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بسم اهللا الرحمن الرحیم
:مقدمه

این مقاله در مورد قوانین حرکت بوده و با انگشت گذاشتن بر یک سري اشتباهات در درك بنیادي ترین و 
در نگاه اول بدیهی ترین مفاهیم حرکت مسائلی که منجر به ارائه نظریات نسبیت خاص و عام شده است 

انین حرکت و پدیده گرانش را به زیبایی دوباره توضیح می را برشمرده و بر پایه تصحیحات انجام گرفته قو
.در حقیقت در این مقاله نظریه نسبیت به کلی رد می شود. دهد

دانم موضع قبل از اینکه ذهن مخاطب آمادة دریافت مطلب ومنظور اصلی این نوشته شود، الزم می
همچنین . نامیم روشن شودخاص وعام در قبال آنچه که فضا میمکانیک کالسیک ونظریات نسبیت 

آن، به نقشی که در ی چیستیصرف نظر از خصوصیات مفهوم فضا مانند تخت یا خمیده بودن وبطور کل
.توضیح مفهوم حرکت وتدوین قوانین آن ایفا می کند توجه شود

از دانیم تعریف مکانیک به طور ساده از زبان یکی از بزرگان علم فیزیک، عبارت است همانطور که می
که حرکت نسبت مرجعنشان دادن تغییر وضعیت اجسام در فضا بازمان، براي انجام این کار جسم صلب 

به آن سنجیده می شود تعریف ودستگاه مختصات دکارتی برآن چنان فرض می کنند که هرگونه حادثه 
اصول یا وضعیت حرکتی جسم رجوع داده شده را بتوان نسبت به محورهاي این دستگاه با توجه به

شدة این کار از جمله تعریف واحدهاي طول و نبسیاري از مقدمات ذکر . انطباق مورد سنجش قرار داد
پیش فرض ۀهمۀ این مقدمات جهت بررسی وتدوین قوانین حرکت برپای. زمان برکسی پوشیده نیست

اي بین این ه دیگر با گذر از فضطیی وانتقال جسم از یک نقطه به نقبدیهی مفهوم حرکت یعنی جابجا
الزم است که فضا حتماً متصل وپیوسته باشد زیرا در غیر اینصورت جسم می . دو نقطه استوار شده اند

.ايبایست از یک نقطه از فضا به نقطۀ دیگر برود بدون گذر ازهیچ نقطه
فضا در مکانیک نیوتنی محمل تخت ماده ومیدان است واجسام برطبق قانون اول او در غیاب نیرو در

.حال سکون یا حرکتی مستقیم الخط ویکنواخت در فضا هستند
نکوسکی یدر نظریۀ نسبیت خاص نیز آنچنانکه توسط بانی آن عنوان شده است، همبافتۀ چهار بعدي م

زمان باقی -محمل یعنی فضا،ماده ومیدان است واگر ایندو از میان برداشته شوندمحملبه عنوان
گر یوباالخره در نسبیت عام میدان باز. ودي مقدم برماده ومستقل استخواهد ماند زیرا فضا زمان وج

.نقش محمل وفضا وهندسۀ جهان است
در روند تکامل نظریات بوجود آمده است، وظیفه ) فضا( با همۀ تغییراتی که در ساختار این مفهوم
وتدوین قوانین در همۀ نظریات ایفا می شود ودر توضیح،ونقشی که بخاطر آن در اذهان بوجود آمد

.حرکت دخالت دارد
اول جا ومکانی که اجسام فیزیکی وداراي . شوداغلب به دو صورت درذهن متصور مینقش این مفهوم 

دوم نقشی است که . تحرکندواقعیت خارج از ذهن اعم از ماده ومیدان درون آن قرار دارند وساکن یا م
به این معنا که نقاط . کندن اجسام بازي میوسکبه هنگام بررسی حرکت یامرجعبعنوان یک دستگاه 

درست مانند مکان ناظري که می . براي قرار گرفتن ناظر باشدیتواند محلیا مکانهاي مختلف آن می
ت اتواند خود یا جسمی را که برآن قرار دارد در مرکز یک دستگاه مختصات دکارتی فرض کند وحرک

.گاه بسنجدوپدیده ها را نسبت به محورهاي این دست
لخت است به عبارت دیگر یک ناظر واکنون فرض کنیم ناظري برجسمی قرار دارد که فارغ از نیرو 

از نظر این ناظر تمام اجسام دیگر نسبت به دستگاه مختصاتی که او برجسم خود فرض . اي استگالیله
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، خود نیز نسبت به هم تمام اجسامی که نسبت به دستگاه این ناظر ساکنند. کند ساکنند یا متحركمی
توان همۀ آنها رابا اجسام صلب به هم وبه جسم این ناظر وصل کرد وبراي همه یک دستگاه ساکنند ومی

توان بر روي هر جسم از این مجموعه ناظري همراه یک دستگاه مختصات فرض می. دمختصات فرض کر
به هم ساکنند ویک شبکه را نسبت به هم ساکنند، دستگاه مختصات آنها نیز نسبتچون همه.کرد 

در واقع هریک از این . توان تصور کردبراي کل این شبکه یک دستگاه مختصات می. دهندتشکیل می
نسبت به یکی یاگر جسم. ناظرین از نقاط یا مکانهاي مختلف این دستگاه کلی به کار نظارت مشغولند

ل حرکت است وسرعت وجهت ومسیر از این ناظرین در حال حرکت باشد نسبت به بقیه نیز در حا
.حرکت آن براي همه یکی است

رابدرستی بازي کند از جمله حال با توجه به خصوصیاتی که فضا باید داشته باشد تا نقش اول آن 
به این معنا که تمام ناظرینی . نیز صادق دانستث باال را در مورد فضاتوان بحوپیوستگی آن، میاتصال

جسامی قرار دارند که نسبت به فضا ساکنند ویا از نقاطی از فضا در حال نظاره کنند براکه ادعا می
.هستندنهاي مختلف یک دستگاه در حال نظارتهمه نسبت به هم ساکنند واز مکا،هستند

اگر جسمی نسبت به یکی از این ناظرین در حال حرکت باشد نسبت به بقیه نیز در حرکت واگر نسبت 
.ه همه در حال سکون استباشد نسبت ببه یکی در حال سکون 

تناقضی بزرگ در توضیح مفهوم حرکت وتدوین قوانین اي بود براي اثبات وجود آنچه ذکر شد زمینه
آن يش وتمام نمودهانآن که حل وفصل آن منجر به توضیحی زیبا ساده وبسیار منطقی از پدیدة گرا

.خواهد شد
تکامل نظریات در مورد حرکت، از آموزه هاي ارسطو تا ر روندمکانیک حاکی از این است که دتاریخچۀ

به این معنا که حرکت یعنی جابجایی یک . تعریف ومفهوم حرکت بدون تغییر مانده است،ت عامینسب
ن ودتاپیش از اثبات نسبی ب. دیگریا انتقال آن از یک نقطه به نقطۀجسم از یک مکان به مکان دیگر

نش که فقط از دیدگاه ناظر زمینی حرکت را مورد بررسی قرار داده بودند، حرکت، براي ارسطو وپیروا
جهان هر نقطۀازبه این معنا که . کرد نقاطی مشخص ونامتغیر بودندمکانها یا نقاطی که جسم طی می

که از دید ناظرینی که شداما معلوم. که به حرکت یک جسم نگاه شود مسیر وجهت حرکت یکی است
با اثبات . جهت ومسیر حرکت یک جسم متفاوت است،م در حال حرکتند، سرعتخود نسبت به ه

نسبی بودن حرکت، توصیف حرکت یک جسم مقید به ذکر دستگاه مختصاتی شد که با مراجعه به آن 
در حالی . اما هیچگونه تغییري در مفهوم حرکت حاصل نشد. حرکت جسم بررسی وتوصیف شده است

به مرجعدستگاه جهت ومسیر حرکت آن از یکسم یعنی سرعت،که تمام شاخصهاي حرکت یک ج
دستگاه یا دستگاههاي مراجعۀ متحرك نسبت به هم متفاوت است بازهم حرکت جسم به معناي 

هاي حاصل شده از شاخصهاي حرکت یک جسم در هدر نتیجه انداز. جابجایی یا انتقال تلقی شده است
آنها در هر شود واعتبار به خود جسم نسبت داده میفه فقط هر دستگاه مختصات به صورت یک طر

درحدي است که پایۀ تمام اندازه گیریهاي بعدي همچون اندازه حرکت وانرژي جسم قرار مرجعدستگاه 
.گیردمی

گرچه در مکانیک کالسیک ونسبیت خاص منظور از جابجایی وانتقال جسم غالباً جابجایی وانتقال 
ده است وبه دلیل عدم شناخت از ذات وساختار فضا به صراحت از انتقال بومرجعنسبت به یک دستگاه 

خواهیم دید، تلقی حرکت به مفهوم جابجایی وانتقال چنانکهجسم درون فضا صحبت نشده است اما 
نیز مشروط به وجود محیطی است که جابجایی وانتقال از نقاط مرجعجسم حتی نسبت به یک دستگاه 
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کنند واین محیط بعنوان یک مینقاط آن معناي مشخص وکاربرد فیزیکی پیدا آن وسکون نیز نسبت به 
این نکته غیر قابل انکار است که اساس . دستگاه مختصات در تدوین قوانین حرکت نقش داشته است
اندازة سرعت یعنی تعداد واحدهاي . گیردوپایۀ اندازه گیریها در حرکت بر مفهوم مذکور صورت می

ده در واحد زمان که خود حکایت از انتقال جسم از یک نقطه به نقطۀ دیگر درون فضا شپیموده ۀفاصل
کند، بخوبی بیانگر این مفهوم از طرفی قانون اول نیوتن که حرکت جسم فارغ از نیرو را توصیف می. دارد
.حرکتی یکنواخت ومستقیم الخط در فضا: است

با اندازه ) سرعت، جهت ومسیر(رکت یک جسمهاي حاما نسبی بودن حرکت به این معنا که شاخص
گیري ناظرین دستگاههاي مختلف متفاوت است با مفهوم حرکت به معناي جابجایی جسم نسبت به 

شود یا نقاط فضا سازگاري منطقی ندارد زیرا به این سؤال منجر میمرجعنقاط یک دستگاه مختصات 
ا شود؟تواند در یک آن در همۀ جهات جابجیا یک جسم میآکه 

هاي حاصل شده در هر شود که هم به اهمیت واعتبار اندازهاهمیت این سؤال هنگامی بخوبی روشن می
هاي دیگر توجه کنیم وهم به هدف اعالي هها براي دستگادستگاه ودر عین حال عدم اعتبار این اندازه

.لفمختمرجعمکانیک یعنی توصیف فضازمانی حوادث وحرکات از دیدگاه دستگاههاي 
. دهندضا بازمان تغییر میهدف از علم مکانیک این است که نشان دهد اجسام چگونه جاي خود را درف

مختلف ۀگیرد براي ناظرین دستگاههاي مراجعالً تغییر مکان جسمی که مورد بررسی قرار میاما او
شوند یعنی جا میاي از محیطی که اجسام درون آن جابتوانیم نقطهنمییاًثان. ومتحرك متفاوت است

که بدون دخالت در حرکت اجسام جابجایی آنها را مورد بررسی قرار دهیم ز فضا را پیدا کنیماي انقطه
هم از دیدگاه ناظري خواهد بود که بادیگر اجسام در حرکت نسبی زاي باوهرگونه تصوري از چنین نقطه

.است
نکه از سنجید وبدون ایمرجعه یک دستگاه ببنابراین وبه ناچار تغییر مکان اجسام را باید نسبت

.شود، صحبت از تغییر مکان بی معناستذکري مرجعدستگاه 
یعنی اندازه گیري مکان وزمان وقوع رویدادهاي . آنچه در مکانیک رایج است در واقع چنین کاري است

