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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٨/٠٩/٢٠١٠                                 ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس 

  

   به وجود آمده استخالق کاينات بدون )Hawking(به عقيدۀ هاوکينگ 
    صورت گرفته است در نتيجۀ قوۀ جاذبه) big bang(انفالق اصلی 

  کليسا اين نظر فزيکدان نجومی را ترديد می کند
  

 شدۀ ساخته به اين نتيجه می رسد که کاينات "شتفن هاوکينگ"، )نجومی( استرونومی ِ دانبِ  جديد فزيکدر يک کتا
 . را تحريک می کند"رهبران دين جهانی برتانيا"او با اين اظهاراتش .  نيستخالقی

 

 
   در اثنای تدريس "کينگشتفن هاو"فزيکدان نجومی، 

  م٢٠٠٩در خزان سال ) سويس(در پوهنتون ژنف 
  

  ، ٢٠١٠ سپتمبر ٠٤ مؤرخ )ِان ِست ِست(، روز نامۀ مبرج، کNiels Anner, Cambridg نيلز آنر: نويسنده
  )سويس(وريش، چاپ ز١٣:١١:٢١ساعت 

  
 ساله ٦٨محقق .  به وجود آمده استخالق کاينات بدون ،)Hawking(هاوکينگ  شتفن ،فريک دان برتانویبه عقيدۀ 

 به نشر رسانيده است "تايمز "که قسمت های از آن را » )The Grand Design(طرح بزرگ «در کتاب جديد خود بنام 
هاوکينگ معتقد . واند دفعتاً  و خود به خود به وجود آمده باشدد که کيهان می تمی نويسد، معلومات جديد ثابت می کن

پروسه . »خلق کند" هيچ"از  "خود"زيرا يک قانونی بنام قوۀ جاذبه و جود دارد که می تواند يک کاينات را « : است
را کاينات و چ «  آنکه،دليلو ، »وجود دارد" هيچ"شتر از يک يبچيزی که « های  دفعتاً  خلق شدن دليل بر آن است، 

   . برای آن ضرورت نيستالقیخوجود . »ما وجود داريم
 

  «Times»نقد در تايمز
 ال است،ـعـرج فـنتون کمبـق در پوهـی السابـ کماف،صابـالج اعـعال مريضی که با وجود یـومـرونـتـزيک دان اسـف

 .ه است را به  راه انداختیوده و بحث زياد را تحريک نمانن دارــدي حساسيتر ـکمت ،ظارـتـخالف ان ت خودابا اظهار
ز ــــيامـرو وان ويل   .دـل نشان دادنـمـاز خود عکس الع" ن جهانیــدي "ران ـبـ ره)م ٢٠١٠(  سپتمبر٣به روز جمعه 

 Rowan Williams گفت، در عقيده به خداوند، هدف اين نيست که " تايمز"به ، اسقف کليسای انگليس از کانتربوری
 زنده است که ،يک قدرت ذيشعورمقصد ازعقيده به «.  ارتباطات در کاينات ُپرگردندخالهای دانستنی در مورد

اسقف کليسای کتوليک همچنان . فزيک تنها برای توضيح کافی نيست» .باآلخره هريک موجود حيه تابع فعاليت آن اند
، موضوع را به Jonathan Sacks ی برتانوی، جانتن ساکسهاپيشوای مذهبی يهود و Westminster ست مينستراز وي

که کاينات انجيل عالقه به آن ندارد . گفت، علم توضيح می دارد، دين تفسير می کند" تايمز"ساکس به . نقد گرفته اند
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تانيه اظهار می دارد، همين حاال يک نگاه به کاينات يک امام و نمايندۀ شورای اسالمی بر. چطور به وجود آمده است
  .موجوديت خداوند را شاهد است ،حيران کننده فوق العاده قتو خل

  

  )آشتی(حه لکوشش ها برای مصا
 عهده ٢٠٠٩که چوکی پروفيسوری وی را در کمبرج الی سال " Isaac Newton ايساک نيوتن" در برابر گهاوکين

بی نظمی کامل " معتقد بود که خداوند در عقب خلقت جهان از ١٧نيوتن در قرن . ار دارددار بود، نيز در ضديت قر
)chaos(" محققين ديگر در پوهنتون کمبرج کوشش داشتند روز جمعه.  قرار دارد) اختالفات را )٢٠١٠سپتمبر ٣ 

ه نسبت به خداوند ز دو عقيدنيات در کمبرج اي، مديرمؤسسۀ علوم و دDenis Alexander دنيس الکساندر. تسطيح نمايند
 . باشدانجام پذيرفتهمی تواند علم برای ما به صورت شگفت انگيز بيان می دارد که خلقت چطور «. سخن می گويد
بعضی از مبصرين برتانوی به توان » .مورد بحث قرار می دهدمعنی اين بيان را  )Theologie( علم دين ،برخالف آن

دهد و کتاب های خود را به فروش طور دوستداشتنی در روشنی قرار ميکه او علم را به ممتاز هاوکين اشاره کرده اند 
يک موضوع ديگر . مليون ها مرتبه به فروش رسيده است» يک قصۀ کوتاه زمان« همين حاال اثر وی . می رساند

 از آن سخن می  ساله٦٨ گ قابل تذکر است که هاوکين"غيرزمينی"مانند خلقت و همچنان به وجه احسن موجودات 
      يک گ، تشخيص می دهد که هاوکينJohn Cornwell يک محقق همکاروی در کمبرج، مؤلف جان کارنول. گويد

  . وی بيشتر و قويتر علمی بوده و کمتر فلسفی يا دينی می باشدتجسسولی . نيست» بی دين پرخاشگر«
  

  پايان
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


