
 فربد حسنی آقای -کتاب گروچ  –دیدگاه ارسطویی، گالیله ای و نسبیتی 

 مشکل دیدگاه ارسطویی و حل آن توسط دیدگاه گالیله ای از نظر گروچ

 رخ ارسطویی، دیدگاه اساس بر .ندارد جهانی مولفه و است مطلق و شخصی که است این ارسطویی دیدگاه مشکل

 خپاس مختلف های تاریخچه با فرد یک حتی و مختلف افراد: است شخصی مساله یک فضا در مکان یک در دادن

 به ابستهو ولی دارد معنی چند هر رویدادها بین روابط دسته یک پس. دهند می مکان تعیین پرسش به متفاوتی های

 یمبنای ترجیح آن آنکه بدون داند، می ارجح نظر مورد دیدهپ از را خود توصیف ناظری هر .است وی تاریخچه و ناظر

 برقرار باطارت باهم آن توسط بتوانند مختلف افراد تا ندارد وجود عینی گاه تکیه یک حقیقت در. باشد داشته عینی

 .کنند

 وانت می است، زمان فضا در هندسی صورت به حرکت کردن مشخص که ارسطویی دیگاه در: آقای حسنی برداشت

 اظرهان به مربوط( زمان - فضا در موجود یک حرکت) خط جهان حتی و کرد تعیین خوبی به را فاصله و سرعت مفاهیم

 کند، یانب مختلف ناظرهای بین ارتباطی تواند نمی که است این دارد دیدگاه این که ایرادی ولی کرد، رسم را اشیا و

 های طخ جهان مختلف ناظرهای همچنین و شود نمی ارائه ارتباطشان و مختلف ناظرهای برای فیزیکی قانونی یعنی

 .کنند می ثبت رویدادها از مختلفی

 هیچ ونچ ندارد، را ارسطویی بودن شخصی مشکل ای گالیله دیدگاه :ای گالیله دیدگاه در مشکل این رفع چگونگی

 در زیرا کنند ترجمه هم رایب را خود مشاهدات توانند می مختلف ناظر دو و. ندارد ارجحیت ها خط جهان از کدام

 .شود می ارائه ها آن ارتباط برای فیزیکی قانون یک است مختلف ناظرهای ارتباط به مربوط که ای گالیله دیگاه

 تفهیم و تفاهم در دیدگاه نسبی گالیله ای

 مشاهدات هم هب نتوانند ناظر دو که نیست این مانع یعنی) نیست تفاهم و تفهیم مانع ای گالیله دیدگاه بودن نسبی

 بنایم یک یعنی کرد، ترجمه هم به توان می را ناظر دو مشاهدات زمان فضا در هایی انتقال با زیرا (بفهمانند را خود

 .دارد عینی

 ای گالیله زمان فضا معضالت

 جهان ای مرجع چه به نسبت. )نبود بیان قابل رویداد دو فاصله یا سرعت مثل مفاهیم برخی ،ای گالیله دیدگاه در

 دیگر هذر از ذره این همچنین. نبود توجیه قابل عنوان هیچ به نور ثابت سرعت قانون دیدگاه این در طرفی از(. خطی

 .نبود بیان قابل است تر سریع

 ابزارهای اندازه گیری فواصل فضایی و زمانی در نسبیت خاص

 رهاظان تمام برای نور سرعت چون کش، خط عنوان به نوری پالس از استفاده :فضایی فواصل گیری اندازه ابزار

 .کرد تعیین را فاصله آن گرفتن و نور سیگنال فرستادن با توان می االصول علی پس است، یکسان

 روی که ای ذره که گوید می ما به و کنیم می اریذگ نشانه را اعدادی ،ساعت خط جهان روی :زمان برای ساعت

 .داشت خواهد زمانی چه زمان افض نقطه هر در ،کند می حرکت ساعت خط جهان



 مشاهده ستارگان دوقلو و ثبات سرعت نور

 دش می نزدیک ما به دیگری و شد می دور ما از ها ستاره از یکی که بود زمانی در قلو دو های ستاره به مربوط رصد

 شود می نزدیک ما به که ای ستاره از که نوری که داریم انتظار گالیله فیزیک از( چرخیدند می یکدیگر دور دو آن)

 در ندک می ساطع را نور که دستگاهی سرعت زیرا رسد، می ما به دیگر ستاره از که باشد نوری از بیشتر سرعتش

 ما به همزمان طور به نور دو هر که شد مشاهده تعجب کمال در ولی دارد، اهمیت رسد می ما به که نوری سرعت

 .داشت نور رعتس ثبات از حاکی که( بود یکی سرعتشان) رسیدند

 عدم بستگی ثبت فواصل زمانی به مسیر )به گذشته( در دیدگاه نسبیتی

 در و ندارد تگیبس ساعت آن پیشینه یا و آن مسیر به ،ساعت یک توسط شده ثبت زمانی فواصل ،نسبیتی گاهددی در

