرب به طال  طی قرون متمادی کیمیاگران :گوید میاو . کنند می

احتماالً ارزش سالمت و زندگی طوالنی و خوب به مراتب  حالی کهاند، در  بوده

 .ستبیش از آن ا

. دکتر ریچارد برمکیان از منطقه پاسادونای کالیفرنیا هم نظری مانند والزاک دارد

وی نسخه آمریکایی کارهای کروران نوشت که به نظر  او به ناشران آمریکاییِ

از لحاظ علمی و از هر لحاظ مهمترین اثر قرن ( تبدیل بیولوژی عناصر)کتاب 

سم ناشی این کتاب تازه به متابولی دنبرمکیان اعتراف کرده که پس از خوان. است
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های ناشی از آن یافته  راهی برای شناخت امراض و نارساییاز کلسیم پی برده و 

در  بخصوصامراضی که شیوع آنها در کشورهای پیشرفته امروز جهان و . است

 .آمریکا نقش استراتژیک پیدا کرده

ر رابرت پسر آقای لی که اینک زیر نظتشارات انجمن باغبانی و کشاورزی آان

کروران ثابت کرد که روند : با انعکاس مطالب فوق نوشت شود میرودیل چاپ 

ها در خاک از بنیاد اشتباه است و کیفیت خاک سراسر  مصرف فعلی شیمیایی

ما مطمئن هستیم که تکمیل و توسعه نظرات ما . برد میجهان را به سرعت از بین 

های  لی، جامعه علمی را دچار شگفتیدرباره گردش حیات از طریق کشاورزی آ

هم با دیگران هم  (مجله سرزمین)آقای چارلز والتر ناشر . فراوان خواهد ساخت

. برای ما گشوده است ای به دنیای جدید کروران روزنه: نویسد میصدا شده و 

 دانشمندان شوروی، ژاپن، فرانسه و چین که مانند کشاورزان به وسیلهکارهای او 

 ارت کشاورزی و مؤسسات پتروشیمیهای وز اج و وابسته به توصیهآمریکا محت

 .و کارشناسان بانکی آمریکا نیستند تأیید شده است

ندگان و اقتصاددانان آمریکا حال که به تدریج پزشکان، متخصصین تغذیه، نویس

بینند و دانشمندان و  ان جدیدی را در کارهای کروران میدور بخشامید  روزنه

امید است که انقالب مورد نظر به ، کنند میی نیز آن را تأیید متخصصین خارج

روند دیکته شده  ،احتماالً وقت آن رسیده تا دیکتاتورها و طراحان. انجام برسد

سم تا انسان را تا آنجا جهان کشاورزی و تغذیه که با رفتار خود از میکروارگانی

در ملک شخصی با اصول  اند که فرار از آن فقط پناه بردن به کشاورزی پیش برده
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گوش  اند کردهصحیح است به ندای رسوالنی که از ابتدای قرن مسائل را عنوان 

 .فرا دهند

ی اختصاصی شکسته شده، برای ها رشتهدر زمان ما که علوم تا این درجه به 

دانش حیات یا بیولوژی که این همه در جامعه صنعتی ما مؤثر است و در حال 

ست که فقط خط باریک ا( ات بخشان سفید پوش محیطنج)ولید تحاضر مشغول 

شناسند شاید دیدگاه وسیع گوته، پفای فر، هوارد، کرمونر و  خودشان را می

   .ها و کشفیات اخیر لویس کروران یک پادزهر با اثر فوری باشد دیدگاه
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 بررسی سالمت گیاه به وسیله انسان پاندول

ی مثبت قضایا ها جنبهن با پیگیری یک مهندس فرانسوی به نام آندره سیمونتو

این . وسیله مفیدی برای مردم بی پناه جهان در مقابل تهاجم تغذیه ناسالم ساخت

یک پاندول است که از  عین حال قابل استفاده عموم، وسیله بسیار ساده و در

که قبل از مصرف  دهد مییک وزنه کوچک و یک وجب نخ ساخته شده و اجازه 

چنین . وب را از بد تشخیص داد و غذای سالم میل کردها بتوان خ خوردنی

پاندولی سابقاً در آب یابی، پیدا کردن وسایل گمشده و غیره کاربرد داشته و 

 .هنوز هم دارد

ها، پارسیان، مادها،  ها، هندوها، مصری ها به وسیله چینی پاندول طی قرن

ر قرون وسطی استفاده د. رفته ها به کار می ها و رومی های میانه، یونانی ایتالیایی

احیاء  شن برگ رئیس معادن ساکسون به وسیله آقای کریستوفراز آن دوباره 

این شخص برای نشان دادن اهمیت پاندول در اکتشافات معدن، عکسی از . شد

این عکس، یک عکس . نیم تنه خود تهیه کرده بود که پاندول به دست دارد

در . افراد سرشناس تقلید شده استتاریخی است و پس از او نیز به وسیله 

یک وسیله  ،پاندول برای شناسایی درجه سالمت گیاه و خوراکآمریکا هنوز 

تر است و سابقه فرانسه شناسایی و کاربرد آن وسیعدر  ؛شود میعلمی شناخته ن

تاریخی بیشتری دارد و اشخاص سرشناس از این وسیله برای کارهای علمی در 

بارون  ،های پیشرو و معروف یکی از زوج. اند کردهه کنار سحر و جادو استفاد

از طرف لویی چهاردهم  گر او هستند که تحت حمایتپاندول باسل و همسر 
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پاندول را در اکتشافات معدن به کار بردند و صدها مورد اکتشافات معدنی بسیار 

در . مفید انجام دادند، ولی سرانجام به اتهام جادوگری در زندان جان سپردند

معالجه خود را با  غیرقابلهای  همین کشور فرانسه بسیاری از پزشکان که مرض

های آنچنانی مجبور به  ند قبل از حضور در دادگاهکرد میکمک پاندول معالجه 

در فرانسه دیگر کسی را به  ،امروزه به همت مردان بزرگ بسیار. خودکشی شدند

و باالخره فتوای  کنند مینجرم استفاده علمی از پاندول به سحر و جادو متهم 

 ردینال تیسرانت به این نوع اتهامات و عواقباای به نام ک کشیش بلند مرتبه

 .دردناک آن پایان داده است

جامعه علمی به تدریج پاندول را به عنوان یک وسیله مناسب برای بعضی 

پروفسور روکارد سرپرست بخش فیزیک کالج معروف . شناسد می ها گیری اندازه

ای  کدان برجسته و یک پاندول گر حرفهعتبر فرانسه که در عین حال یک فیزیو م

اصل کتاب . است یک کتاب علمی جالب درباره استفاده از پاندول منتشر کرده

ها که خود در  به زبان فرانسه است و هنوز به انگلیسی ترجمه نشده ولی شوروی

استفاده از آن ر باستانی معادن و همچنین در کشف آثا اکتشافات زمینی و هواییِ

 .اند کردهاین کتاب را به روسی ترجمه و منتشر  کنند می

های فرعی  مرکز اصلی پاندول گری در اروپا در حال حاضر در یکی از خیابان

ترین پاتق آن  ه نام سنت رُخ قرار دارد و معروفنزدیک مرکز توریستی ریولی ب

م مغازه از یک لغت یونانی گرفته شده نا. ای به نام مزون رادیه استازی است مغازه

این لغت همچنین برای . که جمع معانی دو لغت حساسیت و تشعشع را دارد
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مغازه فوق که . کاربرد علمی دارد تیک الکترومانیهتحقیق امواج خارج از طیف 

انواع  شود میبیش از پنجاه سال سابقه دارد و به وسیله آقا و خانم المبرت اداره 

وسایل پاندول گری را برای آب یابی، یافتن وسایل مخفی و تعیین و  ها کتاب

نظران  را دانشمندان و صاحب ها کتابنویسندگان . کند میسالمت عرضه 

 .دهند میک تا اشراف و فیزیکدانان معتقد تشکیل کالسی

وسایل جالبی را در از جمله  ،های چوبی و برنجی این بازار پاندول گری ویترین

تر است و برای حفاظت از اثر مخرب  بعضی ساده و بعضی پیچیدهدارد که خود 

در . یا اثر مفید امواج یا تشدید امواج و یا سازگار سازی آن قابل استفاده است

اغلب این وسایل که بعضی ساخت خارج است پاندول یک عنصر اصلی است و 

ز سراسر مشتریان آن غالباً پزشکانی ا. ممکن است اجزای دیگری هم داشته باشد

وزنه . کنند میجهان هستند و از آنها برای تشخیص و مداوای امراض استفاده 

پاندول از انواع فلزات، سنگ یشم، عاج، بلور هشت وجهی کوارتس و غیره 

است که به انتهای یک قطعه نخ یا زنجیر بسته شده و در یک کیف مخملی زیبا 

اشد از خواص دستگاه ول هرچه بو از قرار جنس قطعات پاند شود میعرضه 

 .کاهد نمی

در آمریکا یکی از پیشروان علمی پاندول گری یک فیزیکدان بازنشسته به نام 

کاربرد مواد ی اخیر مشاور ارتش آمریکا در ها سالدکتر هاروالیک است که تا 

ای را که در پنجاه سال  حصار لطمه زننده خواهد میبوده و به قول خودش 

 .خود داشته بشکند و آن را بشناسند گذشته پاندول گری را در
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رودخانه  لدکتر هاروالیک آزمایشگاه و محل کار را در منزل خود در ساح

ی اولین بار زمایشات دقیق برااو با آ. الت ویرجینیا مستقر کردهپاتوماک در ای

و میدان  تیک الکترومانیهبه امواج  ها با نسبت متفاوتی نسبت نشان داد، که پاندول

تیک  لیون در ثانیه و حتی میدان مانیهتیک با فرکانس یک تا یک می مانیهمتناوب 

ر آب او به این نتیجه رسیده که در هنر پاندول گری چه د. ساکن حساسیت دارند

مینی یا کابل یابی و یا تعیین حفره و تونل، شخص های زیرز یابی یا یافتن لوله

 .کند میاشت تیک را برد دول گر در حقیقت شدت میدان مانیهپان

نی یا در هر حال خاصیت پاندول و کاربرد آن خیلی بیش از تعیین آب زیرزمی

در یک کالم پاندول برای جستجوی هر . تیک است برداشت اختالف میدان مانیه

لی مدیر سابق انجمن پاندول گران آمریکا در پایان آقای شِ. چیزی کاربرد دارد

دریایی ایالت فلوریدا موفق شد با های  یک دوره آموزشی در یکی از پایگاه

     او از آنان خواست که چک . نمایش جالبی دیگران را به تعجب وادارد

اش را در یک نقطه دلخواه از ساختمان عظیم دو طبقه پایگاه مخفی کنند  ماهیانه

. موفق شد آن را پیدا کندو سپس با کمک یک پاندول کوچک در همان جلسه 

آقای گراس که از . هنری گراس است اندول گر آمریکامشهورترین پ احتماالً

 حالی کهدر  او. کارکنان نیروی دریایی است توان پاندول گری روی نقشه را دارد

آشپزخانه منزل خود نشسته بود به کمک پاندول و از در پشت میز صبحانه در 

روی نقشه نقاطی را در جزیره مستعمره انگلیسی برمودا تعیین کرد و اظهار 

های بعدی در این  حفاری. زمینی استاشت این نقاط دارای آب شیرین زیرد
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نقاط به آب رسید و جزیره بی آب برمودا در اثر خاصیت پاندول و هنر آقای 

  .گراس صاحب آب شد

اند تحلیلی قطعی  هایی مانند ایشان هنوز نتوانسته نآقای هاروالیک و فیزیکدا

پاندول آنچه مسلم است فرد . ل ارائه کنندوبرای آب یابی به وسیله نقشه و پاند

گر در این نوع عملیات به اطالعاتی خارج از محدوده فیزیکی عادی انسان 

این اطالعات ممکن است در نقاطی بسیار دور از او در سطح یا . یابد میدست 

آقای رکسفورد دانیل از شرکت کنکورد . در فضا و یا در اعماق قرار داشته باشد

اچوست آمریکا و دارای بیش از ربع قرن سابقه تحقیق پیشرفته در امر ایالت ماس

من به این : گوید میدر این باره  زیست محیط رتداخل امواج فضایی و اثر آن ب

ام که نوعی انرژی فراگیر در کیهان وجود دارد که هوشیار است و  نتیجه رسیده

را مواد کشف شده همه  ،انرژی کیهانی. گذارد میجواب مسائل را در اختیار ما 

یا چهارچوب  تیک الکترومانیهمواد و به هیچ وجه محدود به . شود میشامل 

یک وسیله مفید است، ولی برای ارتباط با  اگرچهپاندول . حواس انسان نیست

وظیفه انسان و یک هدف بسیار . انرژی کیهانی هنوز بسیار مقدماتی و نارساست

ی مختلف ارتباطی و ها جنبهکیهانی و  ارزنده برای وی بررسی کامل انرژی

 .استفاده از آن است

. به نام آندره بویس است ییکی دیگر از پیشروان پاندول گری شخص فرانسوی

این شخص که در اواسط جنگ جهانی دوم درگذشت در امور مختلف از خود 

هرم خئوپس از  یکی از کارهای مهم او بررسی خواص .نشان داد العاده فوقنبوغ 
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حیوانی در موضع معینی از یک  او کشف کرد چنانچه جسد. رام مصر استاه

مدل هرم قرار داده شود به تدریج آب آن گرفته شده و به خودی خود مومیایی 

ای در محور قائم هرم و در یک سوم ارتفاع از  دقیقاً نقطه ،بهترین موضع. شود می

 عون در آن یافتکه جسد مومیایی فراست  ای کف آن است و این همان نقطه

از : گوید می غیرعادیآقای بویس در توضیح کشف خود طی یک نظریه . شد

منفی از  تیک مانیهمثبت به طرف جنوب جاری است و  تیک مانیه ،شمال زمین

     این جریانات در سطح زمین از بدن موجودات عبور . شرق به غرب جریان دارد

به جنوب قرار گیرد بسته به  هر آنچه در سطح زمین در جهت شمال. کند می

جریانات مثبت و منفی زمینی . شود میدو قطبی کم و بیش  ،شکل و غلظت آن

همزمان با . شود میهر دو از یک پای انسان وارد شده و از دست مقابل خارج 

 رد شده و از دست و پای دیگر خارجآن جریانات کیهانی از سر انسان وا

 .شود میاین جریانات از چشم هم خارج  اگر چشم انسان باز باشد. شود می

هر جسمی که در خود آب داشته باشد این جریانات را در خود ذخیره کرده و 

ی ذخیره ها جریانخروج . کند میبه تدریج به صورت تشعشع از خود خارج 

ن با سایر نیروهای مغناطیسی بر حرکت پاندول اثر شده در بدن و تداخل آ

بدن انسان به عنوان یک خازن متغیر، کاشف، انتخاب به این ترتیب . گذارد می

بدن رابطی است . کند میعمل کننده و تقویت کننده امواج کوتاه و خیلی کوتاه 

 .حیوانی ولتاحیوانی گالوانی و الکتریسیته غیرکتریسیته بین ال
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وقتی . پاندول برای دروغ سنجی قابل استفاده است: یس کشف کرد کهآقای بو

که در ذهن خود دارد، تغییری در  گوید میهمان چیزی را  کسی با صداقت

وقتی چیزی برخالف . کند میو پاندول را متأثر ن شود میتشعشعات او ایجاد ن

او به . شود میو منفی  تر کوتاهافکار و اطالعات خود بگوید امواج ساطعه او 

لزی و تقلید از مصریان باستان پاندولی متشکل از یک کریستال مجهز به نوک ف

  های این پاندول به وسیله قطب. ختهآویخته از دو نخ ابریشمی قرمز و بنفش سا

سنج و موادی مانند  تیک مانیهو به همین دلیل آن را  شود میربا جذب یا دفع آهن

 شوند می جذب آهنربابه وسیله که آهن، کبالت، نیکل، منگنز، کرُم و تیتانیم را 

ع، روی، سرب، گوگرد و بیسموت را که دفع و موادی مانند مس، قل تیک مانیه

سلونوئیدی در  تیک مانیهاو با قرار دادن یک میدان . ضد مغناطیس نامید شوند می

بسیار  تیک مانیهی ها میدان تواند میفاصله بین وزنه و انتهای باالی پاندول 

رنگ قرمز نخ . تخم مرغ غیر بارور را کشف کند تیک مانیهضعیف مانند میدان 

نگ بنفش را به عنوان یشمی را معادل ارتعاش اتمی آهن مغناطیسی و رابر

 .کند میمعرفی  تیک مانیهد ارتعاش مسی ض

ها به  شدت و ضعف تشعشع خوردنی گیری اندازهیس متوجه شد که با آقای بو

او برای . درجه حیات و تازگی آنها را تعیین کرد توان میوسیله پاندول 

این . دستگاهی به نام بیومتر ساخت ها خوردنی فرکانس تشعشع گیری اندازه

 متر سانتیوسیله عبارت از یک خط کش است که به طور اختیاری بر حسب 

ژی این وسیله میدان انر. رود و به همراه یک پاندول به کار می شده بندی تقسیم
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و در  دهد میرا نشان  متر میلیهزارم و یک صد متر میلینوسان یک هزارم با 

 .ندی از صفر تا ده هزارم انگستروم را می پوشاندحقیقت با

ش قرار یس یک قطعه میوه و سبزی یا هر خوردنی دیگر را در انتهای خط کبو

روی ای است که  شدت میدان جسم خوردنی به اندازه تعیین فاصله. دهد می

. تازگی آن خوردنی استنمایانگر درجه حیات و و  گذارد میحرکت پاندول اثر 

میدان تابش خصوصی هر جسم در فاصله معینی از آن به وسیله  :ویدگ مییس بو

او در حقیقت فاصله این نقطه تا  ،و در هر آزمایش شود میمیدان انرژی خنثی 

وقتی دو جسم مشابه به  :گویند میگران پاندول . کند می گیری اندازهجسم را 

وقتی . کنند میفع یگر قرار بگیرند یکدیگر را داز یکد متر سانتی 90فاصله حدود 

 .شود مییکی از دو جسم بزرگتر باشد میدان آن داخل میدان جسم کوچکتر 

 100000تا  2000آقای سیمونتون کشف کرد، غذایی که دارای میدان تابش 

انگستروم در وسیله بیومتر باشد باعث حرکت یک پاندول ساده با سرعت قابل 

غذایی که . شود می متر میلی 20دور در دقیقه و با شعاع  500تا  400توجه 

باعث حرکت پاندول با  تواند میانگستروم باشد  2000تا  6000دارای میدان 

گوشت، شیر . شود متر میلی 60دور در دقیقه و با شعاع  400تا  300سرعت 

هایی که بیش از حد پخته شده باشند معموالً میدانی کمتر از  پاستوریزه و سبزی

. برای به حرکت درآوردن پاندول را ندارند وان کافیانگستروم دارند و ت 2000

اب انگستروم به عنوان یک واحد اختیاری در ممکن است سؤال شود که انتخ

ای که بر کتاب آقای  آقای کروران در مقدمه .دستگاه بیومتر بر چه اساسی است
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انتخاب انگستروم برای این  :گوید میسیمونتون نوشته در جواب این سؤال 

