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١۵ فصل ،١ جلد فاینمن، فیزی درسنامه های
تمس ابوذر مترجم:

جانقربان پویا بهاری، انه ی ، ریاض مریم ویراستاران:
ریاض مریم حروفچین:

١٣٩٧ بهار ١٬٠ 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



١۵ فصل

١ خاص نسبیت نظریه ی

٢ نسبیت اصل ١ . ١۵
سال در بار اولین برای انیشتین بود. طبیعت توصیف اساس نیوتن حرکت معادالت سال دویست از بیش

نمود. تصحیح و کشف را آن خطای ١٩٠۵
رابطه ی با نیوتون دوم قانون

f = d(mv)/dt

به توجه با ول است؛ شده نوشته جسم جرم بودن ثابت پیش فرض با شده نوشته معادله ی م شود. بیان
انیشتین، شده ی تصحیح رابطه ی در م شود. زیاد آن سرعت با جسم جرم که دید م توان انیشتین رابطه ی

م شود داده رابطه این از جرم

m =
m٠√

١ − v٢/c٢
, (١ . ١۵)

است نور سرعت c و ندارد سرعت که است زمان در جسم جرم نشان دهنده ی m٠
ون»٣ س «جرم آن در که

است. ١٨۶٠٠٠ mi
s

حدود در یا ٣ × ١٠۵ km
s

با برابر که
نظریه ی از مقدار همین کنند، حل مسئله بتوانند که یرند ب یاد قدری به م خواهند فقط که کسان برای
م کند. عوض جرم برای تصحیح جمله ی ی با را نیوتون قوانین تنها رابطه، این م کند؛ کفایت نسبیت
است. ناچیز بسیار عادی شرایط در جرم افزایش که دریافت آسان به م توان فرمول به کردن نگاه با تنها
آنگاه م چرخد، زمین دور به ۵ mi

s
سرعت با که باشد زیاد ماهواره ای سرعت اندازه ی به سرعت اگر حت

تنها جرم تصحیح جمله ی که م شویم متوجه معادله، در مقدار این جای گذاری با و v/c = ۵٫١٨۶٠٠٠
مشاهده ی با رابطه درست البته، است. مشاهده غیرقابل تقریباً که م شود میلیارد سه یا دو در قسمت ی
با است جالب بسیار است. شده بررس م کنند حرکت نور سرعت نزدی تا سرعت با که ذره زیادی تعداد
شده کشف مشاهده از پیش آن به مربوط نظریه ی است، کوچ بسیار اثر این عادی شرایط در اینکه وجود
نبود. گونه بدین آن کشف طریقه ی اما م شود، توجه قابل بسیار اثر این باال سرعت های در اگرچه است.

rest mass٣ The Special Theory of Relativity١

The principle of relativity٢
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y y′

x x′

ut

حسن حسین (x′, y′, z′)
P و

(x, y, z)

حرکتند. در ر دی ی به نسبت x محور راستای در که مختصات سیستم دو :١ . ١۵ ل ش

بسیار اصالح درگیر که حال در بود) شده کشف تازه (که قانون ی ونه چ م بینیم که است جالب بسیار
کشف این برای تالش ها م شود. روشنگری موجب ، فیزی استدالل و آزمایش ترکیب با است حساس

بود. انیشتین کشف تالش ها این نهایی نتیجه بود، شده انجام تعدادی توسط
سال به مربوط که خاص نسبیت نظریه به فصل این دارد. وجود انیشتین نسبیت نظریه ی دو واقعیت در
نظریه ی که کرد منتشر ر دی نظریه ی ی انیشتین ١٩١۵ سال در است. شده داده اختصاص م شود ١٩٠۵
این در ما که است، گرانش قانون به خاص نسبیت نظریه تعمیم دوم نظریه ی م شود. خوانده ۴ عام نسبیت