 صیصتخ را ها زمان طخ جهان روی بتوانیم که شود می این نتیجه. است آن گذشته از مستقل ساعت کار آهنگ واقع

 .باشیم داشته فرد به منحصر گذاری عالمت و دهیم

 مینا توالییسرکار خانم  –کتاب گروچ  –ادامه دیدگاه ارسطویی، گالیله ای و نسبیتی 

 در دیدگاه نسبیت خاص زمان –برای ساختار فضا  intervalمقیاس و معیار ذاتی 

 .کند ار آن توافق دارند و تجربه آن را تایید  میمستقل از ناظر است و همه در مورد مقد intervalمقدار 

دو رویداد فیکس شده را در نظر بگیرید، افراد مختلف فاصله فضایی و مکانی آنها را به گونه های مختلف 

گیریم و نمودار ثبت شده توسط آن را رسم می کنیم. مکان هندسی  گیرند. یک ناظر را در نظر می اندازه می

 ه و نسبیتی به این شکل خواهد بود:آن در دیدگاه گالیل

                                                                      

 

 

 توضیحات بیشتر:

خواهیم فاصله فضازمانی آن دو را تعیین کنیم. از یک رویداد  را در نظر می گیریم. می p , qدو رویداد کلی 

کنیم ساعت روی جهان  دریافت می sفرستیم و آن را در  می q یک پالس نوری به  pروی جهان خط  rمثل 

 را اندازه گیری کند: t2و  t1تواند فواصل  خط می

     



                                                                                         

 نسبت به هم p , qحاالت مختلف 

                                                                        

سه وضعیت کلی برای مخروط نوری این رویداد ها قابل تصور است که ناشی از انتخاب ابزار اندازه گیری 

 )ساعت( و ثابت بودن سرعت نور است:

 مخروط یکی درون مخروط دیگری باشد )زمان گونه( .1

 روی دیگری )نور گونه( .2

 اشد )فضاگونه(هیچ کدام داخل دیگری نب .3

 های ذاتی را برای فضازمان قایل نبودیم این حاالت گونه دیگری بود. و اگر چنین خاصیت

                                                                     



 

 میتواند این وضعیت ها را از هم متمایز کند. t2و  t1ترکیبی از 

                               

 : t1.t2نحوه محاسبه 

 

                                                                        

 

 

                                                                              

 

و همه  ناظر باشداز آنجا که این ترم مبین خاصیت ذاتی ساختار فضازمانی است  باید مقدار آن مستقل از 

 توافق داشته باشند. ( t1t2در مورد مقدار 

 intervalموفقیت ساختار فضا زمان گالیله برای توضیح وقایع روزمره با استفاده از مفهوم 

سانتی متر  11به توان  11طبق نموداری که برای سوال قبل کشیدیم دقت کنید ستون افقی دیدگاه نسبیتی 

 های زیاد بین دو رویداد. است. یعنی برای فاصله

)، Cاما برای فواصل روزمره ما که برای مثال چند متر است به دلیل بزرگ بودن 
∆𝒙

𝑪
)

𝟐

بسیار کوچک خواهد  

𝒕∆  بود و معادله ما تقریبا تبدیل به = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕  خواهد شد و نمودار تقریبا به یک خط صاف که همان

 .شودمی تعبیردیدگاه گالیله است تبدیل 



 

                                  

 

 کاربرد مسئله نسبیت خاص

ا در سوال ه )آزمایش مساله این بود که دو آزمایش انجام شده بود که با دیدگاه گالیله ای قابل توضیح نبود.

 سرعت همه چیز باید نسبی باشد و زمان هم مطلق. ،الیله ایچرا که در دیدگاه گ بعد توضیح داده شده(

 در برابر این مساله دو راه حل وجود داشت:

اقدامات موضعی در مورد ذرات یا نور که مورد آزمایش قرار گرفته بود )فکر کنم یعنی بگوییم این  .1

حالت استثناست و از نظریه ما بیرون است یا بیاییم فکر کنیم چطور در چارچوب نظریه مان 

 (.توجیه کنند را یک سری مسایل م. مثل اتر که سعی کرده بودند با آنتوجیهش کنی

 تغییر دیدگاه گالیله ای یا پیشنهاد یک ساختار جدید  .2

 .که انیشتین با حدس ساختار جدید فضا زمانی اش مساله را حل کرد <-

 منشأ اصل ناظر بودن سرعت نور نسبت به ناظرهای لخت

 دو آزمایش که حاکی از ثابت بودن سرعت نور است:

کند تا زمانی که ندانیم نسبت به چه  حرکت می Cم ذره ای با سرعت نمی توانیم بگوییدیدگاه گالیله ای در 