ۀنتیج.خاصحرکت آن نسبت به یک دستگاه مرجعمربوط به پدیده یا جسم مورد سنجش از جمله
براي اعتبار یافتن این اندازه هاخاص همان دستگاه است وبراي ،مرجعاندازه گیري در هر دستگاه 

تبدیالت گالیله در مکانیک نیوتنی یا تبدیالت لورنتس درنسبیت خاص بلادستگاههاي دیگر باید از ق
.بگذرند

به تناقض مرجعاه مختصات اما تلقی حرکت یک جسم به معناي انتقال وجابجایی آن نسبت یک دستگ
.شودمنجر می

:اشاره شودقبل از بیان این تناقض الزم است که به سه نکتۀ مهم
انتخاب مرجعتوانند به عنوان دستگاه اي میخت گالیلهلنکته اول اینکه بنا به اصل نسبیت همۀ اجسام 

.شوند وصالحیت همه به یک اندازه است
به شرطی معناي مشخص فیزیکی وقابل مرجعنسبت به یک دستگاه جسمنکته دوم اینکه جابجایی

به . کند نسبت به دستگاه مختصات ساکن باشنداندازه گیري دارد که نقاطی که جسم از آنها عبور می
جسم ساکن باشد تا تغییر مکان جسم معنا ر دستگاه مختصات خودباید نسبت به نقاط مسیرعبارت دیگ

.پیدا کند
که ) x,y,z(از اهمیت بیشتري برخوردار است اینکه در مکانیک عالوه بر مختصات عددينکته سوم که 
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آید، هر نقطه متناظر با مکانبراي هر نقطه از نقاط مسیر جسم نسبت به دستگاه مختصات بدست می
اصطالح مکان فضایی در اینجا معرف نقاط فضاي متصور براي ناظر (.شودفضایی جسم نیز محسوب می

گرفته روي یک دستگاه است که او با تکیه بر سکون دستگاهش نسبت به آن، حرکت دستگاههاي قرار 
نقاط مسیر جسم متناظر با یک به عبارت دیگر هر نقطه از)متحرك نسبت به خود را درك می کند

یک مجموعه مختصات عددي نقاط نسبت به دستگاه مختصات ودیگري . از دو مجموعه استعضو
یک آنچه که تصورفضا را در ذهن ناظر. شوندکه بعنوان مکانهاي فضایی جسم فرض میمجموعه نقاطی

تا مرجعدستگاه اخیر در همه جهاتۀصورنقاط مجموعدر واقع ت،دهددستگاه مختصات تشکیل می
که نسبت به . تواند مکانی براي قرار گرفتن یک جسم باشدمیههر عضو از این مجموع. بینهایت است

چنانکه ذکر شد براي معنا دار بودن جابجایی یک جسم متحرك وساکن استمرجعمختصات دستگاه 
تصورات ذهنی هستند، گرچه این نقاط فقط. تصات ساکن باشنداین مجموعه باید نسبت به دستگاه مخ

تواند متناظر بایک جسم باشد که نسبت به دستگاه مختصات ساکن است ادعاي اما چون هر نقطه می
بعنوان مثال اگر دو جسم . کندا حرکت نسبت به این نقاط معناي مشخص فیزیکی  پیدا میسکون ی

در یک دستگاه مختصات که محل قرار گرفتن یک ) x,y,z(نسبت به مکان فضایی متناظر با نقطه 
به این ترتیب ادعاي ناظر یک دستگاه مبنی . خود نیز نسبت به هم ساکنند، جسم است ساکن باشند

این مکانها که آن را محیط ۀی یک جسم نسبت به دستگاه او مشروط به فرض وجود مجموعبرجابجای
در غیر این صورت نه . نامیم وهمچنین سکون دستگاه مختصات او نسبت به این محیط استانتقال می

.سکون دستگاه مختصات او معناي مشخص فیزیکی دارد نه انتقال جسم
معلوم باشد، براي تعیین مرجعمکان یک حادثه در یک دستگاه متناظر باۀاکنون اگر مختصات نقط

مکان همین حادثه در دستگاهی که نسبت به دستگاه اول در حرکت است مالك میزان انتقال دستگاه 
تعیین مکان حادثه در یکی از نقاط چون دستگاه اخیر در لحظۀ.اخیر نسبت به دستگاه اول خواهد بود

ل خواهد بود واین نقطه نسبت به دستگاه اول ساکن است، مفهوم کلیمسیرش نسبت به دستگاه او
مطلب این است که در مکانیک سعی بر این است که مکان وقوع یک حادثه را از نقاط مختلف یک 

.محیط متصل فرضی که نقاط آن نسبت به هم ساکنند به نام فضا تعیین کنند
توصیف وبررسی یک حادثه ویا حرکت یک جسم اي به هنگاماز طرفی همۀ دستگاههاي لخت گالیله

کنند در نتیجه همۀ آنها خودرا نسبت به نقاط این محیط ساکن فرض می، به آنهاهرجوع داده شد
.نسبت به هم ساکن خواهند بود وحرکت آنها نسبت به هم نقض می شود

:شودتوضیح داده میترذیالً طی یک آزمایش ذهنی این تناقض به صورت تجسمی
بر روي . کنیمکه نسبت به هم در حال حرکتند مجسم می'KوKاي به نامهاي دو جسم لخت گالیله

. تواند یک دستگاه مختصات دکارتی براي خود فرض کند قرار گرفته استهر جسم ناظري که می
سبت دانید هیچ راهی وجودندارد که حرکت را به طور مطلق به یکی وسکون را به دیگري نآنچنانکه می

.  ودیگري را در حال حرکت یکنواختبیندهر یک از این ناظرین خودودستگاهش را ساکن می. داد
Aتواند توسط جسماین نقطه می. کنیمتصور می)x,y,z(نقطه دلخواهی به مختصاتKدر دستگاه 

ستگاه  ساکن است ومکان فضایی آن با مراجعه به دKدر دستگاه Aدر این صورت جسم  . اشغال شود
K متناظر با نقطه)x,y,z (مکان جسم . استA را که یک نقطه از پیوسته فضا است باP نشان می

نسبت Pوسکون ) x,y,z(منوط به  ثبات Kنسبت به دستگاه Aهی است که سکون جسم یبد. دهیم
ناظراین دستگاه خود. در حال حرکت یکنواخت استAجسم'Kبا مراجعه به دستگاه. استKبه
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با مراجعه به Aمکان جسم. را در حال حرکتAو جسمKبیند ودستگاه را ساکن می'Kودستگاه
اي از نقاط است که مسیر حرکت جسم دیگر نظیر یک نقطه نیست بلکه متناظر با مجموعه'Kدستگاه 

Aاین نقاط هر یک مختصات ثابتی در دستگاه. دهندرا تشکیل میK'طه دارند وهرکدام نظیر یک نق
آنچنانکه حرکت جسم  به معناي . ساکن است'Kپیوستۀ فضا است که نسبت به دستگاه  اطنقاز 

d1خطمجموعۀ این نقاط را با. ضا خواهد بودانتقال از یک نقطه به نقطه دیگر از این مجموعه نقاط ف

. ساکن است'Kدهیم که نسبت بهرا قرار میBدهیم وبه جاي همۀ آنها جسم صلب ومیله اي نشان می
را تصور کنیم که به همراه ناظرین قرار K1K2000,توانیم به تعداد دلخواه دستگاههاي دیگر می

با مراجعه به . ل حرکتندادر جهات مختلف در حAدر نتیجه جسم وKگرفته برآنها نسبت به دستگاه 
ذکر شد 'Kستگاه به ترتیبی که در مورد ددر جهتی در حال حرکت است وAهریک از آنها جسم
نقاطی از فضا خواهد بود که نسبت به هر دستگاه نسبت به هر دستگاه مجموعهAمسیر حرکت جسم

می d2 ,d1000رادهند که آنهای تشکیل میوطمجموعه این نقاط براي هر دستگاه خط. ساکن است
که هر یک نسبت به را قرار دهیم000وB2وB1توانیم اجسام صلب به جاي این خطوط نیز می. نامیم

.دست کم یک نقطه مشترك دارندd2 ,d1000اما همه خطوط. دستگاه خود در حال سکون است
جهت دودرAگاه که نسبت بهتبعضی از این خطوط مربوط به دو دس( .گذرندمیAزیرا همه از جسم 

ز این خطوط یک اکنون اگر بر یک نقطۀ مشترك ا) مخالف یک راستا در حال حرکتند برهم منطبقند
این دستگاه مبدادستگاه مختصات دکارتی بنا کنیم همۀ این خطوط نقش محورها وخطهاي گذرنده از

نیز نسبت به هم ساکن 000و'KKاالخره دستگاههاي مراجعۀوبرا دارند وهمه نسبت به هم ساکنند
.خواهند بود

که نیوتن توصیف کرده است وچه به فضا چه به صورتی نیست وهندسۀهیچ راه گریزي از این مسئله
نکوسکی توصیف کرده است به عنوان یت خاص آنچنانکه میصورت همبافتۀ فضا زمانی آن در نسب

.اصل نسبیت در تناقض استوومیدان وصحنۀ وقوع حوادث وحرکات، با خود حرکتحمل ماده م
ط بانی نسبیت خاص موضع مکانیک کالسیک ونظریه نسبیت خاص در قبال مسئله فضا بخوبی توس

. بیان شده است
اما این پیوستۀ . شوندوستۀ چهار بعدي محاط مییدر مکانیک کالسیک کلیه حوادث فیزیکی در پ« 

بعدي قابل در نسبیت خاص پیوستۀ چهار. چهار بعدي به یک بعد زمان وسه بعد فضا تقسیم میشد
نکوسکی به عنوان یر قابل تقسیم مساختمان چهار بعدي وغی. به قسمتهاي فضا وزمان نیستتقسیم 

شود واگر تصور کنیم که ماده ومیدان از میان برداشته شوند، فضا زمان محمل ماده ومیدان تلقی می
توصیف حاالت فیزیکی برمبناي این اصل است که فضا زمان را وجودي مقدم بر ماده . باقی خواهد ماند

»ومیدان ومستقل بدانیم
براي برپاکردن یک دستگاه مختصات ) فضازمان(ن نقطه یا مکانی از این محمل اما هیچ راهی براي تعیی

ش و هرتالکه بدون دخالت در حرکت اجسام حرکات وحوادث را از طریق آن بسنجیم وجود ندارد 
ذهنی براي یافتن چنین مکانی بازهم از دیدگاه ناظري خواهد بود که بادیگر اجسام در حرکت یا سکون 

.استنسبی 
به این معنا که تمام اجسامی که . اي سپرده شده استچار اجراي این نقش به دستگاههاي گالیلهبنا

کنیم این صالحیت را دارند  اي یاد میداراي حرکت یکنواخت هستند و از آنها به عنوان اجسام گالیله
وادثی که جهت توصیف فضا زمان وتدوین وفرمولبندي قوانین حرکات وحمرجعکه بعنوان دستگاههاي 
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ونی است که کحساس سخاصیت مشترك همه این دستگاهها ا. دهد به کار گرفته شونددر آن رخ می
اي که ماده ومیدان را در برمی اما تفکر وجود محمل فضا زمان بعنوان گستره وزمینه. ناظرین آنها دارند

اي سکون ین گالیلهپذیرد باعث شد تا احساس  سکون ناظرگیرد وحوادث وحرکات درون آن صورت می
اي نسبت به فضا توسط ناظر همان زیرا اوالً اثبات حرکت یک دستگاه گالیله.به فضا تلقی شودنسبت

ثانیاً نحوة رجوع دادن حوادث وحرکات به یک دستگاه . دستگاه به دلیل اصل نسبیت امکانپذیر نیست
دیگر فضا، ه به نقطۀز یک نقطخاص از فضا وانتقال جسم اۀبه مفهوم حادث شدن در یک نقطمرجع