درجه غذاییت  گیری اندازهفرقی با سایر واحدهای علمی مثالً کالری برای سیستم 

آب کالری در فیزیک عبارت از مقدار حرارتی است که باید به یک گرم . ندارد

حرارت آن به اندازه یک درجه سانتیگراد  داده شود تا تحت شرایط تعریف شده

است و انگستروم  انتخاب هر واحد برای بیان درجه یک موجودیت. اضافه شود

انتخابی  واحد انگسترومِ. کند میهم در حقیقت به خوبی همین منظور را تأمین 

و روغن زیتون  1500یس برای ما آسان کرد که تعیین کنیم پنیر عدد آقای بو

که نشانگر مزیت روغن زیتون نسبت به  دهد میرا به ما نشان  2500تازه عدد 

یف امواج تابشی از میوه، سبزی و سایر مواد ط: کند میکروران اضافه . پنیر است

کامالً ناشناخته   برای ما شود میغذایی بیوشیمیایی که به وسیله پاندول احساس 

حقیقت این است که اثر . است تیک مانیهاست و احتماالً خارج از طیف امواج 

چنین انرژی با روش پاندول گری قابل مشاهده است و کاربرد آن نیز ساده و 

 .نی استهمگا

: گوید میدر مکانیزم پخش و مشاهده انرژی مواد  الکوفسکیبوریس آقای 

اعصاب انرژی به صورت امواج ضعیف از مواد خوردنی ساطع شده و به وسیله 

این اظهار . شود میدست انسان دریافت و سپس به وسیله وزنه پاندول تقویت 

 ال کانادا تأیید شده رتا در مونترنظر به وسیله آزمایشات علمی آقای جان مِ

که ابتدا اثری در دستگاه  شود می در آزمایشگاه وی به خوبی مالحظه. است

و به فاصله کسری از ثانیه یک حرکت بسیار جزئی  شود میآنسفالوگراف ثبت 
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آن  توان میآقای مرتا دستگاهی ساخته که . شود میعضالنی در مچ دست ایجاد 

ان، بازو، شانه، سر یا پا یا هر نقطه دیگر بدن را به هر موضع از بدن مانند انگشت

 .دهد میوصل کرد که همان کار پاندول را انجام 

وقتی سلول عصبی  :گوید میسکی الکوف نظرهای آقای سیمونتون در ادامۀ اظهار

گیرنده و فرستنده . آن را انتقال دهد تواند میانسان بتواند امواج را بگیرد حتماً 

موج معینی همساز شوند تا عمل ارسال و دریافت انجام  د نسبت بهنباید بتوان

که وقتی نت معینی  کند میالکوفسکی این سیستم را با دو پیانو مقایسه . شود

روی یکی از آنها نواخته شود سیم و نت مشابه آن در پیانوی دوم به ارتعاش و 

 .آید در میصدا 

کن است در محدوده بعضی پاندول گران عقیده دارند که مرکز حساس انسان مم

آقای هاروالیک در تحقیقات . باشدداشته شبکه خورشیدی در اطراف معده قرار 

او یک صفحه عایق امواج . اخیر خود سعی کرده این نکته را روشن کند

. ای دوال خم کرد اینچ را به صورت استوانه 10ت در فو 2مغناطیسی به ابعاد 

ئم نصب کرد، به طوری که با حرکت استوانه را به صورت افقی روی یک پایه قا

 10ست نقاط معینی از ارتفاع بدن یک انسان به عرض توان میآن در امتداد قائم 

این  هاروالیک شخصاً. رار داشت بپوشانداینچ را که در وسط استوانه عایق ق

ود را ابتدا با چشمان بسته سر خ. ار دادوسیله را روی بدن خود مورد آزمایش قر

ش عایق مغناطیسی قرار داد ولی با نزدیک شدن یک میدان در داخل پوش

پوشش . مغناطیسی، اعصاب او عالئم را درک و به وسیله پاندول تقویت کرد
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ایین آورد و وقتی در او به تدریج حلقه محافظ را پ. ها نتیجه مشابه داد شانه

قرار داد دیگر نتوانست عالئم  های هفت تا دوازده سینه خود امتداد دنده

این آزمایش نشان داد که مرکز یا ناحیه حساس انسان . ناطیسی را درک کندمغ

ن وجود نقاط حساس او امکا. در حدود فاصله ناف تا جناق سینه قرار دارد

 .کند میقاط بدن را نفی ندیگری در سایر ن

زا در بدن  به دنبال یافتن نقاط سرطان ها سالیس که دکتر کوپ از کشور سوی

 در گزارش خود از یک مهندس آلمانی نام  1972رده در سال انسان تحقیق ک

وقتی سر او در میدان انرژی . که آزمایشاتی شبیه هاروالیک انجام داده برد می

یک نوار حامل میدان مؤثر بر پاندول قرار گرفته اثری بر پاندول مشاهده نشده، 

 نشان العمل عکسپاندول  ،ار داده شدولی وقتی شبکه خورشیدی او در میدان قر

 .آمده است داده و در دست او به حرکت در

استفاده از پاندول برای تعیین درجه تابش مواد غذایی عمالً در یک جدال  روش

او در دوران جنگ جهانی . مرگ و زندگی به وسیله آقای سیمونتون کشف شد

    دوم پس از پنج بار عمل جراحی در حالی که به شدت از بیماری سل رنج 

دو نفر  یک شب سخنان نجواهای. کرد میت در یک قطار بهداشتی مسافر برد می

از مرگ  ند وکرد میکارکنان را که در زیر نور لرزان چراغ نفتی با هم صحبت از 

رژیم غذاهای مقوی  :گفت یکی از آن دو می. تند شنیدشالوقوع او بحث دا قریب

ار جنبی ناخواسته دیگری یک جگر او را از بین برده و آث ،که به او داده شده

یس و امکان تشخیص به یاد سیستم بو داشت نیم نفسی سیمونتون که. ایجاد کرده
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او از همان لحظه از این روش . غذاهای سالم و خوب از غذای مسموم افتاد

یافت  یچنان سالمتو آثار جنبی آن رها شد، بلکه آن استفاده کرد و نه تنها از سل

صت و هشت سالگی صاحب دو فرزند شد و در و ش ،که در سن شصت و شش

 .کرد میسن هفتاد سالگی هنوز تنیس بازی 

که وقتی به عنوان یک مهندس جوان وارد ارتش فرانسه و  گوید میسیمونتون 

ن رادیو همان وضعی را داشت که ار در بخش علمی رادیو شد، علم جوامأمور ک

بسیاری آموخت و با مردان  او در این دوران تجارب. امروز سیستم پاندول دارد

اد، دانشمند بزرگ علوم تجربی لِویس بروگلی یکی از این افر. بزرگی همکار شد

گ جهانی ثابت کرد که هر جسم و حتی هر ذره تا فوتون نور، بود که در ایام جن

قای با چنین سوابق و تجاربی در برق و رادیو آ. امواج معینی به همراه خود دارد

درجه حیات و ارزش یس و امکان تشخیص اهمیت روش بوسیمونتون متوجه 

او تعیین کرد که شیر تازه . درجه تابش آنها شد گیری اندازهغذایی مواد به وسیله 

درصد و پس  40ساعت حدود  12ولی پس از  دهد میانگستروم را  6500عدد 

پاستوریزه کردن، تابش . دهد میدرصد تابش خود را از دست  90ساعت  24از 

و  در پاستوریزه کردن آب میوه ،و همین مرگ تابش برد میرا به کلی از بین  شیر

پس از پاستوریزه شدن تا درجه خون مرده  آب سیب. افتد میها اتفاق  سبزی

در . رسد میانگستروم به صفر  2000و عدد تابش آن از  کند میانسان سقوط 

هنگامی که . کند مینی نها را طوالها عمر مفید آ ها و سبزی زدن میوه مقابل، یخ

شدن یخ تابش آنها به حدود تابش  آنها را از فریزر خارج کنیم، همزمان با باز
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به ولی با ارزش نگهداری غذا در یخچال اثر مشا. رسد میشان  زمان تازگی

های نارس وقتی در یخچال قرار داده شوند  ها و بعضی سبزی میوه. کمتری دارد

 .همراه با آن تابش حیات آنها افزون گرددممکن است به تدریج برسند و 

در آنها به صورت  های خشک شده حدوداً که تابش میوه دهد میتجربه نشان 

ساعت  24، آنها را به مدت ها ماهچنانچه پس از مدتی حتی . ماند میذخیره باقی 

و دستگاه  شود میدر آب بخیسانیم تقریباً تمامی تابش زمان تازگی آنها احیاء 

های قوطی  میوه .اند به حالت زمان تازگی خود بازگشته که تقریباً دهد یمنشان 

که یک واسطه  رسد میآب به نظر . ها تقریباً مرده هستند شده مانند کمپوت

در حالت عادی هیچ تابشی ندارد، ولی با حضور نمک یا در . است غیرعادی

های مقدس  آب چشمه 1926یس در سال آقای بو .شود میانسان و گیاه زنده 

مقداری از همین . انگستروم یافت 156000زمایش کرد و تابش آن را سرد را آ

انگستروم  72000آب که برای تبرک برده شده بود پس از حدود هشت سال 

هایی مانند سیب و گالبی و  ای مرتا تعیین کرده که پوست میوهآق. تابش داشت

 انده شود مقدار قابلشب در آب خیس ها چنانچه یک انواع آن و بعضی سبزی

خود پوست در پاندول  حالی که، در دهد میتوجهی تابش حیات به آب پس 

نوشیدن چنین آبی به  :گوید میمرتا . سیمونتون ممکن است اثری نداشته باشد

 .معنی دریافت قابل توجه غذایی است

غذاها را به چهار دسته  ،سیمونتون برای آسان سازی درک مطالب کتاب خود

. است 6500که  دهد میو مبنای کار را تابش انسان قرار  کند میتقسیم اصلی 
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این . انگستروم یا باالتر است 100000تا  6500تابش با دسته اول غذاهایی 

سیدگی بین که تابش آنها در کمال ر شود میهای تازه  شامل اغلب میوه دسته

از باغچه یا ها هم چنانچه مستقیماً  سبزی. م استانگسترو 100000تا  2000

ها در حمل عادی به بازار  سبزی. دنگیر میمزرعه کنده شود در همین دسته قرار 

عیین کرد ت گیری اندازهبا و سیمونتون  دهند مییک سوم تابش خود را از دست 

 .رود نها از بین میه آشپزخانه یک سوم دیگر از تابش آکه اغلب تا رسیدن ب

از انرژی خورشید در محدوده طیف سالم ها سرشار  میوه: نویسد میسیمونتون 

دگی کامل یباالترین درجه تابش میوه در رس. مادون قرمز تا ماورای بنفش است

میوه موز که . رسد میدیدن و فساد به حدود صفر است و پس از آن تا مرحله گن

روز سالم و  2روزه طبیعی دارد به مدت  24از زمان چیدن تا فساد یک عمر 

    ترین زمان وقتی است که موز کامالً رنگ زرد خود را پیدا به. پرتابش است

، زمانی که سبز است تابش کمی دارد و وقتی پوستش سیاه شد دارای کند می

و آناناس  اند بودهناناس خیز کسانی که در مناطق آ. زئی استتابش بسیار ج

بی اند به خو ثر چند ساعت خوردهرسیده را در زمان چیدن یا به فاصله حداک

اوت ناباورانه آن را با آناناس خریداری شده از بازار که سبز چیده و حمل تف

 .دهند میشده تشخیص 

تر از  هویج خام مغذی دو عدد. های خام باالترین درجه تابش را دارند سبزی

م تابش دارد وانگستر 2000خام حدود  زمینی سیب. یک دیس هویج پخته است

م تابش انگسترو 9000سرخ شده آن حدود م و انگسترو 7000ولی آب پز آن 
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ای صحت دارد و احتماالً  ی غدهها سبزیهمین خاصیت در مورد سایر . دارد

فتاب دسترسی به انرژی مستقیم آ دلیل آن بودن زیر خاک در طول رشد و عدم

 . است

 2000تا  7000مانند نخود سبز، لوبیا، عدس و نخود در زمان تازگی  یحبوبات

ای خشک شده آنها تقریباً بدون تابش، دیر هضم و بر. دندار انگستروم تابش

بهترین زمان مصرف حبوبات وقتی است که  :گوید میسیمونتون . جگر مضر است

بعد از ظهر  5صبح یا  10نوشیدن آب آنها در ساعت  بخصوصتازه هستند و 

 .کند میسنگین و خسته نو مقوی است و دستگاه هاضمه را  بسیار سالم

  انگستروم تابش دارد و وقتی پخته شود  2500دستگاه سیمونتون  گندم در

که گندم عالوه بر نان باید به  کند میاو پیشنهاد . رسد می 9000تابش آن به 

ای یا  ر است آرد گندم به صورت کیک میوهبهت. ی دیگر خورده شودها صورت

استفاده از  پختن نان با. ید و با شیر و تخم مرغ و کره ممزوج باشدآکلوچه در

گاز و زغال سنگ این  حالی که، در برد میحرارت هیزم تابش آن را باال 

 .دنخاصیت را ندار

انگستروم تابش دارد و تابش آن به  2500سیمونتون تعیین کرد که روغن زیتون 

ز و تابش آن پس از شش سال ا ماند میصورت طبیعی برای مدت طوالنی باقی 

انگستروم  2000کره حدود . است شده گیری ازهاند 7500زمان استحصال حدود 

روز تابش کره به  20پس از . کند میروز آن را حفظ  10تابش دارد و حدود 

  .رسد میحدود صفر 



414 

 

ماهی و میگو و صدف دریایی آب شور در زمان صید و به صورت خام تابش 

ت و خرچنگ دریایی در این میان از همه باالتر اس. دندار 9000تا  2500باالی 

بهتر است که در لحظه صید به دو قسمت شده و روی آتش هیزم سرخ و صرف 

تری نسبت به آبزیان آب شور  آب شیرین کالً دارای تابش پایین آبزیان. شود

 .هستند

تا  3000سیمونتون آنهایی هستند که از  بندی تقسیمدسته دوم مواد غذایی طبق 

خم مرغ، روغن بادام زمینی، این دسته شامل ت. انگستروم تابش دارند 6500

 .شراب، تخم مرغ آب پز، نیشکر، سبزیجات و ماهی پخته است

 پاالیش شده حالی کهانگستروم است، در  2500آب نیشکر تازه دارای تابش 

 .انگستروم تابش دارد 1000آن فقط 

انگستروم تابش دارد، ولی ران نمک زده که  6500گوشت تازه چهارپایان حدود 

       10000تا  9500زم به صورت آویخته پخته شود به تابش روی آتش هی

تا  ند و عمدتاً مزاحم هستنددارن ای عمدهها چیز  سایر گوشت. رسد می

قهوه و نوشیدنی پایین و انسان مجبور است آنها را با کمک آب و  ،بخش حیات

 .وسایلی خود را از چرت بعد از غذا رها کند بفرستد و با

س و سایر غذاهای رستورانی به همراه قهوه و چای و کاکائو گوشت پخته، سوسی

بودن درجه تابش در دسته سوم د و امثالهم به دلیل پایین یو مربا و پنیر و نان سف

 .دنبندی سیمونتون قرار دار طبقه
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ها،  ها، الکل از لحاظ تابش تقریباً مرده است مارگارین دسته چهارم غذایی که

 .شود میشامل شکر سفید و آرد سفید را 

و تعیین کرد که تابش طبیعی انسان  گیری اندازهسیمونتون امواج تابش انسان را 

افراد سیگاری، الکلی و کسانی که . یا کمی باالتر از آن است 6500سالم حدود 

. تری دارند تابش به مراتب پایین کنند میسیمونتون تغذیه  4و  3از غذاهای دسته 

دارند که حدوداً  4275سرطانی تابش حدود  ه افرادهم تعیین کرد ک آقای بویس

 .معادل تابش نان تهیه شده از آرد سفید است

قبل از پیدایش سرطان در بدن شخص  ها مدتیس این است که کشف جالب بو

بنابراین، این امکان  رسد میو به حد مذکور در باال  کند میتابش طبیعی او تغییر 

اهر شدن سرطان بتوان اقدامات پیشگیرانه به وجود دارد که از پیش و قبل از ظ

 .عمل آورد

برای اینکه انسان سالم و با انرژی : کنند مییس و سیمونتون تز مشترکی ارائه بو

 ،گردو ،ماهی تازه آب شور ،سبزی ،باشد الزم است از مواد غذایی مانند میوه

 یغذاهای. است موانگستر 6500ده کند که تابش آنها باالتر از ابادام و غیره استف

های نامناسب نه  تر از تابش طبیعی انسان مانند نان سفید و گوشت با تابش پایین

زنند و  رسانند بلکه به تابش او لطمه می قدرت و انرژی الزم را به بدن نمیتنها 

که به جای انرژی و  شود میاصوالً با خوردن این نوع غذاها انسان خود متوجه 

 .آلود شده ابات گرفتن، سنگین و خوحی
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 6500تر از  ها پایین ع میکروبحقیقت جالب توجه دیگر این است که تابش انوا

حد طبیعی باشد خود به عبارت دیگر انسان سالم که تابش او در . تروم استانگس

گفت انسان سالم و متعادل در  توان میبه خود همساز با میکروب نیست و یا 

همین موضوع در مورد گیاهان . داردها مصونیت طبیعی  ابل غالب میکروبمق

یعنی گیاه سالم کمتر مورد حمله حشرات و امراض قرار  ،قابل استنتاج است

و به  کند میتابش گیاه مسموم شده با مواد شیمیایی تغییر  حالی که، در گیرد می

 .شود میراحتی مورد حمله و هجوم حشرات و آفات واقع 

برد که آنچه از آغاز تاریخ تا به حال به  سیمونتون با خوشحالی به این نکته پی

عنوان خواص درمانی گیاهان دارویی و گل و برگ و ریشه و پوست درختان 

تا مواد  شود میتر بیان  نها عمالً بهتر و کاملیافته و مصرف شده به وسیله تابش آ

های اغلب  با آنکه هنوز قفسه. آید میشیمیایی آنها که از راه تجزیه به دست 

ها پر از مواد شیمیایی است که روزی در گیاهان شفابخش یافت شده و  خانهدارو

که در صورت  شود میی صنعتی تولید شده، به خوبی مشاهده ها روشسپس به 

 .د داشتنعمالً اثر مطلوب را نخواه هیچ یکفقدان تابش مناسب 

 ند ودانست میهای سنتی و افراد قدیمی خواص شفابخش گیاهان را  حکیم باشی

اس مخصوصی انجام شده و یا ودرک خواص گیاه یا به وسیله ح. ندکرد میدرک 

شفابخشی هزاران گیاه مفید  هنگری این دانش را به آنها داده واینکه گیاه به طریق

و گاهی به ظاهر سمی مانند سگ انگورک و نظایر آن چگونه ممکن بود کشف 

 .شود
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د واکسن از طریق حیوانات و ینده نزدیک تولیرد که در آسیمونتون عقیده دا