 .شود مرجعی سنجیده می

شلیک کنند  pخط مختلف از یک نقطه  با دو جهان Bو  Aدر دیدگاه گالیله ای انتظار داریم اگر دو تفنگ 

 خط های خود را بپیمایند. جهان گلوله ها از هم جدا شده، هرکدام

جای گلوله پالس نوری شلیک کنیم هر دو دارای یک جهان خط خواهند ه یش نشان می دهد که اگر بآزما

 بود

 )این را نفهمیدم چرا.(



                                       

 .نیمک توان ایجاد کرد. بنابراین به آسمان نگاه می این سازوکار را به دلیل فاصله کوتاه در آزمایشگاه نمی

 ش اول، در زمینه ستارگان دوقلو:آزمای

 کند می حرکت ما سمت به زمانی رخ می دهد که یکی از ستاره qرویداد  دو ستاره دو قلو دور هم میچرخند.

شود که جهان خط هر دو پالس نوری موازی اند  مشاهده می .دیگری از ما دور می شود ست کهازمانی  pو 

 .و همزمان با هم به ما می رسد

                                                                          

 .دارد cو این نشان می دهد که سرعت نور برای همه ناظرها سرعت 

 

 کرد: طبق دیدگاه گالیله نور باید به این شکل رفتار می

                                                                   

 



 م، تاثیر سرعت ذره بر طول عمر آن:آزمایش دو

واپاشی ، میکرو ثانیه بعد از تولید 1کمتر از این ذرات را می توان در آزمایشگاه تولید کرد و آنها تقریبا 

 میکنند. 

کند به این شکل که تابش کیهانی در برخورد با جو تولید ذرات  ذرات را همچنین طبیعت نیز تولید میاین 

کند(. زمانی که ذرات باید طی کنند تا به دیتکتوری روی زمین برسند  ذره را نیز تولید می کند )این بنیادی می

 میکرو ثانیه است.  11حدقل 

بینیم که طول عمر این ذره به دلیل سرعتی که داشته افزوده شده و این با دیدگاه گالیله ای متناقض  می

 بود. و طبق آن دیدگاه می باید مطلق میاست چرا که طول عمر یک بازه زمانی بین دو رویداد است 

                                                            

 

 

 وجه تسمیه دو رویداد زمان گونه یا فضا گونه

 شود. فقط مکان یا زمان ظاهر می intervalوجه تسمیه آن در واقع این است که در 

 زمان گونه:

تعیین   t1 , t2، 22میگذرد بسیار نزدیک شود )در سوال  pساعتی که از به جهان خط  qفرض کنید رویداد 

 شده (

         -> t1.t2=-𝒕𝟐  t1=t      t2=-t 

 مقیاسی از زمان می شود )و منفی ست( intervalپس 

                                                                

 



 فضاگونه:

𝒕∆  (t1-t2صفر خواهد بود )  ) qو  pفاصله زمانی  t1=t2یم کنیم که اگر ساعت را طوری تنظ =
𝟏

𝟐
(  در این 

 صورت ناظر دو رویداد را همزمان ولی با فاصله مکانی می بیند.

 مقیاسی از مکان می شود. intervalپس 

                                                   

                                                                                              

 

 

 

 نسبی بودن قضاوت ناظرهای مختلف نسبت به زمان

 منتقل می Aرا به  Bمالقات دارند. پالس های نوری اطالعات ساعت  pدر رویداد  Bو  Aفرض کنید دو ناظر 

 کند. ر کار میتندت Bبیند که ساعت  می Aکنند. میخواهیم نشان دهیم 

                                                                              



 

 

 

 سبیتن در گرانش قانون ناوردایی ماندی، جرمی و گرانشی جرم بودن یکسان ماندی، دستگاه مفهوم

 خاص

 مساله دستگاه ماند: )مشترک در نسبیت خاص و کالسیک(

ست که در آن اگر به جسمی نیرو وارد نشود جسم حرکت یکنواخت مستقیم اتگاهی دستگاه ماند چیست؟ دس

حال نیرو نباشد یعنی چه؟ یعنی جسم در دستگاه ماند دارای حرکت مستقیم الخط یکنواخت  الخط دارد.

