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  عزيز نعيمی: فرستنده

 ٢٠١۴ اکتوبر ٠۵
  

  :حکم نھائی استيون ھاوکينگ

  ! خدائی در کار نيست
 

  

 بريتانيائی، در اظھار نظری جنجالی و جديد با ۀشناس و فزيکدان نظری برجست  استيون ھاوکينگ، کيھان-راديو فردا 

  .»خدائی وجود ندارد«قطعيت و يقين اعالم کرد که 

 جھان ۀ تصور بر اين بود که اين نابغ ھاوکينگھای پيشين  نوشتهۀبراين و بر پاي ، سابقنت سايت سی به گزارش وب

  . چند کوچک را برای وجود نوعی الوھيت باقی گذاشته است ای ھر  خود روزنهۀ انديشۀمعاصر در پھن

چاپ »  موندو ال «ۀوگو با نشري  سرشناس اينک در اظھار نظری تازه، در گفتۀشگر و نويسندبا اين ھمه، اين پژوھ

ال «توضيح آن که . »ھای علمی قابل توضيح است ال موندو حاصل پديده«اسپانيا تصريح کرده است که به باور وی 

  .است» جھان« به معنای ئیدر زبان اسپانيا» موندو

 اعجاز و آفرينش به ۀگويد که پيدايش جھان ھستی نتيج  از ھميشه در پيشگاه جھانيان می اين بار آشکارترھاوکينگآقای 

  .دست يک وجود برتر نيست

طبيعی است که پيش از درک دانش به خلق «: گفت» ال موندو« فوق با ۀشناس نابغه در بخشی از مصاحب اين کيھان

تر در اختيار ما  کننده  در اين عصر، دانش توضيحی مجاباما اکنون و. ھستی به دست يک خداوندگار باور داشته باشيم

  ».دھد قرار می

کمک «مبنی بر »  مختصر زمانۀتاريخچ« در کتاب ھاوکينگ پيشيِن ۀدر ادامه باز از نظري» ال موندو«خبرنگار 

  .پرسيده است»  خداوندگار توسط بشرۀدانش به درک انديش

 خداوند نيز ۀمنظور من در آنجا اين بود که اگر بر ھمه چيز عالم شويم، به درک انديش«:  در پاسخ توضيح دادھاوکينگ

  ».من خداناباور ھستم.  وجود داشته باشد، که اين چنين نيستئی با اين قيد که اساساً خدا نائل خواھيم آمد،

  ». با علم ناسازگارندئین رخدادھادين به معجزه باور دارد، اما چني«:  در ادامه افزودھاوکينگ
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برای نمونه، بسياری با . رغم باور اين دانشمند پرآوازه بسياری در سراسر جھان ھمچنان به وجود خدا باور دارند به

را » اين گلوله چربی«روند که اگر نبود وجوِد يک خداوند دانا و توانا پديد آمدن  تدقيق در چشم آدمی به تفکر فرو می

  .توان از ديدگاه علمی توضيح داد چگونه می

 به چنين نظراتی چندی بود که در عالم انديشه به سوی اعالم حکم قاطع خود در باب ءاعتنا  بیھاوکينگبا اين ھمه 

  .کرد نيستی خدا حرکت می

ر  طی يک سخنرانی معروف د-ست اشناسی نظری دانشگاه کمبريج در بريتانيا نيز   که مدير مرکز کيھان- ھاوکينگ

خدا پيش از اين خلقت مقدس چه «: سال گذشته توضيح داد که جھان ھستی چگونه بدون وجود خدا به وجود آمده است

  » دارند؟ئیھا کرده؟ آيا در تدارک دوزخ برای مردمی بوده که چنين پرسش می

بُعدی از واقعيت به نظر من، ورای دسترس ذھن بشر ھيچ «: گفت» ال موندو« ھمچنين به ئیزيکدان نظری بريتانياف

  ».وجود ندارد

 زندگی خود گفته بود که حيات پس از ۀلم مستندی دربار فنمايش ۀ پيشتر در سال گذشته نيز در حاشياستيون ھاوکينگ

ممکن دانسته » کمپيوترکپی کردن مغز بر روی «است؛ وی در عين حال زندگی ابدی بشر را از طريق » افسانه«مرگ 

  .بود

 مختصر ۀتاريخچ«پيشتر کتاب او به نام . کند ھا حضور پيدا می  در دنيای رسانه ھاوکينگت کهاين نخستين بار نيس

 ۀخانواد«، »پيشتازان فضا«ھای تلويزيونی   نيز در سريالھاوکينگھا شده است و شخص  ترين جزء پرفروش» زمان

  .در نقش خود ظاھر شده است» بنگ تئوری بيگ«و سريال کمدی » سيمپسون

 

  