نسبت به مرجعدهد وبالعکس سکون دستگاه سکون نسبت به فضا قرار میعرا در موضمرجعدستگاه 
در هر ناظر اندازه گیربه این ترتیب.دهدمفهوم انتقال در فضا میهبه حرکت جسم رجوع داده شدفضا،

داده شده به دستگاهش را به جسم رجوعرسکون دستگاه خویش حرکتدستگاه مراجعۀ خود با تکیه ب
همه کند ومیزان انتقال جسم مبناي تمام اندازه گیریهایی است که معناي جابجایی وانتقال آن تلقی می

شاخصهاي حرکت جسم رجوع داده . شودنسبت داده میهبه صورت یک طرفه به جسم رجوع داده شد
فقط براي ناظر اندازه گیر معتبر است وبراي اعتبار ود شهوم انتقال اندازه گرفته میشده که برپایۀ مف

نتیجۀ . یافتن آنها براي دستگاههاي دیگر مالك بازهم میزان انتقال یک دستگاه نسبت به دیگري است
که حرکت آن را بررسی می کنند مرجعکار این خواهد بود که براي یک جسم به تعداد دستگاههاي 

.شودقط به این جسم نسبت داده میآید که همه فسرعت، جهت ومسیر مختلف بدست می
این برداشت از مفهوم حرکت یعنی انتقال وجابجایی جسم نسبت به دستگاه مختصات مرجع واندازه 

.شودگیري میزان آن منجر به چندین اشکال می
جسم اول اینکه ناظرین قرار گرفته برچندین دستگاه که نسبت به هم در حرکتند، با تلقی حرکت یک

که فقطدستگاه مختصات خود را نسبت به نقاطی فرضی،به معناي جابجایی آنبه آنهاهرجوع داده شد
در . این نقاط خود نسبت به هم ساکنند.دانندبا فرض وجود آنها جابجایی جسم معنا دارد ساکن می

ه باعث ایجاد حرکت با این کار نقش نیروهایی ک. دستگاهها نسبت به هم ساکن خواهند بودۀنتیجه هم
.شودنسبی دستگاهها شده است به کلی نادیده گرفته می

دوم اینکه هر ناظر اندازه گیر حرکت نسبی دستگاه خود وجسم رجوع داده شده را به صورت یک طرفه 
دهد زیرا عمل انتقال وجابجایی واندازةآن فقط مربوط به جسم فقط به جسم رجوع داده شده نسبت می

هاي بدست آمده از حرکت جسم رجوع شود اندازهاز طرفی آنچه که باعث می. شده استرجوع داده 
نیروهاي مختلفی است که باعث ایجاد اعمالداده شده در دستگاههاي مختلف متفاوت باشد به دلیل

به عبارت دیگر هر دستگاه با دستگاه دیگر داراي تفاوتی . گیر شده استحرکت نسبی دستگاههاي اندازه
در مکانیک کالسیک ونسبیت خاص اختالف وتفاوت بین دو یا چند اما. ت که نیرو ایجاد کرده استاس

دستگاهها . دستگاه فقط از جنس جابجایی خطی است ونقش نیرو به کلی نادیده گرفته شده است
وناظرین آنها در حقیقت از مکانهاي مختلف یک دستگاه مختصات که نقاط آن نسبت به هم ساکنند 

شود، یعنی کنند وآنچه که نادیده گرفته میام به اندازه گیري  حرکت جسم رجوع داده شده میاقد
هاي بدست آمده از دیگري که در اثر وارد شدن نیرو ایجاد شده است در اندازهاتفاوت هردستگاه ب

د فکر آنچنانکه بای. شودکند وفقط به این جسم نسبت داده میحرکت جسم  رجوع داده شده بروز می
کنیم که این جسم عالوه بر حرکت همزمان در مسیرهاي مختلف، سرعت خود را نیز بدون هیچ دلیلی 

.نسبت به هر دستگاه اندازه گیر تغییر دهد
اي هلحرکات لخت گالیةآنچه که اصل نسبیت در حوز. سومین اشکال مربوط به اصل نسبیت است
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اي براي تدوین وفرمولبندي اي مختلف ومتحرك گالیلهدستگاههارزيکند عبارت است از همعنوان می
.قوانین طبیعت منجمله قوانین مکانیک

به یک دستگاه مختصات مرجع به معناي هچنانکه ذکر شد تلقی حرکت یک جسم رجوع داده شد
انتقال وجابجایی آن، دستگاه مرجع را در موضع سکون نسبت به نقاط مفروض محیط انتقال قرار می 

در ایم همۀ دستگاههادستگاه رجوع دادهه این ترتیب هنگامی که حرکت یک جسم را به چندینب. دهد
این درست به این معناست که حرکت جسم رجوع . گیرندمواضعی ساکن نسبت به محیط انتقال قرار می

. رزف وهم اداده شده از نقاط مختلف یک دستگاه مورد بررسی قرار گرفته است نه از دستگاههاي مختل
مفاهیم وضع موجود الزم است که در بنیادي ترین ودر نظر اول بدیهی ترینروشن است که با وضعیت

.شده براي توضیح حرکت یعنی فضا زمان وجابجایی تجدید نظر کنیم
قبل از هر چیز باید روشن شود که آیا این مفاهیم به ویژه مفهوم فضا بادرکی که ما بواسطۀ کشف دو 

ایم سازگاري ت یعنی نسبی بودن حرکت واصل نسبیت از حرکات اجسام بدست آوردهخاصیت مهم حرک
.منطقی دارند یا خیر

پذیرد، از ارکان وجود فضا بعنوان زمینه ومحیطی که حرکت به معناي جابجایی در آن صورت می
نکه براي ای. وملزومات اساسی فرمولبندي قوانین حرکت در مکانیک کالسیک ونظریات نسبیت است

حرکت جسم یا پدیدة بررسی شونده به معناي انتقال آن باشد ودر نتیجه بتوان میزان آن را اندازه گیري 
وبصورت یک طرفه فقط به خود آن جسم یا پدیده نسبت داد، الزم است دستگاه مرجع وناظر اندازه گیر 

تی که دستگاه مرجع شود ساکن باشد ودر صورآن نسبت به فضایی که جسم درون آن منتقل میهمراه
بایست بتواندمیزان انتقال دستگاه خودرا نسبت به ناظر همراه آن میخود نیز در حال حرکت باشد

در آن صورت اصل . محیط انتقال یعنی فضا اندازه گیري کند وسپس به ترکیب وتبدیل سرعتها بپردازد
ۀ متماز یعنی فضا بررسی معنا نداشت وهمۀ حرکات وپدیده ها نسبت به یک دستگاه مراجعنسبیت 

.شدواندازه گیري می
. ایمستی پذیرفتهراز یک طرف اصل نسبیت را بد. یماهم رابا هم پذیرفتهضاما ما دو اصل متضاد وناق

شوند براي انتخاب میمرجعاي هنگامی که بعنوان دستگاه به این معنا که همۀ اجسام لخت گالیله
ند وهیچ دستگاه مراجعۀ ممتازي وجود ندارد از طرف دیگر به اشتباه تدوین وبیان قوانین طبیعی هم ارز

وبا تکیه براحساس سکون ناظر دستگاه مرجع حرکت جسم یا پدیدة رجوع داده شده را به معناي 
با اینکار یک دستگاه سوم وپنهان را نیز در قانون حرکت دخالت داده . ایمجابجایی وانتقال آن تلقی کرده

وجابجایی جسم رجوع داده مرجعبا فرض وجود نقاط این دستگاه است که سکون دستگاه زیرا فقط . ایم
.کندشده معناي فیزیکی وقابل اندازه گیري پیدا می

کنند نسبت به نقاط همین دستگاه سکون همۀ دستگاههایی که حرکت یک جسم را اندازه گیري می
.ط همین دستگاه خواهد بودنیز از نقاینظراسوم وجابجایی جسم از نظر هریک از ن

مورد نظر از مکانها ةکند، بررسی حرکت جسم یا پدیدبرخالف آنچه که اصل نسبیت عنوان میبنابراین
.گیردصورت می) فضا( یا نقاط مختلف یک دستگاه 

جسم نسبت به دستگاه مختصات به مفهوم جابجایی جسم مشروط به وجود حرکت نتیجه اینکه تلقی 
.است وهر دو مفهوم با اصل نسبیت ناسازگارندمفهوم فضا 

خاص که از طرف دیگر خاصیت نسبی بودن حرکت با این تصور رایج در مکانیک کالسیک ونسبیت
اجسام وحوادث را دربر که همهاياي از نقاط فضا بعنوان محیط پیوستهحوادث دریک نقطه یا مجموعه
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.دهند در تضاد استگیرد رخ میمی
اي با ناظر ودستگاه مختصات فرضی بر روي هر یک مجسم کنیم که نسبت به سم لخت گالیلهاگر دو ج

دستگاه خود وجسمی را که برآن قرار دارد نسبت به چارچوب هم در حال حرکت باشند، ناظر هر
تواند اثري از حرکت دستگاهش در هیچ جهتی بیند وبا هیچ آزمایشی نمیمختصاتی خود ساکن می

هیچگونه دلیل شهودي یا منطقی . بیندر هر دستگاه جسم ودستگاه دیگر را درحال حرکت میناظ. بیابد
را به جسم دیگر نسبت قوجود ندارد که براساس آن بتوان حرکت مطلق را به یک جسم وسکون مطل

آنچنانکه هر دو ناظر برآن توافق داشته باشند به این معنا که ناظر دستگاه متحرك بتواند حرکت. داد
.دستگاه خودرا اندازه گیري کند ودر عین حال دستگاه دیگررا ساکن ببیند

موضوع مهم مکانی است . توانیم قضاوت در مورد حرکت این دو جسم را به عهدة ناظر سوم بگذاریممی
اگر این ناظر برجسمی سوم قرار گرفته باشد چند حالت قابل . تواند برآن قرار بگیردکه ناظر سوم می

اول اینکه این جسم نسبت به جسم اول ساکن باشد که در این صورت نسبت به دستگاه :ستتصور ا
دوم اینکه نسبت جسم دوم ساکن باشد که دراینصورت نسبت به . دوم در حال حرکت خواهد بود

امکان سوم این است که جسم سوم نسبت به هر دو دستگاه اول . خواهد بوددستگاه اول در حال حرکت
کم در همۀ موارد مکانی که ناظر سوم برآن قرار دارد جسمی است که دست. ال حرکت باشدودوم در ح

بنابراین فقط صورت مسئله به جسم سوم . با یکی از دو دستگاه اول ودوم در حال حرکت نسبی است
شود وقضاوت اومنوط به حل مسئله در حرکت نسبی خود با اجسام او تعمیم داده میۀودستگاه مراجع

.شودنیز تعمیم مسئله است ومشکلی حل نمی000اضافه کردن جسم چهارم وپنجم و. ودوم استاول
آیا نقطه یا مکانی براي قرار گرفتن ناظر سوم وجود دارد که نسبت به هیچ یک از دو جسم اول ودوم 

ون به سکحرکتی نداشته باشد؟ روشن است که یافتن چنین مکانی غیرممکن است زیرا وجود آن منوط
. حرکت نسبی آنهاستضجسم اول ودوم نسبت به یک نقطه ودر نتیجه سکون آنها نسبت به هم ونق

گیري حرکت در مکانیک کالسیک ونسبیت خاص منجر به فرض وجود چنین نقطه روش بررسی واندازه
ن نیک توصیف معنادار مکا، زیرا در مکاممکن استآنها از لحاظ نظري غیرشود که وجود یا نقاطی می

مشروط به سکون نقطه یا مکان وقوع حادثه نسبت به هر دستگاه توصیف ) یا مدت دار(آنییک حادثۀ
آنی وهمچنین توصیف ط توصیف دقیق مکان وقوع یک حادثۀبه عبارت دیگر الزمه وشر.کننده است

غییر از آنها تغییر مکان یک رویداد متغیر از نظر مکانی این است که مکان وقوع حادثه یا مکانهایی که ت
بنابراین باید چنین . گیر بدون تغییر وساکن باشندگیرد نسبت به دستگاه مختصات اندازهصورت می

