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راستش من اصال مرحوم اینانلو را نمی شناختم، یعنی هیچ آشنایی 
شخصی با ایشان نداشتم. یک بار برای یک مصاحبه به ایشان زنگ 
زدم که جور نشد و همین. نظرات و اظهارنظر های مختلفی هم راجع 
به آن مرحوم می شنیدم. برخی او را ستایش می کردند و برخی دیگر 
نقد هایی را به وارد می دانستند و... اما من همان طور که گفتم، چیزی 
درباره ی شخصیت او نمی دانستم. به همین خاطر هم نمی خواهم 
دیگر در این باره چیزی بنویسم. او در زندگی شخصی اش هر که بود 

و هر کاری کرده بود، ابدا به من ربطی ندارد. 
اما بسیاری از کسانی که او را از نزدیک می شناختند، در این نکته 
با هم،  هم داستان هستند که اینانلو عاشق طبیعت ایران بود. برای 
من به شخصه، محمدعلی اینانلو کسی بود که در یکی از نخستین 
برنامه های تلویزیونی ایران، درباره ی محیط زیست حرف می زد. او 
کسی بود که از زیبایی های ایران زمین می گفت و نقش موثری در 
عالقه مندی بسیاری از ایرانیان به طبیعت این کشور داشت. از خالل 
صدای اعجاب انگیز او بود که بسیاری از ما در سال های دور، با عجایب 
طبیعت ایران آشنا شدیم و درباره ی سرزمین مان بیشتر دانستیم. 
محمدعلی اینانلو به همین یک دلیل، یک شخصیت رسانه ای موفق 
بود که نقشش را به بهترین شکل ممکن در حفظ طبیعت ایران بازی 
کرد. او به همراه اسماعیل میرفخرایی، بی شک تاثیر فراوانی روی کار 

رسانه ای در حوزه ی محیط زیست گذاشته اند.
راس��تش وقتی از این زاویه به ماجرا نگاه می کنم، دیگر اهمیتی 
ندارد که او روزی شکارچی بوده یا این که حتی تا همین اواخر شکار 
می کرده یا نه. ای کاش همه ی شکارچی ها مثل محمدعلی اینانلو 
بودند و همه شان همان قدر که او طبیعت ایران را دوست داشت، 
به طبیعت عش��ق می ورزیدند. از البه الی اظهارنظر های دیگران 
درباره ی او، می توان فهمید که اینانلو خودش هم آن قدر ها اسیر 
سانتی مانتالیسم حاکم بر فضای محیط زیست نبود. ظاهرا او به خاطر 
پیشینه اش، خوب می دانس��ته که انکار شکار و شکارچی و بیمار 
دانستن این افراد و محکوم کردن هر گونه شکار، نه تنها راه به جایی 
نمی برد، بلکه محکوم به شکست است؛ چون به این حقیقت آگاه بود 
که حفاظت از محیط زیست و حیات وحش، با انکار شکار و شکارچی 
امکان پذیر نیست. امیدوارم حاال که محمدعلی اینانلو نیست تا به 
تالشش ادامه دهد، کسان دیگری باشند که راه و روش واقع بینانه ی 

او را در برخورد با مسائل محیط زیست  دنبال کنند.

مناقش��ات تاریخی درباره ی آلمان ن��ازی و دوران هیتلر، تنها به 
عالم سیاست مربوط نمی ش��ود و هنوز رازهای سربه مهر زیادی 
در زمینه ی علم و فناورِی این دوره ی تاریخی وجود دارد. داستان 
نازی ها تنها محدود به آزمایش های مخوف پزش��کی روی اسرای 
جنگی یا ساخت سالح های پیشرفته نیست. مطالعه ی تاریخ ظهور 
و سقوط این حزب نشان می دهد که نازی ها یک جهان بینی علمی 
کامال مخصوص به خود داشتند. مثال در زمینه ی کیهان شناسی و 
چیستِی منشا پیدایش جهان، آن ها نظریاتی را ترویج می کردند که 
با مبانی فکری حزب، سازگاری بیشتری داشت. ایده پرداز نازی ها در 
 )Hanns Hörbiger( »زمینه ی منشا کیهان، »هانس هربیگر
مهندس معدن اتریشی )متولد 1238/18۶۰( بود. او معتقد بود که 
منظومه ی شمسی از برخورد قطعات بزرگ یخ با ستارگان پدید 
آمده و برخالف قوانین کپلر، معتقد بود مسیر حرکت این قطعات 
یخ، نه بیضوی بلکه مارپیچی است. از دید او، برخورد این قطعات 
یخ با ستارگان، منجر به انفجارهای عظیمی شده و به این ترتیب، 
منظومه ای مانند منظومه ی شمسی به وجود آمده. هربیگر اعتقاد 
داشت زمین در ابتدا چهار ماه داشته و ماه کنونی، تنها باقی مانده ی 
آن ماه هاست. طبق آموزه های او، آخرین ماه، 12 هزار سال پیش، 

