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�	�ن را���ر ا���� ده �'�ھم %$�#ر��ً !�ری ا�ت �� �� ���و
ت ���� � ا���دود دا����د ا��ون ھ���� از 

 �  .ده �وداش $ره (رد �وا�� ������ �ر�-,ت وی  و ذھنھو���دی  ��وده ا�ت. ��� �� ر�ز(��

ده او �رای ا�رادھ�ی � �وری �� ����م �در !�م ���.ر � �.ه ھ���� را �� !�وان ��ا�روز$0ر ���.ص � % �
�� �وا�3 ���� ,��ل ادراک ����د.�� رد ���وھ� دده ا�ت .� ا�ت �� �ظرش را �وا�4 ��ری ���ر �� �ود وی از 

	�ن ����� �ظری �#7ق� ، �و��� �� �	م ھ� و... �	رت �	��� ��ب ��وده ا�ت.  ��وا��� (را�ش � ھ�،$�
 ه�
$ده �وش ,درت �3ز % ����ن ���د(�  ا���ن وو �:��ل �زع !ر.� �� �� �راط ��7ول واو در �ط��ق ھو���دی ��

ر �� .�	م ���7'	وم و �ر��ت ا���ن �� �=��� ا�ر ا���ن � ا���ن ���ل در =�وت !ظ�ت  �� ���ش (ذا��� � را�	���#�ی 
ا���ن ��  ���ز��	� اوژه  �3ز �� دارم؛�وا��ون ھ��<وری ھ�ی  . �� ���و��ت ا�د�� �� �ن از�رد ا'� �رده ا�ت

وھ� ����د.ط��ت ��ر�و�ودات ��Bود:��� در � �  

رات ا�ت.  ھو���دی �وا��� ��ز(�ری �� �3

���ز $�د  ان ھو���دی در �ود ھ�و� C�� ا���7ل ��ن � ر�د �� �� ���7��ت �ز:� ـ ر��D در��ت �� ز��� ��
 ��,رن �7دود دBر؛ �راط و او�Dع و ا�:���ت �رای ادا�� ز�ت ��ری را 7'ظ �رده ��واھد �وا��ت و در ��

����4 ا7�D-ل ��7 در �ل 7�ت ���ر �واھد � ا�:���ت ا�#راض �وع ��ر ��دد ��  د.�� �

روی !�وم و �:�و
وژی ر�د ���ده ���.ر؛ وی را وادا�ت �� طرح ��ورا�� �'ر و ھ�رت ا����	� � �� Hذا ا!�#�د را�

�رات ,��ل ز�ت �وا��ر و ���!د �ر در ��Dی �	�ن را %�:ش ���د.� ��  

���رگ ا��ون ھ�� ا�Bو���D Jو �رای ����� ��رت %�ر��� و �� ���س �درن  �	�ن !�م و �زرگ در � �س� 
���د. �رد ر�ده �  

�� وا��ون ھ��Bزرگ ا��دان :ز� ������	�ز و %ر !ذاب �� ���ری  ��  و Bر,ت ا� als  L�:� از �د �رن ا�واع �
 �د�ر,رار ��� دBران ار���ط  ��	ز �� ھوش �.�و!� ��وا��تی ھ�ی �درن از ��:��
وژ �� ا��'�ده.رف ھ� د$�ر �ود و 

�� �� ��(ردان درس دھد؛ ا���د �ر�� �ز:� �ود �� ,�- �� ����3 ��رگ �	�ن ���ق دا�تا�7ق �و�ن و از ��.  ���
ا
دا�ش  � �� ھ�وز آدم ��
�� ��7ب ��د؛ �زویدر دوران �در�از ھ��ن ط'و
ت �وق ا
��د(� �دا��� و ��7 ��� وھ�

�� دا�ت 
ذان دوره را %�ت �ر (ذرا�د. ا�� 7س ����وی �ود �� ز�7ت �وا����  %�دا��� ��د �� (و��د ا�وزان �ا !
   د.ا���ن �ط�ب �:رد� در ھ����7ل ا���دا�شرا وی 

رد�؛ ��ور ؛ ��.� �� در ��ور �-��زده �� �رگ از ھ�� �� �راوان �ر و آ����ر و !�دی �ر ا�تآد�� در � زود �
�زده �رن و ����د 	�م و �ر�ت و ��$ر و دارای ��رن �رد��ن و ���د �رن دم و د���Bه 7:و�ت و �ورا و ,�D و ��



ت دارم در ��ره ����3 و �رھ�� و ر�وم و !����ت !�#� . در $�ن ��7ول آ� �زاوار ا�ت و � �� 7ق و .-7
م . آ� �7ض (پ �� .رف �ظر از �وان و �دا���دو�� و �و�� اش؛ اھ��ت �� � $ون ا��'ن ھ�و��� ��ن �Bو

  ��7ت ھ�$و ا�ر ا����� ��واھد �ود.