قرار گرفتن یک جسم وجود دارند که ی بعنوان محل وقوع حادثه یا مکانکه نقطه یا نقاطکنیمتصور
س دو یا چند دستگاه که ویا برعک. نسبت به دو یا چند دستگاه که نسبت به هم درحرکتند، ساکنند

اما این به معناي سکون دستگاهها نسبت به هم . نسبت به هم درحرکتند نسبت به یک نقطه ساکنند
.حرکت آنهاستضونق

گیرد اي است که همۀ اجسام وحوادث را در برمیوپیوستهتصلهاین نتیجه با این تصور رایج که فضا م
تصور هر ناظر از فضا در دستگاه . نامید در تضاد استتوان یک نقطۀ جهانوهر نقطه از آن را می

مختصات خویش بعنوان نقاط یا مکانهایی که محل قرار گرفتن اجسام ساکن در همۀ جهات دستگاه او 
فضاي قابل تصور .دیگر استمرجعتابینهایت است، منفصل وجدا از همین تصور ناظرین دستگاههاي 

. ستگاه دیگرهمان رفتاري را دارد که اجسام آن دستگاه دارندتوسط ناظر هردستگاه، از نظر ناظر د
بنابراین تصور فضا بعنوان کلیتی یکپارچه ومتصل آنچنانکه همۀ اجسام وحوادث را دربربگیرد وبتوان 
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،تعیین کردکه بریکی از نقاط آن بنا شده استمختصات نقاط آن را نسبت به یک دستگاه کلی 
.امکانپذیر نیست

.اي دوطرفه وغیر قابل جمع وکسر است حرکت پدیده
کنیم که براي روشن شدن مطلب دو جسم لخت را به همراه ناظر ودستگاه مختصات فرضی مجسم می

بدیهی است که براي ایجاد حرکت نسبی این دو جسم نسبت به هم کافی است . نسبت به هم ساکنند
جاد حرکت وقطع نیرو دو جسم در حالت لختی بعد از ای. که به یکی از این دو نیرویی تماسی وارد شود

گیري هر ناظر با هدف بدست آوردن میزان انتقال پس از این مرحله اندازه. گیرندوفارغ از نیرو قرار می
جسم دیگر ومبنا قرار دادن اندازة بدست آمده براي گذر از یک دستگاه  به دستگاه دیگر اشتباه خواهد 

زیرا پارامتر متغیري وجود ندارد که بتوان آن را به صورت یک . شودیبود وبه تناقضات مذکور منجر م
. طرفه فقط به یک جسم نسبت داد واندازه گرفت

پس از ایجاد حرکت، باگذشت زمان در میزان نیروي الزم براي ساکن شدن دو جسم نسبت به هم 
ر یک از این اجسام خودرا ناظر قرار گرفته بره. وقرار گرفتن در یک دستگاه تغییري رخ نخواهد داد

تواند در همۀ جهات محورهاي دستگاه خود تا بیند ومینسبت به چارچوب مختصاتی خویش ساکن می
در عین حال همۀ این اجسام با مراجعه به . بینهایت اجسامی را تصور کند که نسبت به او ساکنند

ندارد که سکون  یک دستگاه نسبت اما چنانکه ذکر شد نقطه یا مکانی وجود . دستگاه دیگر در حرکتند
آنچه که با . گیري پیدا کندبه آن وجابجایی دستگاه دیگر نیز نسبت به آن معناي فیزیکی وقابل اندازه

نامیم، به مفهوم جابجایی د شده است وما آن را حرکت نسبی میمیان این دو جسم ایجااعمال نیرو 
ک نقطه سوم نیست بلکه نیروي اعمال شده این دو یکی نسبت به دیگري یا جابجایی هر دو نسبت به ی

آنچه ایجاد شده است، قابل تقسیم بین . جسم را در دو سطح یا دو پله یا دو تراز مختلف قرار داده است
پس از قطع نیرو هیچ . توان آن را بصورت یک طرفه به یک جسم نسبت دادنمیدو جسم نیست و

به عبارت . ر به دستگاه دیگر نسبت دهد واندازه گیري کندمتغیري تابع زمان وجودندارد که یک ناظ
،شوددیگر مفهوم سرعت که به معناي میزان تغییر مکان است وفقط به یک جسم نسبت داده می

. از مفاهیمی دو جانبه استفاده کنیمماناچاریم در رابطه با حرکت. درست نیست
دت حرکت را بکار ببریم آنچنانکه اگر یکی از دو مثالً به جاي استفاده از مفهوم سرعت حرکت  مفهوم ش

گیري است عامل  تنها عاملی که قابل اندازه. جسم حذف شود این مفهوم هیچ معنایی نداشته باشد
آنچه که شدت حرکت نسبی دو جسم را تعیین . ایجاد حرکت وتغییر در آن یعنی نیروي وارد شده است

شدت ،شودهنگامی که به جسمی نیرو وارد می. اعمال نیروستکند نیروست وتنها راه تغییر در آن نیز 
میزان نیروي اعمال شده مرجعکند آنچنانکه همۀ دستگاههاي حرکت آن با همۀ اجسام دیگر  تغییر می

.گیرندرا یکسان اندازه می
از اگر جسم سوم را که نسبت به هریک از این دو جسم در حال حرکت است به جمع آنان اضافه کنیم و

گیري ناظرین قرار گرفته براین دو جسم بخواهیم که مطابق روش مکانیک کالسیک حرکت آن را اندازه
کنند، هریک از آنها حرکت نسبی جسم یا دستگاه خود وجسم سوم را با تکیه برسکون خود به جسم 

آن را سرعت،شوددهند وبا این تلقی که جسم سوم نسبت به دستگاه آنان جابجا میسوم نسبت می
اندزة بدست آمده شاخص وعاملی است که مختص جسم سوم است وبه صورت . کنندگیري میاندازه

اي براي سرعت جسم به این ترتیب ناظر هر دستگاه اندازه. شودیک طرفه به این جسم نسبت داده می
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دیگر آورد که با اندازه هاي بدست آمده توسط ناظرسوم وجهت ومسیري براي حرکت آن بدست می
تصور کنیم که همگی 000گیر بر روي اجسام چهارم وپنجم وتوانیم ناظرینی اندازهمی. متفاوت است

هاي مختلف براي در این صورت به همین تعداد اندازه. نسبت به هم ونسبت به جسم سوم در حرکتند
. شودمیآید که همه فقط به این جسم نسبت دادهمیسرعت جهت ومسیر حرکت جسم سوم بدست

گیر شود که از یک طرف همه ناظرین اندازهاین روش چنانکه قبالً ذکر شد به این تناقض منجر می
گیرد ساکن ودستگاه مختصاتی آنها نسبت به نقاطی فرضی که جابجایی جسم سوم از آنها صورت می

هر یک فرض شوند که به معناي سکون همه این دستگاهها نسبت به هم ونادیده گرفتن حرکت نسبی
هاي بدست آمده مختص اندازهاز طرف دیگر همۀ. این حرکات استدگري ونیروي موجنسبت به دی

شود که این جسم عالوه بر تغییر مکان نسبت به هر دستگاه، جسم سوم است وبه این نتیجه منجر می
، به عبارت دیگر بدون هیچ دلیلی سرعت خودرا نیز نسبت به هر دستگاه اندازه گیر به تنهایی تغییر دهد

اما در . الزم  است که این جسم بدون هیچگونه عامل فیزیکی مانند نیرو از نوعی شتاب برخوردار باشد
متغیر که بتوان به یک یشود که در حرکت نسبی دو جسم عاملدکیأتوضیح مطلب باید براین نکته ت

یر با جسم سوم داراي اختالف سطح دستگاه هر ناظر اندازه گ. جسم نسبت داد واندازه گرفت وجود ندارد
توان آن رابه نه قابل تقسیم است ونه میآنچه ایجاد شده است،. د کرده استوترازي است که نیرو ایجا

گیري میزان آن در گیر واندازهتلقی انتقال جسم سوم توسط هر ناظر اندازه. یک جسم نسبت داد
با این کار حرکت نسبی که رابطه . نسبی استحقیقت نادیده گرفتن سهم دستگاه خود ناظر در حرکت

می ط به یک جسم نسبت دادهاي دو طرفه واختالف تراز وپتانسیلی مربوط به هر دو جسم است، فق
رجوع داده شده به چندین دستگاه موجب بروز اندازه هاي مختلف براي سرعت حرکت یک جسم شود و

دو طرفه دارد که قبالً گیر یک رابطۀاندازهتگاه در حالی که جسم رجوع داده شده با هر دس. شودمی
ها هدر وضعیت آن متناسب با تغییراتی که در اندازيتوسط نیرو ایجاد شده است وهیچگونه تغییر

ناظر قرار گرفته بر جسم رجوع داده شده تغییر در اندازه هاي نسبت  . گیردصورت نمیحاصل شده است
گیر مشاهده فاوتی واقعی در حرکت نسبی هر یک از دستگاههاي اندازهداده شده به جسم او را به دلیل ت

اما ناظرین این دستگاهها با احساس سکون خود وتلقی انتقال جسم رجوع داده شده، این . کندمی
.دهندتفاوتها را نادیده گرفته وبصورت کاذب ودروغین به جسم رجوع داده شده نسبت می

به مفهوم انتقال هریک نسبت به دیگري ویا نسبت به نقاط بطور کلی حرکت نسبی اجسام لخت
اي دو طرفه وغیر قابل نامیم نیست بلکه حرکت نسبی بین هر دو جسم رابطهمحیطی فرضی که فضا می

.ترکیب است
:توان در چند مورد خالصه کردنتایج این بحث را می

به این معنا که قانون جبر یا . گیردنتیجه اول تصحیحی است که باید در قانون اول حرکت صورت -1
اتالق عمل رفتن . نامیم تلقی کردتوان به مفهوم انتقال جسم درون ساختاري که فضا میلختی را نمی

جسم لخت جسمی فارغ از نیروست وچنانکه در . برددر یک خط مستقیم ما رابه مسیري اشتباه می
شتابدار حرکتی منحنی الخط دارد دستگاهک جسم لخت از دید ناظر یکی،بحث گرانش خواهیم دید

بینند وناظر همراه جسم آن را درعین حال همین جسم را ناظرین لخت در حرکتی مستقیم الخط می
توان باآنچه ناظرین می در حال سکون خواهید دید وقانون حاکم بر جسم که فراغت از نیروست را نمی

.بینند مساوي دانست
.انرژي حرکتی جسم لخت استنتیجه دوم در رابطه با-2
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انرژي حرکتی یک جسم لخت که منتج از اندازة سرعت آن نسبت در مکانیک کالسیک اندازة
گیر با تکیه بر سکون دستگاه هر ناظر اندازه. گیر است متفاوت ونسبی استاندازهمرجعبه دستگاههاي 

ن انرژي حرکتی جسم را بدست می گیري وبر اساس آخود میزان جابجایی جسم مورد سنجش را اندازه
براي سرعت جسم که شاخصی است مختص است که همانند اندازة بدست آمده روش کارچنان . آورد

انرژي نیز فقط به جسم ةشود، اندازآن وبصورت یک طرفه فقط به جسم مورد سنجش نسبت داده می
جرم به تعداد دستگاههاي درنتیجه براي انرژي حرکتی یک واحد. شودمورد سنجش نسبت داده می

درحالی که . شودآید که همه به این واحد جرم نسبت داده میاندازه گیر اندازه هاي مختلف بدست می
هر دستگاه اندازه گیر باجسم مورد سنجش داراي اختالف ترازي است که با اختالف تراز دستگاه اندازه 

زه گیر از سطوح وترازهاي ین دستگاههاي اندابنابراین ناظر. گیر دیگر وجسم مورد سنجش متفاوت است
آنها حرکت نسبی خود وجسم مورد اما چون همۀ. دنپردازمیمختلف به سنجش جسم مورد نظر

