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خواننده ی عزیز

تا حاال به این فکر کرده اید که چطور می شود دنیا را تغییر داد؟
خیلـی راحـت! چندتـا ایده را کـه می دانیـد به دردبخور اسـت، انتخـاب می کنید و 

دنباله شان را می گیرید تا به نتیجه برسند.
شـاید داسـتان زندگی آلبرت اینشـتین هم همین جوری بـود. ایده های آلبرت 
حاصل مغزی متفکر بودند، مغزی که شـاید فقط هر یک قرن پدیدار می شـود. 
ولـی این طـور نبود که اینشـتین فقط با دنبـال کردن ایده هایش، دیـدگاه ما را به 
جهـاِن هسـتی تغییر دهـد. او نه  تنها ایده داشـت، بلکه برخـالف خیلی های 

دیگر، دارای عزمی راسخ، متمرکز و روحیه ای «تسلیم ناپذیر» هم بود.
آلبرت آزاداندیش بود. می دانست بعضی از مردم با عقیده هایش 

موافـق نیسـتند، وقتی مردم چیزهایی را که مدتـی طوالنی به آن ها 
بـاور داری، بـه چالـش بکشـند ترسـناک اسـت. ولـی این هـا بـرای 

آلبـرت مهـم نبـود، او می خواسـت بـه عمـق و حقیقـت ماجـرا برسـد. 
می خواسـت انسـان ها حقیقِت پنهان هر چیزی را بفهمند. توی یکی از 

گفت وگوهایـش می گوید: «... فهمیـدِن حقیقت واقعًا تأثیرگذار و چشـم گیر 
است.»

بخت با ما یار بوده که اینشـتین زندگی اش را گذاشـت تا به همین ادراک و فهم 
برسد.

ویل ماراویل مارا



زندیگ
آلبرت
اینشتین

۱

5 6

78

کودک باهوش
صفحه ی 8

مردی
بدون
کشور

صفحه ی 74

آلبرت آمریکایی
صفحه ی 84

مرد مشهور
صفحه ی 62

تدریس
در دانشگاه

صفحه ی 50

567 006۱



2

3

4

9۱۰

روزهای مدرسه
صفحه ی ۱8

کارمند ثبت اختراع
صفحه ی 3۰

سال جادویی
صفحه ی 4۰

پروژه ی منهتن
صفحه ی 92

سال های پایانی
صفحه ی ۱۰2



کودک باهوش
آلبرت اینشتین را یکی از باهوش ترین مردمان تاریخ می دانند، کسی 

که نشانه های نبوغ از اولین روزهای زندگی در وجودش پیدا بود.

آلبرت در خانواده ای متولد شـد که در حد خودشـان آدم هایی باهوش 
بودنـد. پـدرش، ِهرمـان، دانش آموز خیلـی خوبی بود کـه در ریاضیات 
اسـتعداد زیـادی داشـت و فقط مشـکالت مالِی پدر و مـادرش باعث 
شد سراغ تحصیالت باالتر نرود. هرمان و یکی از پسرعموهایش اوایل 
جوانی شـرکتی تأسـیس کردند که کارش تولید تختخواب بود. بعد از 
آن هرمـان و بـرادرش، یاکوب، کسـب وکار دیگری راه انداختند که گاز و 

تجهیزات الکتریکی تولید می کردند.
مـادر آلبرت، پائولیـن، دختر خانواده ای خیلی موفـق بود. پدرش با 
فروش غالت ثروتی دست وپا کرده بود. پائولین در مدارس نمونه درس 

می خواند و دانش آموزی ممتاز بود.

۱فصل

۸



پائولین تحصیالت باالیی داشت و آن زمان چنین تحصیالتی برای 
زن ها تقریبًا غیرمعمول بود. پائولین حس شوخ طبعِی خوبی داشت 

و عاشق هنر بود، به خصوص موسیقی.
آلبـرت اولیـن فرزنـد هرمـان و پائولین بـود و در چهاردهم مارس 
سـال ۱۸۷۹ به دنیا آمد، در شهرسـتانی به نام اولم در آلمان جنوبی. 
درست از همان اول چیزی در وجود آلبرت بود که با بقیه فرق داشت. 
آلبرت در یکی دو سـال اول زندگی اش کم حرف می زد، درصورتی که 

بیشترِ بچه ها تا سن دوسالگی زبان باز می کنند.