نم پردازیم. آن به جا
چارچوب ی «در کرد: مطرح اینگونه حرکت قوانین نتایج از ی در نیوتون ابتدا در را نسبیت قانون
سرعت با چه باشد ساکن چارچوب این چه حال است؛ سان ی خودشان دید از اجسام حرکت مشخص،
سرعت با فضایی سفینه ی مثال برای اگر که معن این به کند.» حرکت مستقیم خط ی در نواخت ی
پدیده ها و اتفاقات همه ی و سفینه در شده انجام آزمایش های همه ی باشد، شدن دور حال در نواخت ی
این نکند. نگاه سفینه بیرون به کس که شرط این با البته باشد. ون س حال در سفینه که است حالت همانند
آیا که است این م آید پیش که سوال تنها و است ساده کاف اندازه ی به ایده این است. نسبیت اصل مفهوم
ساکن سیستم همانند فیزی قوانین حرکت، حال در سیستم ی در شده انجام آزمایش های همه ی در واقعا
سان ی حرکت حال در سیستم در نیوتون قوانین آیا که بپردازیم قضیه این به اول ذارید ب م رسند؟ نظر به

خیر؟ یا است
مشخص ذره ی ی ان م و است حرکت حال در u ثابت سرعت با x جهت در حسین۵ که کنید فرض

(١ . ١۵) ل ش همانند م کند، اندازه گیری را
ساکن که حسن۶ م کند. اندازه گیری x′ خود مختصات سیستم در را x راستای در نقطه فاصله ی او
ارتباط م دهد. نسبت x آن x راستای در مختصه ی به و م کند اندازه گیری را نقطه همان مختصات است،
حرکت ut اندازه ی به حسن مختصات مبدأ t زمان از بعد است. واضح ل ش از سیستم دو مختصات بین

داریم باشند بوده منطبق هم بر ابتدا در سیستم دو اگر و است کرده

x′ = x− ut,

y′ = y,

z′ = z,

t′ = t.

(١ . ٢۵)

برای قوانین همین دوباره که م شویم متوجه کنیم جاگذاری نیوتون قوانین در را مختصات تبدیالت این اگر
مختصات و ثابت سرعت با متحرک مختصات در نیوتون قوانین یعن م آید. دست به جدید مختصات

است! Joe نامش اصل متن ۶در The General Theory of Relativity۴

است! Moe نامش اصل متن ۵در
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ی شویم متوجه انی م آزمایش ها ی انجام با که است ن غیرمم نتیجه در دارد. سان ی ل ش ساکن
نه. یا است نواخت ی حرکت حال در سیستم

به را نسبیت اصل زیادی انسان های م شود. استفاده انی م در که است زیادی مدت نسبیت اصل
شیوه ای همان به اکثراً بیلیارد، توپ های برخورد قوانین به دست آوردن برای نز٧ هوی جمله از گرفتند، خدمت
در تحقیقات دلیل به مبحث این به عالقه نوزدهم قرن در کردیم. بحث تکانه بقای برای ١٠ فصل در که
منجر مختلف، افراد توسط شده انجام دقیق تحقیقات گرفت. شدت نور و مغناطیس تریسیته، ال زمینه های
م کردند توصیف نواخت ی دستگاه های در را نور و مغناطیس تریسیته، ال قوانین که ماکسول معادالت به
معادالت در آن ها جاگذاری با کند. پیروی نسبیت قوانین از ماکسول معادالت نم رسید نظر به اما شد.
حرکت حال در سفینه ی در اگر بنابراین نم ماند. ثابت قوانین این ل ش که م کنیم مشاهده (١ . ٢۵)
این از م توان نتیجه در بیایند. نظر به ساکن سفینه ی از متفاوت باید اپتی و تری ال پدیده های باشیم
از استفاده با م توان حقیقت در آورد. بدست را سفینه حرکت سرعت و کرد استفاده اپتی پدیده های
اگر که است این ماکسول قوانین نتایج از ی آورد. بدست را سفینه مطلق سرعت مناسب، اندازه گیری
همه ی در اکترومغناطیس میدان های این شود‐ تولید نور که گونه ای ‐به آید به وجود میدان در اختالل
ماکسول معادالت نتایج از ر دی ی شد. خواهند منتشر ١٨۶, ٠٠٠ mi/s یا c ثابت سرعت با جهات
حرکت فضا در c سرعت همان با شده منتشر نور باشد، حرکت حال در اختالل مولد منبع اگر که است این

