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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۵۲/۱۱/۵۱۱۱         دیپلوم انجنیرکریم عطائی
 از مطبوعات سویس

 در احیایی شهرت«  Edwin Hubbleادوین هبّل»
 اسناد جدید به دست آمده "استرونوم" را از مالمتی سانسور مبرا می سازد

 
 ۱۱/۱۱/۵۱۱۱چاپ زوریخ تاریخی  ٬سـِت روزنامٔه ِان سـِت

 نویسنده: کریستیان شپایشر
 

با متود های مشکوک در برابر  « Edwin Hubbleادوین هبّل» قبل از چندی سوء ظن اظهار گردیده بود که استرونوم
 اتهام نادرست می باشد.این یک رقیب خود اقدام کرده است. یک مکاتبه اکنون نشان می دهد که 

 

 
 در سال های اخیر حیات اش« ادوین هّبل » شناس امریکائی ستاره 

 
توسعٔه کاینات را کشف کرده  ۱۲۵۱در اخیر سالهای « ادوین هّبل » هنوز هم همیشه این تصور که استرنوم امریکائی 

ولوگ سر جایش قرار دارد. در ضمن مؤرخین علم در سالهای اخیر برمال کردند که این افتخار در واقعیت به تئ ٬است
تکیه می کند. لیکن مشاجره هنوز خاتمه پیدا نه کرده است. در ماه های  Georges Lemaîtreو استروفزیکر بلجیکی 

در  Lemaîtreروی نوشتٔه  ٬اخیر یکا یک این مالمتی به گوش می رسد که "هّبل " شخصا ً در یک اجراآت سانسور
نابع معلوم شدٔه جدید تثبیت می کنند اتهام متذکره قابل تردید پرده انداخته است. اکنون طوریکه م ٬مورد ستاره شناسی

 می باشد.
 

 خالهای ترجمه
دریک مجلٔه کمتر شناخته شدٔه فرانسوی  ۱۲۵۱تشکیل می دهد که در سال  Lemaîtreاساس مشاجره را یک نوشتٔه 

«Annales de la Société scientifique de Bruxelles» ن نوشته نه تنها "لیماتر" صرف به نشر رسا نیده بود. در ای
هّبل" -قانونتوضیح کرده بود که کاینات ما در توسعه است; او همچنان از قانونی نتیجه گیری می کند که بعدا ً بنام "

کسب سرعت فرار کهکشان از ما متعلق به فاصلٔه آن از زمین می باشد. به این معنی که » شهرت یافته و به اساس آن 
مشخصات مشاهده شدٔه آنزمان یک "قیمت" را روی باآلخره "لیماتر" از « من سرعت زیاد است. فاصلٔه زیاد متض

 " محاسبه کرده است.Hubble-Constant  هبّل -"ثابتبرای 
 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 ۴نخست از طرف جهان مسلک به بی پروائی برخورد کرد. لیکن  ٬کار "لیماتر" که یک "نو آوری" پنداشته می شد
به  «  «Monthly Noticesاز وی خواهش نمود تا ترجمٔه از کار خود را برای   Royal Astronomical Societyبعدسال 

و میرمن ریاضی دان  Harry Nussbaumerستاره شناس  ٬زبان انگلیسی تهیه بدارد. اینکه چطور طرز تفکر تغییر کرد
Lydia Bieri در یک کتاب به طبع رسانیده اند که قابل مطالعه می  ۵۱۱۲قبال ً در سال  ٬از پوهنتون تخنیکی زوریخ

 باشد.
 

در کتاب متذکره این واقعیت به بحث گرفته می شود که در نوشتٔه ترجمه شده درست همان قسمت وجود ندارد که در 
ت شعاعی کهکشان ها یک هّبل"را توضیح می دهد و به وسیلٔه فاصله هایی اندازه شده و سرع -لیماتر" قانون»"آن 

به این صورت توانست سپس چنین برداشت به عمل آید که گویا « هّبل" محاسبه می کند. –"قیمت" برای "ثابت 
 جدا گانه  از "لیماتر" آنرا انکشاف داده است. ۱۲۵۲"لیماتر" این قانون را کشف نه کرده بلکه "هّبل" در سال 

 
تا حال جواب قناعت بخش نیافته و تشبثات را از قبل تقویه نموده  ٬شده است این سؤال که چرا نوشته غیر مکمل ترجمه

مدت کوتاه قبل چنین تلقین کرده که "هّبل" می تواند بر سانسور نوشته  David Blockاست. به این طور ریاضیدان 
در  Space Telescope Science Instituteاز  Mario Livio ٬اصرار کرده باشد تا توان خودش کمتر جلوه نکند. این اتهام
 Royal"لیفو" آرشیف  ٬تلیسکوپ" بنام کی می باشد -بالتیمور را روی صحنه کشانید. برای اعادٔه حیثیت که "هّبل

Astronomical Society .را زیر وزبر کرده و مؤفق گردید 
 

 یک مکتوب گم شده
نوشته شده بود. از این  «Monthly Notices»"لیفو" با یک مکتوب "لیماتر" بر خورد کرد که عنوانی ناشر آنوقِت 

مکتوب به کلی واضح می گردد که "لیماتر" مضمون خود را شخصا ً ترجمه کرده است. "لیماتر" دلیل آنرا که چرا در 
چنین می آورد: او احساس می کرد که الزم دیده  ٬ه استآن قسمت ذکر شدٔه ترجمه پاراگراف مطلوب مراعات نگردید

بحث مؤقتی در مورد سرعت های شعاعی باز طبع گردد زیرا به طور آشکار هیچیک به آن عالقه نشان  ٬نمی شود
 نمی دهد.

 
کند  این را تردید می نماید. لیماتر صرف می خواست تفهیم Nussbaumerآیا "لیماتر" اهمیت کار خود را نمی دانست؟ 

در دست بود. پس چرا او ۱۲۵۱نسبت به سال    Hubble- Constantمشخصات بهتر برای محاسبهٔ  ۱۲۹۱که در سال 
رای "لیماتر" مسایل مهمتر در اولویت قرار آنزمان ب ٬تکرار کند؟ "نوسباومر" می گوید ٬مباحثٔه را که دیگرتازه نبود

Nature»داشت. او در همان سال مضمونی را در مجلٔه مسلکی
i
به نشر سپرد که در آن برای اولین مرتبه مفکورٔه   «

 "بیگ بانگ" شایع گردید. 
 

 Lemaîtreو  هّبل" بوده -به حق کاشف "قانون Edwin Hubble}نتیجه گیری: اسناِد دستیاب گردیده می رسانند که 
 هّبل" می باشد.{ –محاسب "کانستانت 

 
 پایان

 52 /11 /5111 

 
 

                                            
i Nature 479, 171-173 (2011). 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=constant&trestr=0x8001