رای همچنین مصداقی ب. مشکل اینجاست که هر دو تعریف به هم وابسته اند و پاسخ های دوری داریم. باشد

 گاه ماند وجود نداشت. زمین؟ خورشید؟ دستگاه متصل به جسمی به اندازه کافی)چقدر؟( دور از اشیادست

. آزمایش فکری ناظر ها و 1 <-های فکری تحلیل کنیم  بیاییم مفهوم دستگاه ماندی از طریق آزمایش

 . آسانسور و مسیر نور2آسانسور 

 شیاما در میدان گران با سرعت یکنواخت دیگری در آزمایش نخست جسمی در دو آسانسور یکی شتابدار و 

رها می شود. توضیح نامتناقض پدیده های فیزیکی در دو دستگاه ماندی مختلف با احتساب گرانش میسر 

. این مبتنی بر هم ارزی جرم ماندی و گرانشی ودمی شود و حرکت مطلق به کمک میدان گرانشی حذف می ش

 . بود که تبیینی برای آن وجود نداشت



                                                        

در آزمون دومی یک پرتو نور در یک آسانسور دارای شتاب تابیده و حرکت آن از دید دو ناظر درون و بیرون 

شود چون جرمی ندارد که در گرانش خم شود  شود. از دید ناظر درونی نور خم نمی آسانسور بررسی می

ناظر بیرونی نور درست به نقطه مقابل نمی رسد. اما شعاع نور حامل انرژی و انرژی جرم دارد. ولی از دید 

 از آنجا که جرم ماندی و گرانشی هم ارزند، پس جذب گرانش می شود و خم می شود

 

                                                                                               

 ابطه گرانش و دستگاه ماندر

توان با در نظر گرفتن گرانش دستگاه را ماندی در نظر  می ،به شرط برابر گرفتن جرم ماندی و گرانشی

 تواند تفاوتی بین حرکت تحت گرانش و حرکت با شتاب را تشخیص دهد. گرفت و ناظر نمی

 جود دارد؟اما اوال چرا جرم گرانشی و ماندی یکسان است؟ چه تبیینی برای آن و

 های مختلف چگونه است؟ ن گرانش در دستگاهوثانیا وضعیت قان

 مساله گرانش و نسبیت خاص:

فاصله بین دو جسم در تبدیالت گالیله ناوردا بود اما در تبدیالت لورنتس نه. بنابراین رابطه گرانش نیوتن 

 بود ولی پاسخگوی نسبیت خاص نبود. برای حالت کالسیک خوب

 

 



        

 

 ت هماهنگ نشدن فرض اتر با فرض مکانیک کالسیکعل

طبق این فرضیه باید دستگاهی از اتر داشته باشیم که سرعت نور در آن مطلق است. این به معنی وجود 

صل ا دستگاه مرجع مطلق و ارجح است و این یعنی قوانینی متفاوت با قوانین دستگاه مرجع دیگر. اما بنابر

 متمایزی وجود ندارد. ماند یا اینرسی چنین دستگاه

 

 

 انگیزه های انیشتن برای نظریه نسبیت عام

 مساله دستگاه ماند 

 تبیین هم ارزی جرم ماندی و گرانشی

 مساله گرانش و نسبیت خاص

 تعبیر کلی معادله گرانش انیشتن

 معادله انیشتین:

 



 
 

 .از فضازمان وجود داردطرف راست: دانسیته جرم ماده در فضا زمان: چقدر ماده در یک ناحیه مشخص 

 سمت چپ: هندسه فضا زمان

فرض کنید کتاب سوم  .. توزیع ماده3. فاصله ها 2اد ها . روید1فرض کنید سه جلد کتاب داریم:  تبیین کلی:

ا کند. ما با داشتن دو کتاب اول میتوانیم انحن خراب شده و فقط روی آن نوشته معادالت انیشتین را ارضا می

از این دید هندسه فضا زمان توزیع  <-را کامل کنیم 3با استفاده از معادله انیشتین کتاب را حساب کنیم و 

 کند. جرم را تعیین می

توان از توزیع ماده از معادله انیشتین هندسه فضا زمان را حساب  حاال فرض کنید کتاب دوم خراب بود. می

 .کند می تعیین حنای فضا راماده ان توزیع دید این از <-کرد و تا حدی فاصله ها را یافت

                                                       

 

 تعبیر نسبیت عام انیشتن از گرانش و تاثیر گرانشی

 .گذارد بر جسم دیگر تاثیر می ،کند هر جسم از طریق انحنایی که در هندسه فضا زمان ایجاد می

 کند )میدان گرانشی( زی میاین انحنا نقش عامل واسط بین دو جسم را با

 

                                                    

 

 

 



 ارزیابی ساکنان یک رویه از انحنای رویه ای که در آن هستند

گیریم. جمع زوایای  روی خم یک مثلث رسم کرده و زوایای آن را اندازه می گیریم و مجموع آنها را اندازه می

 است.  181دون انحنا طبق هندسه اقلیدسی مثلث عادی روی سطح ب

، متناسب با سطح مثلث است و ضریب تناسب آن برابر با توان دوم 181الف مجموع زوایای مثلث ما با اخت

 شعاع کره است.

 توانیم بدون خروج از رویه انحنای آن را اندازه بگیریم. این چنین می

 

                                                

 

 

 