تابش گیاه ت تبدیل به تهیه شربت و عصاره پرمصرف آن برای ایجاد مصونی

انسان را  هایی مجهز خواهند شد که امواج تابش پزشکان به گوشی. خواهد شد

ای تجویز داروهای رنگ و وارنگ به افراد بگویند که چه نوع تعیین کند و به ج

ه حالت طبیعی برسند یا از ابتالء به امراض معین ارتعاشی باید جذب کنند تا ب

 .رها شوند

ترین افرادی که در کار  ترین و مطلع شاید بتوان گفت که یکی از برجسته

که  آقای پاراسلوس سوئیسی است گیرد میشفابخشی از داروهای گیاهی بهره 

حکیم باشی دانشمند ابتدا  این. زیسته است می 1541تا  1493ی ها سالبین 

دقیق  کرد و سپس خود به مطالعه آوری جمعهای قبلی اروپا و آسیا را  انستهد

ها برای  همه روییدنی: گوید میهای مخصوص خود  او در آموزه. طبیعت پرداخت

کافی است یک . ای دارند که برای انسان مفید است خود رنگ و شکل و رایحه

عت نظاره کند، طبی پزشک یا دانشمند در یک محیط سبز با آرامش بنشیند و به

و با حرکت خورشید هماهنگی دارند و در نتیجه  شوند میبا حرکت ماه باز  ها گل

 .اند یز مربوطسمانی نپذیرفت که با سایر اجرام آ توان می

یکی از پیروان مدرن آقای پاراسلوس یک دکتر جوان لندنی به نام ادوارد باخ 

اش معروفیت یافت  تثناییبه خاطر روش اس 1930ر دهه این شخص که د. است

او برنامه کار خود را بر . برد میبیمارانش را برای معالجه به دشت و جنگل 

او عقیده داشت که در . اساس تأمین سالمت افراد با استفاده از طبیعت قرار داد
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و سپس باید دوران دیگری  شود میمعالجات عادی ابتدا فرد از مرض رها 

بوع این ایده که دارو و مداوای نامط رها شود و اصوالًبگذراند تا از آثار معالجه 

با در نظر گرفتن اینکه . کند میدهنده ضروری است را به شدت رد و آزار 

ها غالباً برای مریض درد و ناراحتی به همراه  معالجات مرسوم در بیمارستان

افتاد به این فکر  نمود میداشت و با این وجود شفای بیمار هنوز غالباً نامحتمل 

بلکه  دردناک و نامطبوع نباشد که روش درمان طبیعی را به کار برد تا برای بیمار

آرام و مطبوع و مطمئن باشد و او بتواند در عین حال به مداوای جسم و ذهن با 

باخ مانند گوته و پاراسلوس به این نتیجه رسید که دانش به وسیله . هم بپردازد

ساده طبیعت  که با دیدن و جذب حقایق، بلدشو میتفکر و اندیشه مجرد حاصل ن

پاراسلوس هم گفته بود، تداوم در مطالعه و ممارست در هستی . آید میبه دست 

انجامد و به پزشکان توصیه کرده که  ک بیشتر سادگی وجود و موجودات میبه در

ک ربیش از پیش مسائل روحی و روانی را در نظر بگیرند تا احساس آنها برای د

 .باتات تقویت شودانرژی ن

ی وحشی در ها گلآقای باخ تجربه سودمند خود را به دنبال  1930در تابستان 

او مطمئن شده بود که . ز کرداهای ایالت ویلز انگلستان آغ ها و دشت کوهستان

وحشی خفته  گیاهانجسم و روان انسان هر دو در  غیرعادیرمز شفای امراض 

ای امراض  یده داشت که علت اولیه و ریشهعق او هم مانند آقای پاراسلوس. است

های ناراحتی ذهنی  جسمی یک عامل فیزیکی نیست، بلکه در حاالت و دوران

و در صورت ادامه یافتن  زند میاست که آرامش و شعف عادی انسان را بر هم 
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های بدن شده و  عث ناراحتی و مریضی اعضا و یاختهناراحتی و تشویش با

 .کند یمسالمت انسان را مختل 

آقای باخ مانند پاراسلوس عقیده داشت که هر موجود زنده دارای تابش است و 

ند توان میگیاهانی که دارای تابش باالتر از انسان باشند  ،مانند سیمونتون دریافت

    او به این نتیجه رسید که گیاه . ارتعاشات تضعیف شده انسان را تقویت کنند

عی شدن ارتعاش و در نتیجه رفع فشارهای در بدن انسان باعث طبی تواند می

روحی بشود که حاصل آن پاک شدن جسم و روح و شفاگیری است و نام این 

گیاه را با اثر یک موسیقی باخ این خاصیت . خاصیت را درمان گیاهی گذاشت

    تشبیه کرده و  یدیگر وی زیبا، یا هر عامل مؤثر دلربایمناسب، با یک تابل

، بلکه بدن را سرشار از انرژی کنند میهیچ وجه به مرض حمله ناینها به  گوید می

، همان شود میکه حضور آن باعث ذوب و محو شدن مرض  کنند میتابشی 

 .کند میها را ذوب ، برفری که تابش آفتابطو

و پزشک هستند اخیراً به اتحاد دکه هر  (پیری و سالمت ذهن)نویسندگان کتاب 

واحل دریای سیاه در شهر شوشی از چندین آنها در س. شوروی دعوت شدند

ها و امراض  استراحتگاه سالمندان بازدید کردند که در آنها افراد مسن با ناراحتی

این افراد به وسیله . مختلف بدن استفاده از داروهای روز تحت مداوا بودند

آنها روزانه چندین . ندشد میحضور در گلخانه و جذب اثر تابش گیاهان معالجه 

شدند و در اطاق  ی مخصوصی مشغول میها گلتنشاق عطر قه به اسدقی

 .شد میای ضبط شده امواج دریا پخش استراحتشان موسیقی و یا صد
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 اش را درباره بیماری ه شخص تصور ذهنیاصل این است ک: گوید میآقای باخ 

تغییر دهد و عمل ارتعاش زیبای سالمت فقط کمک به او برای دسترسی به 

 .بهبودی است

دراز مدت ارتعاش تابشی شخص را تا آن حد  و به تجربه دریافت که ترسا

 هرگونهو دستخوش  رود میکه مقاومت او در برابر امراض از بین  کند میمختل 

چیزی به نام بیماری وجود ندارد، بلکه : البی دارداو جمله ج. شود میبیماری 

 .شخص مریض وجود دارد

ی طبیعی ها گلنی با خواص مناسب در میان با آنکه باخ مطمئن بود که گیاها

او خود برای یافتن مؤثرترین آنها که فقط حالت مسکن نداشته  شود مییافت 

باشد و باعث برقراری مجدد سالمت جسم و ذهن شود راه دشت و کوهستان را 

ل طالیی رنگی بود و ر داد دارای گااولین گیاهی که تحت بررسی قر. پیش گرفت

او کشف کرد که دم کرده این گیاه . رویید ای انگلستان به وفور میه در کنار جاده

تشویشی که اغلب در . نی داردای در برابر تشویش و نگرا العاده فوقاثر درمانی 

و باعث فرسودگی تدریجی  ماند میرام وی آپشت ظاهر  نهان انسان و در

رار داد و پس از آن گیاه کاسنی را مورد بررسی ق. شود میموضعی یا کلی وی 

بهترین . دریافت که آرامش بخش است و برای درمان دلهره بسیار مناسب است

آقای باخ با . است دارویی که برای مبارزه با ترس پیدا کرد اکسیر گیاه راکرُز

کشف و  پیشرفت مرتب در شناخت ارزش دارویی گیاه احساس کرد که به مرحله

مسافرتی به استان ولش دو گیاه او در . معرفی یک سیستم کامل دارویی رسیده
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یی به رنگ ارغوانی روشن و دیگری به ها گلبا  یزیبای دیگر کوهستانی یک

 .رنگ طالیی یافت و هر دو را به کلکسیون دارویی خود اضافه کرد

و  شود میاو در طی چند ماه اقامت در ایالت ویلز متوجه شد که حواسش تقویت 

  ای کامل شد که با لمس گیاهان  ازهحس المسه او به اند. گیرد میسرعت 

گل او هم مثل پاراسلوس یک برگ . ست ارتعاش حیاتی آنها را درک کندتوان می

و به این ترتیب اثر آن  داد میگرفت و یا روی زبان خود قرار  را در دست می

تأثیر بعضی از گیاهان . داد میص آن را تشخیص اروی بدن خود و متعاقباً خو

ند، یا کرد می شتند، بعضی دیگر در او ایجاد دردگذا ا بدن او میفوری روی ذهن ی

به طور غریزی احساس کرد که بهترین . ندآورد میلت استفراغ به وجود اح

گیاهان آنهایی هستند که در اواسط سال یعنی وقتی که روزها بلند و آفتاب 

رین را تترین و زیبا او از میان گیاهان وحشی کامل. دهند میدرخشان است گل 

، گیاهی که گل کامل و خوشرنگ و زیبا داشته باشد کرد میبرای بررسی انتخاب 

 .و به طور انبوه روییده باشد

 آوری جمعاحتماالً باخ جایی خوانده بود که قبل از او پاراسلوس قطرات شبنم را 

مربوط به  و عقیده داشته که هر ذره شبنم حاوی خواص کامل گیاهیِ کرده می

ه به نوبه خود از امواج اجرام سماوی دریافت داشته و یا احتماالً خود است ک

در هر حال یک روز صبح در . خود مستقیماً این موضوع را کشف کرده است

تاد که ، ناگهان به خاطرش افزد میود قدم پوشیده از شبنم خ در مزرعۀ حالی که

به وسیله هر قطره شبنم قسمتی از خواص گیاه را در خود دارد و این خواص 
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و به تدریج  شود میتابش آفتاب از درون قطره شبنم به گیاه از آن استخراج 

شبنم برداشته شده از گیاه دارویی بنابراین . کند میقطره شبنم را پر از انرژی 

او درست در . ص درمانی آن گیاه را در خود داشته باشداتمام خو تواند می

ب تبخیر و برچیده شود از انواع گیاهان لحظاتی قبل از آنکه شبنم به وسیله آفتا

ی دیگری از ها نمونههمچنین . و شخصاً آزمایش کرد آوری جمعقطرات شبنم را 

را در  ها نمونهو همه  آوری جمعشبنم گیاهانی که تحت تابش آفتاب قرار نداشت 

 .های کوچک ذخیره کرد شیشه

ی شبنم ها نمونههمه با آنکه بسیاری از گیاهان خواص مورد نظر او را نداشتند 

فتاب در استخراج و انتقال انرژی ی نوعی خاصیت بود و مشخص بود که آدارا

شبنم به مقدار زیاد که ارزش درمانی  آوری جمعچون . به آن نقش مهمی دارد

باخ چند گل از . و به فکر دیگری افتادلذا ا خواست میته باشد وقت زیادی داش

ای پر از آب  ت در داخل یک ظرف شیشهدت چند ساعگیاه چید و آن را به م

با خوشحالی مشاهده کرد که آب . تمیز در مجاورت گیاه در آفتاب قرار داد

او برای نتیجه . قابل توجه استدارای ارتعاش گیاه شد و مقدار انرژی آن نیز 

وی سه بطری گشاد و . آزمایش خود را در یک روز آفتابی و گرم انجام داد ،بهتر

دار قرار داد و چند گل از بهترین  ز را در کنار گیاهان شکوفهآب تمیپر از 

از آب از دو ساقه  ها گلبرای برداشتن . چید و روی سطح آب قرار داد ها نمونه

. دست در عملیات مداخله نداشته باشد گیاه استفاده کرد تا هیچ گونه آلودگیِ

. ویی منتقل کردآنگاه مایع درمانی را با کمک لوله مخصوص به داخل شیشه دار
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مخلوط درمانی او آماده . نیمی از شیشه را با مایع و نیم دیگر را با براندی پر کرد

     بعدی شیشه و لوله مخصوص هر دو منهدم  آوری جمعقبل از . مصرف بود

 .کرد میو از وسایل نو و دست نخورده استفاده  شد می

د و خواص و موارد رمانی تهیه کردباخ روی هم رفته سی و هشت نوع مایع 

هزاران مصرف کننده در سراسر . مصرف هر یک را در یک کتاب راهنما بیان کرد

در  ض هنوزیانگلستان و جهان مایع درمانی او را تأیید کردند، و هزاران مر

 .هایشان معالجه شود سراسر جهان وابسته به اکسیر گیاه او هستند تا بیماری

سوی به نام موریس ماساگ تجربیات موفق رانک گیاه پزشک فهمزمان با باخ ی

این شخص که معالجاتش شامل رئیس جمهور فرانسه . و مشابهی انجام داد

ادوارد هریوت و هنرپیشه معروف جین کاکتا نیز شد، اصول گیاه درمانی را به 

گیاه به صحرا و  آوری جمعطور خانوادگی از پدرش که از کودکی او را برای 

در میان افراد معمولی که به وسیله او معالجه شدند . افت کرد، دریبرد میکوهستان 

یک دختر زیبا با بازوی خشک شده و یک بچه دوازده ساله است که توان تکلم 

تا حد امکان از  کرد میروش او در معالجه چنان بود که مریض را وادار . نداشته

پزشک غیر  وی بارها به اتهام. خیسانده یا جوشانده گیاه دارویی مصرف کند

مجاز به محاکمه کشیده شد، ولی هر بار به شدت به مبارزه برخاست و ادعا کرد 

هزاران مریض و مراجعه کننده را نا امید کند و از کمک به آنان سر  تواند میکه ن

رد با شرح زندگی و معالجات او همراه با مقداری لطیفه مربوط به برخو. باز زند
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ترین  لم خود او منتشر شده و از پرفروشبه قهای جهانی در سه کتاب  شخصیت

 .کند میست که گیاه درمانی را تشریح ها کتاب

یک مرد گونه سرخ اسکاتلندی به نام مک اینس از اهالی تپه زارهاتاین قادر بود 

که با چشم بسته دست خود را روی یک گل وحشی بگذارد و از درک مستقیم 

. یت درمانی آن را بگویدکند و سپس خاصنوع گیاه را تعیین  ارتعاشی آن، اوالً

ی سی سال اقامت در هندوستان و کار مستقل احساس خود را تا این شخص ط

که به  کند میآن حد تقویت کرد که عمالً نشان داد گیاه نه فقط ارتعاشی ساطع 

وسیله انسان قابل درک و جذب است، بلکه خود نیز نسبت به ارتعاش انسان 

بار این خواص را در بازدیدی از انستیتوی چاندرابوز  او اولین. حساس است

 .دریافت

از بازدید . در مقابل در ورودی انستیتوی چاندرابوز یک درخت بزرگ قرار دارد

 یکه یک برگ از آن را بچینند و با دست خود روی یک شود میکنندگان خواسته 

ی شده به وسیله ارتعاش معرف ،دستگاه. های پیچیده چاندرا قرار دهند از دستگاه

سپس از بازدید کننده . دهد میو نشان  کند میبرگ را به صورت ترسیمی ثبت 

رم که مچ دست خود را روی دستگاه قرار دهد و آنگاه یک فُ شود میخواسته 

این آزمایش برای نشان دادن این . شود میکامالً مشابه روی دستگاه نشان داده 

و با دقت به دستگاه  گیرد میانسان را ارتعاش  ،خاصیت است که گیاه با سرعت

 .کند میمنتقل 



425 

 

نسان و گیاه بازتاب ارتعاشی است که از او عبور اارتعاش : گوید میمک اینس 

این بازتاب تعدیلی در همه . شود میساطع  کرده و پس از تعدیل و تغییر دوباره

 کند میهمه چیز ارتعاشاتی ساطع . هستی و در کوچکترین ذرات آن وجود دارد

، حرارت، آگاهی و غیره ت، بوککه بعضی به صورت صدا، رنگ، شکل، حر

لی و ایره وار است، بعضی در ابتدا نزوارتعاش بعضی گیاهان د. شود میاحساس 

سپس صعودی است، بعضی از چپ به راست و بعضی از راست به چپ است 

از انتقال  ارتعاش گیاه پس. گیاه همیشه ارتعاش مشابه داردای از  گونه هرولی 

 .ماند میبه آب برای مدت زیادی در آن باقی 

. فعال است رد که پس از بیست سال هنوز کامالًی مایعی در اختیار داها نمونهاو 

که گل آن در بهترین حالت کمال  شود میقویترین ارتعاش وقتی به آب منتقل 

زمان بهترین . وقتی که این حالت همزمان با ماه کامل باشد بخصوصباشد و 

و  هبرای تهیه مایع درمانی گل سرخ اواسط تابستان حدود بیست و یکم ماه م

قتی د و وشبرای گیاه قاصدک در حدود عید قیام مسیح است که ماه کامل با

های  او در حالی که لب. شود میوریت انجام شرایط مناسب باشد ارتعاش به ف

تغییر آب را در اثر  توان یمحتی : گوید میآراید  اش را با لبخندی می آفتاب زده

نفس گیری است که انتقال ارتعاش به آن مشاهده کرد و این لحظه ترسناک و 

در لحظه انتقال ارتعاش گیاه به آب همه گیاهان از . راموش نخواهد شدهرگز ف

تر و سریعتر و قوی آیند می آن نوع تا فاصله زیاد از محل عملیات به شعف در

او مایع . کند میمعرفی ( ها گلنشاط )مانی خود را به نام او مایع در: کنند میرشد 
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، بلکه عقیده دارد مایع درمانی کند میمخصوص را برای درمان مخصوص تجویز ن

و به این  گذارد میروی ارتعاش دریافتی انسان و حیوان و خاک و غیره اثر 

آنگاه  وقتی درجه حیات باال برده شود. برد میترتیب درجه حیات آنها را باال 

 .شود میو سالمتی برقرار  رود میمرض 

ی مک اینس به صورت قطره خوراکی یا مرهم برای زخم و بریدگی و یا ها نسخه

بارها به . به آب وان و حمام است ها گلبه صورت مایع برای اضافه کردن نشاط 

او توصیه شده که برای هر ناراحتی مناسبترین گیاه را تجویز کند، ولی او این 

عامل اصلی همه امراض یکی است و در این راه  :گوید مییه را رد کرده و توص

او در این راه . است که یک معجون مرکب برای اعاده سالمت کلیه افراد تهیه کند

از چهل گونه مایع درمانی او قابل اختالط  :گوید میکرده و کسب تجربه بسیاری 

تل خ، بعضی اثر مخلوط را منندک میبعضی اثر بعضی دیگر را خنثی . ندبا هم نیست

. زنند میو بعضی دیگر به کلی به ارتعاش موجود در مخلوط قبلی صدمه  کنند می

او به دنبال آن است که بهترین ترکیب یا ترکیبات را بیابد تا منظور او را تأمین 

 .کند

ارزش درمانی مایعات مک اینس از طریق تجزیه و تحلیل شیمیایی  گیری اندازه

ی موجود ها دستگاهده و ثبت ارتعاشات مورد ادعای او نیز به وسیله ممکن نش

در انگلستان امکان نیافته لذا مسئولین بهداشت انگلستان از طریق دادگاه او را 

 (. آب صد درصد خالص)های داروی خود بنویسد  روی شیشه اند کردهمجبور 
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. کند میفی ها معر مک اینس یک مخلوط مایع درمانی را برای همه ناراحتی