پدر و مادر آلبرت، هرمان و پائولین اینشتین
هرمان در ریاضیات استعداد داشت و پائولین در هنر.

۹



آخرسر وقتی آلبرت زبان باز کرد و شروع کرد به حرف زدن، معلوم 
شـد عادتـی عجیـب دارد. او هـر جملـه ای را بارها و بارهـا با مالیمت 
بـرای خـودش تکرار می کرد. انگار می خواسـت قبـل از اینکه دیگران 
حرفش را بشـنوند، حرف هایش را امتحان کند که بفهمد آن حرف ها 
به گوشش چه صدایی می دهند. این عادت آلبرت بعضی از آدم های 
دور و برش را آزرده می کرد. زنی که خدمتکار خانواده ی اینشتین بود، 
اسم آلبرت را گذاشته بود: «خنگول». به زودی خیلی از دور و بری های 
اینشـتین فهمیدند شخصیت آلبرت کوچولو خیلی فراتر از این هاست 

که خنگول باشد.
یکـی از مهم تریـن رویدادهای زندگی اش وقتی حدودًا پنج سـاله 
بود اتفاق افتاد. او مدتی مریض شـد و مجبور بود زمان زیادی را در 

رختخواب بگذراند.
یـک  پـدرش  زمـان،  آن  در 
قطب نما به او هدیه داد. آلبرِت 
کوچـک بدجـوری شـیفته ی 
قطب نمـا شـده بـود. تـکان 
خـوردن عقربه بـدون اینکه 
چیزی دیگر لمسـش کند یا 

تکانش بدهد، برایش عجیب بود.
اما شگفت زده شدن برای آلبرت کافی نبود.

۱۰



آلبـرت می خواسـت بداند کـه این اتفـاق چگونه
می افتد و علت آن چیست.

قطب نما چگونه کار می کند؟
قطب نما وسـیله ای ساده اسـت؛ آهن ربایی که به شکل عقربه 
طراحی شده، آزادانه می چرخد و یک سرش همیشه به سمت 
میدان مغناطیسـِی زمین در قطب شمال است. این اتفاق به 
ایـن دلیـل می افتد که زمین یـک میدان مغناطیسـی دارد و 
سـمت شمالِی میدان مغناطیسی انتهای همه ی آهن رباها را 

به سمت خودش می کشاند.

قطب مغناطیسی
شمال

قطب شمال از 
لحاظ جغرافیایی

میدان مغناطیسی

میدان مغناطیسی
جنوب

قطب جنوب
از لحاظ جغرافیایی

آلبـرت می خواسـت بداند کـه این اتفـاق 
می افتد و 

قطب شمال از 
لحاظ جغرافیایی

میدان مغناطیسی
جنوب

۱۱



سـال ها بعد اینشـتین دربـاره ی خاصیت قطب نمـا این طور گفت: 
«این تجربه تأثیری عمیق روی من گذاشت که تا مدت ها من را رها 
نکرد.» او به این نتیجه رسید که «پشت همه ی اتفاق ها بی شک چیزی 
نهفته اسـت.» در حقیقت همین ادراک بود که اینشـتین را به سـمت 
علم و دانش سوق داد. بیشترِ مردم به سادگی از کنار چیزهایی مثل 
مغناطیس، جاذبه و باقی نیروهای نامرئی می گذشـتند، ولی آلبرت 
در جسـت وجوی علت پدیدار شـدن چنین خاصیت هایی در اشـیا و 

اطرافش بود.
یکی از چالش هایی که آلبرت به خاطر طرز فکر غیرمعمولش 

با آن روبه رو شـد، تمایز شـیوه ی تفکر او با باقِی 
هم سن وسـال هایش بود؛ وقتی بیشترِ پسرها 

در بعدازظهـری آفتابـی می رفتنـد بیـرون و 
توپ بازی می کردند، آلبرت می نشست و 

بـه همه ی این چیزها فکر می کرد.
تالش می کرد آزمایش های علمی 
را توی ذهنش انجام دهد و آن ها را 

مثل تعدادی تصویر واضح ببیند؛ 
می کوشید به جای اینکه مفاهیم 

را به شکل کلمه یا ایده ببیند، 
در قالب تصویری واضح 

تصورشان کند.

