 ‐ 296690آﯾﺎ آﻧﺰﯾﻢ »ﺗﻠﻮﻣﺮاز« ﻣﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺮگ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال
درﺑﺎرۀ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﻠﻮﻣﺮاز )اﮐﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔ (ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﯿﺮی ﺑﻪ ﺟﻮاﻧ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒ را
ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﻣﺷﻮد ﺟﺎوداﻧ را ﻋﻤﻠ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺮاﻧﺪن اﻧﺴﺎنﻫﺎ دﺳﺖ درازی ﮐﺮد .در وﯾﺪﯾﻮﯾ از ﯾ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾ از ﭘﺰﺷﺎن ﻣﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
دارو ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻞ ﻗﺮص ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺣﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺗﻮان درﺑﺎرۀ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﮔﻔﺖ ـ اﮔﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎراﯾاش ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ـ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﮐﻨﺪ و از ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻠﻮﻣﺮ را ﮐﻢ
ﻣﮐﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﺪل ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﻠﻮﻟ ﺣﺘ در ﺳﻦﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﻣرود.
اﯾﻦ اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻔﻆ ﺟﻮاﻧ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺮی اﺳﺖ و رﺑﻄ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺮگ ﻧﺪارد! ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻣﺮگ ،ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان و ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮد زﯾﺮا اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺟﻨﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ و
ﻣﻘﺪر ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﺎ ﺟﻌﻠْﻨَﺎ ﻟﺒﺸَﺮٍ ﻣﻦ ﻗَﺒﻠﻚَ اﻟْﺨُﻠْﺪَ اﻓَﺎنْ ﻣﺖ ﻓَﻬﻢ اﻟْﺨَﺎﻟﺪُونَ ) (۳۴ﻛﻞ ﻧَﻔْﺲٍ ذَاﺋﻘَﺔُ اﻟْﻤﻮتِ وﻧَﺒﻠُﻮﻛﻢ ﺑِﺎﻟﺸﱠﺮ ِواﻟْﺨَﻴﺮِ ﻓﺘْﻨَﺔً واﻟَﻴﻨَﺎ ﺗُﺮﺟﻌﻮنَ
اﻧﺒﯿﺎء ۳۴ :ـ ۳۵
)و ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﺑﺸﺮی ﺟﺎوداﻧ ﻗﺮار ﻧﺪادﯾﻢ .آﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ از دﻧﯿﺎ ﺑﺮوی آﻧﺎن ﺟﺎوداﻧﻨﺪ ) (۳۴ﻫﺮ ﻧﻔﺴ ﭼﺸﻨﺪۀ ﻣﺮگ اﺳﺖ
و ﺷﻤﺎ را از راه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺪ و ﻧﯿ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آزﻣﻮد و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﺷﻮﯾﺪ(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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اﻧﱠﻚَ ﻣﻴِﺖ واﻧﱠﻬﻢ ﻣﻴِﺘُﻮنَ
زﻣﺮ۳۰ :
)ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫ ﻣﺮد و آﻧﺎن ]ﻧﯿﺰ[ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد(.
و ﺑﺨﺎری ) (۷۳۸۳و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۷۱۷از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻋﺰت ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮم ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﻣﯿﺮی و ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻣﻣﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎن از ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮو و ﺟﻮاﻧ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻧﯿﺰ اﺟﻠ دارد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻘﺪر ﻧﻤﻮده و ﻗﻄﻌﺎ
ﻣﺮگ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺸﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺣﺴﺎب و ﺟﺰا ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮﮐﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و ﺟﺰای اﺧﺮوی را اﻧﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺴ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻣﺮگ را ﻣﻨﺮ ﺷﻮد زﯾﺮا
ﻣﺮگ ﺣﻘﯿﻘﺘ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮐﺴ را ﯾﺎرای دﻓﻊ آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺮی آن در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ وﻓﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺗﻮ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾ را ﻣﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻗﻮیﺑﻨﯿﻪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮگ آﻧﺎن را
اراده ﮐﺮده از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮگ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ.
