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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په دران جرمن آنالين افغ  de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخک، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي   ئې په 

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٢٠                                                       ديپلوم انجينر کريم عطائی
  از مطبوعات سويس  

   صدمه می رسد)Hubble(به شهرت تلسکوپ هبل
  در بين متخصصين اين مناقشه آغاز گرديده که کی توسعۀ کائنات را کشف کرده است

  
  ٢٠١١ / ١٣/٠٧ِان سـِت سـِت، چاپ سوريش روزنامۀ 

  Harry Nussbaumer: نويسنده
  

ولی در حقيقت اين افتخار به شخص . به حيث کاشف توسعۀ کائنات استقبال می گردد " Hubble Edwinِادوين هبل "
ت تاريخی در آن شريک بود تا اين حقيق" هبل"به تازگی اين سؤال عرض وجود کرده است که آيا . ديگری عايد است
  پوشانيده شود؟

 
  ، کهکشانی است  "Messier ١٠٦مـِسير"فنرمانند ) گلکسی(کهکشان

  که از طرف هبل اندازه گيری شده است
  

  
٢          ١                     

  
  . مورد استفاده قرار گرفته است Duerbeck در يک باز سازی از طرف Lemaître از طرف ١٩٢٧ مشخصاتيکه در سال - ١
  . از طرف هبل شايع شده است١٩٢٩که در سال "   سرعت- فاصله -ارتباط  "-٢
  

شهرت ستاره . را، ايجاد کرده و به حيث کاشف توسعۀ کائنات استقبال می گردد"  تلسکوپ فضائی–هبل "او نام
ارتباط " که او در آن از مشاهدات استرونومی، يک١٩٢٩شناس امريکائی، ِادوين هبل، از يک نشريه در سال 

گرافيک (آنها محاسبه کرده است، نشئت می کند " فاصلۀ"و )" گلکسی ها(سرعت گريز کهکشان ها "را بين " مستقيم
ی اخير، يک مشاجرۀ علمی آغاز گرديده که جديداً  توسط نشر در مورد خلقت کشف اين ارتباط،  در سالها). ٢شماره 

استرو "در اتکاء به دو نشريۀ جديد آنالين از. ، شدت اختيار کرده است» Nature« يک مضمون در مجلۀ علمی 
 اکنون روی سؤالی مباحثه می گردد که آيا هبل خود "David Blockرياضيدان "  و Sidney van den Berg، "فزيکدان

  اه کار علمی يک رقيب اش را سانسور کرده که قبل ازوی اقدام کرده بود؟آگ
  
  



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.manger-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  مـُدل جهانی انشتاين
، رياضيدان و Lydia Bieri شعله ور گرديده است قدامت طويلی را در بر دارد که ميرمن «Nature»توفانيکه از طرف 

  ده ايم، با استفاده از اسناد اصلی در آن تجديد نظر کر٢٠٠٩در سال ) مؤلف(من 
  ).Discovering the Expanding Universe, Cambridge University Press قابل مطالعه در کتاب(

او نظريۀ . بزرگ دست می يابد، آغاز می گردد" انداخت"، وقتيکه انشتاين  بار ديگر به يک ١٩١٧قصه در سال 
به اين طور يک مـُدل جهانی را محاسبه کرد خود را روی تمام کائنات پهن کرده و ) تئوری ريالتيويتی(عمومی نسبی 

استرونومی آنزمان تقسيم يک سان سيارات را  روی کائنات تعريف می . که آنرا بعداً  با مشاهدات در ارتباط قرار داد
با اين فرضيات و تئوری عمومی نسبی، انشتاين مـُدل جهانی اش را . کرد که عالوه برآن تغيير نا پذير پنداشته می شد

کائنات هميشه مساوی باقی می ماند و اگر من با : با کلمات ديگر. يک کائنات غير متحرک و در خود بسته: فتيا
می ) پـُشتم(چراغ پيشانی ام يک شعاع نور را پيش روی خود در اتاق ارسال کنم بعد از مدت نهايت طوالنی به عقبم 

  .تابد
  

 اين مناقشه بودند که آيا در کهکشان تمام  اخت، ستاره شناسان دردر آنزمان که انشتاين مـُدل جهانی خويش را شايع س
. کائنات شامل است يا سيستم سيارات غبارغولپيکر خارج از کهکشان، آنچه که از قرن ها به اين سو شناخته شده است

ً  اينکه غبارهای فنرمانند  کهکشانی،  برای چنين سيستم های جداگانۀ)به تصاوير آتی از گوگل نگاه گردد(خاصتا
  .کانديد بوده اند

   

   
  