است. منبع از مستقل صوت سرعت که شد خواهیم متوجه صوت برای سان ی استدالل با کرد. خواهد
که ماشین ی در کنید فرض م کند: مطرح را جالبی سوال منبع حرکت از نور سرعت استقالل این
مشتق با م گذرد. c سرعت با کنارمان از خال در نور پرتو ی و باشیم نشسته م کند حرکت u سرعت با

داریم (١ . ٢۵) اول معادله ی از گرفتن

dx′/dt = dx/dt− u

اگر مثال برای باشد. c−u باید ه بل باشد، c نباید ماشین دید از نور سرعت گالیله، تبدیالت اساس بر یعن
دید از آنگاه باشد، حرکت حال در ١٨۶, ٠٠٠ mi/s سرعت با نور و ١٠٠, ٠٠٠ mi/s سرعت با ماشین
برای گالیله تبدیالت اگر صورت هر در ذرد. ب ماشین کنار از ٨۶, ٠٠٠ mi/s سرعت با باید نور ماشین
اندازه گیری برای مشابه آزمایش های سری ی گرفت. اندازه را ماشین سرعت م توان باشد، درست نور
این ما زمین. برای صفر سرعت م شدند: ختم اشتباه نتیجه ی ی به آن ها همه ی اما شد انجام زمین سرعت
اشتباه چیزی وضوح به است. کجا از واقعاً ل مش ببینیم تا کرد خواهیم بررس زیاد دقت با را آزمایش ها

چیزی؟ چه اما است،

٨ لورنتز تبدیالت ١ . ٢۵
ماکسول قوانین در باید ل مش که بود این ایده اولین رسید، نور به فیزی در قوانین این ست ش که وقت
این که م آمد نظر به واضح تقریباً باشد. م گذشت‐ تولدشان آن از سال بیست تنها زمان آن در ‐که
که دهیم تغییر جوری را قوانین این که بود این م شد انجام باید که کاری پس باشند. اشتباه باید قوانین
وارد معادالت این به باید که جدیدی جمله ها ی شد، انجام کار این وقت نکنند. تغییر گالیله تبدیالت تحت
ندارند، وجود م شد معلوم آزمایش انجام با که م کردند پیش بین را تری ال جدید پدیده های م شدند

lorentz transformation٨ Huygens٧
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ل مش و هستند درست ماکسول قوانین شد معلوم کم کم ترتیب این به بود. بی ثمر مورد این در تالش ها
باشد. ری دی جای باید

متوجه م کرد، جاگذاری ماکسول معادالت در را زیر معادالت وقت لورنتز٩ الف. ھ. هنگام، همین در
شد جالب و عجیب بسیار اتفاق ی

x′ =
x− ut√
١ − u٢/c٢

,

y′ = y,

z′ = z,

t′ =
t− ux/c٢√
١ − u٢/c٢

,

(١ . ٣۵)

شناخته لورنتز معادالت عنوان به (١ . ٣۵) معادالت م مانند! سان ی تغییرات این اعمال با ماکسول معادالت
باید کرد ادعا بود، شده مطرح پوانکاره١٠ توسط او از پیش که پیشنهادی ارایه ی با انیشتین سپس م شوند.
ر دی عبارت به بمانند. ناوردا١١ و نکرده تغییر لورنتز تبدیالت تحت که باشند نحوی به فیزی قوانین تمام
نیوتون قوانین باید چطور . انی م قوانین نه و کنیم عوضشان باید که هستند ترودینامی ال قوانین این
بنویسیم نحوی به را نیوتون قوانین باید کار این برای نکنند؟ تغییر لورنتز تبدیالت تحت که کنیم عوض را
جرم کافیست تنها شد، مشخص بعداً که آنگونه کنند. صدق نوشتیم که مختصات جدید دستگاه در که
را تغییر این اگر شود. عوض شد‐ مشخص (١ . ١۵) معادله ی در که ‐همانگونه نیوتون معادله ی در m
با را لورنتز تبدیالت اگر حال شد. خواهند ام هم ترودینامی ال معادالت و نیوتون معادله ی کنیم، اعمال
شویم، متوجه را هیچ کدامشان ون س یا حرکت نم توانیم هرگز کنیم، مقایسه حسین و حسن اندازه گیری های

