
نا نا
The Feynman Lectures on Physics, Vol. 1, Ch. 17

١٧ فصل ،١ جلد فاینمن، فیزی درسنامه های
اسالم محمدعل مترجم:

جانقربان پویا حروفچین: و ویراستار
١٣٩٧ بهار ١٬١ نسخه ی

ژرفا مترجمان حلقه ی
آن ترونی ال نسخه ی ان رای انتشار منظور به بین الملل ناشر از مجوز کسب با اثر این
شریف صنعت اه دانش در مستقر ژرفا علم انجمن برای آن نشر حق و است شده تهیه
پروژه ی این پیشبرد در و ذارید ب میان در ما با را نسخه این ایرادات م باشد. محفوظ
وبسایت به کتاب این فصل های ر دی ترجمه ی دریافت برای کنید. مشارکت عام المنفعه

کنید. مراجعه ژرفا
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است. شده گذاشته خال قصد از صفحه این



١٧ فصل

١ فضا‐زمان

فضا‐زمان هندسه ی ١٧ . ١
مختصات دستگاه ی در شده اندازه گیری زمان و ان م میان روابط که م دهد نشان نسبیت نظریه ی
صحیح فهم نیست. م گوید شهودمان که آنگونه ر، دی دستگاه ی در شده اندازه گیری زمان و ان م با
این در دلیل همین به و است مهم بسیار م آید دست به ٢ لورنتز تبدیل از که زمان و ان م روابط

م پردازیم. موضوع این به دقیق تر صورت به فصل
زمان و ان م و کرده اندازه گیری «ساکن» ناظر که (x, y, z, t) زمان و ان  م میان لورنتز تبدیل
است: اینگونه کرده اندازه گیری u سرعت با «متحرک» فضایی سفینه ی ی که (x′, y′, z′, t′) متناظر

x′ =
x− ut√
١ − u٢/c٢

,

y′ = y,

z′ = z,

t′ =
t− ux/c٢√
١ − u٢/c٢

.

(١٧ . ١)

دستگاه دو از اندازه گیری هایمان هم روابط آن کنیم؛ مقایسه (۵ .١١) روابط با را باال روابط بیایید
م کند مربوط هم به زیر ترتیب به را یافته اند دوران هم به نسبت که

x′ = x cos θ + y sin θ,

y′ = y cos θ − x sin θ,

z′ = z.

(١٧ . ٢)

حسین٣ و حسن اندازه گیری معیارهای ترتیب به که x′ و x محورهای بخصوص، وضعیتِ این در
Space-Time١

Lorentz transformation٢

Joe and Moe٣

١



فضا‐زمان .١٧ فصل ٢

کمیت های از «ترکیب»ی «پریم دار»، کمیت های ضمن، در م  سازند. θ زاویه هم به نسبت هستند
است. y و x از ترکیبی هم جدید ِy′ و است، y و x از ترکیبی جدید ِx′ هستند؛ پریم» «بدون

ویژگ دو م کنید نگاه جسم به که هنگام م کند: راحت تر را کارمان اینجا در مثال ی
ویژگ های اما ویژگ دو این دهید. تشخیص راحت به احتماال را جسم «عمق» و ظاهری» «عرض
ری دی عمق و عرض کنید، نگاه جسم به ر دی زاویه ای از و بردارید قدم اگر نیستند؛ جسم اساس
برای فرمول هایی مسئله، هندس زوایای کم با بتوانید است ن مم حت و م دهید نسبت جسم به
چنین واقع در هم ١٧ . ٢ روابط بنویسید. قدیم ویژگ های روی از جدید ویژگ های محاسبه ی
از «ترکیب» نوع انگار م کنید برآورد که عمق گفت م توان ترتیب بدین هستند. فرمول هایی
از همیشه را جسم و شوید جابجا نم توانستید اگر است. ن مم عرض های همه ی و عمق ها همه ی
اندازه عمق و عرض ی فقط همواره م شد؛ بی معن داستان این کل م دیدید، ثابت موقعیت ی
م رسیدند. نظر به جسم از متفاوت ظاهر به کیفیت دو و بودند « «واقع اصطالح به که م گرفتید
(فوکوس۴) تمرکز به هم عمق و بود چشم و جسم بین اپتی زاویه ی همان که ثابت همواره عرض
متفاوت کامال ویژگ دو عمق و عرض حالت، این در م شد. مربوط ادراک نحوه ی حت یا چشم ها
جسم اطراف م توانیم ما واقعیت در ول نم شدند. گرفته اشتباه هم با اه هیچ که م رسیدند نظر به
کم وبیش عمق، و عرض که م بریم پی جا همین از و کنیم نگاه آن به مختلف زوایای از و برویم راه