کنند، دهند وآن را در حال جابجایی فرض میسنجش را بصورت یک طرفه به این جسم نسبت می
زیرا همۀ ناظرین دستگاه خودرا نسبت به نقاط یک دستگاهشودتفاوت تراز دستگاهها نادیده گرفته می

به هم نسبتیک دستگاه که که از چندین نقطۀاین دقیقاً به این معناست . کنندساکن فرض می) فضا(
بدیهی است . ساکنند انرژي حرکتی یک جسم مورد سنجس قرار گیرد واندازه هاي مختلف به دست آید

طریق امواج توسط جسم لخت صرف نظر کنیم، هیچگونه تغییري که که اگر از جذب ودفع انرژي از
براي ساکن شدن این جسم . گیردبتوان فقط به این جسم نسبت داد در وضعیت انرژي آن صورت نمی

به عبارت دیگر براي اینکه جسم . میزان متفاوتی نیرو باید صرف شودرگینسبت به هر دستگاه اندازه
گیرقرار گیرد ونسبت به آن ساکن شود میزان اندازهۀا هر دستگاه مراجعلخت مورد سنجش همتراز ب

.شودمتفاوتی انرژي نیاز است که از آن به عنوان انرژي جنبشی یاد می
مرجعرجوع دادن پدیدة موردبررسی به دو یا چند دستگاه ةنتیجه مهم دیگر در رابطه با نحو-3

هاي شناخته روشن است که پدیده. به دستگاه دیگر استوتبدیالت مکانی زمانی حادثه از یک دستگاه
این نکته نیز بدیهی است که براي هر جسم همیشه دستگاه . شوندفیزیکی از اجسام ناشی میشدة

توان تصور کرد که جسم نسبت به آن در حال سکون باشد ودر عین حال به تعداد میمرجعیمختصات 
صات مخت. که همین جسم نسبت به آنها در حال حرکت باشدنیز قابل تصور است مرجعزیاد دستگاه 

که جسم مرجعیگیرد فقط براي دستگاه مختصات مکانی یک حادثه که از یک جسم یا جرم نشئت می
ومکان مشخص وثابت رابراي ناظر دستگاه همنشأ حادثه نسبت به آن ساکن است اعتبار دارد ویک نقط

رینی که در نقاط مختلف این دستگاه قرار دارند وهمه نسبت به براي تمام ناظنهمچنی. کندتداعی می
توافق هم ونسبت به این دستگاه ساکنند مکان حادثه داراي اعتبار است وهمه بر نقطۀ وقوع حادثه 

ها xباشد وبر هر نقطه از محور )K)x,y,z وقوع یک حادثه در دستگاهحال اگر مختصات نقطۀ. دارند
بیشمار دستگاه مراجعۀ ساکن نسبت زیت همان نقطه به همراه ناظر بنا کنیم، دستگاه مختصاتی به مرک

وقوع ۀتواند با یک جسم صلب ساکن خودرا به نقطبه هم خواهیم داشت که ناظر هریک از آنها می
وقوع حادثه براي هریک از این ناظرین ثابت واز یک دستگاه به دستگاه مختصۀ  نقطۀ. حادثه وصل کند

وجسم منشأ حادثه به Kبه دستگاه تبسنه ک'Kمرجعاگر ناظر دستگاه اکنون . خواهد بوددیگر متغیر
ها در حرکت نسبی است، با استفاده از تبدیالت مکانیک اقدام  به تعیین مختصات xموازات محور

را خواهد داشت که دستگاه یاندازه گیري نقش یکی از ناظرینۀحادثه در دستگاه خود کند در هر لحظ
به عبارت دیگر با وجود حرکت نسبی دستگاه . اندها در دستگاه بنا کردهxمختصات خود را بر محور 
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K'اي مختصات حادثه نسبت به این دستگاه لزوماً جسم منشأ وجسم منشأ حادثه به هنگام تعیین لحظه
سبت به به معناي دیگر شرط معنا دار بودن مکان حادثه ن. شودحادثه با دستگاه ساکن فرض می

مفهوم . نیز تعمیم داده می شود'Kبه دستگاه Kیعنی سکون جسم منشأ حادثه نسبت به Kدستگاه
اي مختصا ت مکانی یک حادثه نسبت به دو دستگاه، کلی مطلب این خواهد بود که مابراي تعیین لحظه

شده چشم بت به هم در حرکتند، از حرکت نسبی ونیروي موجود آن واختالف سطح وتراز ایجادسنه ک
است وبا وجود اختالف سطحی که Kدر مثال فوق حادثه هم سطح وهمتراز دستگاه . کنیمپوشی می
نیز 'Kمکان حادثه هم سطح دستگاه،تعیین مختصاتایجاد کرده است، در لحظۀ'Kستگاه نیرو در د

. قرار می گیرد
حرکت نسبی میان دو دستگاه، توجه به این نکته بسیار مهم است که پس از وارد شدن نیرو وایجاد 

آنچنانکه فکر کنیم در لحظات بسیار . حالت حرکت هیچکدام با قضاوت دیگري متغیري تابع زمان نیست
تنها راه سکون دو . ساکن دانست'Kساکن در دستگاه توان نسبت به یک نقطۀرا میKکوتاه دستگاه 

در مکانیک کالسیک ونسبیت خاص .دستگاه نسبت به هم همانند ایجاد حرکت وارد شدن نیروست
د وتالش براین بود که دهنزمان رخ میفضاشد که حوادث در نقاط همبافتۀر میغالباً چنین فک
. شد نسبت به دستگاههاي مختلف بدست آورندجهان نامیده میحادثه را که یک نقطۀ مختصات نقطۀ

جسم هیچگاه از حرکت نسبی با د ویکشوناما حوادث از اجسامی که واقعیت فیزیکی دارند ناشی می
شود که اي داراي واقعیت فیزیکی یافت نمیدیگر اجسام مستثنی نیست به عبارت دیگر مکان یا نقطه

این نقطه . در حرکت نقشی نداشته باشد یعنی همزمان نسبت به دو جسم متحرك در حال سکون باشد
هرخ دادبود وحادثۀ) زمانفضا( قاط پیوستۀکه وجود آن غیر ممکن است در صورت وجود یک نقطه از ن

بدیهی است که عدم وجود چنین . توانست داراي مختصات ثابت دردودستگاه مختلف باشددر آن می
نقاطی به این معناست که مکان یک حادثه فقط نسبت به دستگاه مختصات ساکن وهم سطح آن معنا 

از پیوستۀ فضا نیز بدانیم وسپس تالش کنیم که توانیم همین مکان را یک مکان یا نقطهدارد ومانمی
توان گفت ادعاي به بیانی عمومی تر می. میمختصات همین نقطه از فضا را در دستگاه دیگر نیز پیدا کن

مالك ومعیار ،برخالف تصور. وقوع حادثه درهر جا وتعیین مکان آن نسبت به هر دستگاه اشتباه است
جهت تبدیالت مکانی حوادث، میزان جابجایی یکی نسبت به دیگري گذر ازیک دستگاه به دستگاه دیگر

به صورت خطی ودر یک سطح نیست بلکه براي عبور از یک دستگاه به دیگري تنها راه تحمل نیرو 
.وصرف انرژي ورفتن از یک سطح به سطح دیگر است

ه که این نظریه عنوانبدین ترتیب راه حل تناقضی که باعث ارائه نظریه نسبیت خاص شد، برخالف آنچ
کند خصوصی کردن واحدهاي معادلۀ حرکت براي هر دستگاه وتغییر در نحوة تبدیل از یک دستگاه می

بلکه چیزي از جنس میزان یا اندازة انتقال که بتوان آن را فقط به یک جسم . به دستگاه دیگر نیست
مشکل این بود که در . دستگاه دیگر وجود نداردنسبت داد براي جمع وکسر وتبدیل از یک دستگاه به

مختلف نسبی گیري ناظرین دستگاههايمکانیک کالسیک شاخصهاي حرکت یک جسم با اندازه
اما درحقیقت راه حل معما در مفهوم حرکت . این وضعیت در مورد نور صادق نیست. ومتفاوت است

گیري مفهوم انتقال وجابجایی تلقی واندازهتواند نسبی باشد ودر عین حال به حرکت نمی. نهفته است
ی است به این دلیل که این ببا قضاوت ناظرین دستگاههاي مختلف نسحرکت یک جسم. شود

دستگاهها خود در تراز ها وسطوح مختلفی که نیرو ایجاد کرده است قرار دارند وتلقی حرکت این جسم 
نسبت به هم ونادیده گرفتن نقش نیرو به معناي جابجایی آن منجر به سکون همۀ این دستگاهها
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نسبت به هم در حال حرکت 'KوKبنابراین اگر دودستگاه مختصات. وترازهایی ایجاد شده خواهد شد
هایی همزمان به همه جهات پرتاب شوند، یا درصورت وجود هوا امواج گلولهKباشند ودر دستگاه 

'Kلکترومغناطیسی انتشار داده شوند، ناظردستگامکانیکی تولید ودر همۀ جهات نشر شوند ویا امواج ا

به مفهوم جابجایی Kرا نسبت به دستگاه خود وگلوله هاوامواج را نسبت بهKتواند حرکت دستگاه نمی
اصل نسبیت در تمام دستگاههاي لخت . ها به جمع وکسر آنها بپردازدوانتقال تلقی وبا محاسبۀ اندازه

به طور . مذکور وقوانین حاکم بر آنها در تمام دستگاهها یکسان استوقوع پدیده هايةصادق است ونحو
کلی دستگاهها واجسام لخت در حال انتقال نسبت به هم درون ساختار آفریدة ذهن ما موسوم به 

آن بلکه در سطوح وترازهاي مختلف انرژي که نیرو عامل ایجادمان نیستند فضا زۀپیوسته یا هندس
.ین سطوح براي فرمولبندي وبیان قوانین حاکم بر پدیده ها هم ارزنداست قرار دارند وهمۀ ا

گرانش
داند که هدف اصلی در این نظریه تعمیم هرکس آشنایی نسبی با نظریه نسبیت عام داشته باشد می

در این راستا باتوجه به . ممکن اعم از لخت وشتابدار استۀاصل نسبیت براي همۀ دستگاههاي مراجع
گرانش مسائل مربوط به این پدیده نیز مورد بحث قرار می ةدستگاههاي شتابدار وپدیداصل هم ارزي

الخط اي حرکت یک جسم لخت به صورت مستقیمدستگاههاي لخت گالیلهاز دیدناظرین. گیرد
به دستگاه دیگر متفاوت است اماگرچه شاخصهاي حرکت این جسم از یک دستگاه . ویکنواخت است

براي همۀ دستگاههاي لخت معتبر وبصورت یکسان ،کت آن که قانون لختی استبر حرحاکم قانون
اما ناظر یک دستگاه متحمل نیرو وشتابدار ازاجسامی که متحمل این نیرو . شودفرمولبندي وبیان می
منحنی الخط یکند یعنی حرکتشرکت ندارند، حرکتی متفاوت مشاهده میننیستند ودر شتاب آ

کند دقیقاً با آنچه که ناظر ناظر این دستگاه شتابدار از حرکات این اجسام مشاهده میآنچه که .وشتابدار
کند قرار گرفته بر یک جرم داراي گرانش مانند زمین از حرکات اجسام در حال سقوط مشاهده می

م ارزي پدیدة گرانش ر صحت این اصل که تحت عنوان اصل ههیچگونه شکی د. یکسان وهم ارز است
اي شتابدار توسط بانی نظریه نسبیت عام در قالب مثال اتاقک شتابدار عنوان شده است وجود ودستگاهه

بنابراین قصد ومنظور تکرارشواهد ودالیل این اصل نیست بلکه بحث برسر این است که چگونه. ندارد
اولیه درآزمایش ذهنی اتاقک شتابدار فرض. مشاهدات وتجارب این دوناظر را توضیح داده وتفسیر کنیم