ی، برای یتجویز او برای تب گاو شیری در اسکاتلند، برای آسم یک مرد کالیفرنیا

یک زن گزیده شده نیوزیلندی، برای رفع دل درد یک بچه، برای ایجاد نظم در 

یک کندوی به هم ریخته، برای بوته آفت زده توت فرنگی و یا مرغ خانگی که 

پاشیدن مایع به خاک رشد باکتری  :گوید میاو . دانه سمی خورده باشد یکی است

یا اثر خیلی دیر  ،هایی که قبالً شیمی زده است ولی در زمین کند میآن را تسریع 

و دلیل آن نیز این است که خاک  شود میو یا اصوالً اثری مشاهده ن شود میظاهر 

که مایع نشاط  کند میمک اینس ادعا . می و دراز مدت استدچار فرسودگی دائ

و شپش و آفت را  کند میکه امراض را خنثی  دهد میانرژی تازه به خاک  اه گل

 .برد میاز بین 

هزاران نامه  گذرد میبه بازار ( ها گلنشاط )در مدت شانزده سالی که از معرفی 

 در نتیجۀ. کند میواع امراض تأیید به دست مک اینس رسیده که اثر آن را بر ان

به طور هماهنگ  ،وجود: رسیده که بندی جمعمک اینس به این  ،تحقیق و تجربه

ن در همه جا هماهنگی را به و روی هم رفته کامل خلق شده، ولی دخالت انسا

ریزد که حاصل آن ایجاد امراض فیزیکی در انسان و حیوان و  ته و میهم ریخ

با دخالت انسان  رسد مییی که از منشأ خلقت به موجودات ها انرژی. گیاه است

اگر هماهنگی طبیعت حفظ شود  .زند میو هماهنگی را به هم  دهد یمتغییر فرم 

او . هو در کنار هم زندگی کنندید که گرگ و بره و شیر و آروزی خواهد رس

که در غیر مواقع شکار و تغذیه  آورد میهدات خود در اوگاندا را شاهد مشا
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رب مک اینس یکی دیگر از تجا. کنند میحیوانات وحشی در کنار هم زندگی 

او در . کند میزندگی خود را در تأیید همزیستی موجودات به شرح زیر بیان 

زمان اقامتش در هندوستان به مدت پنج روز مهمان مهاراشی عارف بزرگ هند 

ه گاو شد میهر روز عصر که مهاراشی برای قدم زدن از اقامتگاه خود خارج . بود

حیواناتی که در بند . اند هشد میو گوسفند و سگ و حیوانات دیگر با او همراه 

برای رها  آنچنان اند بودهو حتی آنهایی که تا فاصله نیم مایلی مسیر او  اند بوده

اند که زارعین مجبور به رها کردن آنها  کرده میشدن از بند و همراهی با او تقال 

حیوانات اهلی مسیر به اضافه کودکان دهات اطراف با حیوانات . اند شده می

  ی انواع مارها به طور جمعی مهاراشی را در پیاده روی همراهی جنگل و حت

پرندگان ریز و درشت آسمان را پوشانده و به طور هماهنگ در . اند کرده می

ان پیاده روی به کلبه وقتی مهاراشی در پای. اند کرده میاطراف مهاراشی پرواز 

. اند شده میتفرق کودکان به آرامی مو پرنده و گشته حیوانات چرنده  خود بازمی

به  تواند میکه مایع نشاط بخش او  دهد میمک اینس در بیان این تجربه نظر 

خاک و گیاه چنان قدرتی بدهد که مواد غذایی الزم را حتی برای حیوانات 

گوشتخواری چون شیر فراهم کند که پس از تغذیه با آرامش و رضایت در کنار 

 .بره دراز بکشد

باید احساس انسانیت تا آنجا تقویت شود که شکار  که دهد میمک اینس نظر 

حیوان به عنوان یک ورزش متروک شود و از کشتار جمعی حیوانات برای تهیه 

با به دست آوردن غذای بهتر و آسانتر و در حد کافی . گوشت خودداری شود
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انسان نیمه گرسنه و قحطی زده باید سیر شود و از گوشتخواری فاصله بگیرد و 

زاست و تهیه آن الزاماً آزار  ا که یک ماده نیمه مرده و بیماریشت رمصرف گو

به عبارت دیگر انسان باید سعی کند زمین را . حیوانات را در بر دارد کنار بگذارد

 .آوردصورت یک سیاره تعاون و همراهی در به 

هر . آن وابسته به هم است زایی یک خلقت کامل و اجهست: گوید میمک اینس 

. دیگر را هم متأثر خواهد کرد زء آن را متأثر کند نتیجتاً اجزاییک جآنچه که 

متوجه خود او نیز  لطمه و مریضی نوعی از حیات شود،وقتی انسان باعث 

همه  شود میوقتی یک حیوان زنده به زیر تیغ تشریح کشیده . خواهد شد

برای  ای که از عذاب حیوانات هر نتیجه. کنند میموجودات عذاب او را احساس 

علم پزشکی به دست آید ممکن است از جهتی در مداوا مفید باشد ولی اثر آن و 

و به  شود میعواقب آن با شدت چندین برابر به حساب سایر موجودات گذاشته 

درخت و گیاه با انواع گیاه  ها میلیونوقتی . ی دیگر جزا خواهند شدها صورت

رنج و عذاب آن را دریافت همه موجودات  شود میکش شیمیایی از بین برده 

 .خواهند کرد

همان طور که انسان از اثر کشته شدن انسان دیگری در جنگ و یا شکنجه یک 

هر موجود دیگری هم از اثر عذاب یک خرگوش در  شود میزندانی دچار تکان 

همه . شود میدست انسان و یا زجر یک گیاه در اثر مواد شیمیایی دچار تکان 

  .د دارای وحدتی است با تأثیر متقابلهستی یکی است و وجو
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 ذهن برتر از ماده

حدود دو دهه قبل از آنکه دهقانان ایالت پنسیلوانیا دچار بالی شیمی زدگی 

شوند و درگیری مخالفان کشاورزی شیمیایی با وزارت کشاورزی آمریکا پدیدار 

ن گویا به نامتوسط یک جراح انگلیسی ( زنجیره حیات) به نامشود کتابی 

فردی با تجربه بسیار در امور پزشکی بود  زریچارد. تألیف و منتشر شد زریچارد

و برای مدت مدید ریاست امور پزشکی منطقه بزرگی از هندوستان را به عهده 

 .داشت

س مبنی بر اثر کاپیتان ساندِ به ناممتوجه تئوری یکی از همکاران خود  زریچارد

بسیار محدود  به طورستم در آن زمان این سی. مداوایی سیستم یونیزاسیون شد

مان و اتحاد می متمایز در آلشناخته شده بود ولی بعدها به عنوان یک شاخه عل

در سایر کشورها توجه  حالی کهشوروی به کار گرفته شد و توسعه یافت در 

گفته خودش دچار ذهن الکتریک زده شد و ه ریچاردز بنا ب. چندانی به آن نشد

گالوانومتری روی انسان و گیاه کرد تا اثر آن را در سالمت و شروع به مطالعات 

      او درباره دستگاه اسیلوکالست اختراع آبرامز با تأسف . بیماری تعیین کند

که چون ماهیت شفادهی آن از لحاظ علم تجربی قابل توضیح نبود به  گوید می

ی دیگر آبرامز فراموشی سپرده شد و این در شرایطی اتفاق افتاد که دستاوردها

 .نیز از اهمیت زیادی برخوردار بود

هایی از پزشکان خوش فکر انگلیسی را جلب کرد و  کتاب ریچاردز توجه گروه

برای ساخت دستگاه نیز . ربه کنندشدند که اثرات شفابخشی را خود تج بر آن
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جرج دالوار را به همراهی و همکاری  به نامسرانجام یک مهندس با استعداد 

آقای  ،تقریباً یک سال پس از تعطیل شدن شرکت گلن و همکارانش. گرفتند

 یچرم یی با پوششها دستگاه موجی ساخت که در جعبهانبوهی دالوار تعداد 

دالوار و همسر شکسته بند  .شد و اصطالحاً جعبه سیاه نامیده می اه قرار داشتیس

یاه مریض یا جوری متوجه شدند که تابش مستقیم امواج از دستگاه به گاو مار

جدید و جالب این  و پدیده گذارد میوی سالمت و رشد آن ضعیف اثر مثبت ر

استفاده کردند که ادعای گلن را ای  نها در دستگاه خود از سیستم عدسیبود که آ

تابش امواج روی برگ گیاه و یا حتی روی عکس . در این مورد به اثبات رساند

تعیین کرد  توان میدالوار نوشت که هنوز ن. آن عیناً همان اثر مثبت را نشان داد

دستگاه رادیویی، مواد شیمیایی فیلم و یا  کدام یک از سه عامل در بررسیکه 

دالوار . آنها عامل اصلی استحضور شخص معین در آزمایش و یا اثر مشترک 

نظریه جدید دیگری ارائه کرد مبنی بر اینکه عالوه بر امواج نوری امواج  بعداً

ن که ماهیت آ کند میو آن را متأثر  رسد مینمونه مورد بررسی به فیلم  دیگری از

آن و یا قطره  برگ جدا شده ازای بین گیاه و  عالوه بر آن رابطه. تعیین نشده

این پدیده نظیر همان است که بین . ماند میباقی و برقرار  ،جدا شده از گیاه شیرۀ

 .شده بود یکی از مراجعان آبرامز و قطره خون او مشاهده

ولتاژ الکتریکی معین و  تواند میهر مولکول از ماده  رسد مینظر ه ب: آبرامز نوشت

بسیار  ر عین حال مانند فرستنده ـ گیرندۀمخصوص به خود را ایجاد کند و د

یک مجموعه  تواند مییک مجموعه الکترون بنابراین . کوچک رادیویی عمل کند
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دیگر هر گیاه یا شخص دارای شبکه به عبارت . شبکه رادیویی داشته باشد

امواج شبکه کلی مخصوص به خود  تواند میرادیویی مخصوص به خود است و 

این شبکه کلی را ثبت کند و  تواند میبه همین علت یک عکس . را دریافت کند

از طریق دستگاه مجدداً همان شبکه رادیویی را دوباره پخش کند و در عمل 

 .جانشین اصل گیاه شود

ه ارائه شده به وسیله دالوار البته بدون شبهه و ابهام نبود ولی نتیجه عملی آن نظری

با توجه به این حقیقت که وجود ارگانیسم زنده . العاده بود انکار و فوق غیرقابل

در خاک شرط الزم برای رشد سالم گیاه است دالوار و همکارانش به فکر 

برای . واج رادیویی مشابه قرار دهندافتادند که ارگانیسم زندۀ خاک را تحت اثر ام

ها را تحت اثر  از خاک باغچه مورد نظر عکس تهیه کردند و عکس ،این آزمایش

. امواج رادیویی قرار دادند و سپس اقدام به کشت گیاه در همان باغچه کردند

ابتدا خاک سطحی . متر انتخاب شد 25دو باغچه با فاصله حدود  ،برای آزمایش

کرده و پس از سرند کردن و خارج کردن مواد زائد و  خارج هر دو باغچه را

مخلوط و یکنواخت کردن به محل خود برگرداندند و برای مدت یک هفته به 

 .حال خود گذاشتند و سپس در آن کلم کاشتند

عکس خاک یکی از دو . آزمایش شروع شد 1945در روز بیست و هفتم مارس 

بش امواج رادیویی قرار داده شد و باغچه در تاریکخانه آزمایشگاه تحت تا

پس از سپری شدن مدت یک ماه در . حال عادی رها کردنده برا باغچه دیگر 

هفته تغییر محسوسی در  برای مدت دو. هر باغچه چهار کلم جوان مشابه کاشتند
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آیی سیستم دچار شک رکه دالوار نسبت به کا یبه طورها مشاهده نشد  رشد کلم

های رادیویی شروع به رشد بیشتری  واخر ماه ژوئن کلمشد ولی در ا تردیدو 

های  های رادیویی سه برابر کلم االخره در موقع برداشت محصول کلمکردند و ب

 .آزاد رشد کرده بودند

 بر آن شد که آزمایش را در مساحت وجد آمده بوده دالوار که از این آزمایش ب

تخاب کردند که در آن سه ردیف ای از خاک را ان آنها قطعه. رگتری تکرار کنندبز

یکنواخت در آن رشد کرده بود و عمالً حکایت از  به طورمتری نخود سبز  12

صورت پانزده ه نخودها را کندند و زمین را ب. یک دست بودن خاک داشت

عکس شش باغچه از باال برداشته شد و به . کردند بندی تقسیمباغچه کوچک 

در ابتدای ماه مارس در . یویی قرار گرفتمدت یک ماه روزانه تحت امواج راد

 متر سانتی 12نشاها حدود . هر باغچه شش نشاء از نوعی کلم زمستانه کشت شد

ارتفاع داشتند و تمامی آزمایش از ابتدا تا انتها زیر نظر دکتر راسل از بخش 

های رادیویی و  زانه از کلمرو. شد میکشاورزی دانشگاه آکسفورد نظارت 

ویه که سرما و یخ و آزمایش تا اواسط ژان شد میعکسبرداری  های آزاد کلم

تحت نظارت، برداشت و  ها کلم. ها را متوقف کرد ادامه داشت ظاهراً رشد کلم

درصد  21های آزاد  ادیویی به طور متوسط نسبت به کلمهای ر کلم. وزن شد

 .ها بود ؤید اثر مثبت امواج بر خاک باغچهاضافه وزن داشت که م

است اش سریعتر  رشدپیشنهاد کرد آزمایش بعدی روی کاهو که اسل آقای ر

پس از آن بر آن شدند که آزمایش را  .انجام شود و نتیجه کار باز هم مثبت بود
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کیلومتر  3روی یک مزرعه لوبیا که از آکسفورد و آزمایشگاه حدود بیش از 

به چهار در این آزمایش یک زمین مستطیل شکل را . فاصله داشت انجام دهند

یک بخش عکسبرداری . بخش مساوی تقسیم کردند و در آن نوعی لوبیا کاشتند

آزمایش از . شد و عکس در آزمایشگاه تحت تابش امواج رادیویی قرار داده شد

در پایان کار . ماه ادامه داشت 3به مدت  1955اوایل ماه مه تا اوایل آگوست 

آن از بلندتر، و تعداد غالف  متر سانتی 24ارتفاع لوبیاهای رادیویی حدود 

 .تر بود مجموع سه باغچه دیگر افزون

در آزمایش دیگری برای آزمایش در فاصله بعید به سراغ یک کشاورز هویج در 

ایکری به آکسفورد  22ایکر از یک مزرعه  17ی خاک ها نمونه. اسکاتلند رفتند

های  ن کار هویجو در پایا. ار داده شدآورده شد و تحت تابش امواج رادیویی قر

حله نیز دالوار و حتی در این مر. درصد اضافه وزن داشتند 20رادیویی حدود 

در  شود میدانستند چه عاملی باعث اثر مثبت روی سبزیجات  همسرش هنوز نمی

 .نتیجه آن کامالً مشهود و قطعی بود حالی که

ا تابش دالوار و همکاران بر آن شدند که تعیین کنند آی 1956در سال زراعی 

       امواج بر یک عامل غیر مؤثر در کشاورزی و قرار دادن آن در خاک هم 

بذر و به هنگام جوانه زدن آن باعث انتقال انرژی غذایی رادیویی روی  تواند می

این . انتخاب شدبرای این منظور سنگ سیلیکایی ورمیکولیت . یا خیر بشود

حرارتی کاربرد دارد و از لحاظ سنگ در ساختمان و صنعت به عنوان ماده عایق 

نمونه سنگ را به مدت . شود میشیمیایی یک ماده خنثی است و در آب نیز حل ن
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ک دستگاه امواج مداوای انسانی هفت ساعت در مقابل جریان هوایی که از ی

به یک با بذر گیاهان فصلی  2سپس آن را با نسبت . گذشت قرار دادند می

نظیر نیز با همین صورت ولی  دو جعبۀ. شتنده کامخلوط کردند و در دو جعب

این آزمایش هم . بدون تابش رادیویی و با خاک مشابه جهت مقایسه کشت شد

وزن  ،زیر نظر یکی از کارشناسان برجسته کشاورزی انجام شد و در حاصل

درصد  270درصد بیش از گیاهان عادی بود و در مواردی  126گیاهان رادیویی 

 . زمان سابقه نداشت اضافه بود که تا آن

بذر . به مساحت یک متر در یک متر کشت شد ای باغچهای جوی دوسر در  گونه

پاند بذر در هر ایکر کشت شد  252رادیویی شده به مقدار معادل  با ورمیکولیتِ

 270و پس از پنج ماه محصولی معادل دو تن در ایکر به بار آورد که معادل 

کشت دیگری در . داد میادل را نشان ی معرصد افزایش نسبت به خاک معمولد

ولی فاقد  ،رادیویی ای حامل مقداری ورمیکولیتِ در آب مقطر و ظرف شیشه

 .خوبی و زیبایی رشد کردنده ی جو بها دانهمواد شیمیایی  هرگونه

در این مرحله یکی از مؤسسات معتبر تولید بذر انگلستان درخواست آزمایش 

. ای به دست نیامد در اولین آزمایشات نتیجه. ودن نممشابهی روی انواع گیاها

مأیوس نشد بلکه به فکر افتاد که نقش انسان در این میان ممکن  ر اصالًادالو

شدند که همان آزمایشات را شخصاً  آنها داوطلب. رای اهمیت اصلی باشدااست د

مسؤلین دالوار موفق به  در مقابل تعجب. های مؤسسه تکرار کنند در زمین
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ه ولی مجدداً آزمایش مستقیم کارشناسان بذر ب شت محصول دلخواه شدبردا

 .جایی نرسید

ارزش فاکتور انسانی در  ،دالر 200000الوار در مدت سه سال و تحمل هزینه د

در این  که عامل انسانی زمایشات را مورد بررسی قرار داد و سرانجام دریافتآ

برای این منظور دالوار . ستفیزیکی بسیار مهم انوع اعمال و تجربیات غیر

ی جو سیاه کشت ها دانهخاک را با ورمیکولیت مخلوط کرده و در آن  دوباره

ها با  زمایش گفته شد کدام یک از گلدانآ به مسؤل آبیاری و نگهداری. کردند

سرانجام در تعدادی از . ورمیکولیت رادیویی تغذیه شده و کدام یک نشده است

جالب این که رشد زیادتر . ر و بیشتر از سایرین بودرشد جو سیاه سریعت ها گلدان

با ورمیکولیت رادیویی  کرد میمربوط به قسمتی بود که شخص مسؤل تصور 

العات نادرست به او داده شده اط طور نبود و عمالً این حالی کهتغذیه شده در 

 .روی رشد گیاه اثر کند تواند میباور انسان : حاصل آزمایش این بود که .بود

الوار این کشف خود را به عنوان امکان ارتباط انرژی کیهانی به کمک انسان و د

. هماهنگی ذهن با گیاه با یکی از دانشمندان برجسته انگلستان در میان گذاشت

من ادعای شما را باور ! الوارآقای د: مختصر اظهار داشت به طوروی در جواب 

 های یک گیاه در حال تعداد اتم کنم اگر شما بتوانید با نیروی باورتان روی نمی

تجدید  دهد میمان نسبت به آنچه ماده را تشکیل  رشد اثر بگذارید ما باید در علم

 . نظر کنیم
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حتی اگر الزم بشود که همه دانش  ،کامالً صحیح است: گفت دالوار در جواب