هستند. واقعیت ی از جنبه دو
ترکیب ی ما گویی هم تبدیالت این در کرد؟ نگاه طور همین هم لورنتز تبدیالت به م شود آیا
اندازه گیریِ در تغییر باعث زمان یا ان م اندازه گیری در تغییر داریم. زمان و ان م مختصات از
مخلوط زمان با هم قدری ناظرها، ان م اندازه گیری هایِ انگار ر، دی بیان به م شود. جدید ان م
که اجسام کنیم؛ مطرح جالب ایده ای م کند ترغیب را ما برگردیم باال تشبیه به اگر است. شده
حرف شهودی و خام داریم (فعال دارند، عمق و عرض از فراتر «واقعیت»ی م کنیم نگاه آن ها به
به جدیدی موقعیت از وقت وابسته اند. ما کردن نگاه نحوه ی به عمق و عرض که چرا م زنیم.)
اما ان م و زمان مورد در م کند. محاسبه نو از را عمق و عرض فوراً ما مغز م کنیم، نگاه جسم
ان م و زمان سان ی ماهیت با تا نداشته ایم نور سرعتِ ِ نزدی سرعتِ با حرکت از مؤثری تجربه ی
زمان و ان م مختصات ندارد عادت مغزمان زیاد، سرعت با حرکت موقع دلیل همین به و یریم ب خو
نگاه جسم به ثابت موقعیت ی از همیشه باشیم مجبور اینکه به شبیه درست کند. محاسبه نو از را
را سرمان یا شویم جابجا کم م شد اگر که م فهمیم حال ببینیم. را آن عرض بتوانیم فقط و کنیم
که بود این شبیه شود، نمایان جسم از جدیدی ابعاد و ببینیم ری دی زاویه ی از را جسم تا دهیم تکان
نمایان برایمان آن ها زمانِ از جدیدی ابعاد و ببینیم هم را ر دی اشخاص زمان از مقداری م توانستیم

م شد
در زمان و ان م که جهان کنیم؛ فکر جدید جهان ی بستر در اجسام به م کنیم سع ما بنابرین
موقعیت های از متداول، ان م جهانِ در اجسام به که وقت به شبیه درست شده اند؛ ترکیب هم با آن

معین مدت برای و کرده اند اشغال را فضا که اجسام م کنیم فرض همچنین شود. نگاه مختلف
کنیم حرکت مختلف سرعت های با وقت هستند. جدیدمان جهان در هایی ۵ حباب  م مانند، باق

focus۴

blob۵



٣ فضا‐زمان هندسه ی .١٧ . ١

ct

xx٠
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نقطه ی از که ذره ای (ب) x؛ = x٠ در ساکن ذره ی (آ) فضا‐زمان: در ذره سه مسیر :١٧ . ١ ل ش
حرکت به شروع زیاد سرعت با که ذره ای (ج) م کند؛ حرکت به شروع ثابت سرعت با x = x٠

نوری. مسیر ی (د) م شود؛ کند ول م کند

که هندس موجود این جدید، جهان این کنیم. نگاه حباب ها این به مختلف زوایای از م توانیم
مانند نقطه ی به م شود. نامیده فضا‐زمان م کنند، اشغال را زمان و ان م آن، در «حباب ها»
y و افق را x موقعیت کنید تصور مثال عنوان به م شود. گفته رویداد فضا‐زمان، در (x, y, z, t)
هم را زمان دهیم، نمایش (!) هستند عمود کاغذ صفحه ی بر و هم بر که ر دی جهت دو در را z و
x ی باشد، ساکن ذره اگر م شود؟ داده نمایش ونه چ متحرک ذره ی ی حال یرید. ب عمودی
ل (ش است. t محور موازی خط ی ذره «مسیر» پس نم کند؛ تغییر زمان گذر با که دارد مشخص
را سرعتش سپس و م کند خارج سمت به حرکت به شروع مثال که ذره ای ترتیب، همین به آ) ١٧ . ١
که ذره ای باشد. داشته است شده داده نشان (ج) ١٧ . ١ ل ش در آنچه شبیه مسیری باید م کند کم
بشود تجزیه که ذره ای م شود. داده نشان فضا‐زمان در خط ی با نم شود، تجزیه و است پایدار
تبدیل ر دی ر دی چیز دو به تجزیه در ذره  م شود؛ تقسیم شاخه چند به که م شود داده نشان خط با

م کنند. حرکت به شروع تجزیه، نقطه ی از که م شود

که م شود داده نمایش خط با و م کند حرکت c سرعت با نور گفت؟ م توان چه نور درباره
مشخص رویداد ی اگر ، جدیدمان، ایده ی مطابق حال د) ١٧ . ١ ل (ش دارد. مشخص و ثابت شیب
تجزیه جدیدی ذرات به ذره ، فضا‐زمان مشخص نقطه  ی ی در ناگهان مثال دهد، رخ ذره ای برای
مقدار و x مشخص مقدار ی در رویداد این و م کنند دنبال را جدیدی مسیر کدام هر که شود

کاف جدید x و t آوردن دست به برای باشید داشته انتظار شاید باشد، پیوسته وقوع به t مشخص
رابطه ی است. اشتباه کار این اما بدهیم. دوران (الف) ١٧ . ٢ ل ش مانند را قبل محورهای باشد
این در عالمت ها تفاوت به نمونه عنوان به نیست. ١٧ . ٢ رابطه ی ریاض تبدیل همان عیناً ١٧ . ١
استفاده با ری دی و شده نوشته cos θ و sin θ توابع حسب بر ی اینکه به یا کنید، توجه رابطه دو
صورت به را جبری کمیت های که نیست ن غیرمم (البته است. شده بیان جبری کمیت های از
رابطه دو این حال، این با نم شود.) مورد این در که است این واقعیت ول بنویسیم، cos θ و sin θ
نیست ن مم عالمت، در اختالف این خاطر به که دید خواهیم ادامه در دارند. بسیاری شباهت های
در که شخص که م شود گونه این واقع در یریم. ب نظر در معمول هندسه ی ی با را فضا‐زمان
از خاص نوع کم ‐با (ب) ١٧ . ٢ ل ش مانند باید خودش t′ و x′ نمایش برای باید است حرکت
نسبت سان ی اندازه ای به که کند استفاده محورهایی از ‐t′ و x′ محورهای با موازی کردن تصویر