منجر به نابودی قاره ی »آتالنتیس« شده بود. 
 Heinrich( »نظریه ی هربیگر، به شدت توجه »هاینریش هیملر
Himmler( یکی از عالی رتبه ترین مقامات حزب نازی را به خود 
جلب کرد و جزوه هایی درباره ی نظریه ی »یخ کیهانی« به عنوان 
آموزه های»SA«  )بخش شبه نظامی حزب نازی( منتشر شد. هیملر 

به قدری تحت تاثیر نظریه ی شبه علمی هربیگر قرار گرفته بود که 
 )Litzmannstadt( »گفته بود رصدخانه ای در »لیستمان شتات
به یاد س��ه کیهان ش��ناس بزرگ، یعنی کپرنیک، کپلر و هانس 

هربیگر)!( خواهد ساخت.
به لحاظ تاریخی، ایده ی این دیدگاه شبه علمی هربیگر به سال 1۹12 
/12۹۰برمی گردد. او سال ها روی این نظریه، فکر و ایده پردازی کرده 
و ش��الوده ی اصلی دیدگاهش این بود که منظومه ی شمس��ی، 
میلیون ها سال پیش با برخورد یک کوه عظیم یخ که میلیون ها بار 
بزرگ تر از خورشید بوده، شکل گرفته و پیش بینی می کرد که روزی 

ماه هم به زمین برخورد خواهد کرد. 
از س��ال 12۶۹/18۹1، کار اصلی هربیگر، مهندس��ی حرارت و 
تبرید در یک کارخانه ی صنعتی در بوداپس��ت مجارس��تان بود. 
هربیگر اساسا آدم بی س��وادی نبود و حتی یک سوپاپ صنعتی 
طراحی کرده بود که به نام خودش ثبت ش��ده است. احتماال کار 
با سیس��تم های حرارتی و برودتی، بذر اولیه ی ایده ی شبه علمی 
شکل گیری کیهان را در ذهن او کاشته بود. به خصوص که آشنایی 
با »فیلیپ ف��اوس« )Philipp Fauth( ستاره ش��ناس، او را به 
انتشار ایده هایش در زمینه ی کیهان شناسی ترغیب کرد. ایده ای 
که از سال 1272/18۹۴ در ذهن او شکل گرفته بود، پس از سال ها 
در 1۹12 منتشر شد. او حتی بر این باور بود که ماه نیز از یخ تشکیل 
شده و تالش می کرد نه تنها وجود ماه، که تمام کهکشان راه شیری 

را بر اساس برخورد یخ های غول پیکر با ستارگان توضیح دهد. 
با وجود این که نظریه ی او اصال توسط جامعه ی علمی جدی گرفته 
نشد و حتی مورد بحث هم قرار نگرفت، اما نازی ها ارزش زیاده از 
حدی برایش قائل ش��دند و به این ایده ی شبه علمی بی پایه دامن 
زدند. هرچند که با غروب آفتاب نازی ها، دیگر خبری از ترویج این 
نظریه ی شبه علمی نیست و حتی حفره ای در ماه که به نام هربیگر 
نام گذاری شده بود، در سال 132۶/1۹۴8 به افتخار ستاره شناس 
 Henri-Alexandre( »فرانسوی »هنری الکساندر دسلندرس

Deslandres(، به »دهانه ی دسلندرس« تغییر نام پیدا کرد. 

درگذشت  اینانلو که 
عاشق طبیعت ایران بود

واقع گرا در برخورد 
با  محیط زیست

آلمان ها در دوران هیتلر با کمك چه 
دانشمندي به دنبال ترویج شبه علم بودند؟

کیهان شناسی 
به سبك نازی ها

  تصويري از منظومه ي شمسي مورد نظر هانس هربیگر كه به باور 
او از برخورد قطعات بزرگ يخ با ستارگان پديد آمده بود
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