این آزمایش در حقیقت تجدید نظر در . خود را مورد تجدید نظر قرار بدهیم

 به وسیلهصورتی ه باید ب و اصوالً کند میبقای ماده و انرژی را ضروری قانون 

 .معادالت ریاضی نوشته شود

دالوار در حقیقت کشف کرد که آنچه برای رشد و سالمت گیاه ضروری است این 

آقای . سادگی از گیاه بخواهیم که این طور باشد و این طور بشوده است که ب

او از . منتشر کرد( ذهن و ماده)تحت عنوان  یا مقالهدالوار در ژورنال خود 

نتیجه را برای خوانندگان خواست که از گیاه خود درخواست رشد بیشتر کنند و 

با  بخصوصای که در صورت صحت و واقعیت با علوم روز و  نتیجه. او بنویسند

. انزده مرحله توصیه کرده بودپ ،او برای آزمایش. تئوری اتمی مغایرت کامل دارد

وبیا را در دست بگیرد و بسته به دانه ل ،ترین مرحله این بود که آزمایش کنندهممه

این . نیایش و دعای خیر کند ،میل و عادت شخصی خود با احترام و حضور قلب

لین مذهبی منطقه شد یاد قرار گرفت ولی باعث رنجش مسؤمقاله مورد استقبال ز

یایش به این صورت مجاز و خاطرنشان کردند که پایین آوردن مقام دعا و ن

تسریع رشد )دالوار به این موضوع توجه کرده و عنوان آزمایش را به . نیست

بسیاری از . تغییر دادند( گیاه از طریق ارتباط با نیروی ناشناخته به کمک ذهن

فرانکلین لوهر که  به ناممثالً کشیشی . مردم موفقیت در آزمایش را اعالم کردند

اصل تجربیات خود را در همین نام در لوس آنجلس است ح ی بهپایه گذار بنیاد

تایج را این شخص روحانی که ن. انتشار داد( تأثیر دعا بر گیاه)کتابی تحت عنوان 
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 150آزمایش به وسیله  700داند اعالم کرده که تعداد  در اثر باورهای مذهبی می

اضافه رشد را او . بذر در بنیاد او با موفقیت انجام گرفته 27000نفر و روی 

دی با این بیان که این گزارش بعداً به وسیله افرا. درصد گزارش کرده 20حدود 

رعایت نکرده مورد سؤال  رشد گیری اندازههای علمی را برای  آقای لوهر روش

 .قرار گرفت

آقای روبرت میلر دانشمند و محقق صنعتی و استاد قبلی کرسی شیمی دانشگاه 

          ی اُلگا وارل ها نامدهنده به ا کمک دو نفر شفاایالت جورجیا ب تکنولوژی

ها از  وارل. آزمایشات مشابهی انجام داد 1967و آمبروز وارل در سال 

آقای میلر به عنوان یک . شفادهندگان معروف و شناخته شده آمریکا هستند

رشد را که ساخت دکتر کلوتر است  گیری اندازهابزار دقیق  ،دانشمند متخصص

این دستگاه قادر است رشدی معادل یک هزارم اینچ در . استفاده قرار داد مورد

ها خواست که فکر او را در برنامه  میلر از وارل. کند گیری اندازهساعت را 

تحقیق در شهر  حالی کههدایت کنند در ( گندم سیاه)تحقیقاتی کشت چاودار 

بالتیمور به فاصله حدود  ها در شهر و وارل شد میا انجام یآتالنتا در ایالت جورج

 .کیلومتری آن سکونت داشتند 990

سپس در  .شد گیری اندازهاینچ در ساعت  00625/0ابتدا رشد جوانه چاودار 

قلم . تمرکز کنند ها دانهها خواست که روی رشد  صبح میلر از وارل 9ساعت 

 2زودی شروع به رسم منحنی صعودی کرد و تا ساعت ه رشد بثبت دستگاه 

ی ها دانهطول رشد روی . درصد ثبت شد 24روز بعد اضافه رشدی معادل صبح 
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      یک دوم اینچ  ،ی تحت کنترلها دانهیک شانزدهم اینچ و روی  ،عادی

دقیق و علمی  گیری اندازهآقای میلر در گزارش خود نوشت که . شد گیری اندازه

 .دهد میتأثیر مسلم ذهن بر ماده را نشان 

یم رادیویی روی گیاه هنوز روشن مستقتأثیر مستقیم و غیر تأثیر ذهنی واسرار 

در کنار این وقایع آقای جان کمپل نویسنده و . ست و باید روزی شناخته شودنی

لن نوشت که در این گونه به گ 1950های علمی در دهه  افسانهدارنده مجله 

ه آزمایشات احتیاج به تجهیزات و تدارکات الکترونیکی نیست چون او مشاهد

دیاگرام رسم شده با مرکب از ماشین الکتریکی گلن همان تأثیری  کرده که حتی

او نوشت که عامل الکتریک اصوالً ضروری نیست . را دارد که اصل ماشین دارد

شخص دیگری به نام وویسی که . آن را به کلی از آزمایش حذف کرد توان میو 

نوشت که هرگاه با مداد یک پاندول گر انگلیسی است در جهت تأیید این ادعا 

خطی روی کاغذ بکشد و با اعتقاد کامل بیندیشد که این خط یک قطعه فلز است 

 العمل عکسهد داد، عیناً مانند نشان خوا العمل عکسپاندول او نسبت به آن 

 .سبت به یک قطعه فلزن

ایجاد ( بنیاد تحقیقات هوشیاری)دستگاه رادیویی گلن برای مدت طوالنی در 

. وسیله آقای آرتور یانگ مخترع بال هلیکوپتر مورد بررسی قرار گرفتشده به 

های آزمایشگاهی  فرانسیس فارلی که در ضمن مالک و سرپرست کالج تکنیک

است به این نتیجه رسید که برای این نوع تأثیرات در واقع احتیاج به دستگاه 

کرد که با یک پزشک انگلیسی مشاهده  یاین خانم ضمن همکار. معینی نیست
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طرف جلو به سمت یک مریض حرکت کند ه ی باز شده بها دستوقتی با 

 گوید میاو . تعیین کند کدام موضع شخص دچار اشکال یا نارسایی است تواند می

از آن به بعد . که من شروع به استفاده از همین ماشین رادیویی در مغز خود کردم

بدون استفاده از وسایل  فرانسیس مشغول تشخیص امراض و مداوای افراد مریض

یک تصور روحی فرد . یا آزمایش خون یا عکس و هر چیز دیگر بوده و هست

او آن را  خود. مریض در ذهن فرانسیس برای تشخیص و مداوا کافی است

 .نامد می( ارادیدریافت غیر)

شرکت ( مواد روان گردان) المللی بینفرانسیس در اولین کنفرانس  1973در سال 

به این ترتیب که کیف بغلی یکی . اتفاقی مورد آزمایش قرار گرفت طوربه کرد و 

حاضرین از فرانسیس خواستند که . شداز شرکت کنندگان در کنفرانس مفقود 

او بدون هیچ مشکلی و در . کار بگیرده اش را در مقابل حاضرین ب هنیتوان ذ

ر طبقه در مان عظیم چهاای از ساخت چند دقیقه محل کیف را که در گوشهعرض 

مستخدم ساختمان . ای در یک گنجه لباس تاریک بود مشخص کرد داخل جعبه

. پس از یافتن کیف آن را به طور موقت برای حفاظت در آن محل گذاشته بود

روز بعد یکی از اعضای آکادمی علوم چکسلواکی در میان افراد شرکت کننده در 

نسیس داد و از او خواست که الیه نازکی از یک سنگ معدنی را به فرا ،کنفرانس

با استفاده از نیروی ارتباطی ذهنی خود نسبت به محل و عمر سنگ اظهار نظر 

او چند بار دست خود را روی میز چوبی کشید و ظاهراً پس از نوعی . کند

یک سنگ آسمانی با عمر حدود  ،ارتباط اظهار داشت که الیه سنگ نازک
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شناسان  قاً همان چیزی بود که زمینقیاین اظهار نظر د. سال است 302000000

چک پس از تحقیقات بسیار دقیق و مفصل با استفاده از انواع ابزارهای علمی به 

 .آن رسیده بودند

وقتی فارلی در انگلستان اقامت داشت آگاهی یافت که از قرار معلوم دالوار با 

ویی کمک دستگاه رادیویی خود کشف کرده است که هر گیاه دارای جهت رادی

دانه بذر با توجه به این جهت . شود میاست که با میدان مغناطیسی زمین مربوط 

چنانچه یک دانه بذر جوانه زده را طوری نشاء کنیم که . زند میرادیویی جوانه 

این پدیده را . مناسب جهت رادیویی خود قرار گیرد رشد بهتری خواهد داشت

دالوار با توجه . کند میی رد و بدل ترقویقبالً نیز گلن تشخیص داده بود او عالئم 

به جهت رادیویی گیاه اعالم داشته بود که این خاصیت مربوط به میدان 

مغناطیسی زمین و شمال مغناطیسی در عمل گیاه است و نتیجه گرفته بودند که 

کز قوا در این نقاط تمر. شعی در اطراف خود داردهر گیاه میدان مخصوص تشع

و یک میله و یک صفحه مالش  له یک دستگاه قابل حملمیدان را نیز به وسی

 . نچه در دستگاه رادیویی خود به کار برده بودند تعیین کردندنظیر آ

میدان انرژی  توان میفارلی متوجه شد که با یک پاندول ساده  سخانم فرانسی

این میدان البته به وسیله . گنبدی شکل درخت و نقاط تمرکز انرژی را تعیین کرد

 .بل عکسبرداری استاج نیز قاامو

( میله آب یاب)نویسندگان کتاب شخصاً در ایالت ویرجینیا شاهد ارتباط حرکت 

یکی از استادان . و میدان مغناطیسی زمین یا هر میدان مغناطیسی دیگر بودند
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یک هل آلمان غربی و ساکن شهر هانزی تویلهلم بوهر که ا به نامپاندول گری 

از آقای ویلهلم خواسته شد . ارتباط را برای آنها نمایش داد منطقه برِمِن است این

که با در دست داشتن میله آب یاب از داخل یک میدان مغناطیسی صنعتی 

وقتی برق برقرار و میدان باقی بود میله در جهت میدان تغییر جهت . حرکت کند

ف میدان مغناطیسی تغییر جهت میله و به محض قطع شدن برق و حذ داد می

حساسیت نسبت به  ،آقای بوهر در نمایش دیگری با کمک میله. شد میذف ح

 او ابتدا از یک درخت بلوط بزرگ. هاله گیاهی و انسانی را به نمایش گذاشت

متری درخت رسید  7وقتی به حدود . ن برگشتطرف آه فاصله گرفت و سپس ب

ر فاصله کمتر گیاهان کوچکتر این تأثیر د در مقابلِ. طرف پایین خم شده میله ب

 .شود میظاهر 

موقت هاله حیات انسان را وسیع  به طور تواند میمیدان انرژی درخت بلوط کهن 

آقای بوهر ضمن نمایش این انرژی روی . کند یا میدان حیات او را توسعه دهد

ه وی نمتر از سی 3که انرژی در حال عادی تا حدود  گوید میآقای هاروالیک 

زمایش پس از حدود دو دقیقه ارتباط با درخت بلوط وسعت دارد ولی در حال آ

مبنی  کند میآقای بوهر به یک واقعیت تاریخی اشاره . یابد میبه دو برابر افزایش 

آلمان به تجویز پزشکانش بازوان خود را  ر اعظم آهنینبر اینکه بیسمارک صد

از خود  کرده تا فشار کار روزانه را ت نیم ساعت به دور درختی حلقه میبرای مد

 .خارج کند
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 به وسیلهآقای هاروالیک عقیده دارد میدان انرژی مورد اشاره آقای بوهر که 

نچه که دانشمندان انگلیسی با آ شود می گیری اندازهمشاهده و وسایل حساس 

الذکر دکتر والتر کیلنر و  از جمله دانشمندان فوق. فاوت استمت کنند میبیان 

روی این امر صرف کرده و اظهار وقت زیادی  نال هستند که توجه واسکار باگ

دارند که میدان انرژی انسان بارها وسیعتر از مقداری است که در باال به وسیله  می

باره ماهیت هاله در حقیقت ما چیزی در :گوید میلیک هاروا. بوهر عنوان شده

یم زمایش فیزیکی در اختیار ندارو هیچ وسیله آ دانیم میاله حیات نانسانی یا ه

که بتوانیم با کمک آن هاله را بررسی و تحلیل کنیم یا بهتر بگویم، هنوز در 

 .اختیار نداریم

شده همان چیزی  گیری اندازهقای بوهر یا میدان هاله حیات که به وسیله آاینکه آ

کاسی فرانسیس فارلی ثبت شده یا مع انرژی آن روی فیلم عاست که نقاط تج

وقتی که  رسد مینظر ه ب. آید به دستر آینده سؤالی است که باید جواب آن د

به گیاه یا هر جسم دیگری را که دارای میدان انرژی معین و واحدی است 

 ماند میبا همه قطعات و در ارتباط با یکدیگر  قطعاتی تقسیم کنیم میدان انرژی

با توجه به همین امر . ولو اینکه قطعات را به فواصل دور از یکدیگر منتقل کنیم

ها را به کلی از بین  سپس بعضی از درخت. ش جدیدی افتادوار به فکر آزمایدال

شان سالم مانده بود  هایی که درخت اصلی قلمه. ه جای گذاشتبرد و تعدادی را ب

رودیل همین  به نامشخص دیگری . رشد بهتر و بیشتری را نشان دادند

و انتقال انرژی از  او تعیین کرد که تبادل. آزمایشات را با موفقیت تکرار کرد
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ی جدید تابع فاصله مثالً دو شهر یا حتی دو کشور و حتی ها نهالدرخت مادر به 

قطع به نهال جدید  به طوردر طرفین اقیانوس نیست و در هر حال حمایت مادر 

که هر مادری برای فرزندان خود  گوید میکلی  گیری نتیجهاو در یک . رسد می

صورت عشق و مهر ه ر مورد مادر و فرزند بد. امواج انرژی و حمایت دارد

الحاً چنین افرادی را دیگری است که اصط به صورتو بین انسان و گیاه مادری 

 .نامیم سبز دست می

مذهبی و  های اشته و در موارد زیادی در فرقهپدیده شفادهی که حضرت عیسی د

یاهان مذهبی نیز مشاهده شده و همچنین موضوع اثر دست انسان در رشد گغیر

این . های علمی به اثبات رسیده است بذر به وسیله دکتر برنارد با روشو جوانه 

نتریال شخص یک محقق بیوشیمیست است که در دانشگاه مک گیل ایالت مُ

تحقیقات وسیع و  ،او در آزمایشگاه دانشگاه. کانادا مشغول به کار و تحقیق است

ها یک سرهنگ بازنشسته  آزمایشدر این . دقیقی روی امر شفادهندگی انجام داد

العاده بود به  تبانی را که دارای این توان خارقاسکار اس به نامارتش مجارستان 

 .همکاری گرفت

ی برنارد که با دقت و وسواس زیاد انجام شده در ژورنال ها آزمایشحاصل 

شارات در این انت. روانشناسی به چاپ رسیدفرا المللی بینن روانی و ژورنال انجم

کلی رشد و نمو حجمی گیاه در  به طوربذر و  گفته شده که قدرت جوانه زدن

مخصوصی قرار داده شده و تنها به وسیله آب و  ای شیشهحالی که در محفظه 

 به طور ،ه نسبت به گیاهان نظیرشد میاستبانی تقویت  شفادهندهانرژی دستان 



445 

 

تحت اثر انرژی او همچنین تعدادی موش زخمی را . بسیار محسوس اضافه شده

ها با سرعت  ی استبانی قرار داد و متوجه شد که این موشها دست ششفابخ

ده حاصل از استبانی در آزمایش دیگری توانست رشد غ. یابند د میتری بهبوزیاد

ید موش برداشته شد او نکه رژیم ا متوقف کند و پس از آها ر کمبود ید در موش

 .کلی از بین ببرده ها را ب توانست غده

د آیا عامل دیگری غیر از توان شفادهندگی آقای برنارد بر آن شد که تعیین کن

او از میان مراجعه کنندگان به . استبانی در امر شفادهی دخالت داشته یا خیر

اعصاب بود  العمل عکسرا که دچار کندی شش ساله  انستیتو یک خانم بیست و

. برد انتخاب کرد رنج می ه را که از افسردگی روانیو هفت سال یو یک مرد س

او . اد تحت بررسی اضافه کردساله سالم را نیز به جمع افر یک مرد پنجاه و دو

 به دستدقیقه به طور جداگانه  20های در بسته آب نمک را برای مدت  بطری

آب نمک  او. کرد گیری اندازهرا بر رشد گیاه  ها نمونهاین افراد داد و اثر این 

. های جو که در زیر خاک قرار داده شده بود ریخت ی دانهها را رو داخل بطری

عادی کشت و نگهداری  به صورتی دیگری نیز تحت همان شرایط ولی ها نمونه

و ارتباط با میدان انرژی  تعیین کند که مجاورت خواست میآقای برنارد . شد

 .افراد متفاوت چه اثری در رشد گیاه دارد

شان داد که اثر دست انسان عادی باعث رشد بررسی وسواسانه و دقیق برنارد ن

کمترین رشد . ی شدهکشت عاد اه نسبت به اثر دست افراد مغرور برسریعتر گی

. یی بود که با محلول مربوط به افراد روانی آبیاری شده بودها دانهمتعلق به 
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ی آزاد ها دانهی مربوط به افراد عصبی هم نسبت به ها دانهبرخالف انتظار برنارد 

 .ی بیشتر رشد کردندکم

برنارد متوجه شد وقتی بطری سربسته محلول به دست یک فرد روانی داده شود 

، در حالی که فرد عصبی دهد میی نسبت به آن نشان نالعمل عکساو هیچگونه 

و وقتی علت به او گفته شود نسبت به آن عالقه  آید میفوری در مقام پرسش بر 

در . نامد می( تهییج حالت)ی را مند عالقهت و برنارد نام این حرک. دهد مینشان 

   مادرانه بطری را مانند کودک در آغوش خود  ،این مورد خانم مورد آزمایش

برنارد به این نتیجه رسید که ناراحتی و مرض شخص مورد . فشرده است می

آزمایش عامل اصلی نیست بلکه حالت او در لحظه در دست گرفتن بطری 

انجمن آمریکایی )در گزارش دقیق خود برای . تمحلول عامل اصلی اس

االت منفی مانند افسردگی، که ح رسد میبه نظر : نوشت( تحقیقات روانی

ن بطری محلول باعث در زمان در دست گرفت ،خصومت شخصی اضطراب و

 .که با آن محلول آبیاری شود شود میای  کندی رشد دانه

 او . های وسیعتری دارد گیری تیجهناندیشه پویا و خالق برنارد از آزمایش فوق 

چنین اثری داشته  ،وقتی در دست گرفتن یک محلول به وسیله شخص گوید می

    دار در زمان پخت و تهیه غذا  نهباشد پس حالت یک آشپز یا یک خانم خا

که در  کند میاو خاطرنشان . در کیفیت و ماهیت آن به خوبی مؤثر باشد تواند می

زنان کارگری که هنوز عادت ماهانه دارند اجازه داده بعضی از کشورها به 

ها اثر بد دارند و  ند چون بر رشد باکتریکه وارد بخش پنیر سازی شو شود مین
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های در حال عادت ماهانه از محل قوطی کردن  ر نگهداشتن خانمهمچنین با دو