کم که چرا زد؛ نخواهیم کله و سر هندسه این با ما باشند. شده منحرف داخل سمت به نور پرتو به
است. ساده تر خیل روابط با کردن کار نم کند. ما به چندان



فضا‐زمان .١٧ فصل ۴

اشتباه (آ)
x

ct

x′

ct′

درست (ب)
x

ct

x′

ct′

x′
ct′

تجزیه حال در ذره ی به نگاه دو :١٧ . ٢ ل ش

فضا‐زمان بازه های ١٧ . ٢
البته که دارد مشابه بسیار هندسه ی نیست، متداول اقلیدس هندسه ی فضا‐زمان هندسه ی اگرچه

ان م مختصات از توابع باید باشد، درست هندس ایده ی این اگر است. خاص بسیار جنبه هایی از
مشخص نقطه ی دو اگر مثال، برای است. مختصات دستگاه از مستقل که باشد داشته وجود زمان و
ر‐ دی جای هر را ری دی و مبدأ در را ی سادگ ‐برای یریم ب نظر در معمول دوران های تحت را
به سان ی دستگاه ها همه ی در نقطه دو این فاصله ی و داشت خواهند سان ی مبدأ دستگاه ها همه ی
شیوه ی از مستقل ویژگ ی است، x٢+y٢+z٢ برابر که فاصله مربع دوران، در آمد. خواهد دست
باال مثال مشابه هم اینجا در که دهیم نشان نیست دشوار چطور؟ فضا‐زمان برای است. اندازه گیری
c٢t٢ − x٢ − y٢ − z٢ مشخص طور به م ماند، باق سان ی دستگاه ها تمام در که داریم کمیت

است ی تبدیل از بعد و قبل

c٢t′
٢ − x′٢ − y′

٢ − z′
٢
= c٢t٢ − x٢ − y٢ − z٢. (١٧ . ٣)

مقدار این به است؛ « «واقع نحوی به دوران‐ در فاصله ‐مانند که است چیزی کمیت این بنابراین
(البته است. مبدأ در نقاط از ی ما مثال در که م شود گفته فضا‐زمان نقطه ی دو بین بازه ی
این برای بود.) فاصله مربع x٢ + y٢ + z٢ که طوری همان است، بازه مربع این که است واضح
در که است جالب اما است، متفاوت هندسه ی ی از چون کرده ایم انتخاب متفاوت نام کمیت

داریم. رابطه در c ی و شده اند قرینه عالمت ها برخ تنها جدید کمیت این تعریف
xها آن در که باشیم داشته فت انگیز ش جهان بخواهیم اگر شویم؛ خالص c این شر از بیایید
بی تجربه شخص که اشتباهات از ی است. بیهوده c این وجود شوند، جا به جا هم با بتوانند yها و
راه های از دو این اندازه گیری شود، مرتکب جسم ی عمق و عرض اندازه گیری در است ن مم
اما کند، حساب چشم و جسم بین شده ساخته زاویه از استفاده با را عرض مثال است. سان غیری
گونه ای به کند، استفاده (فوکوس) تمرکز برای چشم عضالت کشیدگ مقدار از عمق اندازه گیری برای
به کارگیریِ برای شخص روش این با کند. اندازه گیری متر واحدِ با را عرض و فوت واحدِ با را عمق که

ی خاطر به و شد خواهد روبرو پیچیده بسیار معادالت از ملغمه ای با ١٧ . ٢ رابطه مشابه تبدیل هایی
نخواهد قادر سان) ی حقیقت ی اندازه گیری برای متفاوت واحد دو از (استفاده کوچ فن اشتباه
م گوید ما به دارد طبیعت ١٧ . ٣ و ١٧ . ١ روابط در حاال ببیند. را مسأله در نهفته روشن و سادگ بود
گرفته اندازه سان ی واحدی با باید پس شود؛ تبدیل ان م به م تواند زمان معادل اند؛ ان م و زمان که
است. ساده مقدار این فهمیدن (٣-١٧) رابطه روی از است؟ طول مقدار چه «ثانیه» ی شوند.
داشته بنا اگر ر، دی بیان به م کند. ط ثانیه ی در نور که فاصله ای است، متر ٣ × ١٠٨ ثانیه ١



۵ فضا‐زمان بازه های .١٧ . ٢

٣ × ١٠٨ ما طول واحد یریم، ب اندازه ثانیه نام به سان ی واحدی با را زمان ها و طول ها که باشیم
را زمان که است این واحدها کردن سان ی برای ر دی راه م شوند. ساده تر روابط مان و م شود، متر
نور برای که است مدت زمان، از متر ی است؟ قدر چه زمان از متر ی یریم. ب اندازه متر واحد با
به ثانیه! میلیاردیوم ٣٬٣ یا ٣٫٣ × ٨−١٠ با است برابر بنابراین بپیماید، را متر ی تا م کشد طول
اگر باشد. c = ١ آن در که بنویسیم واحد ها از دستگاه در را روابط مان که هستیم مایل  ر، دی زبان
که است واضح شوند، اندازه گیری سان ی واحدهای در ان م و زمان کردیم پیشنهاد که طور همان

م شوند: ساده تر بسیار روابط

x′ =
x− ut√
١ − u٢

,

y′ = y,

z′ = z,

t′ =
t− ux√
١ − u٢

.