است! سان ی مختصات دو هر برای معادالت تمام ل ش که چرا
جدید مختصات با ان م و زمان قدیم مختصات کردن عوض که کنیم بحث این به راجع است جالب
مختصات آنکه حال م آید، نظر به درست شهوداً (گالیله ای) قدیم مختصات که چرا است؟ معن چه به
که است ن مم آزمایش دید از و منطق نظر از آیا که بدانیم م خواهیم است. عجیب نظر به (لورنتز) جدید
ه بل بود، نخواهد کاف انی م قوانین مطالعه ی موضوع، این درک برای باشند؟ درست جدید مختصات

ی در انی م برای را آن ها نتایج و ایده ها باید کنیم. مطالعه نیز را ان م و زمان به مربوط ایده های باید
نتایج که چرا است، بوده ثمربخش تالش هایمان که وییم ب نتیجه در بتوانیم تا کنیم بررس مشخص طول

دارد. همخوان آزمایش با ما

١٢ لسون‐مورل مای آزمایش ١ . ٣۵
فرض «اتر» از استفاده با زمین مطلق سرعت کردن پیدا برای تالش هایی کردیم، اشاره باال در که همانگونه

سال در مورل و لسون مای توسط آزمایش ها این معروف ترین شده بود. انجام م کرد، پر را فضا کل که
شد. داده توضیح انیشتین توسط آزمایش ها این منف نتایج بعد سال ١٨ شد. انجام ١٨٨٧

invariant١١

The Michelson-Morley experiment١٢
Hendrik Antoon Lorentz٩

Poincare١٠
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منبع
A

B B′

C C′

D D′

E E′

F F ′

u
L

L
λ

∆x

هم فاز های موج ناهم فاز موج های

لسون‐مورل مای آزمایش شماتی ل ش :١ . ٢۵ ل ش

است، شده داده نشان (١ . ٢۵) ل ش در شماتی صورت به که دستگاه با لسون‐مورل مای آزمایش
شد. انجام

و C آینه ی دو و B است، شده نقره اندود آن از بخش که شیشه ی ،A نور منبع ی از دستگاه این
نصب B از L سان ی فاصله ی با آینه ها است. شده یل تش متصل اند صلب صفحه ی ی به هم که E
دو در شده، تقسیم نوری پرتوی دو و م کند تقسیم قسمت دو به را تابیده شده نور B صفحه ی شده اند.
پرتو دو برم گردند. B سمت به باز آنجا از و م دهند ادامه مسیرشان به آینه ها سمت به عمودبرهم راستای
بازگردد و برود E به B از نور تا م کشد طول که زمان اگر م پیوندند. هم به F و D پرتو های عنوان به باز
خواهند هم فاز F و D پرتوی دو آنگاه باشد، برابر بازگردد و برود C به B از نور م کشد طول که زمان با
نا هم فاز پرتو دو باشد، داشته هم با اندک تفاوت زمان دو این اگر و کرد، خواهند تقویت را ر دی ی و بود
دقیقاً زمان دو این باشد، ساکن اتر در دستگاه این اگر کرد. خواهند مخرب تداخل ر دی ی با و بود خواهند
خواهیم زمان تفاوت شاهد باشد حرکت در u سرعت با راست سمت به دستگاه اگر اما بود. خواهد برابر

چرا. ببینیم ذارید ب بود.
رسیدن زمان است. چقدر آن بازگشت و C به B از نور رسیدن برای الزم زمان که م کنیم محاسبه ابتدا
دستگاه م رسد، B به نور پرتوی که حال در م گیریم. t٢ را آن بازگشت زمان و t١ را E به B از نور پرتوی
م توانیم همچنین کند. ط را L+ut١ فاصله ی c سرعت با باید نور پس است، شده جا به جا ut١ اندازه ی به

داشت خواهیم است. ct١ با برابر فاصله این وییم ب

ct١ = L+ ut١, یا t١ = L/(c− u).