ﻓَﻠَﻮ اذَا ﺑﻠَﻐَﺖِ اﻟْﺤﻠْﻘُﻮم (۸۳) واﻧْﺘُﻢ ﺣﻴﻨَﺌﺬٍ ﺗَﻨْﻈُﺮونَ ) (۸۴وﻧَﺤﻦ اﻗْﺮب اﻟَﻴﻪ ﻣﻨْﻢ وﻟَﻦ  ﺗُﺒﺼﺮونَ ) (۸۵ﻓَﻠَﻮ انْ ﻛﻨْﺘُﻢ ﻏَﻴﺮ
ﻣﺪِﻳﻨﻴﻦ (۸۶) ﺗَﺮﺟِﻌﻮﻧَﻬﺎ انْ ﻛﻨْﺘُﻢ ﺻﺎدِﻗﻴﻦ
واﻗﻌﻪ ۸۳ :ـ ۸۷
)ﭘﺲ ﭼﺮا آنﮔﺎه ﮐﻪ ]ﺟﺎن ﺷﻤﺎ[ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻣرﺳﺪ ) (۸۳و در آن ﻫﻨﺎم ﺧﻮد ﻧﻈﺎرهﮔﺮﯾﺪ ) (۸۴و ﻣﺎ ﺑﻪ آن ]ﻣﺤﺘﻀﺮ[ از ﺷﻤﺎ
ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻢ وﻟ ﻧﻤﺑﯿﻨﯿﺪ ) (۸۵ﭘﺲ ﭼﺮا اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺟﺰا ﻣﻣﺎﻧﯿﺪ ]و ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎﺑ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ[ ) (۸۶اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ
]روح[ را ﺑﺮﻧﻤﮔﺮداﻧﯿﺪ(
ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ آنﮐﻪ ﻣﺮگ را ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﻘﺪر ﮐﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﻗ اﺳﺖ:
وﻫﻮ اﻟْﻘَﺎﻫﺮ ﻓَﻮق ﻋﺒﺎدِه وﻳﺮﺳﻞ ﻋﻠَﻴﻢ ﺣﻔَﻈَﺔً ﺣﺘﱠ اذَا ﺟﺎء اﺣﺪَﻛﻢ اﻟْﻤﻮت ﺗَﻮﻓﱠﺘْﻪ رﺳﻠُﻨَﺎ وﻫﻢ ﻻ ﻳﻔَﺮِﻃُﻮنَ ) (۶۱ﺛُﻢ ردواْ اﻟَ اﻟﻪ
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ﻣﻮﻻﻫﻢ اﻟْﺤﻖ اﻻ ﻟَﻪ اﻟْﺤﻢ وﻫﻮ اﺳﺮعُ اﻟْﺤﺎﺳﺒِﻴﻦ
اﻧﻌﺎم ۶۱ :ـ ۶۲
)و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻗﺎﻫﺮ ]و ﻏﺎﻟﺐ[ اﺳﺖ و ﻧﻬﺒﺎﻧﺎﻧ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﯾ از ﺷﻤﺎ را ﻣﺮگ ﻓﺮا رﺳﺪ
ﻣﻼﺋﮥ ﻣﺎ ﺟﺎن او را ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ) (۶۱آنﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻪ ﻣﻮﻻی ﺑﻪﺣﻘﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ داوری از آن اوﺳﺖ و او ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎبرﺳﺎن اﺳﺖ(.
ﻣﺎ ﮐﺴ را ﻧﻤﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﻋ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ دارو ﯾﺎ اﺑﺰاری را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺮگ ﻣﺷﻮد و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری را ﻧﺪارد ﺣﺘ اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﮐﻤ ﺑﯿﺮد؛ زﯾﺮا آنﮐﻪ اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪه ،ﻣﺮگ را ﻧﯿﺰ آﻓﺮﯾﺪه و ﻣﻬﻠﺖﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮده و ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ در ﮐﺘﺎﺑ ﻧﺰد او ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻗﻀﺎی او را ﺑﺮﮔﺸﺘ
ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺴ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻢ او را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷ را از ﺧﻮد دور ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدﺗﺎن اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮای دﯾﺪار ﭘﺮوردﮔﺎر آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر آﻣﺪﻧ اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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