(۴ . ١٧)

t′
٢ − x′٢ − y′

٢ − z′
٢
= t٢ − x٢ − y٢ − z٢. (۵ . ١٧)

بنویسیم درست را معادالت نم توانیم ر دی c = ١ دستگاه با که «ترسیده اید» یا نیستید، مطمئن اگر
وارد و است ساده تر بسیار c بدون روابط سپردنِ به خاطر است. برعکس کامال که ویم ب باید
عبارت در مثال، عنوان به کنیم. بررس را کمیت ها بعد است کاف آسان؛ همواره c مجدد کردن
کرد، کم بی واحد ١ عدد از است واحد دارای که را سرعت مربع نم  توان که م دانیم ،

√
١ − u٢

است. همین روش نیز ر دی جاهای در شود، بی واحد تا کنیم تقسیم c٢ بر را u٢ باید پس
مقایسه در فضا‐زمان بازه ی ی ویژگ های تفاوت و ، معمول فضای و فضا‐زمان بین تفاوت
در که یریم ب نظر در را نقطه ای اگر ۵ . ١٧ رابطه ی اساس بر است. جالب بسیار ان م فاصله ی با

منف فضا‐زمان بازه ی مربع باشد، داشته ان م تنها و بوده صفر زمانش مختصات دستگاه ی
فضا‐زمان بازه  ی نظریه، این در شد. خواهد ( منف عدد ی (جذر موهوم بازه، مقدار و م شود

خالف بر این و باشد، منف یا مثبت م تواند بازه مربع باشد. موهوم یا حقیق عددی م تواند
نقطه دو میان فضا‐زمان بازه ی که هنگام م شد. مثبت همواره آن مربع که است ان م فاصله ی
شبیه بیش تر بازه ای چنین که چرا هستند؛ فضاگونه بازه ی دارای نقطه دو آن که م گوییم باشد، منف
بوده ان م ی در جسم دو مختصات، دستگاه ی در چنانچه ر، دی سوی از زمان. تا است ان م
مربع بنابراین صفرند؛ ان م فواصل و است مثبت زمان مربع باشند، داشته تفاوت زمان در تنها و
نمودارِ در اوصاف این با م نامیم. زمان گونه بازه ی را بازه ای چنین است. مثبت فضا‐زمان بازه ی
در واقع در (که داریم خط دو درجه ۴۵ زاویه ی ازای به داشت: خواهیم نمایش چنین فضا‐زمان
صفر بازه ی دارای همه خط ها این روی نقاط که م شوند) تبدیل «مخروط» به خط ها این بعد چهار
سفر نقاط به همواره نقطه ی از نور پیداست، هم ۵ . ١٧ رابطه ی از که همانگونه هستند. مبدا از
دستگاه ی در که نوری کرده ایم اثبات همینجا ترتیب بدین م سازند. صفر بازه ی آن با که م کند
چرا م کند. حرکت c سرعت با هم ری دی دستگاه هر در است، حرکت در c سرعت با مختصات
وییم ب اینکه با است برابر این و است، صفر برابر و سان ی دستگاه دو هر در فضا‐زمان بازه که
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x

t
نوری مخروط

نوری مخروط

١١

٢

٣
آینده

گذشته

O

PQ
R

مبدأ در نقطه ی اطراف فضا‐زمان  ناحیه :١٧ . ٣ ل ش

ناورداست. نور انتشار سرعت

آینده و حال گذشته، ١٧ . ٣
مشخص نقطه ی اطراف فضا‐زمان  ناحیه ی م توان م دهد، نشان ١٧ . ٣ ل ش که گونه همان
دو در و ان گونه م فضا‐زمان بازه های ناحیه، ی در کرد. تقسیم بخش سه به را فضا‐زمان در
مرکزی نقطه ی با جالبی رابطه ی ناحیه سه این ، فیزی نظر از زمان گونه اند. بازه ها ر، دی ناحیه ی
رویداد به ٢ ناحیه ی از نور، سرعت از کم تر سرعت با م تواند نال سی ی یا فیزی جسم دارند:
گذشته از م توانند یعن ذارند، ب اثر O نقطه روی م توانند ناحیه این رویدادهای بنابراین برسد. O
در دقیقاً O به نسبت است t محور منف سمت در که P نقطه در جسم ذارند. ب تاثیر آن روی
(متأسفانه قبل تر. زمان در فقط است، O فضایی نقطه ی همان دقیقاً نقطه این است؛ «گذشته»
O به نور سرعت از کم تر سرعت با م تواند Q نقطه در ری دی جسم است!) طوری این زندگ
نقطه ی همان گذشته، در هم باز باشد حرکت حال در سفینه ی در مثال جسم این اگر پس برسد،
رد Q و O دوی هر از است ن مم زمان محور ر، دی مختصات دستگاه ی در یعن است. فضایی
روی ناحیه این در اتفاق هر و هستند، O نقطه «گذشته» ی در ٢ ناحیه ی نقاط تمام بنابراین شود.
ناحیه این م نامند؛ مؤثر گذشته ی گاه را ٢ ناحیه ی همین برای ذارد. ب اثر O روی م تواند دهد