ی ی چیده شده و سفت شدن سفیده تخم مرغ از تأثیر منفها گلمواد فاسد شدنی، 

چنانچه این نظر آقای برنارد حقیقت داشته باشد آن وقت . کنند میآنها جلوگیری 

ها در این دوران  امل اصلی، خستگی یا افسردگی خانمیم بپذیریم که عتوان می

هایی است که دچار  و آن هم مخصوص خانم ،است نه نفس عادت ماهانه

 نش مذهبی و بینشدر عین حال فرقی کلی بین بی. شوند میخستگی و افسردگی 

 .شود میها مشاهده  علمی نسبت به دوران ماهانه خانم

چه به عنوان اثر مستقیم ذهن انسان و چه از ( جهان رادیویی)در هر حال مبحث 

دراون و سایرین برای خود جایی  طریق ابزارهای ساخت دالوار، گلن، آبرامز،

متافیزیک یا جایی در  دارد که در انتهای علم فیزیک شناخته شده یا در ابتدای

گلن وقتی در یک سخنرانی حاضرین را مورد سؤال . مرز بین این دو قرار دارد

های آن به طور اصولی در قلمرو  آیا نیرو و دست ساخت: قرار داده و پرسید

های روحی مانند  افرادی با توان دانیم مید؟ امروز ما رروح و روان قرار دا

ابزار از توان  هرگونهور مستقیم و بدون استفاده از ند به طتوان میفرانسیس فارلی 

از ابزار و وسایل  خود نتیجه بگیرند در حالی که بعضی دیگر نیاز به استفاده

 .رادیویی دارند

گلن بیش از دیگران موفق شد که اثر ذهنی انسان و وسایل رادیویی را از 

و  کنم میتخاب من یک قوطی خالی سیگار را ان: گوید میاو . کندجدا یکدیگر 

ام که یک توانمند روحی با  به تجربه دیده. کنم میروی آن نوعی درجه نصب 
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بینم که این افراد  من می. به معالجه دیگری شده است تنظیم این درجه موفق

آنها در  حالی کهدانند در  ه را ناشی از اثر قوطی و درجه میموفقیت در معالج

در واقع و بدون  :کند میاو اضافه . ندازندا کار میه واقع توان روحی خود را ب

و مرض او را تحلیل کنیم و تشخیص خود را به شخص بیمار یم توان میتردید ما 

را چگونه و روی  شفادهندهرجه دستگاه دسومی منتقل کنیم و به او بگوییم که 

شخص سوم چیزی از ممکن است  حالی کهچه عددی تنظیم کند و مداوا کند، در 

در این . داندبفاده از جعبه و دستگاه را تسویی نداند و فقط طرز امبحث رادی

ای را از یک  گلن واقعه. ست و باید شناخته شودمبحث هر دو سوی سؤال مبهم ا

که صلیب منبت کاری  کند میقفی تعریف اسکشیش و دوست خود از کلیسای 

وده که صلیب آبنوس متعلق به شخصی ب. کند میاز چوب آبنوس دریافت  ای شده

او از آن پس در مواقع برگزاری مراسم در یک کلیسا به . در اسکاتلند درگذشته

پس از مدت کوتاهی او به گلن . جای صلیب قبلی از صلیب آبنوس استفاده کرده

گلن به . هشد میوحشتناکی از انرژی خالی  به طوراظهار داشته که با هر مراسم 

تا دریابد که  کند میاز او سؤاالتی  عنوان یک متخصص با تجربه علوم رادیویی

 گیری اندازهخره اقدام به باال. آیا عمل معین یا اضافی باعث خستگی مغز او شده

ش صلیب سیاه آبنوس را گاه کشیکه هر شود میو متوجه  کند مییات او میدان ح

. دهد میاندازد دستگاه میدان حیات او را در حدود صفر نشان  به گردن می

از خود دور کرد و به موازات آن عامل تحلیل برنده نیروی او  کشیش صلیب را

آن دو این طور نتیجه گرفتند که افکار منفی صاحب قبلی . نیز دیگر مشاهده نشد
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و روی صاحب جدیدش تأثیر منفی  صلیب به ترتیبی در آن جایگیری شده

 .گذارد می

ز منطقه های کشف شده ا آزمایشاتی که بعداً روی سفال، سنگ و استخوان

های بدخواهانه را  انرژی تواند می هاددر مکزیک انجام شد نشان داد که مآکامبرو 

 .در خود ذخیره کند و حتی تا هزاران سال آن را در خود نگه دارد

پروفسور چارلز در گزارش دستنویس خود از بیش از سه هزار ابزار کشف شده 

های باستانی محل  طی با فرهنگکه هیچ گونه ارتبا برد میباستانی در مکزیکو نام 

وست نیمکره اکتشاف در آن کشور ندارد بلکه به فرهنگ بعضی اقوام سرخ پ

در تحقیقاتی که با حمایت  .تلس و آفریقا نزدیکتر اسغربی، جنوب اقیانوس اط

تانی یافت شده را که طرح بنیاد آرتوریانگ به عمل آمد ابتدا بعضی از آثار باس

سپس هر یک از این . د انتخاب کردندیرس تر به نظر می رانهتر و شرو بیعیطغیر آن

سیاه شد و  به تدریج دم. معین قرار دادنددر قفس  ،قطعات را با یک موش زنده

یک شب به مرگ  ،به کلی از بدن جدا شد و در مواردی حتی پس از همجواری

ظاهراً نوعی انرژی مضر در این اجسام وجود دارد که به . موش منجر شد

طالح در جادوی سیاه و اجسام مورد استفاده آن هست و در این جا باعث اص

 .شود میمرگ موش 

عمال نیروهای ذهنی بتواند روی حیات تأثیر منفی و مخرب داشته باشد وقتی اِ

این امر البته با مطالعه تأثیر . تأثیر سازنده نیز داشته باشد تواند میدر مقابل 

پروفسور ویلیام تیلر در مقاله منحصر به . ی موجی به اثبات رسیدهها انرژی
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ارائه نمود و از طرف آکادمی  (امواج رادیویی و فیزیک)فردی که تحت عنوان 

روانشناسی و پزشکی به چاپ رسید مدلی ارائه نمود که طرز کار و عمل و اثر فرا

این شخص خود رئیس بخش مصالح و مواد در . نیروهای ذهنی را معرفی کرد

ورد است و ضمن بیش از یک سال ماندن در انگلستان و وف استانفدانشگاه معر

ی دالوار روی امواج رادیویی موفق به کشف فوق ها آزمایشگاهصرف وقت در 

نکته اصلی در این است که هر موجود زنده یا  :نویسد میاو در این مقاله . گردید

که  کند مییی را پخش و یا جذب ها انرژی ،هر جسم در میدان معینی از امواج

این میدان نیرو در . دهد میمشخصات معین هندسی و فرکانسی از خود نشان 

ل یک الکترون مثا. ن وجود داردجا بیاطراف هر جسم جاندار یا به اصطالح 

 به طور ،های الکتریکی و لرزش حرارتی خوبی است که به علت ارتعاش قطب

باشد به همان صورت  تر چیدهپیهر قدر جسم . کند میمنتشر  تیک الکترومانیهدائم 

ای از امواج  ی مانند انسان طیف پیچیدهجانداران. است تر پیچیدهفرم امواج آن 

 . تک اعضای او است که هر بخش از آن مربوط به تک کنند میتولید 

سلول جدیدی که هر روزه در بدن ما  ها میلیونچنانچه  کند میآقای تیلر اضافه 

روند رادیویی  بیِدو قطشروع حیات آنها در میدان  گذارند عرصه حیات می پا به

که  شود میاین اتفاق باعث . باشد رشد آنها به صورت سالمتری خواهد بود

تر و کمتر شود و چنانچه این امر ادامه یابد  ها ضعیف ها و نارسایی ناراحتی

 .انجامد و به تدریج به بهبود و شفا می کند میاعضای سالمتری را قالب ریزی 
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که انسان  کند می گیری نتیجهچنین  ،قای تیلر با اشاره به فلسفه یوگای هندآ

از مواد معینی تشکیل شده و از  ،متشکل از هفت مجموعه است که هر کدام

مجموعه اول همان بدن فیزیکی است که . کند میبه خود تبعیت قوانین مخصوص 

فرهنگ شوروی  مجموعه دوم بدن اثیری است که در. نامیم میما آن را جسم 

سه بخش  سوم بدن کیهانی یا احساسی است ومجموعه . شود میبیوپالسما نامیده 

مجزای دیگر که دارای قابلیت درک و ارتباط مستقیم است به ترتیب بدن خِردی، 

 .بدن روحی، بدن روحانی و باالخره روح خالص یا بدن ایزدی است

مواد در همه جای طبیعت وجود که این  شود میاین طور استنباط  :گوید میتیلر 

همه این مواد حتی در یک اتم وجود . شود میدارد و بر وجود انسان نیز وارد 

 تیلر. شود میدارد و از همان طریق در سازمان هر چیز یا بدن انسان وارد 

را که هر کدام از آنها دارای ی مختلف ها رنگبا گوید اگر هفت ورق شفاف  می

 توان میدر نظر بگیریم و روی هم قرار دهیم آنگاه  خود استه شبکه مخصوص ب

. مدلی از ساختار و تشکیل مواد مختلف موجود در مجموعه وجود انسان را دید

با  کنند میی متفاوت انرژی تغییرات کمی در یکدیگر ایجاد ها میدانبا آنکه 

 .تأثیر آنها بر یکدیگر را باال برد توان میدخالت انرژی ذهن 

ز عصبی بدن فیزیکی شامل که هفت مرکز غددی یا مرک کند میان نشتیلر خاطر

هیپوفیز، به  وبری،زا، لیدیج، فوق کلیوی، غدد تیموس، تیروئید، صن غدد گانه

از همین هفت نقطه . دنشو میوسیله جریان حیات در بدن پالسمایی به هم متصل 

که روی مدارهای نام برده شده  با نام پنج مرکز نیرو یا چاکراه در فلسفه هند و
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ها از آن استفاده  ها قرن حساس طب سوزنی چین قرار دارد و با آنکه چینی

ی الکترونیکی دقیق به ارتباط و ها گیری اندازهعلم ما اخیراً با کمک  اند کرده

برای رساندن بدن فیزیکی به  :که گیرد میتیلر نتیجه . اهمیت آنها واقف شده

ـ اثیری را طوری مرتب کنیم فیزیکی  های دنحداکثر توان باید سیستم مشترک ب

این امر باید یک . ی محیط را به بدن فیزیکی سرازیر کنیمها انرژیکه جریان 

هدف زندگی باشد و یکی از دالیل انتخاب این هدف این است که بتوانیم از 

هفت  به ناماین هفت مرکز عصبی . دهندگی استفاده کنیمی روحی و شفاها انرژی

ی مخصوص به ها انرژیبدن خوانده شده و از همین نقاط است که  مرکز مقدس

 .شود میهر یک با محیط و کیهان مبادله 

مرکز کنترل  که کند میشبکه غده تیموس را عنوان  ،تیلر برای روشن کردن مطلب

چنانچه یک موجود از این مرکز خود پیامی . ها است شدت عشق در کلیه طیف

مامی کیهان منتشر خواهد شد و به موجودات دیگر صادر کند انرژی حاصله در ت

های مناسب را تحریک و تهییج و در آنها  ، شبکهپیام ارسالی. خواهد رسید

 ،چنانچه یکی از موجودات تحریک شده. حرکات بیولوژیکی ایجاد خواهد کرد

ارتباط آگاهی عشقی بین آنها برقرار  تواند میآنگاه  ،پیام هم فاز پس بفرستد

های عشقی آن قدر  رسال پیامدر ا ها انساننظر آقای تیلر اغلب ما  به. شود

کنیم که اثر آن تنها به چند موجود نزدیک ما  ستیم و محدود عمل میمحدود ه

وقتی موجودی بتواند پیام قوی روی امواج متنوع  ،در مقابل. و نه بیشتر رسد می

ند آن را دریافت انتو میو وسیع به فضا بفرستد آنگاه موجودات بسیار زیادی 
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ل رکسفورد تطبیق هار آقای تیلر با ایده آقای دانیاین اظ. کنند و از آن تغذیه کنند

ی نوعدوستانه دارای قدرت بیشتر و فرکانس وسیعتر ها پیام :گوید میکه  کند می

این نظریه آقای تیلر در عین حال آخرین . ی فردی و خودپرستانه استها پیاماز 

اندیشه یک عمل  :که کند میتداعی ه آقای مارسل فوگل را دستاورد عنوان شد

، که خاطر آن اینجا هستیم، که خلق کنیمه است، همان چیزی که ما ب خالق

ممکن است سؤال شود . ه داخل هستی بیاوریمخودمان را به وسیله اندیشه ب

 کرد؟ جواب گیری اندازهبا یک روش ساده اندیشه را دید و آن را  توان میچگونه 

، انرژی کنیم می پیام عشقی منتشر وقتی .به وسیله یک گیاه ؛ساده است

 .اولین رسالت انسان عشق است. کنیم میمان را آزاد  اندیشه

محقق دیگری که انرژی ذهنی را در دست بررسی دارد یک عصب شناس و 

یجا پوهاریش است که حاصل ردکتر آند به ناممتخصص پزشکی الکترونیکی 

متی از تحقیقات خود را در این زمینه منتشر کرده که بایستی دهنده قس تکان

این . قلی، روانشناسان و متخصصان شدالعمل دانشمندان علوم ع نتظر عکسم

 چنان که. شخص اخیراً نیروی روحی جدیدی در یوری گلر مشهور کشف کرده

قبالً نیز اشاره شد این شخص قادر است با نیروی ذهنی خود تعادل خارجی و 

اری زیر نظر و یوی نمایشات بس .خلی مواد و اجسام را دچار دگرگونی کنددا

روپا انجام داده و های ا متخصصین فیزیک و سایر علوم در تلویزیون کنترل

تحلیل خود متحیر کرده  غیرقابلهنوز  تماشاگر را در مقابل عملیاتِ ها میلیون

و معرفی گیاهان  (قارچ مقدس)پوهاریش یک دهه قبل از انتشار کتاب . است
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و  (پاتی فراتر از تله)و کتاب  LSD، و از ماری جوانا تا زا مانند تاتوره توهم

به انسان دیگر و در حالی که  معرفی مستقیم انتقال فکر از مغز یک انسان

نامند توان  مور را هنوز دیوانگی و خیاالت میمندان و مسؤلین وقت این ادانش

 .توان روانی جدید بیان کرد رتبه صوفراحسی یوری گلر جوان را 

و  خطا وجود یک گلوله فلزی هرگونهزمایشات وی آقای یوری گلر بدون در آ

بسته و مشابه بدون لمس آنها تشخیص داد، مواد یا آب را در تعداد ده قوطی در

ته ابزار قابل تشخیص یا شناخ هرگونهگرفتن  به کارجامد را از فاصله و بدون 

وسایل فلزی مانند یک سکه نقره . جا کردیزیکی، جابشده به وسیله علوم ف

گاه تعمیر و های معیوب را با ن ر خم کرد، ساعتمکزیکی و غیره را از فاصله دو

پیچ گوشتی ساعت سازان را که از آلیاژ مخصوصی ساخته شده . اندازی کرد راه

ان محو و از موضعی ذوب و خم کرد و حتی توانست بعضی وسایل را از محلش

خره روی نوار مغناطیسی ضبط صوت و تصویر اثر اره ظاهر کند و باالدوب

 .بگذارد

آقای پوهاریش بعداً تشکیالتی با عضویت دانشمندان برجسته جهان به وجود 

ی فراحسی یوری گلر و هزاران فرد ها می تواناییآورد که تحت کنترل دقیق عل

یک گروه . رسی کنندده برشان به ظهور رسی های غریبه ذاتی دیگر را که توان

تر ادوارد باستین در دانشگاه کمبریج انگلستان تشکیل ، زیر نظر دکنظری دانشمند

شده تا تجربیات فراحسی را بر اساس اصول فیزیک در قالب ریاضی بررسی 

فانی است و در ارائه و تدوین پی این شخص عضو انجمن فالسفه اِ. کنند
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موضوع . ای دارد شخص و برجستهفیزیک کوانتوم نقش مجدیدترین نکات در 

؟ چگونه شود میکار این گروه بررسی این است که چگونه یک سکه ناپدید 

فضایی یا اصوالً فقدان فضا در این پدیده دخالت دارد؟ چه نوع عاملی در 

 عملیات غیب شدن و ظهور دوباره اشیاء در این امر دخالت دارد؟

 1(رگلِ) ای با عنوان مقالهست که آقای پوهاریش در یک گفتگو با آقای کانی بِ

سعی ما بر این است مدلی تهیه کنیم که نشان بدهد چگونه  :نوشت چنین گفته

و نظایر  وری انهدام مواد و مصالحئما ت. شوند میهای مواد از یکدیگر پراکنده  اتم

شناسیم ولی هیچ گونه تئوری وجود ندارد که این  آن را در میکروفیزیک می

جسم ناگهان از  چگونه است که ذرات اتمِ. ماکروفیزیک شرح دهد پدیده را در

و یا شاید هم تحت فشار بسیار زیاد آن قدر کوچک  شود مییکدیگر پراکنده 

لیه گردد و فرم او پس چگونه از این انتقاالت بازمیو س شود میکه دیده ن شود می

 ؟آورد می به دستخود را 

او در یک نمایش در . شود میاء محدود نتوان یوری گلر به اثر گذاری روی اشی

پانزده ثانیه روی  ود را برای زمانی کمی بیشتر ازحضور شاهدان متعدد دست خ

وقتی او دست خود را از روی غنچه دور . یک غنچه ناشکفته گل رز گذاشت

ورد آقای کانی بست در م. کرد غنچه به یک گل زیبا و درخشان تغییر یافته بود

فیزیک علم دقیقی است و اصول محکمی  :سیار خوبی داشتگلر اظهار نظر ب

هایی ایجاد  در علوم روز رخنه و شکاف با وجود این یوری گلر قادر است. دارد

                                                             

 .آورد فردی که علوم را به زانو در میـ 1
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و  آورد میگلر فیزیک را به زانو در . که برای چیدن یک رز از آن کافی باشد کند

نوز ه. های فراحسی ذهن را به حساب بیاورد که توان کند میبور جآن را م

تغییراتی که باید در اصول و قوانین ایجاد شود تا چه حد است ولی این  دانیم مین

عداد در آزمایشگاه تابع شبهه مطرح است که اگر مشاهده و ثبت مقادیر و ا

خواست و ذهن تکنسین آزمایشگر باشد و اگر حضور یک آزمایشگر با تجربه 

دریافت که بشر با  توان میروی رفتار ذرات بنیادی اتم تأثیر بگذارد چگونه 

 های به ظاهر علمی خود در چه وضعیتی قرار دارد؟ دانسته

آقای نیکال تسال دانشمند، نابغه، مخترع و مبتکر در روزهای نزدیک به پایان 

های  علم شروع به بررسی پدیدهروزی که  :زندگی خود این طور گفته

ه قرون گذشته پیشرفت گاه در مدت یک دهه خیلی بیش از همفیزیکی کند آنغیر

 .خواهد داشت

 

 .ای اینک آغاز شده است احتماالً چنین دهه
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 یندهورن و باغ عدناف