جاذبه به وسیله طنابی با نیرویی ثابت در جهتی هايداناین است که اتاقک در محیطی بدور از می
دهد مانند رها کردن اجسام وپرتاب آنها که انجام میهاییناظردرون آن با آزمایش. کشیده شود

اً بر روي  وهمچنین تجارب حسی مانند احساس سنگینی وسکون که در خود سراغ دارد، خود را دقیق
در یک کرسد که به همراه اتاقیک جرم داراي گرانش خواهد یافت وبا دیدن طناب به این نتیجه می

از نظر استاد اولین نتیجۀ حاصله پیدا شدن یک وجه مشترك بین . میدان جاذبه آویزان است
ین وجه ا. ودستگاههاي شتابدار براي تعمیم اصل نسبیت به همۀ دستگاههاستلختدستگاههاي 

. درون اتاقک شابداردارد وهم ناظرهم ناظر یک دستگاه لختکهمشترك احساس سکونی است 
توان گفت که با وجود حرکت تند شونده وشتابدار اتاقک یا هر بنابراین آنچنانکه عنوان شده است  می
یک میدان جاذبه توان آن را ساکن دانست به این شرط کهاي میدستگاه شتابدار نسبت به فضاي گالیله

اي باشد و  دستگاه لختی در محیط وفضاي گالیلهKدر نتیجه اگر فرض کنیم. بران حاکم باشد
K' دستگاهی باشد که نسبت بهK قاط مادي واجسام دراست، رفتار نثابتداراي شتابK' چنان است
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اگر بتوان یک پس. توان آن را دستگاهی لخت دانست که در آن یک میدان گرانش وجود داردکه می
انحصار وامتیاز خاصی که دستگاه شتابدار را تحت چنین شرایطی همانند یک دستگاه لخت حساب کرد

دستگاههاي لخت براي فرمول بندي وبیان قوانین طبیعت دارند سلب وهمۀ دستگاههاي مختصات 
قدم بعدي . بودباهر حالت حرکت دلخواه براي فرمولبندي وبیان قوانین طبیعت هم ارز خواهندمرجع

توضیح قوانین حاکم بر موقعیت مکانی وزمانی اجسام ونقاط مادي قرار گرفته درون میدان وچگونگی 
اما به دلیل انقباض طول وانبساط زمان منتجه از نظریه نسبیت خاص، قوانین هندسۀ . تغییر آن است

.ر اینجا صادق نیستاقلیدسی که در مکانیک کالسیک ونسبیت خاص بر موقعیت اجسام حاکم بود د
.کارتی بعنوان چارچوبی براي تعیین موقعیت نقاط واجسام استفاده کرددتوان از دستگاه مختصات ونمی

بنابراین الزم است متناسب با شرایط هندسی میدان از دستگاه مختصات منحنی گوس استفاده کنیم  با 
سیار نزدیک به هم باید مطابق با این شرط که رفتار هندسی واحد طول براي تعیین مسافت نقاط ب

میدان که معادل با یک حادثه است چهار ةبه هر نقطه از نقاط حوز. اقلیدسی باشدۀهمان قواعد هندس
شود که متغیر هاي معادالت توصیف فضا زمانی آن نقطه یا حادثه هستند وبا هم مختصه نسبت داده می

از یک دستگاه گوسی  به دستگاه گوسی دیگر با عبور. دهندیک دستگاه مختصات گوسی تشکیل می
شود وهمۀ این دستگاههاي گوسی توسط تبدیالت شکل معادالت توصیف کنندة یک حادثه حفظ می

.باشندبراي فرمولبندي قوانین طبیعت هم ارز می
بررسی هاي . اما این مسیر اشتباه است وبه دالیلی که ذکر خواهد شد گرانش حاصل وجودمیدان نیست

اي به این نتیجه منجر شد که روش مکانیک  کالسیک در در حیطۀ اجسام ودستگاههاي لخت گالیلهام
وانتقال جسم، به چند تناقض وسؤال بی جواب می بررسی وتوصیف حرکات بر اساس مفهوم جابجایی

ري گیاي، به هنگام بررسی واندازهدرمکانیک کالسیک همۀ ناظرین دستگاههاي لخت گالیله. انجامد
حرکت یا سکون یک جسم لخت که به آنها رجوع داده شده است با تکیه برسکون دستگاه خویش، 

این تلقی . کننددیگر تلقی میۀرا به معناي جابجایی از یک نقطه به نقطهحرکت جسم رجوع داده شد
رغم وعلیشود که اوالً همۀ این دستگاهها در موضع سکون نسبت به محیط انتقال قرار بگیرندباعث می

ثانیاً با حرکت نسبت به هم به عنوان نقاط یا مکانهاي یک دستگاه کلی نسبت به هم ساکن فرض شوند،
اي با دستگاههاي دیگر که قبالً در اثر وارد شدن نیرو ایجاد شده این کار تفاوتهاي هر دستگاه گالیله

شود وتفاوتها در است نادیده گرفته میاست ودر واقع آنها را در پله هاي متفاوت نسبت به هم قرار داده 
کند ونمایان می به دستگاهها بروز میهاندازه هاي بدست آمده از سرعت حرکت جسم رجوع داده شد

آنچنانکه اگر اندازه هاي بدست آمده توسط ناظرین چندین دستگاه را کنار هم قرار دهیم شاهد . شود
به عبارت دیگر حرکت جسم رجوع . خواهیم بود، هیک تغییر نامنظم در سرعت جسم رجوع داده شد

توانیم شرایطی را تصور کنیم که چندین دستگاه اما می. استغیرثابتداده شده داراي یک شتاب
. با جسم رجوع داده شده در حرکت نسبی باشندایم در یک راستاگذاري کردهاي که آنها را شمارهگالیله

جسم رجوع داده شده از حرکت نسبی دستگاه قبل از آن با طوري که شدت حرکت نسبی هر دستگاه با 
هاي بدست در این صورت اگر اندازه. جسم رجوع داده شده به یک میزان وبه صورت جزئی تندتر باشد

براساس شماره دستگاهها مرتب آمده توسط ناظرین این دستگاهها ازحرکت جسم رجوع داده شده را 
رجوع داده شده ودر نتیجه یک شتاب ثابت در حرکت آن کنیم، شاهد تغییرات منظم سرعت جسم

اي که هاي چند ثانیهلمیهاي عددي اکتفا نکنیم وبا ترکیب فتوانیم فقط به اندازهخواهیم بود، می
شتابی را که ما از . اند، شتاب را دقیقاً مشاهده کنیمدستگاهها از جسم رجوع داده شده گرفتهناظرین
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کنیم، ناظر یک گیري چندین ناظر لخت مشاهده میدن مشاهده واندازهاین طریق یعنی مرتب کر
به عبارت دیگر در . کنددستگاه متحمل نیرو وشتابدار به تنهایی در جسم رجوع داده شده مشاهده می

اي با جسم رجوع داده شده هلآزمایش ذهنی قبل اگر در همان راستایی که دستگاههاي لخت گالی
بر آن از حرکت جسم رجوع ناظر قرار گرفته ،د داشته باشدگاه شتابداري وجوحرکت نسبی دارند، دست

لحظات کوتاه مساوي بر روي دستگاههاي لخت داده شده همان فیلمی را خواهد دید که قطعات آن در
. آنچنانکه جسم رجوع داده شد از دید او داراي یک شتاب ثابت است. فیلم برداري شده استهذکر شد

کند وآنچه که با مرتب کردن مشاهده رز بودن آنچه که این ناظر به تنهایی مشاهده میدلیل هم ا
شود چندین ناظر لخت شاهد آن خواهیم بود این است که به دستگاه شتابدار یک نیروي ثابت وارد می

دستگاههاي لخت مربوط در مورد. ناظر قرار گرفته برآن در حال عمل استةواین نیرو در حین مشاهد
به آزمایش ذهنی مانیز نیروي وارد شده به هر دستگاه آن را نسبت به دستگاه قبل از خود در سطح 

اما این کار قبالً صورت گرفته است وناظرین ودستگاه آنها در حین . وترازي متفاوت قرار داده است
اساسی ومهم ۀتاما نک. بدین ترتیب عامل ایجاد تغییر در هر دو مورد نیروست. لختندیمشاهده ناظرین

به . گیرندپذیرد نه در آنچه که اندازه میصورت میگیرهاي ناظرین اندازهدر دستگاهاین است که تغییر 
این معنا که تفاوت وتغییر در اندازه هاي جاصل شده از سرعت جسم رجوع داده شده در دو یا چند 

هر ونسبت به جسم رجوع داده شددستگاه لخت به دلیل قرار گرفتن هر دستگاه نسبت به دستگاه دیگ
.گیرد، صورت نمیهدر سطح وترازي متفاوت توسط نیروست وهیچگونه تغییري در جسم رجوع داده شد

ط چندین سومرتب کردن اندازه هاي حاصل شده تبنابراین شتابی که در آزمایش ذهنی ما از طریق 
تابی که ناظر دستگاه شتابدار به شود ونیز شناظر لخت در حرکت جسم رجوع داده شده مشاهده می

به این  کاذب. شتابی کاذب ودروغین استکند،تنهایی در حرکت جسم رجوع داده شده مشاهده می
مشاهده شد یکند که هنگامی که شتابمفهوم که برخالف آنچه که قانون نیوتنی ایجاد شتاب حکم می

است، در این مورد هیچگونه عامل فیزیکی نیرو ویا میدانی براي ایجاد آن حاکی از وجوداین شتاب 
. مانند نیرو یا میدان که جسم رجوع داده شده را وادار به حرکت شتابدار کند وجود ندارد

مکانیک . در واقع فیزیک کالسیک در اولین گام توضیح وفرمولبندي حرکت دچار اشتباه شده است
اعتبار این مفهوم وابسته به وجود یک . تکالسیک حرکت را به مفهوم جابجایی وانتقال تلقی کرده اس

ودستگاه مختصات سوم است که به عنوان مبنا ومعیاري براي معنادار شدن مفاهیم سکون وحرکت
هنگامی که ناظرین چندین دستگاه لخت حرکت یک جسم رجوع داده . کاربردي شدن آنها الزم است

ا که نیرو دروجود هریک از آنها نسبت به جسم کنند، آنچه رشده به آنها را به مفهوم انتقال تلقی می
به . گیرنددهند واندازه میرجوع داده شده ایجاد کرده است به صورت یک طرفه فقط به جسم نسبت می

این دستگاهها نسبت به دستگاه مبنا یا دستگاه سوم ساکن خواهند بود ۀاین ترتیب از یک طرف هم
شود، از نیرو ایجاد شده است نادیده گرفته میۀبه وسیلوتفاوت سطح وتراز هریک بادیگري که قبالً

شود تغییري به طرف دیگر در اندازه هاي حاصل شده که همه به جسم رجوع داده شده نسبت داده می
اگر حرکت همین جسم به یک دستگاه شتابدار ومتحمل نیرو . شودصورت یک شتاب کاذب نمایان می

بر این دستگاه در هر لحظه در نقش یکی از ناظرین دستگاههاي لخت رجوع داده شود، ناظر قرار گرفته 
اند او به تنهایی مشاهده واندازه گیري کردهخت مشاهده واندازهد بود وآنچه را که مجموع ناظرین لخواه

ک خودراساکن وحرکت را فقط  به جسم رجوع همانند ناظرین دستگاههاي لخت که هر ی. گیري میکند
د وتغییري را که در حرکت نسبی انددهند، این ناظر نیز خودرا ساکن مییمنسبت داده شده
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دستگاهش بواسطۀ نیروي وارد بر آن با جسم رجوع داده شده در حال انجام است، در جسم رجوع داده 
باید عاملی همچون میدان وجود بنابراین از نظر او. دهدبیند وفقط به این جسم نسبت میشده می