باشند. اثرگذار O روی م توانند که است نقاط هندس ان م
ذاریم، ب تأثیر آن روی O نقطه ی طریق از م توانیم که است ناحیه ای ٣ ناحیه ی ر، دی سوی از
پس بزنیم. «ضربه» ر دی اجسام به ،c از کم تر سرعت با «گلوله هایی» پرتاب با بتوانیم اینکه به شبیه
بنامیم. مؤثر آینده را آن م توانیم و ذاریم، ب تاثیر آینده اش روی م توانیم که است جهان ناحیه، این
O نقطه ی از م توانیم نه که ناحیه ای ،١ ناحیه یعن است، فضا‐زمان بقیه به مربوط جالب نکته ی
نم تواند چیز هیچ که چرا ذارد، ب اثر O نقطه ی در ما بر م تواند ناحیه آن نه و ذاریم، ب اثر آن بر
اثر ما بر بعداً م تواند م دهد روی R نقطه در آنچه البته کند. حرکت نور سرعت از بیش سرعت با
متوجه ما تا م کشد طول دقیقه هشت باشد، انفجار حال در االن» «همین خورشید اگر یعن ذارد، ب

ذارد. ب ما بر تاثیری ندارد ان ام دقیقه هشت از قبل و شویم
روی نم توانیم و کنیم تعریف را آن نم توانیم که است مرموزی چیز االن» «همین از ما منظور

شرط به ذاریم ب اثر آن بر م توانستیم که این یا ذارد، ب اثر ما روی بعداً م تواند اما ذاریم، ب اثر آن
م کنیم، نگاه قنطورس آلفا ستاره ی به وقت باشیم. کرده کاری دور کاف اندازه به گذشته ی در که
است؟ ل ش چه «االن» ستاره این م پرسید است. پیش سال چهار قنطورس آلفا ستاره م بینیم آنچه
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تنها را قنطورس آلفا ستاره ی ما ما. خاص مختصاتِ دستگاه به نسبت سان ی زمان در یعن «االن»
مشغول «االن» نم دانیم اما کنیم، مشاهده م توانیم است رسیده ما به گذشته از که نوری طریق از
ذارد. ب اثر ما بر است آن مشغول «االن» که کاری آن تا م کشد طول سال چهار است؛ کاری چه
تعریف قابل فیزی صورت به لحظه این در واقعاً و ماست ذهن در مفهوم ی «االن» قنطورس آلفا
کنیم. تعریف لحظه این در را آن نم توانیم حت ما کنیم؛ مشاهده را آن تا کنیم صبر باید چون نیست،
حال در قنطورس آلفا مثال عنوان به اگر دارد. بستگ مختصات دستگاه به «االن» این، بر عالوه
طور به را محورهایش او چون نم رسید، توافق به «االن» سر بر ما با ستاره کنار ناظر بود، حرکت
مفهوم ی هم زمان اینکه درباره قبال م شد. متفاوت زمان ی او برای «االن» و م داد، قرار مایل

بودیم. کرده صحبت نیست تا ی
داستان های باخبرند. آینده از م گویند یا دارند طالع بین ادعای که افرادی هستند کنار و گوشه در
داستان ها این دارد. خبر مؤثر آینده ی از م یابد در ناگهان شخص آن ها در که دارد وجود هم جذابی
م توانیم دهد، روی آینده در است قرار خاص اتفاق ی بدانیم اگر مثال دارد؛ بسیاری پاراردوکس های

طالع بین هیچ حقیقت در کنیم. اجتناب اتفاق آن از مناسب زمان های در مناسب کارهای انجام با
فاصله ی در االن همین واقعاً وید ب نم تواند کس هیچ دهد! خبر ما به حال زمان از حت نم تواند
شود ن مم ناگهان «اگر نیست. مشاهده پذیر اصال چون است، دادن رخ حال در چه ما از معقول
آمد؟» خواهد پیش پارادوکس آیا کنیم، کسب اطالع ١ ناحیه ی فضاگونه ی بازه های در اتفاقات از

م سپاریم. دانشجو به را سؤال این پاسخ

چاربردار درباره ی بیش تر کم ۴ . ١٧
گرفته ایم یاد ما بازگردیم. شد بیان فضایی محورهای دوران و لورنتز تبدیل بین که تشبیه به ذارید ب
بردار نام به چیزی آن ها از و بیاوریم هم گرد م شوند تبدیل مختصات مانند که را کمیت هایی ونه چ
،x مانند دوران تحت که هستند زیادی کمیت های عادی، دوران مورد در بسازیم. جهت دار‐ ‐خط 

ی از که هنگام z؛ و y ،x مؤلفه های دارد، مؤلفه سه سرعت مثال، برای م شوند؛ تبدیل z و y
مقادیر به همه و نیستند قبل مثل مؤلفه ها از کدام هیچ شود، نگاه بردار این به ر دی مختصات دستگاه
ما که دارد، مؤلفه هایش از کدام هر از بیش تری واقعیت سرعت» «خودِ اما شده اند. تبدیل جدیدی

م دهیم. نشان جهت دار خط ی با را آن
دستگاه به ساکن دستگاه ی از رفتن هنگام که دارند وجود کمیت هایی آیا م پرسیم: بنابراین

این از تا سه که م دانیم داریم بردارها از که تجربه ای با شوند؟ تبدیل t و ،z ،y ،x مانند متحرک،
چهارم کمیت اما دهند. یل تش را عادی فضایی بردار ی مؤلفه ی سه م توانند (z ،y ،x) کمیت ها،
نرویم متحرک دستگاه ی به که زمان تا و م کند عمل دوران تحت عادی الرِ اس ی مانند (t)
عضو ی م شناسیم که «سه بردار»هایی از برخ به است ن مم آیا بنابراین، کرد. نخواهد تغییر
در زمان و ان م مانند هم کنار در تا چهار این که طوری کنیم، اضافه « زمان «مؤلفه ی نام به چهارم
تعداد واقع (در دارد: وجود چیزی چنین که م دهیم نشان اکنون کنند؟ پیدا «دوران» فضا‐زمان
در زمان مؤلفه عنوان به انرژی همچنین و تکانه مؤلفه ی سه دارد) وجود موجودات چنین از زیادی
رر م نوشتن که آنجا از م گوییم. «چاربردار» آن به که م سازند چیزی و م شوند تبدیل هم کنار
و جرم انرژی، واحدهای برای ۴ . ١٧ رابطه ی ترفند همان از نمایش ها در هم اینجا دارد، زحمت c