 به اين سو، طيف های ١٩١٢از سال Vesto Slipher  در اريسونا بنام،Lowell-Observatoriumيک ستاره شناس در 
)Spectrum(د را مشاهده کرده و ضمناً  ديده است که اکثراً  به طرف امواج طويلتر غبارهای فنرمانن)به طرف سرخ (

هرقدر : در اين ضمن بايد. وقتی مشاهده می گردد که غبار از ما فاصله بگيرد" لخشش سرخ"اين پديدۀ . لخشيده بودند
  .اش بزرگتر است"لخشش سرخ"سريعتر يک کهکشان حرکت کند به همان پيمانه 

  
 ١٩١٧ در سال ،Willem de Sitterبرخالف، يک شخص هالندی، . انشتاين برای اين مشاهدات توضيحی نداردمـُدل 

يک مـُدل جهانی بديل را معرفی کرد که لخشش سرخ طيفی غبار فنرمانند را توضيح داده توانست و لی محتوای 
 در يک جانب مـُدل ١٩٢٠ای به اين صورت کوسمولوگ ها در اواسط ساله. فزيکی آن را هيچ کس در ک نکرد

 بود که Sitter را توضيح نمی کرد، و از جانب ديگر مـُدل Slipherانشتاين را داشتند که طيف های لخشش سرخ 
گرچه طيف های لخشش سرخ نتيجۀ آن بود ولی معلوم بود دوامدار نيست زيرا يک کائنات بدون ماده را تعريف می 

 بود که باآلخره راهِ  بيرون رفت از اين موقعيت ُپر Georges Lemaîtreلجيکی، اين تيولوگ و استروفيزيکدان ب. کرد
  . پيچ را يافت

 
 Lemaîtresچال نابغه يی 

" نسبی" در کمبرج در تئوری عمومی Stanley Eddingtonمشهور " استروفيزيکدان"در آنزمان نزد " لمايتری"
ً  نزد  . ستاره شناسی مشاهداتی را آموخت) امريکا ( در کمبرجHarlow Shapleyتخصص حاصل کرد و بعدا

 کشانيده شد Einstein-de-Sitter-Slipher به بلجيم باز گشت، به قيد پروبلم حل ناشدۀ ١٩٢٥هنگاميکه لماتيری در سال 
  .و آنرا حل کرد

  
ده بود که برای مشاهد در کائنات محل مختص را پيشبينی کر" سيتر. "را نشان داد" سيتر"او نخست اشتباه اساسی 

بعد از آن ليماتيری نشان داد که تئوری . خالف اين پرنسيپ بود تا تمام نقاط کائنات مساويانه در نظر گرفته شود
 Alexander قبل براين فزيکدان( عمومی نسبی در پهلوی يک کائنات غير متحرک يک متحرک را نيز اجازه می دهد 

Friedmann؛ و او مشاهداِت ذيربط را که در اختيار )وع را کشف کرده بود که در اتحاد شوروی زندگی داشت، موض
  و از جانب ديگر Sliphersاينها از يک طرف عبارت بودند از طيف های لخشيدۀ سرخ . بودند طرف استفاده قرار داد

 در ١٩٢٧ال ليمايتری نتايج تحقيقات خود را در س. فاصله های مربوط با غبارهای فنرمانند که هبل قبالً  سنجيده بود



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.manger-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

«Annales de la Société scientifiques de Bruxelles»او آگاهانه ملتفت اهميت کار .  به زبان فرانسوی به نشر رسانيد
از اين لحاظ حتی امروز هم مشکل است فهميده شود که چرا او برای شايع ساختن کارش  محل معتبرتری . خود بود

  .را انتخاب نکرد
  

 بلکه اصالً  برای ٢٠ نه تنها برای مهمترين کشف قرن کمتر مورد توجهدر يک ژورنال اين شايع ساختن کارش 
  :نتايج عمده عبارت بودند از. جهان علم می باشد

اين چنان قابل فهم است که کهکشان ها  رو به داخلِ  يک فضای تقريباً  خالی فرار نمی . کائنات ما توسعه می يابد
  . کهکشان ها  خود را توسعه می بخشندکنند، بلکه دريک فضايی مملو از

 تشريح شده می v = H·dذريعۀ يک قانون سادۀ " توسعه"ليماتيری از تئوری عمومی نسبی نتيجه گيری می کند که 
 دو کهکشان که توسط توسعۀ فضا از يک ديگر دوری می گيرند، به همان  )v (اين بدان معنی است که سرعت: تواند

يک ثابت  تناسب است که از تئوری نشئت نمی کند بلکه  Hسمبول . له بين آنها بيشتر باشدپيمانه زياد است که فاص
  .بايد با مشاهده تعيين گردد