ای است در شمال اسکاتلند که در یکی از نقاط متروک آن  ایندهورن ناحیهف

زار  در یک قطعه زمین شوره. اخیراً به واقعیت رسیده گیاهبزرگترین ارتباط با 

ه یک خانواده شد میدر نزدیکی آن دیده  های صحرایی وتهای که فقط ب ماسه

این . کوچک پا گرفته که ممکن است به یک هسته انسانی درخشان تبدیل شود

های همیشه در  کیلومتر از باروهای قلعه مورای و کالغ 5نقطه به فاصله حدود 

 طبق ،ستانی است که از قرارحال غارغار آن قرار دارد و در شمال آن خار

زودی خان و بزرگ ه خبر دادند که بجادوگر به مکبث های محلی سه  سانهاف

 .ناطق گاودیس و گاودر خواهد شدم

دار بوده و زمانی  تلکه سابقاً هخود پیتر کادی با رفتار آرام و متین  به ناممردی 

کیلومتر از کشمیر تا تبت در هیمالیا را پیاده پیموده تصمیم   3200مسافتی حدود 

متروکه خارزار و پر از قوطی  اتفاق زن و سه فرزندش در این منطقۀبه  گیرد می

ای گلگون  او با قد بلند و چهره. سکنی کند ی شکسته و زبالهراغذیه و بط خالیِ

اید زیبایی و صفا از جوانی پیرو این مکتب بوده که ب ،یک انگلیسی و رفتار آرامِ

 طور که خود  نوجدانی یا آاین شخص به حسب وظیفه . گرداندرا به زمین باز 

ین او خانم به دستور یک نیروی بزرگ خالق که از طرف همسر فراب گوید می

 قبلی خود را محل 1962یک روز برفی ماه نوامبر تا در  آیلین به او ابالغ شد

لین نیز که در خانم دیگری به نام دوروتی مک. ترک کرده و به این منطقه بیاید

به مطالعه صوفی گری بوده  مند عالقها فعالیت داشته و وزارت امور خارجه کاناد
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ها ملحق از شغل خود استعفا کرده و برای تجربه زندگی مرتبط با طبیعت به آن

 .شده است

بگیرند به طور داوطلبانه زندگی راحت  طول کشید تا خانواده کادی تصمیم مدتی

ندگی مادی با و آرام شهری را ترک کنند و با پشت کردن به مظاهر رفاه و ز

. تمرین طوالنی مدت برای زندگی در این نقطه متروک و دور افتاده آماده شوند

به بودن جدیدی  دند وها چشم پوشی مه متعلقات و خواستهدر این مدت آنها از ه

آنها این زندگی . پا بگذارند نامند می( عشق و قدرت نامتناهی)خودشان آن را  که

مکتب مورد نظر خود  بعضی پیشروان درگذشتۀ جسمانی و روحانیرا در زندگی 

 .مانند دکتر سالیوان و آرولوس و سنت جرماین یا استادان پرتو هفتم یافته بودند

گذشتند انبوهی  ماشین از جاده کنار این منطقه میخانواده کادی گاه گاهی که با 

. دیده بودند یرا با جمعیت قابل توجه (کاراوان) های موقت چرخدار از خانه

آنها در تصمیم . شد مییندهورن نامیده اهای ف پارک کاروان به نامها  محل کاروان

اولیه خود قصد داشتند در داخل این گروه زندگی کنند ولی مطابق برنامه جدید 

یک کاراوان نیمه شکسته چرخدار را به محل توصیه شده کشاندند تا از آن به 

ها قرار  صله کمی از پارک کاروانل جدید در فامح. عنوان خانه استفاده کنند

کر بود با زمین قلوه سنگی و ای به مساحت کمتر از نیم ای چاله داشت و عمالً

های هرز از پاشیده شدن  های پراکنده ساحلی و علف در ساحل، که بوته ای ماسه

 ماسه، نواری از چند درخت ریزۀ در کنار. کرد ان جلوگیری میآن در مقابل طوف

 .داد میییده بود و سایه کوچکی را تشکیل کاج ساحلی رو
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ها مصمم شدند دست  کادیبنابراین  کرد مینزدیکی زمستان منظره بدی را مجسم 

ها را که خانه خود را سنگ به سنگ با دست خود  آنها شیوه راهب. ندبه کار شو

. انتخاب کردند دهند میو با هر عمل روشنایی دل به آن  کنند میو با عشق بنا 

از سر تا پای آن را تعمیر کردند، وسایل . ا به بازسازی کامل کاراوان پرداختندابتد

داخل آن را برق انداختند و به قول خودشان با فرو ریختن انرژی مثبت عشق در 

دوست را که در اجزاء  منفی زندگی مادی و سازندگان پول های نرژیخانه، ا

ن و رنگ کاری دستی خانه کرد تمیز. ایگیر شده بود خنثی ساختندکاراوان ج

 .شان بود قدم برای آوردن روشنایی به خانه اولین

نگرفتند و موجودی ناچیزشان  به کاررا  فایندهورناز ساکنین  هیچ یکآنها طبعاً 

که به سختی روزهای سرد و تاریک و مرطوب  داد مینیز به آنها فقط امکان 

   در روزهای خوب بهار  ناچار در این رویا بودند که. زمستان را بگذرانند

تا از طرفی برای آنها ایجاد حفاظت گیاهی بیشتری . وجود آورنده ای ب باغچه

 .شود و در عین حال مقداری محصول به دست آورند

 های باهای بلند زمستان را با مطالعه کت ی روزهای کوتاه و شبآقای کاد

رت وجود اغلب راهنمای کشاورزی در صو ها این کتب. کشاورزی گذراند

گرمتر قابل کشاورزی سواحل وسایل و ابزار و عمدتاً برای استفاده در مناطق 

با گذشتن . دان مفید و قابل استفاده نبودجنوبی انگلستان نوشته شده بود و چن

آمد که  یبیشتر این احساس پدید م ،عید ایستر و پیدا شدن تغییراتی در وضع هوا

. صول خوردنی به دست نخواهد آمدمصرف آنها هیچ مح از زمین خشن و بی
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آقای کادی که تا آن زمان هرگز دانه بذری را در دست خود نگرفته بود حالی 

پیدا کرد احتماالً شبیه نوح پیغمبر، وقتی قرار شد در میان خشکی و بدون وجود 

در هر حال او یا باید بنا به . آب دست به ساختن کشتی بزرگ خود بزند هرگونه

نشینی باز خانواده را به زندگی شهری و شهر و یا اینکه کرد میتوصیه عمل 

به محلی  :ها پیرو آن بودند چنین بود ی مکتبی که کادیها پیامیکی از . گرداند می

بودم عشق بورز، به آنچه من که من در آن بودم عشق بورز، به آن که من با او 

 .شق بورزکردم ع

که خانواده را به این مأموریت توصیه برای ایجاد ارتباط با منبع الهام و رازی 

خواست و در سکوت  میداده بود خانم آیلین هر نیمه شب از خواب بر 

خود را برای محافظت از سرمای سخت زمستان  حالی کهاو در . نشست می

پیچید برای استفاده از یک سرپناه خلوت و آرام به  ای می ند در نیم تنهاسکاتل

او در جایی خوانده بود که هر . رفت ها می روانهای پارک کا ساختمان توالت

و پس از آن است که  یابد میکس سرانجام در جایی نام روحانی خود را 

سرانجام در سال . با اشتیاق و جدیت وارد زندگی معنوی خود شود تواند می

نقش بسته و از آن  خانم آیلین احساس کرد که لغت کیمیا بر پیشانی او 1953

ا برای خود انتخاب کرد و از همان وقت در حمایت یک ارتباط پس همین نام ر

 .پیوسته قرار گرفت

های یک طبقه ساخته  اش تعدادی خانه های فرابینی خانم کیمیا در یکی از تجربه

او در . زیبایی در کنار هم قرار داشتند به طورشده از چوب سرو آزاد را دید که 
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ی ژولیده و کثیف نتوانست تعبیر و یا ها اطراف تریلرشان و یا در میان کاروان

 .تحلیلی برای این ارتباط بیابد

رسید که یک تالش فوق  ش برای ایجاد یک باغچه به نظر میهر نوع کوش

زمین ترکیبی از ماسه و قلوه سنگ بود و استعداد رشد . انسانی الزم داشته باشد

خانم کیمیا . شد میهای مخصوص ساحلی در آن دیده ن چیزی غیر از بعضی علف

برید  ه بیل یا بیلچه را در خاک فرو میپیامی دریافت کرد مبنی بر اینکه هر بار ک

گیری امواج مناسب فردی کاره ببه همراه آن امواج انرژیتان را داخل خاک کنید، 

قطعه . کار شدبا این پیام آقای کادی دست به . کند میعمل  تیک مانیهمثل امواج 

که با چمن طبیعی متر و عرض حدود یک متر را  3 دودزمین کوچکی به طول ح

سپس به عمق حدود . وشیده شده بود با بیل از خاک جدا کرداز علف هفت بند پ

های چیده شده را به  باغچه را از شن و ماسه تخلیه کرد و علف متر سانتی 45

این عمل تا . داخل آن برگرداند و با ضربه بیل آن را از هم گسست و دفن کرد

و در عین حال  کند میاز رویش مجدد علف به سمت باال جلوگیری  حدی

  پوسیدن علف باعث پوک شدن و تقویت و آمادگی بیشتر خاک برای زراعت 

با ادامه این عمل آقای کادی یک باغچه حدود سه متر در سه متر به . شود می

 .دست آورد

تر از تهیه  کلای مش ب کشاورزی به باغچه بود که مسئلهمرحله بعد رساندن آ

داشت و هر مقدار آب به آن  صوالً آب را در خود نگه نمیاماسه . باغچه بود

 با آب پاشی مداومِبنابراین . شد میبه فوریت در عمق ماسه ناپدید  شد میاضافه 
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مرطوب نگه دارند که احتمال رویش دانه در آن  آن قدرخاک توانستند آن را 

ماده کشت شد یدن مقدار زیادی قلوه سنگ آباالخره باغچه با بیرون کش. باشد

های  جزء خاک فایندهورنخاک  ،کشاورزی منطقه ولی طبق گزارش مهندس

ست به زحمت چند توان میبندی شده بود و احتماالً  کشاورزی بسیار ضعیف دسته

کاهو یا تربچه را به ثمر برساند و این چیزی نبود که خانواده شهری را که به 

های گوارا عادت داشت  خوراک استیک و اردک و نوشیدنیاقامت در هتل و 

 .راضی کند

بود که انسان عادی غذای  خانم کیمیا به وی الهام شده در یکی از ارتباطاتِ

آشامد و افکار عوضی دارد و به جای  خورد، نوشیدنی عوضی می عوضی می

 آنها باید غذای کمتری. کند میسبک کردن جسم خود آن را فربه و سنگین 

درست کنند  ای باغچه. دفعالیت کشاورزی خود را بیشتر کنن ،بخورند و در مقابل

مراه معجون ساخته شده از عسل و جوانه گندم به عنوان ه و میوه آن به که سبزی

 .غذای اصلی در دوران پاالیش بدن به کار رود

د هایی به عمق حدود دو بند انگشت و فاصله حدو ها با دسته بیلچه سوراخ کادی

و پس از قرار دادن بذر کاهو در هر . در باغچه به وجود آوردند متر سانتیسی 

برای حفاظت آتی محصول از . سوراخ روی آن را با خاک سبک پوشاندند

الزم بود بادشکنی در برابر باد ساخته شود و پیاده روی کوچک  ،طوفان و باد

تیار داشتند ولی نه آنها ماسه کافی در اخ. بتونی به موازات آن به وجود آید

آمده از تخریب  به دستهای  اما تخته. و نه پول برای خرید آنسیمان داشتند 
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  یک گاراژ قدیمی ماشین قسمتی از مسئله را حل کرد و شخصی که از محل عبور 

ن در ز کامیوکه ظاهراً ارا به آنها اطالع داد که چند کیسه سیمان پاره شده  کرد می

نزدیکی کاراوان آنها روی جاده مشاهده کرده و به این  افتاده درحال حرکت 

ترتیب در یک فاصله زمانی کوتاه نه تنها دارای پیاده روی بتونی شدند بلکه 

حصار بادگیر محافظ کاهوها نیز ایجاد شد که محصول را از آفت نوعی حشره 

 .کرد میمحلی حفظ 

د خاک و کشاورزی را با به خانم کیمیا توصیه دیگری شده بود مبنی بر اینکه نبای

بنابراین آقای کادی به سراغ مقداری دوده رفته که به . مواد شیمیایی آلوده کرد

ها ریخته شده بود و یکی از  وسیله کسی در کنار مدخل ورودی پارک کاروان

. الذکر بسیار مفید است ت که این ماده برای دفع حشره فوقساکنین محل به او گف

زیاد بود  آن قدر را روی باغچه پاشید ولی مقدارش دودهاز  آقای کادی مقداری

و  ها کتابها و  که باد شبانه قسمتی از آن را به داخل کاراوان و روی لباس

وده را شست و به داخل خاک برد و باران بعدی اضافه د. وسایل آنها پاشید

زاحمت بعدی کمتر شد و سرانجام آنها در آخر ماه مه اولین محصول کاهو و م

 .تربچه را برداشت کردند

بنابراین . به خانم کیمیا گفته شد که کود شیمیایی برای بدن انسان مضر است

د کشت بعدی نها به دنبال تهیه کمپوست بودند آن هم به مقداری که بتوان کادی

مقداری علف در حال پوسیدن  ها از یکی از همسایه. ا وسیعتر از قبل کنندخود ر

مسایه دیگر تلی از کود گاوی، و مقداری کود اسبی از به دست آوردند و از ه
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از کارگاه نوشابه سازی نزدیک پارک . اصطبل نزدیک خانه به دست آوردند

مواد آلی . اینها با علف دریایی تکمیل گردیدهمه مقداری تفاله غالت تهیه شد و 

 های یک بسته ن را با ساقهوط و در کناری دسته کردند و روی آرا با هم مخل

 .یونجه که از کامیونی افتاده بود پوشاندند

را قانع کرد که یک نیروی کمک کننده در کنار آنهاست  ها کادی ،حل شدن مسئله

یکی از . کند میرای آنها سرهم فی را بهای انسانی و محلی و تصاد و کمک

ان طور که به ما گفته خاک در واقع هم: در یادداشت روزانه خود نوشت ها کادی

ست ما را دچار نیروی منفی کند ولی ما با تمام توان میحاصل بود و  د بیشده بو

از صبح زود تا  ها کادی. وارد کار کردیمرا قدرت و با هر فعالیت افکار مثبت 

     مشغول کار بودند و با شادی و انرژی و امید محیط خود را سرشار  دیروقت

آنها سبزی و صیفی جات  و کشت عمده شد میباغچه وسیع و وسیعتر . ندکرد می

های  آنها باور داشتند که با بدن. شد میبود که عمدتاً برای مصرف خانواده کشت 

ی کیهانی را جذب کرد و در عین حال کمتر ها انرژیبیشتر  توان میپاالیش شده 

آنها استفاده از هوای خوب، آفتاب، حمام به اغذیه سنگین احتیاج خواهد بود لذا 

 .نک دریا و نوشیدن آب سالم را محور زندگی خود قرار دادندنسبتاً خ در آبِ

، اسفناج، شاهی، جعفری، ، خیارزمینی سیبدر کشت بعدی خود  ها کادی

یی از تمشک نهال کاری ها گونها و کدو کشت کردند و اطراف زمین را ب مارچوبه

ه و ی تمشک در نوار وسیعی از اطراف کاراوان تکثیر شدها گونهزودی ه ب. نددرک

زمین  ،ته آنها با کار پیگیردر این توسعه الب .ود دو ایکر از زمین را اشغال کردحد
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سنگ و قلوه سنگ پاک کردند و به جای آن از کمپوست تولیدی خود  را از

 . ندکرد میاستفاده 

که  دانستند نمیآنها . در طول دو ماه محصول آنها همسایگان را متعجب کرد

ی آنها محصول کلم پیچ و وقت. ای به کار مشغول هستند ها با چه نوع روحیه کادی

ای را که در محل سابقه نداشت مشاهده کردند که با وجود یک نوع کرم  کلم دکمه

عالوه  آمده بود تعجب آنها بیشتر شد؛ به دستریشه خوار محلی بسیار مزاحم 

 .دمتعجب کربرداشت تمشک سیاه نیز قدم دیگری بود که همسایگان را بر آن، 

ساالدی بود که بیش از بیست نوع سبزی در آن بود و عالوه بر آن  ها کادینهار 

مقادیر فراوانی کاهو، ترب، اسفناج و جعفری برای فروش داشتند که در منطقه 

غذای شب آنها شامل دو تا سه نوع سبزی تازه بود که از . شد میکمتر یافت 

یمیایی به کار رفته بود و نه سم باغچه چیده شده بود و در تولید آنها نه کود ش

. شد میت و همان طور با طراوت و لطافت و با روشی ساده پخته و آماده د آفض

سوپ آنها با پیاز، تره فرنگی، سیر، هویج، انواع شلغم، کنگر، کلم قمری، کرفس، 

و بعضی سبزیجات نیز برای عطر و طعم به  شد میتهیه  زمینی سیبکدو مسما و 

 . شد میآن اضافه 

به خانم کیمیا گفته شد که در موقع تهیه ساالد و سوپ احساس و تفکر خوب 

این او بربنا. و گردش حیات بسیار مهم است ر آن در غذاداشته باشد چون اث

چه زمانی که هویج پوست . شاکر بود کرد میچه هرچه داشت و با هربرای 

انجام که ا هر کار دیگری ی کرد میکرد و چه هنگامی که لوبیا را از غالف دانه  می
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انگاشت و همین  را در دست خود یک موجود زنده می او هویج یا لوبیا. داد می

زباله افتاد که چیزی خوردنی در سطل  و کمتر اتفاق می کرد میطور احساس 

کمپوست خوراکی به کپه مواد تمامی اضافات غیر. ریخته شود یا کفران نعمت کنند

ی مثبت خود را برای ها انرژیگشت و ارتعاشات و  و سپس به خاک باغچه برمی

که  شد میارتباط آنها با طبیعت وقتی ضعیف . کرد میای دیگر به آن منتقل  چرخه

بعدها . به هر علتی مجبور بودند به شهر بروند و از غذاهای عادی استفاده کنند

د که شهر حساس ش آور زیانو ارتعاشات  ها انرژینسبت به  آن قدرخانم کیمیا 

 .آور شد برای او درد شود میشهر و آنچه به ظاهر تمدن نامیده 

ها کیلو مربا  انواع تمشک و توت فرنگی ده آوری جمعدر اواسط تابستان آنها با 

انبار . ردندکیلو کلم بنفش و مقادیر زیادی خیار به دست آو ها ده. تهیه کردند

سیر و موسیر و انواع آن  بندی آن را با پیاز و هویج و کوچکی ساختند و قفسه

در بهار . طی روزهای زمستان زمین را برای کشت بهار بعد آماده کردند. انباشتند

سیب،  ، کشت خود را با درختان میوۀعالوه بر کشت بیست رقم سبزیجات قبلی

 1964در ماه مه . تر کردند سانان کامل آلو، گیالس و انواع تمشکگالبی، آلو، زرد

 .آمدند ها به ارتفاع حدود قد انسان درکوفه نشستند و نهالمیوه به شدرختان 

حساب کردند که چنانچه هر کلم قرمز حدود یک کیلو یا کمتر وزن  ها کادی

 صل بعد احتیاج دارند ولی در موقع برداشتِاشته باشد آنها به هشت کلم برای فد

 16د خودشان هم متعجب بودند که چگونه یک کلم قرمز به تنهایی حدو ،کلم

یک بوته . کیلوگرم وزن داشت و کلمی دیگر حدود بیست و یک کیلو بود
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ها  رشد کرد که برای هفته آن قدرها روییده بود  بروکولی که اشتباهاً در میان کلم