فضا‐زمان .١٧ فصل ٨

واحدها به که دارند تفاوت هم با c٢ عامل ی در تنها جرم و انرژی مثال کرد. خواهیم استفاده تکانه
.E = m داریم: c٢ حذف با پس است. جرم همان انرژی وییم ب م توانیم بنابراین و است مربوط
رابطه تا م کنیم وارد c از صحیح ترکیب انتها، در و م نویسم صورت همین به میان روابط در

شود. متداول واحدهای حسب بر نهایی
از عبارت اند تکانه و انرژی برای ما روابط بنابراین

E = m = m٠/
√

١ − v٢ (۶ . ١٧)
p = mv = m٠v/

√
١ − v٢

داریم واحدها این در همچنین

E٢ − p٢ = m٢
٠ (١٧ . ٧)

چیست؟ ترون ولت ال ١ جرم معنای یریم، ب اندازه ترون ولت ال واحد با را انرژی اگر مثال عنوان به
ترون ولت ال ی جرم این m٠cبرای

٢ یعن باشد، ترون ولت ال ١ ونش س انرژی که است جرم معنایش
است. ٠٫۵١١ × ١٠۶ eV برابر ترون ال ی ون س جرم مثال است.

برای آمد. خواهد در ل ش چه به جدید مختصات دستگاه در انرژی و تکانه ببینیم باید حال
سرعت م دانیم چون است، شدن کار این و کنیم تبدیل را ۶ . ١٧ رابطه ی باید مسأله این به پاسخ
جسم همان به ما و باشد، داشته v سرعت ما دستگاه در جسم ی کنید فرض م شود. تبدیل ونه چ
در کمیت ها نمایش برای کنیم. نگاه است حرکت در u سرعت با که فضایی سفینه ی دستگاه از
م کنیم فرض مسأله کردن ساده برای کرد. خواهیم استفاده پریم دار کمیت های از سفینه دستگاه

یعن ،v′ مقدار کنیم.) بررس را کل تر حالت م توانیم (بعداً است. u سرعت راستای در v سرعت
بین «اختالف» است، مرکب سرعتِ سرعت، این است؟ قدر چه سفینه دستگاه نظر از جسم سرعت

آورده ایم دست به پیش تر که قانون اساس بر .u و v

v′ =
v − u

١ − uv
. (١٧ . ٨)

نسبت جسم به سفینه در حاضر شخص که انرژی ای کنیم، محاسبه را E ′ جدید انرژی بیایید حال
باید که کاری م کند. استفاده v′ سرعت از اما برد، خواهد کار به را ون س جرم همان او م دهد.
کنیم: معکوس را آن و یریم ب را جذرش کنیم، کم ی از را آن کنیم، مربع را v′ که است این نیم ب

v′٢ =
v٢ − ٢uv + u٢

١ − ٢uv + u٢v٢ ,

١ − v′٢ =
١ − ٢uv + u٢v٢ − v٢ + ٢uv − u٢

١ − ٢uv + u٢v٢ ,

=
١ − v٢ − u٢ + u٢v٢

١ − ٢uv + u٢v٢ ,

=
(١ − v١)(٢ − u٢)

(١ − uv)٢ .

بنابراین
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١√
١ − v′٢

=
١ − uv√

١ − v٢
√

١ − u٢
. (١٧ . ٩)

حسب بر را پریم دار انرژی م خواهیم ما اما باالست. عبارت در m٠ ضرب حاصل صرفاً E ′ انرژی
که داریم توجه و بنویسیم، پریم بدون تکانه و انرژی

E ′ =
m٠ −m٠uv√

١ − v٢
√

١ − u٢
=

(m٠/
√

١ − v٢)− (m٠v/
√

١ − v٢)u√
١ − u٢

یا

E ′ =
E − upx√

١ − u٢
(١٧ . ١٠)

دارد. را t′ = t−ux√
١−u٢ فرم همان دقیقاً است مشخص که

هم را آن و است v′ در ضرب E ′ صرفاً آن مقدار کنیم. پیدا را p′x جدید تکانه باید بعد گام در
نوشت: p و E حسب بر سادگ به م توان

p′x = E ′v′ =
m١)٠ − uv)√

١ − v٢
√

١ − u٢
· v − u

١ − uv
=

m٠v −m٠u√
١ − v٢

√
١ − u٢

بنابراین

p′x =
px − uE√

١ − u٢
(١٧ . ١١)

دارد. را x′ = x−ut√
١−u٢ فرم همان هم ی این است مشخص که

حسب بر t′ تبدیل مثل عیناً قدیم تکانه ی و انرژی حسب بر جدید تکانه ی و انرژی تبدیل بنابراین
روابط در جا هر که است این نیم ب باید که کاری تنها است؛ t و x حسب بر x′ تبدیل و ،x و t

