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  احمد پوپل: رستندهف

  ٢٠١٨ مارچ ١٦

  

   در گذشتاعتقاد داشت" انسان"دانشمندی که به 
اين دانشمند  خدا نا باور با نظريه معروف   سالگی  در گذشت٧٦فزيکدان و کيھان شناس معروف برتانيائی در سن 

معتقد   جھان ھستی ۀپروفيسور ھاوکينگ در بار. سياھچاله  ھا  وکتاب ھای علمی  ونظريات علمی اش مشھور شد 

  به وجود آمده ونيازی  برای خلقتش به خدا  نداشت» خود به خود «  جھان ھستی بود  که 

  

  

وکينگ از معروف ترين دانشمندان  عصر حاضر بود وھم چنان برجسته ترين مثال برای قدرت روح انسان است ھا

 سالگی  مبتال به بيماری عصبی ٢١در . در نوردد درد ورنج را  انسانی وھای  که توانست مرز ھا ومحدوديت  

  حرکی شد  که در اثر اين بيماری عصبی  توان حرکت  را از دست داد

در اوايل  . از دست داد ١٩٨٥داً درمصاب به اسکلروز آمپوتروفيک شد  که  توان سخن گفتن را نيز بعد از سال  وبع

با انگشتانش حروف را تايپ می کرد  که با از دست دادن تنھا راه مکالمه وگفت وگو با حرکت چشمانش به کمک  

   گر ھای  اشعه مادون قرمز  که اين حرکات را ثبت می کردند حس
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اما شھرتش با نظريه .  عالوه کار ھای علمی اش  مدير مرکز کيھان شناسی  نظری  دانشکاه کمبريج بود هوی ب

  »باز خوانی ذھن خدا« به  » تاريخچه مختصر زمان «در کتاب  . مد آسياھچاله ھا وکتاب ھای علمی   اش  به ميان 

اگر ما بتوانيم  فرضيه ھای  الزم را برای توضيح  ھر پديده  ومادۀ موجود در ھستی « : اشاره می کند ومی نويسد  

  .را کشف کنيم  اين کشف پيروزی خرد انسانی است به اين ترتيب ما می توانيم فکر  خدا را بخوانيم 

را » پبدايش خود به خودی  ھستی از  ھيچ «  منتشر شد  وی فرضيه ٢٠١٠که در سال »  طرح بزرگ « در کتاب 

ھست شدن خود به خودی  وناگھانی  « ومی گويد » عالم ھستی می تواند خود را از ھيچ بيافريند «مطرح کرد که 

  نتيجه می گيرد  وامکان پيدايش خود به خودی وانين  دانش ق دليلی است برای موجوديت عالم ھستی  او  با استناد به

  رت  نيازی  به يک آفريننده  برای توضيح  وپيدايش عالم نيست که در اين صو

ھاوکينگ  زندگی پس از مرگ را اين گونه باز گو می کند  زندکی پس از مرگ  افسانه ای  است برای آنھائی که از 

 .تاريکی  می ترسند 

جنگ  عراق ھم موضع   ھاوکينگ دانشمند برجستۀ قرن  در تظاھرات ضد جنگ ويتنام  او عليه تصوير  استيون

  .محکم داشت  وبار ھا  در نقد سرمايه داری  سخنرانی  داشت 

   ياد اين نابغه قرن گرامی باد 

  

 