از جانب ديگر به .  را  می دهند ) v ( کهکشان را ديد که برايش سرعت ٤٢ لخشش های سرخ Slipher لماتيری در نزد 
 ٥٧٥ قيمت Hبه نشر رسيده بود مراجعه نمود و برای ١٩٢٦ که از طرف هبل در سال "فاصله های کهکشان ها"به 

(km/s)/Mpcميگا چند ثانيه"برای هر : به اين معنی .  را تعيين کرد " (Mpc, ٣،٢٦ Miillion Light-Years) در فاصله 
  . کيلومتر درثانيه بلند می رود٥٧٥ مساوی به  )v( سرعت فرار 

  
گرچه .  را مطالعه نمی کند«Annales de la Société scientifique de Bruxelles»وسمولوژی هيچ کس از جمعيت ک

هنگاميکه . ارسال کرد ولی او اين کار يازده صفحه يی را به بی پروائی سپرد" ادينگتون"ليماتيری يک جلد آنرا به 
ماتير فرصت را غنيمت شمرده تا به بلجيک آمد، لي" کانگريس سولوای" برای اشتراک در ١٩٢٧انشتاين در سال 

ليماتيری . »شکالً  خوب ولی از نظر فزيک قابل نفرت«: قضاوت انشتاين اين بود. کار خود را به وی نشان دهد
  .موضوع را به خاموشی سپرد

  
  سهم هبل

ت اولی خود را  را قبول کرد، هبل توانست مؤفقيde-Sitter-Slipherتقريباً  همزمان وقتيکه ليمايتری پروبلم انشتاين 
توفيق حاصل کرد تا مباحثۀ را که سالها ١٩٢٥او با اندازه گيری فاصله ها که قبالً  تذکر يافت، در سال . جشن بگيرد

اين مباحثه مبنی براين بود که آيا غبارهای فنرمانند سيستم های مستقل اند و يا به کهکشان تعلق . دوام کرده خاتمه دهد
 ليست طويل فاصله ها ١٩٢٦هبل در سال . غبارهای فنرمانند خارج کهکشان واقع اند: دمی گيرند؟ اکنون دانسته ش

  . ليماتير نيز استفاده کرد١٩٢٧را به نشر رسانيد که از آن در سال 
  

 به يک مطالعه آغاز کرد تا حرکت آفتاب را نسبت به سطح عقبی غبار جدا گانۀ کهکشانی تعيين ١٩٢٩هبل در سال 
ايش معلوم گرديد که کهکشان ها ظاهراً  از ما دور می شوند و اينکه سرعت آنها با فاصله به خوبی بزودی بر. نمايد

هبل توانست مشخصات مشاهدات را ذزيعۀ يک . از آن به بعد افکار او به اين همنوائی متمرکز گرديد. همنوائی دارد
 ٥٣٠ = Hکه بنام اش ياد می شود قيمت " constantثابت "  تقرب بخشد اگر بعداً  برای  v = H · dخط مستقيم به شکل 

(km/s)/Mpcبعد ها . هبل تئوريسن نبود و در مورد اهميت ارتباطِ  را که کشف کرده بود صحبت نمی کرد.  را بگيرد
 » .به فکرما تعبير بايد به شما و چندی کمی ديگری گزاشته شود که صالحيت دارند« :  نوشتSitterبه 

 
ً عين قيمت را به دست آورد که ليماتری آورده بودHهبل برای جای تعجب نيست که  هردو عمالً  از عين  .  تقريبا

گرچه او فاصله های خود . ليماتيری منشۀ خود را نشان داد و هبل نه: مشاهدات استفاده کرده اند، ليکن با يک تفاوت
اً  چنين بود که اندازه گيری ها از خود هبل برداشت بعد.  گرفته استSlipherرا تذکر داد  ولی نگفت که سرعت را از 

  .می باشند
  

 –ارتباط "من « :نوشت١٩٣٠در آگست سال " سيتر"او عنوانی . يافتۀ خويش فوق العاده مغرور بود" ارتباط"هبل به 
م  می بينم و نهايت کوشش دارم  که چنين هMount-Wilsonرا  با متن، امتحان و تائيد آن بحيث سهم "  فاصله-سرعت

اشاره دارد که در آنجا مشاهدات کهکشان ها را "  ويلسن –مونت " هبل با اين اظهار، به آبزرواتوريم . »شناخته شود
  .به عمل آورده است

  
 فورمول بندی کرده بود، هبل در همين زمان آشکاراً  ١٩٢٧را قبالً  در سال "  فاصله- سرعت-ارتباط"اينکه ليماتير 