عین ۴ . ١٧ روابط کار این با کنیم. زین جای px با را آن دیدیم x جا هر و ،E با را آن دیدیم t ۴ . ١٧
هم ر دی قانون ی به را ما روابط این باشد، درست چیز همه اگر م شود. ١٧ . ١١ و ١٧ . ١٠ روابط
را پایین و باال به حرکت و برگردیم باید قانون این اثبات برای .p′z = pz و p′y = py م رساند:
تحلیل را پیچیده برخورد ی کردیم. بررس قبل فصل در را حرکت این واقع در کنیم. بررس هم
ما پس نم کند؛ تغییر متحرک دستگاه از رؤیت هنگام عمود، راستای در تکانه که دریافتیم و کردیم

است زیر ل ش به کامل تبدیل لذا کرده ایم. اثبات این از پیش را p′z = pz و p′y = py

p′x =
px − uE√

١ − u٢
(١٧ . ١٢)

p′y = py

p′z = pz

E ′ =
E − upx√

١ − u٢
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x

t

pµ

ذره ی برای تکانه چاربردار :۴ . ١٧ ل ش

م شوند تبدیل t و ،z ،y ،x مانند که کردیم پیدا را کمیت چهار تبدیالت این در ترتیب، بدین
نمودار روی را آن م توان است، چاربردار ی تکانه که آنجایی از م نامیم. تکانه چاربردار را آن و
ان پی این .(۴ . ١٧ ل (ش داد نمایش ذره حرکت مسیر بر مماس ان» «پی ی صورت به فضا‐زمان
این است. تکانه سه بردار نمایانگر هم آن ان م مؤلفه  های و دارد ذره انرژی با برابر زمان مؤلفه ی ی
وابسته اند. نمودار به ما نگاه نحوه ی به تکانه و انرژی که چرا است، «واقع تر» تکانه یا انرژی از بردار

چاربردار جبر ۵ . ١٧

p با را تکانه معمول سه بردارِ سه بردارها، مورد در مثال دارد. تفاوت سه بردار با چاربردار ۶ نمادگذاریِ
دستگاه، مختصات محورهای به توجه با که م گفتیم باشیم دقیق تر م خواسیتم اگر نشان م دادیم.
م دادیم نشان pi با را مؤلفه ها کل صورت به اینکه یا دارد، pz و py ،px مؤلفه ی سه سه بردار این
همین شبیه هم م کنیم استفاده چاربردارها برای که نمادگذاری ای باشد. z یا y ،x م توانست i که
t یا z ، y ،x ن مم جهت چهار نماد µ که م دهیم، نشان pµ با را تکانه چاربردار مثال است؛

است.
مختلف نمادگذاری های به کنیم؛ استفاده ری دی دلخواه نمادگذاری هر از م توانستیم البته
زیادی اندازه تا ریاضیات حقیقت در هستند. قدرتمند آن ها چون کنید! اختراع را آن ها نخندید؛
است نمادگذاری در بهسازی ی هم چاربردار ایده ی کل است. بهتر نمادگذاری های اختراع صرفاً
موردِ در اما است، کل چاربردار ی Aµ پس بسپاریم. خاطر به راحت تر را تبدیالت بتوانیم تا
،x راستای در تکانه برابر ترتبب به pz و py ،px و است، انرژی برابر pt تکانه، چاربردار بخصوص

بزنیم. جمع هم با را متناظر مؤلفه های باید ر دی ی با چاربردارها کردن جمع برای هستند. z و y
مثال، برای است. صادق مؤلفه هر برای معادله آن باشیم، داشته چاربردارها میان معادله ای اگر
زیادی تعداد تکانه های جمع یعن باشد، صادق ذرات برخورد در تکانه سه بردار پایستگ قانون اگر
همه ی جمع که است معن بدین این باشد، ثابت هستند برخورد یا نش برهم حال در که ذرات از
باید ،z راستای در تکانه های همه جمع و ،y راستای در تکانه های همه جمع ،x راستای در تکانه های
است؛ ناقص چون است ن غیرمم نسبیت در تنهایی به قانون این وجود باشد. ثابت جداگانه طور به
دوران با اگر چون است ناقص بزنیم. حرف سه بردار ی از مؤلفه دو درباره ی فقط که است این مثل
داشته قانون مان در همزمان را مؤلفه سه هر باید پس م شوند، ترکیب مؤلفه ها مختصات، محورهای

Notation۶
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هم را زمان مؤلفه ی تا دهیم تعمیم گونه ای به را تکانه پایستگ قانون باید نسبیت در بنابراین باشیم.
نسبیت ناوردایی وگرنه است، الزام کامال ر دی مؤلفه ی سه همراه مؤلفه این حضور شود. شامل

هم با و م آید تکانه پایستگ کنار در که است رابطه ای چهارمین انرژی پایستگ داشت. نخواهیم
پایستگ قانون بنابراین، م دهد. دست به زمان و فضا هندسه ی در صحیح چاربرداریِ رابطه ی ی

است: زیر صورت به چهاربعدی نمادگذاری در تکانه و ∑انرژی
ذرات
ورودی

pµ =
∑
ذرات
خروج

pµ (١٧ . ١٣)

نمادگذاری: در تغییر اندک با ∑یا
i

piµ =
∑
j

pjµ, (١۴ . ١٧)

بعد ذرات به مربوط j = ١, ٢, . . . و برخورد از قبل ذرات به مربوط i = ١, ٢, . . . آن در که
فرق هیچ مختصات؟» دستگاه کدام «در بپرسید است ن مم .µ = x, y, z, t و است برخورد از

