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 17/03/2018         محمد عزیز) عزیزی(

بیگ » استیفن هوفکنگ بزرگترین فزیکدان ماعصر ومبتکر تیوری 

 پدرود حیات گفت« بنگ 

ت خلق یداشته وبرا یمبداء وانتهائ یحاصل کرد که جهان هست نیقی،  اتیبعد از پدرود گفتن ح یائیتانیمعاصر بر کدانیفز نیهوفکنگ بزرگتر فنیتامروز اس

 !د ؟دار ددر جهان وجو یونقاش وصورتگر واحد لیبد یومقنن ب یقیخالق بزرگ ؛ قادر متعال وناظم حق نایقیامور جهان پهناور؛  میواداره وتنظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرن  ۀالعاد خارق یاز استعدادها یکیاالصل ( و  یئ ایتانیمشهور جهان ) بر کدانیفز نیبزرگتر نگیهاوفک فنیاست

 یرخت سفر بر بست وبطرف همان خدا ایدن نیاز2018معاصر ، باالخره امروز چهار شنبه مورخ چهاردهم مارج 

را  یرا وخالق یجهان خلقت خدائ یبود وبرا آنداشت منکر  کهیودانش بزرگ وخارق العاده ا تیرفت که با همه علم

 . پنداشت ینم یرا الزم وضرور یرا وصورتگر یرا وناظم یومقنن

 یبود ادعا داشت که جهان هست دهیکش ریخلقت را به تصو یکه ابتدا« بنگ  گیب»  یۀدان بزرگ با طرح نظر کیفز نیا

 نیکه در کائنات مقرر است ، همه محصول هم یواقمار و.....وهمه نظم یوثوابت ونظام شمس اراتیوکهکشانها وس

 داشته است بوجود آمده است جوداز ازل و جرم متراکم وبزرگ که کیکه از  ستیا هیانفجار اول

جهان  یبود که برا دهیرس جهینت نینموده بود با یهانیک کیکه در مورد فز یقاتیبعد از تحق کیپرداز علم فز یوریت نیا

را رقم  یجهان هست بیو مه میانفجار عظ ای« بنگ  کیب»  هیعمل نیبلکه هم ستیبخداوند ن یازین نشیخلقت ونظام آفر

 تزده اس

کند که  دایرا پ یقانع کننده ا لیداشت نتوانست دال یهانیک کیوخاصتا در قسمت فز یبا همه دانش علم نگیهوفک فنیاست

 نیانفجار توانست جهان با ا نیجطور ا نکهیچه بوده است ؟ وا یهانیک میانفجار عظ ای«  نگی گیب»خود  یعلت اصل

 !؟کند. حیرا سبب شود تشر یبائیوز ینظام وقانونمند

 : است که از و پرسان خواهد شد که نیهوفکنگ است ا فنیاست یایدن نیا یبعد از زندگ یتاسف ونگران هیما آنچه

 یجابجا کرد چه کس یهانیک میکتله عظ نیرا در یانفجار یچاشن نیا کهیشده بود ؟! پس کس شیدایسبب پ هیانفجار اول اگر

 ؟ ستیعلت ن یب یمعلول جیه رایبوده است ز

 ردیشکل بگ یسالم تیریونظام ومد یقانونمند نیبا ا یجهان« بنگ  گیب» چطور شد که با انفجار بزرگ  گریب دجان از

 !وجود نداشته باشد ؟ ینقص وخلل جیکه در آن ه

وجود مقنن وناطم  کهیحاکم است ! ونظام حاکم است ! ونظم حاکم است !در جال یکه در جهان قانونمند شودیم چطور

کند ، از علت  دایاعتقاد پ تیبه نظام عل یکس یوقت شودی؟! چطور م میداره کننده وکنترولر را انکار کنومدبر وا ریومد

 !شده است انکار کند .؟« بنگ  گیب»که سبب  یاز عامل یوحت یاصل ۀماد شیدایوجود وپ یالعلل اصل

وجو دارد  یسماو یکهکشانها نیرگترذره تا بز نیها از کوچکتر دهیکه در خلقت پد یوحکمت یبائیز -نظم  - یقانونمند

 بوده باشد .؟ عتینقاش وصورتگر طب نیمنکر ناظم ومنکر دست بهتر -منگر مقنن  یکس شودیچطور م
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 . قرن معاصر خواندند نیشتیهوفکنگ را البرت ان فنیاست هایبعض

 یگرید ادیز یها نتستیوسا سنیاد - لهیگال - وتنیبود مانند اکثر دانشمندان بمانند ن لیبد یبا آنکه نابغه ب نیشتیان البرت

 داشت مانیوخالق جهان ا یتعالیبوجود ذات بار

 یکس گریکشف کرد وتوانست آنرا ثابت کند د نیاز استفن هوفکنک بود وآنچه البرت اننشت شتریشهرتش بمراتب ب نیانشت

 . ابدیدست  رینابغه کم نظ نیا مانهیبه پ

 نینشتایآ یبه آلمان( )۱۹۵۵ لیآور ۱۸درگذشته  - ۱۸۷۹مارس  ۱۴)زاده  (Albert Einstein :یبه آلمان) نینشتیا آلبرت

به خاطر  شتریبود. او ب یاالصل آلمان یهودی ینظر دانکیزی( فنیشتیان ای شتنیان یو به فارس[ ۷]نینستایآ یسیو انگل

 نیب کیزیها در فطهراب نیکه از آشناتر)  (E=mc۲) یجرم و انرژ یارزهم یبرا ژهیو به و تینسب هی  نظر

 زهیجا نینشتیداشت. ا یاسهم عمده یآمار کیکوانتوم و مکان یاو در بسط تئور ن،ی( شهرت دارد. عالوه بر اهاستکدانیزیرفیغ