غافل از اینکه عامل ایجاد تغییر نیرویی است . تغییر حرکت یا شتاب جسم را توجیه کندداشته باشد تا
که به دستگاه خود او درحال وارد شدن است ونتیجه را که تغییر در حرکت نسبی دستگاه شتابدار 

بیند بدون اینکه هیچگونه نیرو یا وجسم رجوع داده شده است، او در وجود جسم رجوع داده شده می
.دانی براین جسم اثر کندمی

بدار همانند یک ناظر ادر نظریه نسبیت عام عنوان شده است که ناظر قرار گرفته در درون اتاقک شت
اي است براي تعمیم بیند واین احساس سکون زمینهقرار گرفته بر سطح زمین خود را درحال سکون می

ابدار نیز مانند ناظرین دستگاههاي لخت اصل نسبیت به دستگاههاي شتابدار زیرا ناظر یک دستگاه شت
اما پیامد مهم این برداشت این است که  دستگاه شتابدار نسبت . در احساس سکون شریک خواهد بود

اي ساکن خواهد بود وناظرقرار گرفته برآن آنچه را که از اجسام روبرو واطراف خود که به فضاي گالیله
کند، که در واقع تصویري از تغییر حرکت دستگاه خود درشتاب دستگاه او شرکت ندارند مشاهده می

شود، بصورت یک طرفه فقط به خود این اجسام نسبت می اوست که در وجود این اجسام نمایان می
.دانددهد وخاصیتی مانند خمیدگی فضا ومیدان را عامل شتاب این اجسام می

شود در سامی که این نیرو به آنها وارد نمیاما میدانی در کارنیست ویک دستگاه متحمل نیرو با تمام اج
اجسامی که نیرو به آنها ةناظر قرار گرفته برچنین دستگاهی بدون مشاهد. حرکتی نسبی اما متغیر است

ل ایابد وعالوه بر احساس سنگینی خودرا در حشود هیچ اثري از حرکت دستگاه خود نمیوارد نمی
نیروي وارده به دستگاهش را آیینه وار به صورت شتابی ۀناظر چنین دستگاهی نتیج. بیندسکون می

از طرف دیگر ناظرینی که بر روي اجسام اطرافش قرار دارند، . بیندکاذب در وجود اجسام اطرافش می
.آن در دستگاه این ناظر خواهند دیدةشتاب واقعی را به همراه نیروي ایجاد کنند

اظر دستگاه شتابدار ونه ناظرین قرار گرفته براجسام در نکتۀ اساسی در درك موضوع این است که نه ن
د حرکت دستگاه دیگر را به توانند با تکیه براحساس سکون خوحال سقوط اطراف او  هیچکدام نمی

به عبارت دیگر بجز دستگاه ناظر شتابدار ودستگاه ناظر .معناي انتقال وجابجایی به طرف خودتلقی کنند
که نقاط آن بدون دخالت در حرکت معیاري براي نسبت دادن سکون در حال سقوط، دستگاه سومی
ساکن از نظر ناظر دستگاه شتابدار، از هر نقطۀ. ه دیگر باشد وجود نداردیک دستگاه وجابجایی دستگا

نظر ناظرین در حال سقوط در حال حرکت است وبرعکس هر نقطه ساکن از نظر ناظرین در حال 
.تابدار در حال حرکت وسقوط استسقوط، از نظر ناظر دستگاه ش

نگاه نیوتن به یک دستگاه شتابدار از دیدگاه ناظري است که خود را نسبت به این دستگاه سوم ساکن 
بنابراین از نظر او معناي شتاب عبارت است از تغییر سرعت جسم نسبت به نقاط این دستگاه . داندمی

معنا که با تکیه براحساس سکون ناظر دستگاه به این. در نسبیت عام نقشها عوض شده است.ساکن
اطرافشود وشتاب وخاصیت شتابدهندگی به نقاط وفضاي محیط شتابدار این دستگاه ساکن فرض می

اي نقطه،زیرا در هر دو محل ومکان نظارت ناظرین.اما هر دو دیدگاه اشتباه هستند. شودنسبت داده می
کم یک نقطه از آن نسبت به دو ستگاه مشروط به سکون دستساکن از دستگاه سوم است و وجود این د

بنابراین وجود دستگاه سوم واقعیت فیزیکی وخارج از ذهن . است واین غیر ممکن استدستگاه متحرك
دستگاه شتاب توانیم مکانی براي نظارت براین پدیده بیابیم که از قاعده حرکت نسبیما نمیندارد و

نیروي وارد شده به یک دستگاه باعث . تاب شرکت ندارند مستثنی باشددارو واجسامی که در این ش
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به همین دلیل . شودمیشود نسبی آن با همۀ اجسامی که این نیرو به آنها وارد نمیحرکتتغییر
. آورنده این دستگاه را یکسان بدست میبناظرینی که بر این اجسام قرار دارند، میزان نیروي وارد شده

گاه شتابدار وتمام ناظرینی که نسبت به او ساکنند اثر نیرو را بصورت احساس سنگینی در اما ناظر دست
روشن . ندنبیشود میخود وتغییر حرکت را به صورت شتابی کاذب در اجسامی که نیرو به آنها وارد نمی

صل می است که نظر ارنست ماخ در رابطه با قانون لختی ومفهوم اینرسی که براساس آن این نتیجه حا
شود به دلیل القاء یشود که هنگام ایجاد شتاب در یک دستگاه، اینرسی ومقاومتی که در آن ظاهر م

زیرا چنانکه . مواد موجود در جهان است، یک اشتباه سینما تیکی است ودرست نیستشتاب به بقیۀ
، شتابی دروغین کندذکر شد شتابی که ناظر دستگاه شتابدار در اجسام روبرو واطراف خود مشاهده می

است وناظرینی که بر روي این اجسام قرار دارند، در صورتی که نیروي تماسی به آنها وارد نشود خود را 
یک تفاوت اساسی این شتاب دروغین. در حال سکون ویا در حال حرکت یکنواخت ولخت خواهند دید

کند دارد که مهمترین نی میما تیکی با شتابی که نظریۀ میدان براي اجسام پیش بینحتی از نظر سی
بنابر نظریۀ میدان یک جسم در حال سقوط در میدان گرانش . محک اثبات تجربی این نظریه خواهد بود

مشخص حتی در ابعاد اتمی بر روي جسم در ۀدو نقطۀبه عبارت دیگر فاصل. ع شودسباید کشیده ومت
ت از لحاظ نظري میدان هیچگونه معنایی در غیر اینصور. راستاي سقوط باید دائماً افزایش پیدا کند

کنیم چنین نیست ویک جسم در حال اما در آنچه که از آن بعنوان شتاب کاذب یاد می. نخواهد داشت
ی لخت است وهیچگونه کشیدگی در مسقوط که از دید ناظر دستگاه شتابدار داراي این شتاب است جس

اجسام در حال سقوط وعدم وابستگی آن به جرم و عالوه بر این دلیل شتاب یکسان. شودآن ایجاد نمی
زیرا این شتاب دروغین که فقط ناظر دستگاه . جنس وحالت فیزیکی اجسام اکنون بسیار روشن است

تغییر حرکت نسبی دستگاه او با اجسامی است که در شتاب دستگاه او ۀشتابدار شاهد آن است نتیج
یروي وارده به دستگاه خود اوست، میزان تغییر وحرکت شرکت ندارند وچون عامل ایجاد تغییر تنها ن

آنچنانکه ناظر دستگاه نتیجه را که تغییر در حرکت است در . دستگاه او با اجسام به یک اندازه است
.بیندوجود اجسام در حال سقوط به یک اندازه ویکسان می

اقع حاصل کار یک دستگاه شناسیم در وگرانش آنچنانکه ما در مورد زمین واجرام دیگر میپدیدة
، در مورد سطح زمین به عنوان یک شتابدار است وتمام آنچه که در مورد یک دستگاه شتابدار ذکر شد

واجسام پرتاب شده  آنچه که ماناظرین زمینی در اجسام در حال سقوط. دستگاه شتابدار نیز صادق است
وجود میدان گرانش ویا نیروي وارده به این  می بینیم، یعنی حرکات شتابدار وبعضاً منحنی الخط نتیجۀ

ثار آدر حقیقت ما برروي یک سطح شتابدار قرار داریم و. اجسام از طرف زمین براي جذب آنها نیست
این . کنیموجود آن را بصورت احساس سنگینی در خود واجسام ساکن نسبت به این سطح دریافت می

بیجایی است وتنهاناظرینی ن شتاب را ببینیم، انتظار توقع که مطابق با درك شهودي خود از حرکت ای
یعنی ناظرینی که براجسامی قرار . توانند شاهد این شتاب باشند که خود در آن شرکت نداشته باشندمی

در یک آن درهمۀ جهات این سؤال که چگونه ممکن است زمین. دارند که از نظر ما در حال سقوطند
شی نشود، مربوط به ناظري است که مکانی که برآن قرار گرفته است شتابدار باشد ودر عین حال متال

به عبارت دیگر  . کند واقعیت فیزیکی وخارج از ذهن نداردودستگاه مختصاتی که براي خود فرض می
حرکت هندسی یا فضایی که در حرکت نسبی زمین واجسام مکان یا مکانهایی بعنوان نقاط ساکن وبی

آنچه که شتابدار . شود که دیدگاهی براي این ناظر باشده باشند یافت نمیدر حال سقوط شرکت نداشت
دهد در واقع تصور چنین ناظري است که با قرار بودن سطح زمین را مخالف با عقل سلیم جلوه می
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گرفتن در این مکان فرضی وتصور محوري از نقاط ساکن نسبت به خودانتظار جابجایی همزمان زمین 
. بنابراین از نظر اوغیره ممکن است. این  محور را دارددر دو جهت مختلف 
به شتاب زمین همان دیدگاهی است که نیوتن نسبت به شتاب داشت یعنی،بتدیدگاه این ناظر نس

بتوان بدون ،آنچنانکه از هر نقطه ساکن نسبت به فضا. جابجایی تند شوندة یک جسم نسبت به فضا
اما این ساختۀ ذهنی ما یعنی فضا نقش .را اندازه گرفتآندخالت در این حرکت مطلق شاخصهاي 

دستگاه مختصاتی را خواهد داشت که تلقی مفهوم حرکت به معناي انتقال وجابجایی بناچار نسبت به 
بنابراین شتاب سطح زمین . شودنقاط آن خواهد بود وهمانطور که ذکر شد وجودآن منجر به تناقض می

نسبت به فضا نیست وناظر در حال سقوطی که شاهد این شتاب است حرکتی تند شونده وجابجایی 
کون نسبت به فضا، زمین را در حال انتقال تند شونده به نمی تواند با تکیه بر سکون خود به معناي س

تواند چنین ادعایی در مورد جسم در حال سقوط به همین دلیل ناظر زمینی نیز نمی. انددطرف خود ب
چ نقطه یا مکانی که از قاعدة حرکت مستثنی باشد واز آن نقطه بتوان قضاوت کرد داشته باشد ونیز هی

.که جابجایی از آن زمین است یا اجسام در حال سقوط وجود ندارد
شود بعد از قطع نیروي اگر از اثرات وجود جو صرف نظر کنیم، جسمی که از زمین روبه باالپرتاب می

وسطح زمین داراي بیشترین قطع نیرو حرکت نسبی جسمدرلحظۀ . پرتاب جسمی لخت خواهد بود
شود وبه سطح زمین باعث تغییر در این حرکت نسبی میثابتپس از این لحظه شتاب . استمقدار

در این هنگام جسم از نظر ناظر زمینی با شتابی کاهنده روبه باال در . کاهدصورت منظم از شدت آن می
رسد وجسم باسطح زمین در در یک لحظه به صفر میحرکت است سپس حرکت نسبی زمین وجسم

در این لحظه جسم از نظر ناظر زمینی در . شوندگیرند ونسبت به هم ساکن مییک دستگاه قرار می
نباشد جسم در انتهاي مسیر عموداگر راستاي پرتاب . آیدانتهاي مسیر خود به حالت سکون در می