است. صادق دستگاه هر در مؤلفه ای هر برای قانون این ندارد.
حال بردار. دو داخل ضرب کردیم: بحث هم ر دی موضوع ی درباره ی برداری، تحلیل در
بدون کمیت ی که فهمیدیم عادی دوران در یریم. ب نظر در فضا‐زمان در را آن متناظر که ذارید ب
t٢ − x٢ − y٢ − z٢ متناظر کمیت که م بینیم بعد، چهار در .x٢ + y٢ + z٢ دارد: وجود تغییر

ی که است این راهش ی بنویسیم؟ را عبارت این م توانیم ونه چ .(١٧ . ٣ (رابطه ی ناورداست
استفاده مربع‐نقطه عالمت ی از مثال آن، نمایش برای و کنیم تعریف چهاربعدی عملیات جور

است چنین این م شود استفاده معموال که نمادگذاری هایی از ی . Aµ ⊡Bµ شبیه ′∑کنیم،

µ

AµAµ = A٢
t − A٢

x − A٢
y − A٢

z. (١۵ . ١٧)

سه اما است، مثبت «زمان»ی، جمله ی یعن اول، جمله که معناست این به هست Σ روی که پریم
و بود خواهد سان ی مختصات دستگاه هر در کمیت این بنابراین دارد. منف عالمت ر دی جمله ی
تک ذره ی برای تکانه چاربردار طول مربع مثال، برای بنامیم. چاربردار طولِ مربع را آن م توانیم
برابر pt (م دانیم است. E٢ − p٢ ر دی عبارت به یا ،p٢

t − p٢
x − p٢

y − p٢
z مقدارش است؟ چقدر

به است، سان ی مختصات دستگاه های همه در که باشد کمیت باید چیست؟ E٢ − p٢ است.) E
م آید نظر به ساکن آن در ذره و است حرکت در ذره همراه که مختصات دستگاه در باید خاص طور
مقدار این مختصات، دستگاه این در لذا ندارد؛ تکانه باشد، ساکن ذره اگر باشد. مقدار همان هم
م بینیم پس .E٢ −p٢ = m٢

٠ بنابراین است. ذره ون س جرم با برابر که است، خالص انرژیِ همان
است. m٢

٠ برابر تکانه چاربردار طول مربع که
اگر است. الر اس ی آن حاصل که کنیم ابداع را داخل ضرب م توانیم بردار ی مربع روی از

است صورت این به بردار دو این الر اس ضرب باشد، ر دی چاربردار ی bµ و چاربردار ی aµ∑′
aµbµ = atbt − axbx − ayby − azbz. (١۶ . ١٧)
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دارد. سان ی مقداری مختصات دستگاه های همه در که
نور. فوتون ی مثال است؛ صفر آن ها m٠ ون س جرم که م کنیم ذکر را خاص موارد انتها، در

ثابت برابر فوتون ی انرژی م کند. حمل خود با تکانه و انرژی و است ذرات ر دی مانند فوتون
هم تکانه فوتون چنین .E = hν است: فوتون بسامد در ضرب پالنک، ثابت نام به مشخص،
آن: موج طول بر تقسیم پالنک ثابت با است برابر ر) دی ذره ی هر تکانه واقع در (و آن تکانه و دارد،
.ν = c/λ دارد: وجود موج طول و بسامد بین مشخص رابطه ی فوتون مورد در اما p = h/ν

ط ثانیه ی در نور که مسافت با است برابر موج هر موج طول در ضرب ثانیه، در موج ها (تعداد
تکانه برابر باید فوتون انرژی که م آوریم دست به بالفاصله بنابراین است.) c برابر البته که م کند،
جرم که معناست بدین این برابرند. فوتون تکانه ی و انرژی پس ،c = ١ اگر و باشد، c در ضرب
اگر است. غیرعادی کم مساله این کنیم؛ بررس را نکته این ذارید ب است. صفر فوتون ون س
در نکته م افتد؟ اتفاق چه بایستد که هنگام است، صفر ونش س جرم که است ذره ای فوتون
انرژی برای متداول فرمول م کند. حرکت c سرعت با همیشه نم ایستد! هرگز فوتون که اینجاست
فوتون انرژی پس ،v = ١ و m٠ = ٠ چون که وییم ب م توانیم آیا حال است؛ m٠/

√
١ − v٢

این که رغم عل دارد، انرژی واقعاً فوتون است؛ صفر انرژی اش وییم ب نم توانیم خیر، است؟ صفر
م آورد. نور سرعت با مداوم حرکت از را انرژی اش ندارد، ون س جرم

اگر است. سرعتش در ذره کل انرژیِ ضرب حاصل ذره هر تکانه ی که م دانیم این، بر عالوه
نور سرعت با که ذره ای هر برای .p = vE/c٢ متداول، واحدهای در یا ،p = vE آنگاه c = ١
از حرکت، حال در دستگاه نگاه از فوتون انرژی البته است. p = E ،c = ١ شرط به کند، حرکت
ذاری جای را (١ در ضرب (یا c در ضرب انرژی باید تکانه جای به اما م شود، داده ١٧ . ١٢ رابطه ی
فرکانس ها که معناست این به م آوریم دست به مختلف انرژی های تبدیالت، این با اینکه کنیم.
رابطه ی روی از را آن م توان سادگ به و م شناسند داپلر» «اثر عنوان با را اتفاق این است. متفاوت

کرد. محاسبه E = hν و E = p از استفاده با و ١٧ . ١٢
سایه هایی در زوال به وم مح تنهایی، به زمان و تنهایی، به «فضا است، گفته مینکوفس که چنان

ماند.» خواهد جا به مستقل واقعیت ی صورت به دو این وحدتِ نوع فقط و محض اند،
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