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های آلبرت اینشتین به دست آمده است، اختصاص دارد. ی کوششبینی ما که در نتیجهاین کتاب به تغییر جهان

آوری شده است که بیش از صد نویسنده، مفهوم این ی مقاالتی جمعای از مقاالت و چکیدهدر این کتاب، برگزیده

 .اندآمدهای حاصل از آن را بر عصر حاضر بررسی کردهتغییرات و پیتغییر، همراه با تاریخ این 
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ی نسبیت و سایر دستاوردهای اینشتین نیازی به حمایت کتبی ندارند، دست کم نه تنها به دلیل امروزه نظریه

های اند، بلکه از طریق موفقیتی ما به طرق مختلف غلبه کردهجریان عادی زندگی روزانهها قبل بر که از مدتاین

ی نسبیت، عملکردشان غیر ممکن بود. با وجود این، ها که بدون دانش ناشی از نظریهفنی مانند هدایت ماهواره

است و به سختی همه از آن آمدهای انقالب اینشتین، برای درک ما از دنیا هنوز به طرز کامل مشاهده نشده پی

میالدی به افتخار  ۵۰۰۵ای از کتابی است که در سال های برگزیده، بخشکتاب این اطالع دارند. به هر حال

ی تایمز و پس را به ابتکار مجله ۵۰۰۵ی نسبیت توسط اینشتین منتشر شده است. سال صدمین سال اعالم نظریه

از انتخاب اینشتین به عنوان مرد قرن بیستم، سال اینشتین نامیدند. به همین مناسبت در آن سال در سرتاسر دنیا 

های باشکوهی برگزار شد. کتاب دان نابغه، نمایشگاهاز جمله در آلمان، زادگاهش، برای تجلیل از مقام این فیزیک

ی جان وایلی به چاپ توسط مؤسسه ۵۰۰۵ی مقاله است که در همان سال صد مقاله و چکیدهی یاد شده مجموعه

 .رسید

 
 فهم اند، این است که در قابلداشته ی مشترک تمام نویسندگانی که به نوعی در نوشتن این کتاب مشارکتدغدغه

ی مقاالتی وجود ن کتاب مجموعهکردن ادراکشان از دستاوردهای اینشتین به جهانیان سهیم باشند. در متن ای

شوند. تنوع آنها لذت گشت و گذار در های خیلی متفاوت به زندگی و کار اینشتین نزدیک میدارند که از دیدگاه

عی کند. مترجم، سطور که او یک قرن قبل انجام داد، به خواننده منتقل میدنیای متفاوت اینشتین را درست همان

 .شده است را انتخاب کند که تا کنون کمتر به زبان فارسی ترجمههای خاصی کرده است مقاله

 

 

 :کتاب فهرست مطالب

 مقدمه

 شناسیی گاهخالصه

 پیشگفتار

 ی اولیه و تکوینزمان در مرحله

 فضای مطلق: ماخ علیه نیوتون

 تابش جسم سیاه

 آلبرت اینشتین: پسری پانزده ساله با نظریاتی خیلی روشن



 اینشتین ۳۹۳۵ی پاویای مقاله

 معلمین اینشتین

 های زندگی اینشتین در سوئیسسال

 ی نسبیتهنری پوانکاره و نظریه

 کنند: انحنای نور و سوق قرمز خورشیدیاخترشناسان نسبیت عام را امتحان می

 ۳۳۳۳ی نسبیت عام توسط هیئت اعزامی کسوف بریتانیا در تأیید نظریه

 ی نسبیتوز دربارههای گئورگ یمحو تدریجی اینشتین: آزمایش

 آوری کوانتومیآلبرت اینشتین: خالق ناراضی فن

 ۳۳۵۵ی نسبیت در حمله به اینشتین و نظریه«« ها!کشاینشتین در فهرست قتل آدم»»

 زنان اینشتین

 آلبرت اینشتین و موسیقی

 برلین اینشتین

 محل سکونت اینشتین در برلین

 اینشتین در کاپیت

 ۳۳۱۱و  ۳۳۳۶های ساالری در خود: اینشتین بین سالری از نخبهساالری همراه با تصومردم

 اینشتین و ژاپن

 ی همگانیی نسبیت در برزیل، پذیرش، مخالفت و عالقهنظریه

 اینشتین و هند

 اینشتین و اخراج همکارانش از انجمن امپراطور ویلهلم

 رسانی و اقدام سیاسی: اینشتین چگونه به مهاجرت وصل شدکمک

 ی اینشتینایهزنی در س

 اینشتین، کارل فردریش فون وایزاکر و بمب اتمی

 نویس علماینشتین به عنوان یک تاریخ

 ی نسبیت عام اینشتین در فیزیک معاصرنظریه

 دهدوقایع زیادی در فضازمان روی می

 طبیعت زمان در نسبیت

 های کیهانی اینشتیناخترها: ساعتتپ

 تاریکی انبساط: از سوق سرخ تا ماده

 ها: آغاز و هم پایان؟چالهسیاه

 آزمایش کاسینی: وارسی طبیعت گرانش

 امواج گرانشی



 ی اینشتینافسانه

 سال بزرگی بود: مصاحبه با هانس بت ۳۳۰۵سال 

 اینشتین -ی راسلبیانه

 اینشتین –ی راسل دانشمندان آلمانی و تأثیر بیانیه

 ی سیاسی اینشتینهپروند

 ایشتین، عصر هستهوجه تاریک میراث این

 ی فلسطین و صهیونیستدیدگاه اینشتین درباره

 