ا�$� �� �ر ��ردم ��ت. �� ھم ��رم و ھم �� ھر �7ل �ن ��وا���م �و��ن داری ��م . ���وم ا�ت �� ھ�� #7#ت �� 
�ت و %�دار و ('��ر و �ردار ��ن؛ ا���ن؛ ا(ر �� ���م و ���ل #�  J ��ن!C ا,ل در (وھر و ذات و ژ��در �

م و �دا�م و ا�:� ا�روز ����� �'�وح !ظم و ��ر�� �����ظر ا����� �� ��م ھ�و��� در �را�ر دارم؛ ��د ��وا�م و در
م.  �� دا��� و �وا��� �ود و �ردم و �	ن �ود �دل ���

�� �وب %دا �رده �-.� ای از آ�را ���وا��ن رو�ن ا�دش ھ�وطن  �� ھ�ن �رھ�ن �ن �و������� ��ن آ�دت �ده �
ش �رو�د �� ھر �دام �� �وا�P �ر�ر�� ��دل % ����� J��#دم �دارم و آرزو �:�م �� ھ�� (�ن �� 7دی در ھ�و�

  �Bرد�د:

 ا���
ن ھ�و����
، دا����ٔ� آزاداز و������ 

 

 - ١٩۴٢ژا�$�ٔ�  ٨؛ زادٔه /iˈ/stiːvən ˈhɔːkɪŋ؛ Stephen William Hawking: ا������( ���ِ
ن و����م ھ�و����ا
��و �$����ٔه  ,�س:�9ن، ���7�8ان �45ی) ٢٠١٨�رس  ١۴در.-,+� ��7:4 :�9نو ���4 ?<=�=ت  ;�4+�@ � �45ی,�

ب ]٨[]٧[;$د. دا���ه :A�4BCدر +: .I,دا �C�J I�KL8 �=;ل @@ N9O از P�; �:P�Cو ھ او را ;� �49O Rٔه ھ�P ھ
�ٔL� �T�@+�;$د. او B>�  $SJ$ب ?N��B :4دهU  لن دا����C ;$د و در @V=@ا �ٔL�U I;W $SJ ال آزادی  ٢٠٠٩ھ�4 و��

 را .I84.  آ���4 @9CU I$ریر�

ل، از @ �@ X��:وس، دار��ٔه ٢٠٠٩? ��Y ا:+4B  ١٩٧٩ھ:$K ت�ZI�K در  ]٩[;$د. :4@� ر�L8 4طوی ;� \
9ن�:�@ه;� و�[ه در;رٔه  .4ا�P :$ا�+$��و  ,��@�KOه�, �+\ب ، ,�+: .I@نا ٢٣٧او :� ; ر:$ردی  ?ر�_^� ز�
�+Vای �484وشھ�b; ��ب در ;�4++: c�4? ب+: ،c��^Cھ .�, P?49, dJ; �� ٢٠١٠او :� در اوا\4 @ل  ط4ح ;7رگ�

پ ر@�� �g از ��O رO �;از �484وش ��� �بوز ;+: c�4?.�, N��B? زون   ]١٠[ھی آ�

ری C�; رOد X��:و��B آ��$?4وR�8ھU ا@��4وز �� �ان ;$د؛ �$?� I:4i ��$. 4د و از ھ$;� ،�����; Iا��$?� 
 7�� c+V. c_@ ��در �B$د د@I و ��P را ?�ن ;�ھ� � ;��P را \Y و را@I :�� و i+� ?$ا�b �+i .راه رود �4\�7د، و �;

.I,١١[��ا[ ��@�، ھی 48اوان در :�9نوی، ; وU$د ?$ا��,N;$� 7ه�U .I84��]١٢[   

 ����ز����

١٩۴٢  ��
!� و �
د��: ١٩۵٩� 

[ ١۶[]١۵[]١۴.]از 48ا�R و ا�7ا;N ھو:��X زاده ,� ,49 دا���ھ� آ:�V$رددر [ ١٣]١٩۴٢ژا�$�ٔ�  ٨ا@+�$ن ھو:��X در 

9�� دوما@+�$ن در روزھی U X�U  لC, در I���واmb ;$د. 48ا�R و ا�7ا;��K  Nن;� د�� آ��. \�ٔ� واc��K وی در ھ
ن �c+8 از ?$�K ;�ون \��C4ای اط; ،X��:وً ;� ھ+b$� آ��ن او 4T و @c�+�_� YK 48ز��,ن ?P�� ��+84. Y�Co از ;� د��

دف ;$د  آ:�V$ردo� روز cآورد. ا� 4Kوز �4گ ;4و��. ا�7ا;N در آ:�V$رد ��4ش را ;� @I�q ;� د��@ ;���K.�: ،  ً=�bد
ل ��P از آن، در @ �o�@١۶۴آ��ه  ٢ ن @ل ;� د��Cدر ھ ن روزھCود ھ�i د�8 د��4، ��$?$نo? 4;ق ا8+ده ;$د. ;�V?ا

ن ز�ن ;� وی [ ١٧.];$دCتاز ھ�Z�4ورا��، ا� در ��ر@� �bqJ R� دا,I و آرزوی دا����C ,�ن را در @Y�J �� 4 ر�
�� �+\�, s\�; ص$o\ �; 4د \$د@4 و.:4د، ;��� O$ن ; �=�� ��C ھی در@�:+ب�<�وده  ,�. او ھ7.4 \$د را در,

?P از :qس ;u?4 ;$د ھ��C� �L@ دا,I در :+ب�$�L� vT@ ت آزادLKT�و �8+ھ?� را �B+,ی در@� ان ھC�L� ;  �;
دت ;$د�� و ز��.� @ده در \�� ط=B� �4Us@$+و;<4w; dدازد. ��ر و �درش از J ،بای ,�$غ و 48@$ده ا� ��C$ از :+

LK� را درT� �; �� I�$=? نری �R,7:4د. 48ا�R ��ر \�$اده 48ز��ا��C�; در yo_+� 4���4ی ;$د و. zطھی ��
طz آ�48=��;� ھ�C�� I9U c�C از @ل را ;� @4Vھی �[وھ�� در �� ��IB�{ c.-را��. ا��4ای ;^; �Kی �+$ان ھ�O ھ

دی ,�ه ;$د :� ?o$ر ��JIB�{ لi c�J دار��. در �LZو c��O ھی ��ر �$�J ا@+=qل NCJ و ا?� ;� :4د�� ھC� ��رھ
��K، ھو:��X و \�$اده[ ١١.]:4دھ ا�|د ���gV در ;^�@ Iھ� c@ ,49 در �7اش ;�BKآ I�@ 4ی  ٣٢، ,49ی در+�$��:

KC,غ \$ ���ن$B� ،زن آ}Cو از ھ I8<�� ر� �ر@ٔ�� c�4+9; �; �J$م ا@+�$ن ;� [ ١٨.]د را ��ن دادر8+��. ا@+�$ن در آ�|
�L�Bط �bqJ ? I,ز دا�� �;4Z ن و�? R� �; ن ویه �C�J در \�� دا�4 :4د. ا@+�Lاد ��9������ ,� و R� �+i آز�

ت اِی Kِِ$ل ;�ل آ�ده ,�ن ;4ای ا�+<i در �د، :ق در ,�7ده @��K او ا8+V?ا cر :��. ا� ١٩۵٨$د. در @ل \$د را آ,�

?� در =�=>? IC@ R� �; X��:و4UاU$�� ;��7 و ?  ھ����ر ھ� �; I@د I84. Y�Co? اده$�رده ,� و \C.ھ��  N�B�$?ا ;
�C� اده$�ی \SJا �ٔCد، ھ$C� ق �$���:���ٔه ;7رگ رخV?ا R� ?$ا��+�� در ا�I:4, 4V@ c :��� و ;�� \$د ;4ود. ا�



�� �bن ;$د��، ���. � و �7د \�$ادٔه ھ4VCی، :� از دو@+ن �7د�Rھی اِی Kِِ$ل \$د را ;�ھ.-ا,+�� ? ا�+<نا@+�$ن را ;,
.-ا,+� ,�ن ھو:��X از @$ی \�$ادهU ذ ��4وی \4د وی در$V� �, dJ; اش �c�C ا@I ھ4�W�? 4ی ;4 او �9ده ;,�، ا�

LKٔ� ز��Iز��.�T� �; ;$د �د. ��رش از وی \$ا@+$, R�4>? و �اش ;4ا���_+ 84iٔ� او را از i$زهٔ  ,�@� ;4wدازد، ?

 �Zت .4ا�P و bqJ� دا,I، :� در ا�c درس از ھC� ;9+4 ;$د؛ ا� ��رش ر��Z�L? ��,7=�� :��. ا@+�$ن ;��+4 ;� ر�
c; @$ی �دن ;$C�� ا��ن را راه$\�� I�;�� Y+\ gر��? �; s=8 �: I4ار ,� دا��b ،����@زش ر,$د. @4ا�|م آ�ن ;� @

تا@+�$ن �Zم ?qش و دIb \$د را و�b درس ,��Cو  R�7�8، ر�C? وی .��: �LKT� ل را$ِِK ن اِیھ�P ;4ای ا�+<
ل ;�L ;$د. در  آ:�V$رد:4د، �R ا�+<ن او�K� ھY ;4ای آز�$ن ورودی @ �Lbدر آز�$ن وا I:4, ھ�ف آن �: I,دا P��

�, TJ او �; ���o>? �ٔ��7ھ RC: R� �: ��ان \$ب ;4آ��O رد$V�:ن آ��+45ه، ا@+�$ن از �g ا�+<� �bV?[ ١٧.]در ا 

 
 ا@+�$ن ھو:��+��� X� 4O �K��� 4;\�ار �_o$ص \$د

 و +
اب ا��ام ALS آ)�ز '�&�ری :١٩۶٣

\$رده و @4ش ;� ز��c ا�;I :4ده ;$د. در �+�|�، ا��:� ھ ز��cدر @ل آ\N�o>? 4 ھو:��X در آ:�V$رد در �.4د ���
�58iداده ;$د I@ن �� .اش را از دC. P�ق �,� از ��+� او ;$دهدو@+V?ا cا� �:4د�� : �د :$B� ری; 9�? cا� ا@I ا�

ھ �$اظ� \$دش ھ�P ;4ا�P د,$ار ,�ه ;$د. ھو:��X دررc+8 از ���ھ ا8+ده ;$د و .ھ� ھY .4ه زدن ;�� :PVاو از ���
 c+�; آن د,$اری ل ?<��L� ���o در ژا�$��  ;�� :PV;$د، ا��C�� c�+�_� ن�ن ;�b ;$د. وb+� در �:C:١٩۶در  ٣

��K در @ R� و I��; زر@+ن ;4Bد. �+�|� 48ا?A�4BC:  4آ}C�; �; ���L� او را ;4ای I84. Y�Co? رش�� ،I8ر ��\ �;
;$س: c�4?�; از�د :$; ��ریھ�� :� روی او ا�|م .I84 آز��P[ ١٧.]�c�C ;$د ;� @4اغ :�� ;��� ھC�; Y�qJ  ر��;

�-�4ی ;� �م �در و در�ن� ALS ری ;_�� ازC�; cن داد. ا�را �$رد �Ci� 4bار  @��+�BoJ Yو  ��7و  �_عرا ��
��; �+:4i بoJا A?�ر� �دھ� و ;�� c�; ن را از� ��LS? :� ;� ط$ری:�� ;�ھ CJ A�8$�� ا�|د �� �ھ�^�;4د و ;

�� ��@ y_, 4:+� ازi ��$. 4ھ ��ری ;��4ور ?$ا�C�; cا� �ن ;�q+B� ًu$CL� .در�,$د�C� دی ز��هن ��ت ز��� ��
P�� ل@ �@ IK ا4�8د.� @�ه و ھو:��[ ١١.];$د;��� ,�هو ا�c ��ت ;4ای ا@+�$ن ;�c دو ?i �; ،I�.ز; A�4BC: �; X

رهUا �ٔ�ه ;� ��رت \� c���O .I848ور �:م 7�Oی :� از ا�c ا?ق ;� ;�4ون راه ��ھ4ا@�C? .ای \$د را ?4ک :4دI8� ،
�>V� از �4ی�$ا�� ;$د :T; و N��. 4�.ی �$@�=� وا�$���ی و ا��وه [ ١٧.],�ھی \�K ود: :� ;�4ون .-ا,+� ��ھ

9ن ھC� آرزوھی \$د را ;4 ;د ر8+� ��.� .I84.4;ا@+�$ن را در �=�CJی دا����C ,�ن، :�� د��؛ دوره د:+4ا، رؤ�
ی ھC� آن \�لراز :�9نر�7 و U �; .ل دور,�ن از او ;$د��i در �درآ���� : ���4دازی ، ھ��C ;� �$رت :ر��?$رھ

ری ;� 7U ا�c از: ui �C�4; P+@د�در .$, �آ�� :�=�bای ;����� و د ; �L; لرد ? دو @C�; را ;�ن ز�ن  CJ A�8$��ھ
ه ;4د�� I,ه داP.4� IJ 48ا ;4@�. ;� ا?�b :� در دا���@ ����. \$دش ;�Lھ ?��4Lھ �+4�V و ;�و در ?�9� I:4i 

ر :;$@� ,� و در \$اب د�� :� �<�$م ;� ا�Jام ,�ه:4دهOآن ,� د �: I@ا�� Y�i 4ایUو او را ;4ای ا I@��4 و در ا;
ر@+ن ; �R آن �$gi I�Lb :4د :� ھK 4<5� ز��.� O=�ر ;4ا�P ارز,��C ا@�L; .I از ;��اری ;� �د آورد :� C�; در

ری C�; �; q+B� ان$Uن \$ن�48دھ�� ��ھY @4ط �O ق ;$ده و او از 48ط درد�m :4د :� ا.4 ;� ا?b د را$\ g� .���:



ری ;�ون C�;�C� درد Nbاu  �-�; .��:I84� qJوه طK mB|$ج و �=دش :� ھ�� 7�O را ;� آ@�� ��Cدر�ن �q+B ا@I ا�

P�� �: م$�L� هھ��ار داد :� از :|B+,از �$ع ا �: �; �O و �,; I@ن در�,7� ���;�, [ ١١.]ھی :+� در@� ;

 
�; X��:و .:��?|4;� �� .4ا�4V� Pوز�� را در �4واز در ا@+�$ن ھ

١٩۶۴  �� آ.���� '� -�, وا���: ١٩۶۵

��ا���ی و ;�;��� داد آ,�� رزه ;B� 4ی ;4ای+��; gV� �; دC+Jو ا ��b ت$b او �; �آ�^� �د\+4ی ; ن ا�م ;Cم اش در ھ
ل �$ ; او د��ار :4ده ;$د، در :A�4BC ;� د���P رI8. او s=8 ھ�|�ه @ل دا,I. وی @ ��C9� در �وا��� ;$د. د\+4ی : c�U

�7 �7د \$د ���4@+ن @cھی اِی Kِِ$ل را در د;درسBKآ �; �L; ل@ I,دا �ob ن\$ا��، و��K ه;4ود. c�U د\+4ی  دا���
Y:�+�_� X��:ور ;� او .V+� ;$د :� دارد :�9نرو و \|K+� ;$د. وb+� ھ; c�� �@�, �; 4�7.4ھ�X 8\$ا��، او ;�Lاً �

ت�K ن9�: �C9V; @c�U .I ;� \�او�4اLU� :4د ?�L� �O �; �@ً \$ش,�LBو ط ،I,د دا=+Jد �� ا$; �=+L� د. وی$; c�;
@� و :� ھ7�O 4ی ;4ای ھ�ف و ��5$ری ;� وU$د آ��ه و در واmb آ��48ه ,�ه��ا@I؛ و �I��� Y9 :� رو��ادھی �

��. ھو:��X از:���، :� �c�C ا@7�O I \$ب و ��T$;� از دل آن���T$ب �$�O� �U$ه ��C�; د آ�� و رخ$Uو �;  ھ

R� او .I��� PKآ�� و در د د ;� \�ا را وا�9ده ;$د، ا� ��4ش c�U ;� �45ش آ,�=+Jز اد��ه و K|$ج ;$د، و ھ��C� د�4;
Rاو ;$دهد��ه ;$ده� z�8$? و �;���� د.4.$ن و �+<$ل ��ا@I، ھc�C ا�4 راز :; ui 4اO .I@ل [ ١٧.],�ااو ط� دو @

 oJ R� RC: �; ھ� ;$د و ا;+�ا, P?qSJ ری را درC�; �,ر �: �Ki 4د در: ��CJ را ���4; cر ا� ا,+�ق و ��+�;
 راه ��oJ دو gw@ ل و c�U در @; PUازدوا .I8١٩۶۵ر I84. ق [ ١١.]�$رتV?ا cا� ،X��:وھC� 7�O «از �45 ھ

�� ,�N و ����» را ?���4 داد.; g� ،��: 4ار ;$د ازدواجb 4.ا ط4ش ز��.� :��. ا�\ �; �: I,7ی دا�O ای وی ا:�$ن
��; ��د ;� �gV \$د را ;� د@I  درUٔ� د:+4ی,�، ;� � :ری ���$ل ��دا,I و ا.4 ;C+Jر د��4 ا; X��:وز دا,I. ھ��

$Z$� رٔهر ا������ن در;: �; I@نآورد، و د��ٔ� د:+4ی \$د ,�. \$د را \$,I_B ��ع ��@�B ;4ای ��I[ ١٧.]دا�� 

 .1وع دو'�ره '� ز���� :١٩۶۵

ر ;4ای در�I8 ١٩۶۵ھو:��X در : ،��Kن @ل  د:+4ی ?_�oo، در ;��I و @� @Cھ �ٔ��را آ}ز :4د، و در ژو
ل دا���ھ; P� ��Kن رI8 :� در روزھی آ\4 ھ+V� ;� A�4BC: ازدواج :4د. در ���c�U 7 ;4ای .-@ cرا��ن وا���

��4;��\ �; X��:وھی ھN�, Y و :�ر �����4، ;� 8��ٔ� �iود ھ7ار �+4ی از ;_P ای از �R رد�� \��.�I. ھ
بB@45ی ا� R�7�8 ر;4دی وت :�Z� R�\4O \$درو @� :�� :4د و �=�اری از �$ل �4ا@4J Yو@� را ;;I \��4ر�

��وآ�� :��. ارادٔه �YCo ھو:��X ;4ا���_+� ,�، واmb ;$د، رi I8$�ٔ� ,49ای :� در �4دا\I :4د ? ;+$ا�� ; آن ? ر��\
��4�� i$اس، �+7:4C :4د؛ و ;�� ھY ا�c ,4ا�s 48اھY ��ط$ر :�N، ;�ون :Yرا ;� و ��4وی ��7ش� c�4? آ��. ز�4ا

��� :� وی ا��U$+� R� آن�N در :i Nّ$زٔه :�9ن?c�4 و ;����4وازا��ھ ,�ه ;$د از �CUٔ� ��^��ه���� c�4?�@ر ;� ,�C,
ده از  ۶٠از اوا\4 دھ� [ ١٧.]آ������V+@ا �ر ;$B|� ن�� N=� 4\�ار;4ایO �K���  7ایUا �Cرت ?<4ک از ھ�b ز�4ا �,

ر ���84+�?$ا��I د:C�;$د. او ; ا�c دو ا���PwO�� I @�� ,�ه ا���I د@P��;I ;|7 دو ��; ��ر ای را �8ھی را�
�+\ً ;4ای او @�o+\ا �4ف �� دھ� :i P�U �; �: د��$;�T;4ار ��زد و راb4; رج:4د ز�4ا ا@+�$ن اش را ; د��ی \

 [ ١١.]�bرت .$��� \$د را ھY از د@I داده ;$د ١٩٨۵ از @ل

 ھ�ی 34وھ�2ز����
 �J$ان ; X��:و9ن«ر@K� د:+4ای ا@+�$ن ھU اص$\s�; لi ی درا@I و در د@+4س �$,+� ,�ه ١٩۶۶در @ل » ھ

��K ز��� :� دا��|$ی  ٢۴ھو:��X در [ ٢١[]٢٠.]CJ$م 4bار دارد@g���K 8$ق  Pوھ]� cد ا�$; A�4BC: �+���4? لھ
١٣۴ �>V�I,$� [ ٢٢.]ای را 



9نز���ٔ� �[وھ�� ا��� وی �:�@ای ا@I :� ;� را;ٔT� c�4? د@+وردھی وی �=K�:$ا�+$�� ا@I. از �Y9 .4ا�Pو  ,�
ه�@�KO�$ن ھb ی وK�دھ� :� @�ه�4دازد. او ��ن ���� ?4�$د����RھOزوج �و@��ٔ �از ��?� ; �L; ھی ذرات ھ

K�:�� :� ;��� ��,$�� :� ھc�C زوج ذرات ��P,$د، �;$د ��آن ?���N �� اz8 رو��اد�|زی :� در O ه�@  ��; ھ
;P ھو:��Xا�$ا�U از \$د ?;P :���، :� ا�4وزه ا�c ا�$اج ;� �م ?( c�+ِ��ِ; P;  .,$��ھو:��X) \$ا��ه ��-و .ھ� ?

;I �� ١٩٧٠:� در @ل  ��4وز�=Kٔ� ��+4ک ا@+�$ن ھو:��X و W ا.4 ��+�4 ,� و �م:4د :J I�B��  و �,; I@در
9ن دارای آن Uدهھ�ه �� �=�ار ��� �: ��; ،�,; Y��:�����? ر ;7رگ|Vا� �,  . .در .-,+� رخ داده ;

�� �5ای ر'�
C�; q+;ا N�Kد �; �ای ال اسری وی :( R�8آ��$?4و �B�U از(ا@��4وز ،I,ن ?<4ک ��اده از  ، ا��V+@ا ; �: �C+��@

�J$�o� ده �� ھ$شV+@4دن ا: IB>� ه ;$د ;4ای�, ��K$? N;b4�{ ��4 ���4و��ه و_? dJری ای ال اس ;C�; .4د:
 Y��4?7:4ی� �BoJ هن ��48د �� د@+�Jاذ X��:و:4د ,$د. ;� ھc�C دN�K ��ای او آھ��� ر;?�R دا,I. �4و�8$ر ھ

�� ��:�? ل ��ا�� :� ��ا�P ھ�$ز :�C ر;?� ا@I ا�Bد� �; �4د ::»�L�B4ط? « :I���» c� ���� �; ui ا�� cا�
.Y�: ض$J ����+�4; �|9K ; �L�Bای ط�� R� Y+��� 4Z آن را ;i ه و�, N��B? «�� او��:� ;�  ا78ا�� :� ,���ه :$د:

�� v�U4? ز دار���� @$�IV :� در @\I ا�c  دھ����ای :��w$?4ی ����+�4; I:4, .��,��ا�� ,�B� ;� او دا,+� ;
; 4Z� �J$ان ا������c د@+�ه ��ر:I دا,+�i لi در �:) I:4, cا� �J$�o� ژی ھ$ش$K$��? .I@ا��: �>V��  در

cV�?��C,$ی ھای را ا����� و ;4 ا�c ا@س واژه.I84 :� �4و�8$ر ھو:��TO X$ر ��,$د)، �د��;� :ر .84+� �� ھ
9د ������I,ده از آن را داV+@ا �ob ��Cدا�� cا� �[ ٢٣.]داد : 

 '�ورھ�

�&�6 

  :.$��وی ��

�� �,� وت ��ن .-,+� و آ���ه از :|V?�C� N�b 7ی�C? و آ���ه �ن .-,+�� Y�J cا��$b ل در ز�,$د؟i cا� �.� ,$د، ;
ن از روی ��7 ;� ز��V�; c+� و ?��|�8 R� ����B; I@ا c�C� .د دارد$Uو آ���ه و �ن .-,+�� Y�5J �?وV? دیJ د$, ��?

 �C5ھی \$د را mCU :�� و ;� ;4w; uد و ;4 روی ��7 ;4.4دد. ا78ا�P ;�ھ� آن �_$اھ�� ;$د :� �8|ن ?��ا� ھ7.4 ,� �
�� 7�C+� را از آ���ه �+,-. �: I@7ی ا�O ح آن آ�+4و��qTا� �;�� I9U نھو:��X ز��� J=��ه  .دھ�:�� و ;� ز�

9ن ھ�+�دا,I :� .�+4ش U �� mCU ره9ن دو;U و �b$+��� هB+,ا �: IV.  [ ٢۴.]ا@I:4ده,$د. او ;�Lھ

�+V. شویq? I@4ای آ��48ن ا; �K$��? N$ژی ھ$ش ��J$�o  ;�4، ?���9ی ;4ای وU$د ھ$ش ��J$�oھ: �L@$? .I@ا
ن �[اد ;�4 ;,�. ھ��ار ا�c دا����C در در;رٔه ?��$K$ژی���ای @ده از آن را ;4ای ای ا@I :� \$د او �C$��?$ا�� �

ط (@B?4اری ارb4;�� دهV+@ا (c+V. c_�� X��:و:�$ن ا;�اع ,�ه.$�� ��_�:��. ھ? �: �J$�o� ی ا;+�ا�� ھ$شا�� ھ
ت آK$��? P��48$ژی ای :� ;+$ا�� ; ا��ن ;4ا;4ی :�� � از او ���� ;��4د ا;4از ��4ا�� ���V ;$دهLB? از ،cد ا�$Uو ا�� ;

;� ;��+4 \$د را از �$ ط4ا�i :��. ;�4 :� ;� ?$ا�� روی �ی \$دش U$� c��O$دی ��«ا@I. :4ده+, ��+� ھ4 ;ر ;;
Iود��>� N�Kد��;J I=� \$اھ� �bر �� [ ٢٣«.]ھی ;�$K$ژ�C: IJ4@ R+4ی دارد ;�ون ?$ا�

I7:4 ��+4ک ?4ور��� I�4+ا�� �: cرٔه ا� در;��+�4; IKت دوطB?د اردھ� و ا@I ھ��ار ��ھ ,�هاو از b$ل ���4 @+
�� :��$.»I:4,8 ون�; �: I@ ا�c ?���9ھ ;��+q? 4ش :��� ا� ���N آ�|; ��;Y�4i ا :4دن �ھی ا��+�4+� ;�� ;4ای �=

��$o\  آزادیو : ��CJ ر را: c[ ٢٣«.]4د;+$ان ا� 

 R� �: م :4دهqJوی ا�Kھ^�@  R� ا��ازه �; RO$:ه$: gو  �4?$ ا�������$ن ��وات  ١٠از \$د ;� ا��ازه  �4?$ .
�� mط@��; ًuC+iا �دش ھ��ار داده :$\ X��:و9ن :�8 ا@I. ھU مC? 4ق; c���? ;4ای �:�� : �اھ� ;$د :$\ I_@ ر

ده :4د و @�ھ^K� را ;� ا�qTح V+@د :��، ;+$ان از آن ا$;9 آ@�� ;��7 و ?�Cن ;�4ی را ��;�ون آ��� ا�c ا�4ژی ;� ا��
ھ^K� در �@ �: I@ا cر ا�@� از � 4bار ;��4د ? ;+$ان از  ��ار ز��I>?c :�+4ل \$د درآورد. �R راھ��� ���و 8

ده :4دا�4ژی @طm ,�هV+@.ا �ا��+$+� ھ^K� RO$: را ���ا :��ھ�$ز ا� :�� در د���@ I@[ ٢۵.]ا 