۱۲



مثـًال با خودش فکر می کرد اگر توی آسانسـوری ایسـتاده باشـد 
که در حال سـقوط اسـت، نیروی جاذبه ی زمین چه تأثیری روی او 
خواهد داشت؟ با خودش می گفت آیا من در آسانسورِ درحالِ سقوط، 
هنوز هم تحت تأثیر جاذبه هستم؟ آیا روی کف آسانسور ایستاده ام؟ 

چه چیزی من را آنجا نگه می دارد؟

نیرویـی که باعث می شـود اشـیا به جای اينکـه از زمین دور جاذبه یعنی چه؟
شـوند، به سـمت آن سقوط کنند. جاذبه اسـت که به همه ی 

چیزها وزن می دهد.

مثـًال با خودش فکر می کرد اگر توی آسانسـوری ایسـتاده باشـد 
که در حال سـقوط اسـت، نیروی جاذبه ی زمین چه تأثیری روی او 
خواهد داشت؟ با خودش می گفت آیا من در آسانسورِ درحالِ سقوط، 
هنوز هم تحت تأثیر جاذبه هستم؟ آیا روی کف آسانسور ایستاده ام؟ 

چه چیزی من را آنجا نگه می دارد؟

نیرویـی که باعث می شـود اشـیا به جای اينکـه از زمین دور جاذبه یعنی چه؟
شـوند، به سـمت آن سقوط کنند. جاذبه اسـت که به همه ی 

چیزها وزن می دهد.

۱۳



«من هیچ استعداد 
خاصی ندارم،

من فقط به شدت
کنجکاوکنجکاو هستم.»

آلبرت اینشتین، مجله ی 
آمریکایی ستردی ایوینینگ 

نایت، سال ۱۹۲۹

۱۴



آلبـرت در روز چندین و چند سـاعت مشـغول 
بـازی بـا اسـباب بازی هایش بـود. یکـی از آن 

اسـباب بازی ها مجموعه ای از لگوهای خانه سازی 
بود که آلبرت با آن ها سازه هایی پیچیده و عجیب 
می سـاخت. یـک موتـور کوچک هـم از عمویش 

هدیه گرفته بود که با نیروی بخار کار می کرد. آلبرت 
طـرز کار موتـور را تماشـا می کـرد و بعد تالش 
می کـرد اصـول علمی ای را که باعـث کار کردن 

موتور می شود، کشف کند. همه ی این ها بخشی 
از کنجـکاوِی بسـیار زیادی بود کـه او درباره ی 

دنیا و نیروهای پنهانش داشت. 
ایـن کنجـکاوی همـان نیروی 
محرکـه ای بـود کـه در سراسـر 

زندگی، آلبرت را به پیش می راند.
همان زمانی که آلبرت آماده می شـد تا برای اولین بار به مدرسـه 
برود، همراه خانواده اش به شهر مونیخ آلمان مهاجرت کرد. بسیاری 
از مـردم مونیـخ کاتولیـک بودنـد، ولی خانـواده ی اینشـتین یهودی 
بودند. بااینکه خانواده ی اینشـتین آن قدرها روی مذهبشـان تعصب 
نداشـتند، امـا بچه هـای مونیخ آلبـرت را به خاطر اینکه با خودشـان 
تفـاوت داشـت، آزار می دادنـد. ایـن آزارهـا باعث شـده بـود آلبرت 

احساس تنهایی کند.

۱۵



امـا از طرفی همیـن آزارها به آلبرت 
کمک کرد تا دیدگاهی متفاوت به دنیا 
پیدا کند. آلبرت خیلی جدی تصمیم 
گرفتـه بود رازهـای پشـِت نیروهای 
پنهان زندگی را کشـف کند. کمی بعد 

آلبرت تبدیل شده بود به پسری بسیار 
مسـتقل که اصًال نمی ترسـید از اینکه کسی یا 

چیزی را زیر سؤال ببرد. 
اولین سال تحصیلی آلبرت نزدیک می شد و آلبرِت کوچک از آماده 
هم آماده تر بود، اما سؤال اصلی این بود که آیا مدرسه های مونیخ هم 

آماده ی پذیرش او بودند؟

آلبرت در چهاردهم مارس به دنیا 
آمد، که اگر بخواهیم این تاریخ را 
به عدد بنویسیم، می شود: ۳٫۱۴. 
می دانستید ۳٫۱۴ در ریاضی و 

علوم عدد خیلی مهمی به حساب 
می آید؟

آیا می دانستید؟

۱۶



خانـواده ی اینشـتین فرزنـد دیگـری هـم 
داشـتند؛ ماریا که خواهـر کوچک تر آلبرت 
بـود و او را «ماجـا» صـدا می کردنـد. در 
دوران کودکِی آلبرت، بیشـتِر وقت ها ماجا 

تنها دوستش بود.