سبزی خانواده را تأمین کرد و وقتی سرانجام ریشه آن را از خاک بیرون کشیدند 

 .آن را جابجا کرد شد میآن قدر بزرگ و سنگین بود که به سختی 

اتفاق  فایندهورنکه آنچه در ظاهر در  خانواده کادی به این نتیجه رسیدتدریج ه ب

نماینده وقایع رمزی دیگری است که خانواده آنان به عنوان پیشاهنگ آن  افتد می

شاید این وقایع شروع یک زندگی جمعی آینده بشری است که . انتخاب شده

ربه آنها یک آموزش شاید تج. دهد میا تشکیل ولیه آن رباغچه آنان هسته ا

 (.حیات یک واحد است)جدید است که نشان بدهد 

یکی از کارشناسان کشاورزی منطقه برای برداشت نمونه  1964در ماه ژوئن 

باید  ها کادیخاک ناحیه آمد و در اولین برخورد اظهار داشت که خاک باغچه 

. رم در هر متر مربع تقویت شودگ 70حداقل با دو اونس سولفور پتاسیم در 

کادی در جواب گفت که او معتقد است که نباید مواد شیمیایی به خاک اضافه 

متخصص . شود و به جای آن از کمپوست و خاکستر چوب استفاده خواهد کرد

کشاورزی البته به او گفت که زمین او برای کشت سبزی نامناسب خواهد بود و 

 .رفت

 فایندهورنص کشاورزی برای بررسی مجدد خاک به حدود شش هفته بعد متخص

آمده  به دستگیری بر اساس نتایجی که در آبردین  و پس از نمونه. بازگشت

اظهار داشت که خاک هیچ گونه کمبودی ندارد و تمامی مواد الزم و حتی فلزات 

او به آقای کادی پیشنهاد کرد که در یک برنامه رادیویی به . فرعی را شامل است
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شرکت کند و خود  کند میان یک کشاورز مجرب که از مواد طبیعی استفاده عنو

که در آن زمان او  گوید میکادی . او نیز مدیریت برنامه را به عهده خواهد گرفت

صحبت کند ولی  هنوز آماده نبود که از تأثیر همراهی ذهن و امواج مثبت حیات

 .کمپوست مطمئن بود حیوانی و گیاهی یعنی از کود آمده به دستبه نتایج 

شصت و پنج نوع سبزی خوردنی و بیست و یک نوع میوه  ها کادیتا این موقع 

خانم . ندکرد میزیر کشت داشتند و حدود چهل نوع سبزی معطر دارویی برداشت 

و از همین طریق نام پیشگو را  کرد مییی دریافت ها پیاممکلین هم به نوبه خود 

او از ارتباط با گیاهان دارویی . د انتخاب کردکه به ذهنش رسیده بود برای خو

باغچه دریافت که امواج شفابخش هر یک از آنها برای انسان مفید است مثالً 

بعضی گیاهان برای . بخش داردبدن یا روح انسان اثر مفید و شفابرای عضوی از 

 ،بدن و رفع درد و غیره مداوای زخم، بعضی برای چشم و بعضی برای حرکات

تمرکز او و اهدای انرژی  از طرف مقابل او متوجه شد که. ستفاده استقابل ا

. شود می اهدن درب ارتباط روانی بین او و گیاش به گیاه باعث باز ش ارتعاشی

ت، عصبانیت، مهربانی و هر نوع یقین حاصل شد که تفکر، هیجان، شهوبرای او 

گیاه دارد و احساس عاطفی او اثرات عینی و مشخصی بر گیاه و بر دنیای 

گیاه نسبت به فکر و حالت انسان بسیار حساس است و این تأثیر در  بخصوص

های ناراحت انسان و بد اخالقی او ممکن  حالت. شود میسطح انرژی گیاه ظاهر 

برای او همچنین تعیین شد که اثر . است تأثیر خوب و یا بد روی گیاه داشته باشد

خوردن محصول مربوطه عیناً به انسان  حاالت بد روی گیاه ممکن است از طریق
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بده بستان مرتباً بر بدبختی و درد و بال  برگردد و به این ترتیب در یک دور باطلِ

و مرض انسان اضافه شود و یا اینکه در صورت بده و بستان خوب و خوشایند 

 .مرتباً به رضایت و خوشی و روشنایی انسان و متعالی شدن حیات بیانجامد

به حیات گیاه بدهد  تواند میباالترین چیزی که انسان : گوید می خانم پیشگو

این انرژی از طریق . دهد میارتعاش مثبتی است که او در موقع شخم و کاشت 

و اثر آن به مراتب از آب و کمپوست  شود میعشق و محبت حاصل و منتقل 

آن را و . شود میبیشتر و به وسیله تمامی اعضای گروه کشاورز به خاک منتقل 

 .کند میی مقاوم و سرشار از انرژ

که از طریق تنفس و اندیشه و الهام یا هر طریق دیگر به انسان هر آن چیزی 

واکنش و خواست او تعدیل و تغییر داده شده و به طبیعت  در جهت رسد می

انرژی برون کیفیت امواج و  تواند میانسان چه مرد و چه زن . شود میبازگردانده 

ی دیگری ها انرژی. بهبود بخشد و استعداد سازندگی آنها را باال ببردخود را داد 

حاصل  بیکه زندگی گیاه و حیات بدون آن  رسد میاز زمین و از کیهان به گیاه 

تبط با حالت و ذهن انسان است و اثر و مر است و دریافت گیاه از آن، وابسطه

انسان در . هاست انیسموارگآنها خیلی بیشتر و مؤثرتر از مواد شیمیایی و میکر

حقیقت نیمه خدایی است که در صورت همراه شدن با طبیعت هیچ حدی برای 

خانم کیمیا که هنوز دریافت کننده اصلی . حیات وجود نخواهد داشت اثر او بر

م توسعه بدهند و اظهار داشت که باید مزرعه را باز ه 1967بود در بهار  ها پیام

وردند و آآن را به صورت یک مجموعه زیبا در  ،لهای متنوع گ با افزودن باغچه
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های یک طبقه جدیدی ساخته و در آن مستقر کنند و این همان چیزی بود  خانه

. یر آن را در ذهن خود مشاهده کرده بودوتص فایندهورنکه او در بدو ورود به 

م های تازه و سال ها از تخته خانه. برنامه نیز فراهم شده بود امکانات مادی این

 .های زیبای گل ایجاد شد بر پا شد و در اطراف آنها باغچه کاج و سرو

از  مند عالقهگروهی از کارشناسان و باغداران صاحب نظر و  1962در سال 

آنها از مشاهده وضعیت آباد و زیبایی . دنبازدید کرد ها کادیمجموعه کشاورزی 

عقیده بودند که تا به  با توجه به سوابق امر یکه خوردند و به اتفاق به این آن

رشد و بشاشیت . اند ن استاندارد باال و هماهنگ ندیدهبا ای ای مجموعهحال 

ستند آن را با جایی مقایسه کنند و یا با توان میبود که آنها ن ای اندازهگیاهان به 

عیف و آب و ای با آن خاک ض یان کنند و این شکوفایی در منطقهلغات آن را ب

ولیان به اگروه آقای جرج تر ،پس از این. نمود میالعاده  ارقهوای منطقه چیزی خ

این شخص مدت بیست و چهار سال سرپرستی بنیاد  .رفت فایندهورنبازدید 

او در روز عید پاک . معروف آموزش بزرگساالن منطقه اتینگهام را به عهده داشت

ی ها لگهای زرد و سفید با  وارد شد و از مشاهده انبوه نرگس فایندهورنبه 

 مزه و طعم سبزیجات . تر مبهوت ماند درخشنده در بستری از گیاهان کوتاه

درختان میوه را غرق استثنایی مطبوع یافت و با تعجب انواع به طور ای را  ریشه

که یک درخت شابلوط را دید که در سراشیب تر این و جالب در شکوفه دید

در میان سایر درختان برگ پهن متر  205متشکل از ماسه بادی با قامتی بلندتر از 

او به عنوان یک عضو انجمن خاک و یکی از طرفداران . و نیرومند روییده بود
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کشاورزی طبیعی اظهار داشت که تجربه او در این زمینه قابل توجه است ولی به 

که کمپوست و باقیمانده علوفه تنها برای ایجاد چنین محیطی  داند میخوبی 

به عقیده او عامل مجهول دیگری . کافی نیست مصرف یبسرسبز در چنین خاکی 

آن را تبدیل  تواند میدر کار است که حتی اگر در کویر خشک به کار گرفته شود 

به شگفتی دچار شد  فایندهورنشخص دیگری که از مشاهده . به بهشت کند

آرمین وودهاوس از اهالی ویل بود که به مدت بیست سال  به نامخانمی 

مشاهده چنان گیاه پرپشت و . ورزی مخصوص را به عهده داشتکشاسرپرستی 

ای نازک از  و در میان ماسه زاری که با الیه باد سرشار از حیات در ساحلی پر

ی توت فرنگی برای ها بوته. کمپوست تقویت شده بود برای او باور نکردنی بود

امچال که زیبای گل مینا و گل پ یها بوتهو حضور  انگیز اعجابای  هر بیننده

خانم . نمود میمنتظره و استثنایی نقاط مرطوب نیاز دارند چیزی غیر برای رشد به

شیمیایی بود با مشاهده غیر الیزابت مورای که خود از کشاورزان به نامدیگری 

های سرزنده و  سبزی ها، ، میوهها گلو درختان،  1962در ماه ژوئیه  فایندهورن

  یتی از لحاظ رنگ و طعم و اندازه و کیفیت با نشاط آن متوجه شد که چنان مز

آن  در نقاط نظیر، نتیجه چنان کهت باشد تنها معلول باغبانی و کمپوس تواند مین

ور که خود را یک کشاورز ساده ماری بالف به نامخانم دیگری . دیده نشده

در  1962در ماه سپتامبر  ،ساعت اقامت 24شیمیایی معرفی کرده پس از غیر

هوا در تمام مدت مرطوب و آسمان نیمه تاریک بود ولی : نوشت فایندهورن

وز گیاهان را در یک ر کنم میآورم احساس  ظات را به یاد میحاال که آن لح
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این احساس مربوط به طراوت و  کنم میتصور . ام آفتابی و آسمان بدون ابر دیده

. بودند ها هم رنگین و خوش رنگ در آنجا حتی غنچه. گل و گیاه استزیبایی 

رودولف اشتاینر گفته بود  ،آقای کادی به یکی از پیروان مکتب کشاورزی طبیعی

زیرا روش . کند میی طبیعی احساس وابستگی نها روشکه او دیگر چندان به 

 .ی را یافته استتر مستقیمارتباطی 

ی سازمان ملل متحد و زپروفسور لیندسی که یک متخصص و کارشناس کشاور

است پس از بازدید در چندین دانشکده کشاورزی د کشاورزی در عین حال استا

نیرومندی : در یک برنامه رادیو تلویزیونی گفت 1962در کریسمس  فایندهورن

منطقه را نه  ایِ فایندهورن در میانه زمستان و در خاک ماسهو سالمت و طراوت 

ر روش شناخته شده دیگ هرگونهآیی کمپوست مصرفی و نه به رتوان به کا می

در اینجا عوامل مهمتری دخالت دارند، عواملی بسیار . کشاورزی نسبت داد

 .حیاتی

آمیز خود را شکست و به آقای تراولیان رمز  آقای کادی این بار سکوت اسرار

خانم پیشگو با استفاده از : ای ابراز داشت را با جمالت ساده فایندهورنموفقیت 

، با موجوداتی که کند میارتباط برقرار ن هترااز ما ب وان فراسویی خود با عوالمِت

روح طبیعت را در کنترل دارند و در همه جا هستند و کارشان  ،قیده فرابینانبه ع

کرده علوم  آقای تراولیان که خود از معتقدان تحصیل. امر رشد گیاهان است

که افراد  داند میرمزی و عوالم فراسویی است ضمن تأیید او گفت که او هم 

با عوالم مخصوص مرتبط هستند و  کنند میجود دارند که ادعا و یحساس
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ها روی آن مطالعه و برنامه ریزی دارند  همکاری دارند، عوالمی که بعضی سازمان

ی دقیق ها بررسیتصمیمی دارد که اعتبار این موضوع را از طریق  :و آنگاه گفت

بسیار باالیی  بررسی در این زمینه از اهمیت. و آگاهانه به سایرین بشناساند

 .برخوردار است و به درک و بینش درست از حیات گیاه خواهد انجامید

ر اطالعاتی تهیه کرد و در آنها در فاصله کوتاهی آقای کادی تعدادی بروشو

خانم پیشگو هم . را برای اطالع عموم بیان نمود فایندهورنربه واقعی خود در تج

ی ها پیامخود با عوالم مخصوص و  در این بروشورها با دقت کافی نحوه ارتباط

ها،  ها، سبزی از میوه هرگونهفراسویی مؤثر در  و عوامل 1ه کرددریافتی را ارائ

چیزی  فایندهورندر توضیحات  در اینجا و. ، علوفه و غیره را توضیح دادها گل

باکستر در نیویورک عنوان  تر از آن چیزی که روزی آقای کلیو جالب تر و اصولی

تر به نظر  ای که به طبیعت گشوده شده جالب و دریچه شود میده کرد مشاه

 .رسد می

مرکز جمعیتی از هواداران و مریدان شد، رهبران جوان علوم  فایندهورن به زودی

، ند و در محلداز وقایع کر برداری بهرهروحی شروع به موعظه انجیل با 

آنچه که با ایجاد . یافت ها و تعلیمات به آن انتقال وعظهای ایجاد شد و م دانشکده

بدیل به یک مرکز آمیزی تطور اعجازه آغاز شده بود ب یک باغچه کوچک

 .کشد از سراسر جهان را به سوی خود می روحانی شد که بازدید کنندگانی

                                                             

 ـ احتماالً با اجازۀ عالم روحی1
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از محدوده طیف امواج خارج  ی ارتعاشِها میدانآشنایی انسان با امکانات 

لوم عقلی ما را متقاعد کند که حقایقی تیک که سرانجام دانشمندان ع الکترومانیه

یابند وجود  میبینند و با ابزار علمی در  یکی میفراتر از آنچه که آنها با چشم فیز

در درک عوالم اثیری و  گویند میبه عبارت دیگر و از قول آنانی که . دارد

و دورنماهای اند، دیگر مناظر  ای نایل شده فتههای فراسویی به مراحل پیشر بینش

جدیدی از زندگی گیاه، ارتباط گیاه با انسان و با زمین و گیاهان پدیدار شده 

رشد دانه و گیاه در حقیقت با همه  ،طور که پاراسلسوس گفته همان. است

طبیعت مانند موقعیت ماه و خورشید و ستارگان و سیارات و روابط بین آنها 

و ( ح در گیاهانوجود رو)بینش آقای فخنر مبنی بر  .مرتبط و وابسته است

      دیگر چندان توهمی به نظر ( مادر گیاه)ادعای آقای گوته مبنی بر وجود 

آنچه انسان آرزو کند با کمک )مبنی بر اینکه  اعتقاد آقای بوربنک. رسد مین

وجود و حضور )و پافشاری آقای کارور مبنی بر ( طبیعت قابل دسترسی است

ضرورت اینک مجال و ( آنها در رشد گیاهارواح طبیعی فراوان در جنگل و تأثیر 

جفری ئوصوفیان و بیان فرابینانی مانند های جدید ت یافته که در روشنایی یافته

در کنار اینها وجود آگاهی . ی مجدد و مکرر قرار گیردها بررسیهادسون مورد 

بالواتسکی، آلیس بیلی و دیگران ازلی آن طور که به وسیله فرابینانی مانند هلنا 

ی فراسویی در موجودات، ها انرژیبعدی تازه به این مسئله و وجود  ،ائه شدهار

تر از آن است که هنوز و وسیع بسیار دقیق، ظریف ،مسئله. دهد میگیاه  انسان و
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هان یعنوان شده و در جای خود به ارتباط یک سلول بسیار بسیار کوچک با ک

 .رسد میبسیار بسیار بزرگ 

کنیک کمپوست بیودینامیکی پفای فر قرار داشت با رازی که در کنار ترمز و 

ولیه در کاربرد آن از طرف مجامع علمی منجر به ایجاد تکان ا ،تأییدهای بعدی

پر  با تولید نوشابه ارگانیک از طریقرودولف اشتاینر  در ادامه،. این روند شد

 حشیِکردن شاخ گاو با مواد آلی حیوانی و پر کردن مثانه آهو با برگ گیاهان و

سرانجام اشتاینر با معرفی تز . ، گام بعدی را برداشتبابونه و گزنه در زیر خاک

 ی هدایت کرددانشمندان را به مسیر ،و با به کار گرفتن علوم روحی( برتر خودِ)

 .های علمی ایجاد شود تا دیدگاه

دارای  ،از نظر زیباشناسی عوالم فراسویی و مقوله از ما بهتران و ارواح طبیعی

در واقع این عوالم به تدریج . نگ و بو و نقش و نگار و جذابیت بیشتری استر

هنگسازان بزرگ شده و دانان و آ ار موسیقیخته شده از آثتر از دنیاهای سا جالب

های کوتوله و پریزادها و نظایر آن که در عوالم فراسویی به  موجوداتی مانند جن

نی سون مورد توجه و اشعار آلفرد تِ آنها اشاره شده بیش از اپرای تئودور هوفمن

جهان ما را به یک  ،دکتر وستالک مؤلف کتاب راه تندرستی. شود میواقع شده و 

که حصارهای آن باورهای شبه علمی است که محدود به  کند میزندان تشبیه 

ادراکات پنج حس ظاهری انسان است و راه باور به پذیرش وجود موجودات و 

 :گوید میاو . کند میفعلی انسان را با انکار لجوجانه سد  قوانین خارج از بینش

مردم شهر کورهاست که مشاهدات مردم بینا برایشان قابل درک به وضع ما شبیه 
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تر  های مردمی که دنیاهای ظریف ت و همان طور عیناً نظرها و گفتهو پذیرش نیس

و ادراک و م برای مردم عادی و اسیر علو کنند میتر را مشاهده و درک  و حساس

حواس محدود امروز انسان گاهی توهمی و یا حتی خرافاتی و دور از عقل سلیم 

 .شود میانگاشته 

ست که ها برتر از آن ا هایی در جهان جاذبه دنیای فوق حساس فرابینان یا جهان

تر و بلندتر از آن است که کنار  های آن محکم پوشی باشد و پایه قابل چشم

ای جذاب و شناخت آن ممکن است حفظ حیات گیاه را این دنی. گذاشته شود

در حالی که دانشمندان علوم عقلی امروزی ما در مقابل اسرار . شامل بشود

    هایی ارائه  حل رابینان راهف .زندگی گیاهان توان تحلیل و جوابگویی ندارند

ی اه بافی ولی کمتر از فلسفه رسد میبه نظر ردنی نکچه گاهی باورکه اگر کنند می

ای  فلسفه ،اینان در حقیقت برای تمامیت حیات. دانشمندانه مبهم و تاریک است

آن  هجهان ظریف و فوق حساس گیاه و انسان که در این کتاب ب. کنند میارائه 

کشف و معرفی خواهد ( حیات کیهانی گیاه)اشاره شده در گام بعدی تحت عنوان 

 پایان            .شد