 افتیدر کیالکترو به خصوص به خاطر کشف قانون اثر فوتو ینظر کیزیخدماتش به ف یبرا ۱۹۲۱را در سال  کیزینوبل ف

اند. در جهان پا گذاشته نیکه به ا شودیشناخته م یدانان کیزیف نیتراز بزرگ یکیبه عنوان  رش،یچشمگ راتیتأث لیکرد. او به دل

 .استو نابغه شده ادیمترادف هوش ز «نینشتیا»فرهنگ عامه، نام 

بلکه خود  اوردیخود را بدست ن یکشف راز بزرگ خلقت ، نه تنها گم شده ا یعمر کار وتالش در پ کیهوفکنگ بعد از  فنیاست

 . گم کرد زین« بنگ  گیب» معروف  یوریت یرا در البال

 یوحت نییودهر ستهایالیوماتر نیملحد شتریب یوهمزمان انکار او از خالق هست« بنک  گیب »هیهوفکنگ وطرح نظر فنیاست

 یمعاصر جهان برا کدانیفز نیرکه بزرگت زدندیشانه باال م نیملحد شهیشان محکم تر ساخت وهم یرا بر باور الحاد ستهایسکوالر

 !شمارد .؟ یرا الزم نم یجهان خدائ

 یحیومس ستیوسکوالر ستیالیهوفکنگ صدها عالم ودانشمند وملحد وماتر فنیاست« بنگ  گیب»  هیچند بعد از طرح نظر هر

باورمند  یهست دگاریدا خلقت وآفررا رها کرده وبه مب گرید انیاد ایو یو......فکر الحاد ایوآسترل کایو.......در غرب وامر یهودیو

 یهنوز مغرورانه ادعا دارند که جهان ازل انیخدایوب نیملحد کنیهم در آمدند ، ل ینید عوتگرانشده وموحد شدند واکثرا بعنوان د

حرکت وزمان وآسمانها وکهکشانها را ب نیاست که زم شهیبدون شعور وعقل واند عتیطب نیندارد وا یبوده وابتدا وانتهائ یوابد

 است دهوپر نقش ونگار را رقم ز یبائیز نیمنظم وا داشته وجهان با ا

 !عقل وشعور است ؟ یب عتیطب نیناظم و مقنن ومصور وهنر مند بزرگ جهان هم نیوا

 شیبد نکردند بلکه همه وقت برا غیآن تبل هیوقت برعل چیهوفگنگ انکار نکرده وه فنیاست یعلم گاهیوقت از جا چیجهان ه مسلمانان

 کند تیشود وخداوند اورا هدا ابیشده وراه تیدعا کردند تا هدا

 وآخرت را خواهانند ایسالمت دن تیبشر یبرا زیبوده است مسلمانان ن انیعالم یرحمت برا امبریما پ امبریپ کهیهمانطور رایز

 بزرگ است عهیجهان ضا کدانانیوفز یجامعه علم یهوفکنگ برا نیدر گذشت استف بهرصورت

از  زیبود تا در آخرت ن یآن با انکار خدا توام نم یهوفکنگ خاتمه زندگ فنیکاش است یا نکهیاندوهناک اند به ا زین نانومسلما

داده است واورا  شیبرا ایدن نیهوفکنگ را در هم فنیشد. هر چند خداوند پاداش زحمات است یبرخوردار م یشهرت وعزت خاص

 برخوردار گرده است یواجتماع یمعل انتشهرت ومک نیدر سطح جهان از بزرگتر

 فنیاست یاجتماع ازاتینبود وامت طرفیب زین یاجتماع لیبود اما در مسا نتستیسا کیو کیعالم فر کیهوفکگنگ با آنکه  فنیاست

 : در چند نکته خالصه کرد توانیرا م
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اه افتاده بود مخالفت خود را بر ریبل یبود ودر جنگ عراق که توسط بوش وتون یزیهوفکنک مخالف جنگ وخون ر فنیاست -1

 ...بود و ایتانیبزرگ حرکت ضد جنگ در بر یها واستوانه ها هیاز پا یکیابراز داشته بود وخودش 

 نیبا ملت مظلوم فلسط شهیوهم دیتاب یرا بر نم نیملت فلسط هیبرعل یستیونیصه میرژ تیداشت وجنا یهمدرد نیبا ملت فلسط -2

 همنوا بود

ملحد از  یستهایمانند کمون یچگاهیه کنیسر مقابله نداشت وبا وجود آنکه منکر خدا بود ل اتشینظر نیا مخالفب چکاهیه فنیاست -3

سردمدارن  ایو بهیبورق بیمانند اتا ترک وجمال ناصر وحب یستهایومائو تسه تونگ وانور خوجه وسکوالر ننیول نیاستال لیقب

وجنگ  زیخدا باوران شعار تند وت هیوقت بر عل چینبود وه اتشینظر نین ومخالفخدا باورا یخواستار قتل ونابود زمیونیوصه ییبیصل

 ومخالفت بلند نکرده بود

 صلهیتا خود خداوند ف کنندیمحول م میقادر ومقتدر ومقدر ورحمان وح یهوفکنگ را بخدا نیجهان سرنوشت وآخرت استف مسلمانان

السالم ( را که د رمورد  هی) عل یسیع دنایذ کند . ومسلمانان همان کلمه سبنده منکر خود اتخا نیخود را در مورد ا ینهائ میوتصم

 : بر زبان خواهند آورد کردبخداوند متعال عرض  نیمشرک

ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَك ۖ َوإِن تَْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَنَت اْلعَِزیُز اْلَحِكیُم  إِن  (118) سورة المائده -تُعَذ ِ

                                                                        پایان              لبالغاال نایعل وما
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