۱۷



روزهای مدرسه
اینشـتین روزهـای جالبی را در مدرسـه پشـت  سـر گذاشـت. بعضی 
روزها دانش آموزی نمونه بود و بعضی وقت ها معلم هایش را دیوانه 

می کرد!

آلبـرت مدرسـه اش را در سـال ۱۸۸۵ شـروع کـرد، آن موقـع شـش 
سـالش بـود. همه ی بچه های مونیخ باید در سـن شش سـالگی به 
مدرسه می رفتند. پدر و مادر اینشتین اسمش را در مدرسه ای به نام 

پیترشول، در نزدیکی خانه شان، نوشتند.

2فصل
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انتخاب مدرسـه ی پیترشول 
برای اینشـتین کمـی غیرعادی 

بــه نـظــر می رسـیـد. چـون 
مدرسه ای کاتولیک بود و آلبرت 
تنها پسر یهودِی کالسش بود. 
بعضی وقت ها هم کالسی های 

آلـبـرت سـرِ هـمـیـن قضـیه 
آزارش می دادند که باعث می شـد آلبرت بیشـتر از همیشـه احساس 

تنهایی کند.
از طرفـی مدرسـه ی پیترشـول بـه اسـتانداردهای علمـِی باالیـش 
معروف بود و پدر و مادر آلبرت می خواستند پسرشان حتمًا از وضعیت 
تحصیلـی خوبـی برخوردار شـود. اینشـتین دانش آموزی نمونـه از آب 
درآمـد کـه باالتریـن نمره هـای کالس را می گرفـت. اصـًال هـم برایش 

مهـم نبـود کـه قوانیـن مدرسـه اش 
چقـدر سفت وسـخت هسـتند. 

مسئوالن مدرسـه از دانش آموزان 
انتظار داشـتند مثل سرباز، مطیع و 
فرمان ُبردار باشند. این قوانین اصًال 

با طرز تفکر اینشتین هماهنگ نبودند. 
ولی اینشـتین اعتراضی نمی کرد، سـاکت 

بود و خودش را از دردسر دور نگه می داشت.

۱۹



در سـال ۱۸۸۸ بعـد از اینکـه 
آلبـرت سـه سـال در مدرسـه ی 

پیترشول درس خواند، مدرسه اش 
را عـوض کردنـد و آلبـرت بـه 
مدرسـه ی دیگری در مونیخ به 

نام لوتیپولد جیمِنیزِیم رفت. در 
مدرسـه ی جدید دوره های آموزشـی 

متفاوتـی را گذرانـد و بـه کالس هـای باالتر 
رفـت. آلبـرت خیلی هم شـیفته ی ایـن دوره های 

آموزشـی نبود، مثًال به زبان آلمانی و التین عالقه ی چندانی نداشـت، 
ولـی به طـور کلی از یادگیرِی زبان یونانی و آموزه های مذهب یهودیت 
لذت می برد. سرانجام بنا کرد به تحقیق درباره ی مذهب مسیحیت و 

کتاب مقدس مسیحیان و انجیل را هم مطالعه کرد.
آلبـرت درس ریاضـی و علـوم را خیلی دوسـت داشـت. کمی که 
بزرگ تر شد، شاخه ای از علوم را که به آن علم فیزیک می گویند، پی 
گرفت و چیزهای بیشـتری درباره ی ایـن علم آموخت. نظریه هایی 
کـه آلبـرت در زمینـه ی علـم فیزیـک ارائـه داد، نـام او را در تاریـخ 

ماندگار کرد.

علـم مطالعـه ی خـواص فیزیکـِی اشیاسـت؛ وقتی اشـیا به علم فیزیک چیست؟

حرکـت درمی آینـد، چه اتفاقی می افتد و اساسـًا چرا به این 

شکل حرکت می کنند.

اسم مدرسه ی آلبرت این بود: لوتیپولد 
جیمِنیزِیم. « جیمِنیزِیم»، در زبان آلمانی 

به معنای «باشگاه ورزشی» است، ولی آن 
زمان در آلمان این کلمه این معنا را نمی داد، 
معنایش این بود: «مکانی که دانش آموزان 

در آن برای کالج آماده می شوند.»

آیا می دانستید؟

۲۰