����� 



 
� ا@+�$ن ھو:��X در  ;راک او;; IB>� لi در��V@ خی ٢٠٠٩در اوت  ا?ق آ;� :TJا Y@از �4ا P�� ، رن ا8+_��

� �4V د��4 ١۵;� او و  9CU$ری�gآزادی ر

 X�U و�+�م

 [ ٣١.],I:4 :4د ��Kندر  X�U و�+�مدر ?5ھ4ات ��J�  و�� رد.�4$و  طرق ��Jدر :�ر  ١٩۶٨ھو:��X در @ل 

N�� ?<�C�J Y�4 ا@4ا

 ٢٠١٣ھو:��X در �ٔ� @ P�Cدر ھ I:4, م�J �; Y�Co? ; ��uرو P�� 48دای  ��;7�� �; �Kدر  ,�C$ن �4ز:� ھ4 @
Y��,7.4ار �� اور; c�wC: mCU �; د$,Y�4>?N��ن �C�J ا@4ا.���: I@$[ ٣٣[]٣٢.]�� 

 X�U دا\�� @$ر��

ن دادن ;�  ٢٠١۴وی در @ل ��� از ھ$ش «,�:  X�U دا\�� @$ر��\$ا@+ر �; ���ن دادن ;� ا�c ا���ن ;4ای ��
Y�4B; 49ه; X�U. �^; ن���: Aر� �+bر، و�� cِ��� ی @$ری را \$د ��ھ; ،Y��;I@ا g; 4د�� :Y�$.٣«.]۴ [ 

 دو��K ?4ا��

4�8 ��m8  \$اھن9CU$ری��7د �9��  دو��K ?4ا��.IV  ٢٠١۵��  ٣٠وی در  �; ���Cھ �: I@ام ��48 ا$J R�
I�=8$� 4ای; �Ku�+@ھ�� ا IV. او .I@ی وی ��ارد\$دش ا [ ٣۵.]ھ

�Cھ��ن ا����g در ا?<د�� ارو�� �@4� 

 در ھC� ا������دھ��.ن وی از رای? I@ن در  4�٢٣@� \$ارای دھ��. وی  ا?<د�� ارو�ژو�c ;4ای ا;=ی :�$ر,
دی �<�ود ��4د و ?�:�� :4د :� ا�c ا�4 ;4ای ���4Bد o+bا���+� و ا N�uد �را ; ��ن ا����g در ا?<د�� ارو�� I�Cاھ

Pوھ]��� �: ��ری دارد. وی ا78ود: روزھ��; I�Cاھ gا���� �C�J ی$د�ن و در ;4ا;4 د�� ?$ا��+�Y روی �ی \ھ
م ر@��هC?ا �; Y�+���� ;4ای ا���I و ?|رت;; .I@اI�� .4وھ� از �د�ن 7Uء ا?<�Y�,;  [ ٣۵.]ھ

 ا-�&��6

 �<1 در �
رد => ���4ن دادن داوط�:��� '� ز���� '1ای '�&�ران 869ج

 zi ; �T;در را X��:و�� ;ا@+�$ن ھBن دادن داوط��ران qJuج �L+=� ا@I � ز��.��C�; 4ای;:  

�� 4�8�� NC>? دیری qJuج دار�� و درد ز�C�; �: ���: Y�: ���: مC? ن را�� ا�zi c را دا,+� ;,�� :� ز��.��; ���:
زه ��Cھ :RC ��و :��� :� ;� آنUا �� ?<4b ��=L? Iار ;����4. �B� ���:����; 4Uت ز4ا ، �O gدھ�: Y� �i$ا�

�� ز4U ;����؟ ا��ن;  ھ

�� �8Zاو ا �+BKا �\$دش .84+ �ف \$ا@+q\ 4; �o_, �.د ز��$, c�CS? �: �,�� ,4ا��T وU$د دا,+� ;; �: ��:
 [ ٣۶.]��$د
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• The Large Scale Structure of Spacetime with George Ellis 

• The Large, the Small, and the Human Mind, (with Abner Shimony, Nancy Cartwright, 

3-78572-521-ISBN 0and Roger Penrose), Cambridge University Press, 1997,  

• |  The Grand Designط4ح ;7رگ 

• |  My Brif History4 زo+_� �^_ر�?c� �.�� 

• |  A Briefer History of Timeنر�_^� �_+4o ز�? 

• Black Holes and Baby Universes and Other Essays 

• |  The Universe in a Nutshell4دو. I@$� ن در9U 

• On The Shoulders of Giants. The Great Works of Physics and Astronomy 

• |  George's secret key to the universe�^در��نای ; @$ی :�9



• |  George's cosmic treasure hunt��9�: ���|�. 

• George and the Big Bang' | ��X�; 

�; ��4��; c��^Cب ھ در و��� ����  ھی ا@+�$ن ھو:��Xرده :+

 