پس از این مرحله شتاب سطح باعث .رضی خواهد بودعساکن نخواهد بودوبازمین در حرکت نسبی
در این حالت جسم از نگاه ناظرزمینی در حال . افزایش شدت حرکت نسبی زمین وجسم خواهد شد

شدت حرکت نسبی وبدون تکان است،ثابتچون شتاب سطح . ت با شتابی افزاینده خواهد بودشبرگ
ینی به هنگام رفت وبرگشت جسم مساوي جسم وسطح زمین در یک ارتفاع مشخص از دید ناظر زم

بدینترتیب سه عمل رفتن، ساکن شدن وبرگشتن جسم در یک مسیر منحنی که تاکنون به . خواهد بود
، اکنون در قالب باعث انجام آن بودشود وعاملی همچون نیروي جاذبه ومیدانداده میخودجسم نسبت

.شودمیدانی که برجسم اثر کند انجام مییایک عمل یعنی شتاب سطح زمین وبدون هیچگونه نیرو
یکی از این قوانین برابري جرم . شونددالیل بسیاري از قوانین تجربی گرانش اکنون بسیار روشن می

.جبري وجرم جذبی یک جسم است
یک جسم نیرویی رو یسنیگین.پیداست که چیزي به عنوان جرم جذبی در طبیعت وجود نداردناگفته

جذب جسم توسط زمین نیست، بلکه مقاومتی است که جسم درحین تحمل شتاب سطح به زمین براي
ی که از یک شتاب یکسان اجسام. جبري استمدهد وتعیین کننده میزان آن همان جراز خودنشان می

شوند وعدم وابستگی آن به میزان جرم وجنس اجسام اکنون بسیار مستدل ومنطقی ارتفاع با هم رها می
نانکه ذکر شد این شتاب دروغین است واین اجسام شتاب واقعی سطح زمین راکه باعث زیرا چ.است

.دهندشود، آینه وار به ناظر سطح زمین نشان میتغییر در حرکت نسبی زمین وآنها می
تمامی قوانین سقوط آزاد، آونگها وچگونگی قرار گرفتن سیاالت وهر آنچه که به گرانش مربوط است، 

اما مجال بحث درموردهمۀ آنها دراین نوشته . ه تمامتر در این نظریه قابل توضیح هستندبه زیبایی هر چ
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.نیست
قبل از اینکه به اختصار به بیان نتایج واصالحات این بررسی در حوزة مکانیک سماوي پرداخته 

یگري به اگر اتاقکی را به همراه ناظر درون آن در شرایطی که نیروي د. شود ذکر یک نکته ضروري است
آن وارد نشود، وادار به دوران حول نقطه یامحوري مرکزي وساکن نسبت به یک ناظر لخت کنیم ناظر 
درون اتاقک خودرا دقیقاً بر روي یک سطح داراي گرانش خواهد یافت که شدت آن متناسب با شدت 

بیند وبا هیچ ن میناظر درون اتاقک خود واتاقک را ساک.با قضاوت ناظر لخت بیرونی استکدوران اتاق
این . در مسیري دورانی در حال حرکت است یا در مسیري مستقیمکه تواند اثبات کند آزمایشی نمی

اي دوران از نظر ناظر لخت، اتاقک چه در مسیري دایره. قضاوت فقط مربوط به ناظر لخت بیرونی است
تنها در حین دوران . ی استیک عمل فیزیکۀکند وچه در مسیري مستقیم شتابدار باشد هر دو نتیج
اما ناظر درون اتاقک مانند هرناظر دیگر در . کنداتاقک جهت وارد شدن نیرو نسبت به او مدام تغییر می

دستگاه خویش ساکن است ونتیجۀ نیروي وارده به اتاقک را که تغییر در حرکت نسبی اتاقک با دیگر 
در حالی . بینداجسام دیگر میابدار در وجودالخط وشتمنحنیات اجسام است، این ناظر به صورت حرک

. ین قرار گرفته براین اجسام خود را در حال سکون ولخت خواهند دیدکه ناظر
رغم نسبی بودن وعدم اعتبار مسیر یک جسم نسبت به همۀ در مکانیک کالسیک ونظریات نسبیت علی

ر جسم همانند سرعت آن نسبت به دلیل تلقی مفهوم حرکت به معناي انتقال، مسیمرجعدستگاههاي 
ارد از جمله مسیر تاجایی که در خیلی از مو. داراي ارزش واعتباري خاص استمرجعبه هر دستگاه 

بنابه مالحظات قبلی خصوصاً این نکته که حرکت . شمسی به کار گرفته شده استاجرام در منظومۀ
با تکیه انیک کالسیک رایج استتوان آنچنانکه در مکدو طرفه است ونمیايپدیدهنسبی دو جسم

،دیگر را در حال جابجایی از نقاط ساکن نسبت به جسم مرجع دانستجسم برسکون یک جسم مرجع،
یک جسم رجوع داده شده به د که تصور شهودي ناظر یک دستگاه که مسیر حرکتشوروشن می

داد وادعا کرد که جسم دهد واقعیتی فیزیکی نیست که بتوان به  جسم نسبتدستگاهش را تشکیل می
خود ناظر نیز نقشی عمده ۀزیرا در تشکیل این تصور دستگاه مراجع. کندمطابق با این تصور عمل می

فته برآن، نیروست که در اینصورت ناظر قرار گرمتحملمرجعبه ویژه هنگامی که دستگاه . کندایفا می
کند ودرهمان حال ناظرین لخت، میاز یک جسم لخت مسیري منحنی الخط وحرکتی شتبادار مشاهده

به این ترتیب . کنندالخط یکنواخت ودر جهات گوناگون مشاهده میحرکت این جسم را مستقیم
می ناظرین زمینی در اثر گرانش از اجسام در حال سقوط ویا اجراالخطی که مامسیرهاي منحنی

م، به معناي عبور وجابجایی این ایکنیم وبه کل منظومۀ شمسی تعمیم دادههمچون ماه مشاهده می
اجسام از نقاط ومکانهاي مشخص فضا نیست آنچنانکه نسبت به هر دستگاه مراجعۀ ممکن این انحنا 

برخالف تصور این تفکر کهن که درمنظومه شمسی اجرام درمدارهاي مشخص گرد . معتبر باشد
که چنین براي ناظريجعیمرشند اشتباه است وپیش از هر چیز مکانی یا دستگاه خورشید در گرد

اگریک دستگاه لخت را به عنوان مرجع اختیار کنیم، اجسام نسبت به . ادعایی دارد، وجود خارجی ندارد
توانند در مسیري بسته دوران کنند در نیروي تماسی میۀیک نقطۀ ثابت آن به عنوان مرکز فقط بواسط

سقوط که از نظر ناظر زمینی داراي حرکت حالی که اجسام پرتاب شده از سطح زمین واجسام در حال 
ذکر جزئیات همۀ . منحنی الخط هستند، نسبت به این دستگاه لخت، مسیري مستقیم الخط دارند

اما روال کلی توضیحات آن درپرتو این مشاهدات ما در منظومۀ شمسی از عهدة این نوشته خارج است 
.نظریه کامالً روشن است
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اي وبنیادین توضیح حرکت که شالوده ومحور اساسی این بررسی است در تجدید نظر در مفاهیم پایه
مابراي فهم وتوصیف رویدادهاي اتمی . مکانیک کوانتوم نیز نتایج واصالحات مهمی خواهد داشتةحوز

اند ایم که در زبان مکانیک کالسیک تعریف شدهدر مکانیک کوانتوم، ناچار به استفاده از مفاهیمی بوده
ایم که منظور مکانیک کالسیک است یعنی هدفی را به عنوان توصیف علمی دنبال کردهونیز همان 

روشن است که در صورتی که مفاهیم مکانیک کالسیک متناقض واشتباه .توصیف فضا زمانی حوادث
بعنوان مثال موضع ومکان .باشند، کاربرد آنها در مکانیک کوانتومی نیز نتایج اشتباه در برخواهد داشت

تالش . که جسم منشأ حادثه نسبت به آن ساکن است معنا داردمرجعیحادثه، فقط در دستگاه یک 
براي تعیین مکان همین حادثه نسبت به دستگاهی که حادثه نسبت به آن درحرکت است، منجر به 

تراز انرژي ایجاد شده نادیده گرفتن نیروي ایجاد کنندة حرکت نسبی حادثه واین دستگاه واختالف
بعبارت دیگر تالش ما براي این منظور منجر به ایجاد همان شرایطی خواهد شد که جسم .د شدخواه

اي که بطور کلی حوادث در نقاط محیط وزمینه.ساکن استمرجعمنشأ حادثه نسبت به  دستگاه 
شوند که بتوان مکان وقوع آنها را نسبت به هر نمیذهن ماست یعنی فضا ودر یک سطح حادثۀساخت

.تعیین کردمرجعتگاه دس
بنابراین ادعاي مکانیک کالسیک مبنی بر اندازه گیري همزمان موضع واندازه حرکت یک  جسم درست 

.نیست که چنین انتظاري در مورد یک رویداد کوانتومی داشته باشیم
:نتیجه گیري

اه هم در در این نظریه به یک سري اشکاالت و تناقضات در درك مفهوم حرکت که به نتایج اشتب
مکانیک کالسیک و هم در نظریات نسبیت خاص و عام منجر شده است اشاره شد و توضیح داده شد که 
حرکت را نمی توان به صورت جابجایی و انتقال جسم درون پیوسته اي که فضا می نامیم در نظر گرفت 

پدیده اي کامالً دو گفته شد که حرکت. طه دیگر از فضا منتقل شودبه شکلی که جسم از نقطه اي به نق
نسبت به Aجسم ( طرفه ونسبی بوده و این برداشت از مفهوم حرکت نسبی که به جمله هایی نظیر 

که به تصور در نظر اول کامالً بدیهی ) در جهتی خاص در حال حرکت استvبا سرعت Kدستگاه 
الً اشتباه بوده و به منجر می شود کامKانتقال جسم از نقاط فضاي متصور براي ناظر روي دستگاه 

تا مکانیک و گرانشنتایج متناقض و اشتباه در همه حوزه هاي مرتبط با حرکت از مکانیک سماوي
با اجتناب از این اشتباه بنیادي در درك مفهوم حرکت و تصحیح اصل نسبیت . منجر شده استکوانتوم

جمع وکسر است، قوانین حرکت و هم چنین توجه به این واقعیت منتجه که حرکت پدیده اي غیر قابل
الزم به ذکر است که آنچه به . دوباره توضیح داده شده و پدیده گرانش به زیبایی تفسیر شده است

عنوان گرانش در مکانیک کالسیک در اثر میدان جاذبه زمین و در نسبیت عمومی در اثر انحناي 
شتاب سطح زمین بوده و گرانش به در این نظریه ناشی از همبافته فضازمان در نظر گرفته می شود

در . هیچ روي به عنوان یک نیروي جاذبه عمومی بین اجرام و یا به شکل نسبیتی آن و جود ندارد
حقیقت جواب این سوال که چرا در چندین دهه تالش فیزیکدانان براي ارائه یک نظریه واحد براي 

متفاوت داشته و تسلیم پذیر نیست در توضیح نیروهاي موجود در طبیعت همیشه گرانش رفتاري بسیار 
.این نظریه به خوبی روشن می شود و آن اینکه اصوالً نیروي گرانش و جود ندارد

عطااله طهماسبی زاده سی سخت
09173434097
Email:w_tahmasbi@yahoo.com

Email:w_tahmasbi@yahoo.com
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:منابع مطالعاتی

نسبیت و مفھوم نسبیت نوشتھ آلبرت انشتین

ي شده توسط دكتر یوسف قالیچھ چیانفیزیك مدرن نوشتھ و جمع آور

ویژه نامھ مجلھ دانشمند در مورد فیزیك نظري

نظریات فلسفي فیزیكدانان معاصر نوشتھ دكتر مھدي گلشني

.