از بود.) واضح م کند حرکت دستگاه به نسبت c − u سرعت با نور اینکه به توجه با همچنین نتیجه (این
است. شده جا به جا ut٢ اندازه ی به B صفحه ی زمان این در است. محاسبه قابل t٢ زمان مشابه، طریق

داریم پس بود، خواهد L− ut٢ بازگشت نور فاصله ی

ct٢ = L− ut٢, یا t٢ = L/(c+ u).

با برابر کل زمان آنگاه
t١ + t٢ = ٢Lc/(c٢ − u٢).
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نوشت خواهیم صورت این به را زمان این آینده مقاصد برای بود. خواهد

t١ + t٢ =
٢L/c

١ − u٢/c٢ . (۴ . ١۵)

فاصله ی در قبل همانند برود. C به B از نور تا م کشد طول که است t٣ زمان به مربوط ما دوم محاسبه ی
در را ct٣ مسافت نور زمان همین در است. کرده حرکت C ′ سمت به ut٣ اندازه ی به C آینه ی t٣ زمان

داریم مثلث این برای م کند. ط BC ′ یا مثلث وتر راستای

(ct٣)
٢ = L٢ + (ut٣)

٢

یا
L٢ = c٢t٢

٣ − u٢t٢
٣ = (c٢ − u٢)t٢

٣,

داشت: خواهیم آن از که

t٣ = L/
√
c٢ − u٢.

بنابراین است. معلوم ل ش تقارن از که همانگونه است، سان ی مسافت ،C ′ از بازگشت مسیر برای
م توان محاسبه کم با که شد. خواهد ٢t٣ با برابر کل زمان و بود خواهد مقدار همان نیز بازگشت زمان

ل ش به را آن

٢t٣ =
٢L√
c٢ − u٢

=
٢L/c√

١ − u٢/c٢
. (۵ . ١۵)

و (۴ . ١۵) معادالت کسرهای صورت کنیم. مقایسه هم با را نور پرتو دو زمان م توانیم حاال نوشت.
مخرج م کشید. طول بود ون س حال در دستگاه اگر که است زمان نمایانگر که هستند سان ی (۵ . ١۵)
نیستند؛ سان ی اصالحات این کنید دقت است. دستگاه حرکت علت به زمان این در اصالح نمایانگر کسرها
و برویم E به تا داریم نیاز که است زمان از کمتر کم برگردیم و برویم C به تا م کشد طول که زمان
این دهیم انجام باید که کاری تمام حال دارند. قرار B از سان ی فاصله ی در آینه ها که اگرچه برگردیم،

یریم. ب اندازه دقت به را تفاوت این که است
ما حقیقت در نباشند. مساوی L طول دو کنید فرض م آید؛ پیش کوچ عملیات ل مش ی اینجا
تا م چرخانیم، درجه ٩٠ را دستگاه آسان به حالت این در دهیم. قرار سان ی را فاصله دو این نم توانیم
اکنون طول دو این در کوچ اختالف هر باشد. حرکت بر عمود جهت در BE و حرکت جهت در BC

است. تداخل طرح های در جابه جایی هستیم، دنبالش به که چیزی و شد خواهد بی اهمیت
با موازی تقریباً BE خط که کردند تنظیم نحوی به را دستگاه مورل و لسون مای آزمایش، انجام در
mi/s با برابر مداری سرعت این باشد. روز) یا شب از مشخص زمان ی (در مدارش در زمین حرکت
به دستگاه باشد. اندازه همین به سال در روز یا شب از زمان ی باید حداقل اتری» «کشش هر و است ١٨
در زمین سرعت نشد؛ مشاهده زمان ای تغییر هیچ اما کند، ثبت را مقدار این تا بود حساس کاف اندازه ی

بود. صفر مقدار این برای آزمایش جواب نبود. ارسازی آش قابل اتر
توجیه برای تأمل قابل جواب نخستین بود. آزاردهنده و عجیب خیل لسون‐مورل مای آزمایش نتیجه ی
این و م شوند منقبض حرکت اثر بر مادی اجسام طول  که بود این او پیشنهاد کرد. پیشنهاد لورنتز را نتیجه
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وقت باشد، L٠ با برابر ون س حال در جسم طول اگر همچنین م افتد. اتفاق حرکت راستای در تنها انقباض
م دهیم، نشان (Lموازی) L∥ با را آن که آن، جدید طول م کند، حرکت طولش راستای در u سرعت با که