اً  هم وقتيکه اسطورۀ هبل قبالً  به صورت مکمل تثبيت گرديده بود و او بدون شک و به يقين هنوز واقف نبود؛ اما بعد
اقالً  نام ليماتيری را، در هيچ يک نشريۀ ) مؤلف(من. "از کار ليماتيری باخبر بود، باز هم آنرا به رسميت نشناخت

اين يک کنايه است . کلمه هم تذکر نرفته استهمچنان در هيچ يک از نشريۀ  هبل، از  توسعۀ کائنات يک ." هبل نيافتم
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 -ارتباط"او تا اخير حيات برای . به اسطورۀ هبل که او هيچگاه به يک کائناتِ  در حال توسعه عقيده نداشته است
  .به سمت ديگر در جست و جو بود"  فاصله-سرعت

  
او . ، مجذوت گرديده بود" سرعت–صله  فا–ارتباط " مطالعه کرده، صحت آنرا امتحان و از de Sitterنشريۀ هبل را 

بديهی است که . در لندن بيانيۀ را ايراد کردRoyal Astronomical Society  راجع به اين موضوع در١٩٣٠در سال 
Eddington نيز حضور داشت و بين هردو مياحثۀ در مورد اهميت کوسمولوژيک کار هبل به وجود آمد که به نتيجه 

  .به نشر رسيد Royal Astronomical Society با مباحثه در مجلۀ اتحاديۀ بيانيه. ای نايل نگرديد
  

و به ايدنگتن نوشت که پروبلم " نشست"او راپور را مطالعه کرده . به اين وسيله ليماتيری نيز از آن اطالع يافت
ه نموده و خواهش در مکتوبش دو نسخۀ نشريه خود را ضميم.  حل کرده است١٩٢٧مباحثۀ آنها را او قبالً  در سال 

به ايدنگتن و دی سيتر هيجان کامل دست داد و از توانائی ليماتيری . ارسال گردد" دی سيتر"کرد تا يک نسخۀ آن به 
 ليماتيری را به ١٩٢٧ايدنگتن چنان هيجانی بود  که  ترجمۀ کار سال . در مجله های صاحب پرستيژ قدردانی کردند

 به نشر «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society» در ١٩٣١ال اين ترجمه در س. انگليسی هدايت داد
  .رسيد

  
  را کرده بود؟ کار کی اين

را "  فاصله- سرعت-ارتباط"در نسخۀ ترجمه دقيقاً  قسمت هايی که ليماتيری . اين جا رومان جنائی شروع می گردد
چرا؟ با سانسور آن بسيار . می کند، وجود ندارند محاسبه Hبرای " عددی"مورد بحث قرار می دهد، و يک قيمت 

کی سانسور آنرا هدايت داده بود؟  آيا خود هبل بود که از ترجمۀ پالن شده اطالع يافت و ! جای صرفه نمی گرديد
باعث گرديد که توانائی خودش به حيث کاشف درجه يک بدون کم و کاست برجا بماند؟ اين يک حدث است که از 

او برای اثبات نظر خويش به يک رويدادِ اشاره دارد که روشنی .  به تازگی تذکر يافته استDavid Blockطرف 
 از ١٩٢٦سخن از يک دايگرامِ  دسته بندی کهکشان هاست  که در سال . ناقص بر صداقت علمی هبل پرتاب می کند

ً  به نام او مسمی گرديد ِ را  بر آن يافته است که اين در مکاتبۀ هبل اشارات " بلوک. "طرف هبل معرفی  و بعدا
 از انگلستان است و هبل از آن در نشريۀ خود با هيچ يک کلمۀ ذکر نکرده John Reynoldsاز " دايگرام دسته بندی"

  .است
  

خود داری کرده "  هبل-ثابت"ليکن همين که ليماتيری از تذکر تعيين . شخصاً  فکر می کنم اين اتهامات اساسِ  ندارند
 Royal Astronomical و در Löwenممکن تحقيقِ  که در حال در آرشيف ليماتيری از طرف . ا می مانداست، به معم

Societyجريان دارد، روشنی در حل معما باندازد .  
  

. حمله به ادغام هبل از نظر کرکتر شايد تا حدی جا داشته باشد ولی اين خطر را در بر دارد که از هدف کنار برود
. طرز تفکر در مورد هبل اساساً  يک تصوير غلط را عرضه می دارد. ن حقيقت تاريخی نهفته باشدهدف بايد در يافت

اين طرز تفکر، حقيقتی را پنهان می کند که يک کشف مهم علمی روی تصادف صورت نمی گيرد بلکه ذريعۀ ترکيب 
  .تأمل نظر همرا با مشخصات انتخاب شدۀ هدفمند مشاهدات، ممکن می گردد
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