با برابر

L∥ = L٠
√

١ − u٢/c٢. (۶ . ١۵)

تغییری C تا B فاصله ی م گیریم، نظر در لسون‐مورل مای آزمایش در را اصالحیه این وقت بود. خواهد
با (۴ . ١۵) معادله ی بنابراین م شود. کوچ L

√
١ − u٢/c٢ اندازه ی به E تا B فاصله ی اما نم کند،

آورد خواهیم بدست تغییر اعمال از پس کند، تغییر باید (۵ . ١۵) معادله ی به توجه

t١ + t٢ =
(٢L/c)

√
١ − u٢/c٢

١ − u٢/c٢ =
٢L/c√

١ − u٢/c٢
. (١ . ٧۵)

که نحوی به دستگاه اگر بنابراین .t١ + t٢ = t٣ که دید خواهیم (۵ . ١۵) معادله ی با نتیجه مقایسه ی با
نم کند ثبت را اثری هیچ لسون‐مورل مای آزمایش چرا اینکه برای توجیه ی شود، کوچ کردیم توصیف
وارد آن به ال اش این م کند، توجیه را آزمایش منف نتیجه ی خوبی به طول انقباض فرضیه ی اگرچه داریم.
از بسیاری در البته بود. « «مصنوع خیل و شده تولید نتیجه فهمیدن دشواری از فرار برای تنها که بود
طبیعت گویا م رسید نظر به اینکه تا بود، برقرار مشابه ل مش نیز اتری باد با رابطه در ر دی آزمایش های
به u اندازه گیری برای که را تالش هایی تمام و ببرد جدیدی پدیده های سمت به را ما تا چیده «دسیسه»ای

کند. خنث بردیم کار
طبیعت قانون ی خودش کامل، دسیسه ی «ی بود‐ گفته پونکاره که ‐همان گونه شد معلوم نهایت در
ن نامم ‐ آزمایش هرگونه ‐با را اتری باد ارسازی آش که هست طبیعت در قانون م گفت پونکاره است!»،

کرد. تعیین را مطلق سرعت نم توان طریق هیچ به یعن م کند.

١٣ زمان تبدیالت ۴ . ١۵
به است، آزمایش ها بقیه ی از برگرفته حقایق با هماهنگ در انقباض، ایده ی آیا که سوال این بررس با
(١ . ٣۵) معادله ی در زمان متغیر در که اصالحیه ای گرفتن نظر در با چیز همه که رسید خواهیم نتیجه این
این که کس برای بازگشت‐ و C به B از رفت ‐زمان t٣ زمان که چرا بود؛ خواهد درست شد انجام
بود. نخواهد برابر م بیند را سفینه که ساکن ناظر با م دهد انجام حرکت حال در سفینه ی در را آزمایش
مقدار این بیرون مشاهده گر برای اما بود، خواهد ٢L/c با برابر سادگ به زمان این سفینه درون فرد برای
فرد به بیرون از شخص وقت ر دی عبارت به .((۵ . ١۵) (معادله ی است (٢L/c)/

√
١ − u٢/c٢ با برابر

حالت از آهسته تر نظرش به فعالیت ها همه ی م کند، نگاه است فندک کردن روشن حال در که سفینه درون
ه بل شوند، کوتاه باید طول ها نه تنها پس است. عادی چیز همه سفینه خود در که حال در آمد، خواهد عادی
همان ‐که را ثانیه ی گذر سفینه در ساعت وقت یعن کنند. کار تر آهسته باید نظر به نیز زمان دستگاه های
١/

√
١ − u٢/c٢ را زمان این بیرون ساکن ناظر م دهد، نشان م بیند‐ سفینه درون فرد که است زمان

دید. خواهد

transformation of time١٣
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این فهمیدن برای دارد. بیشتر توضیح ارزش و است ویژه ای پدیده ی سفینه، در ساعت ها شدن کند این
این که جایی از م دهد. رخ اتفاق چه آن گذر با ببینیم و کنیم بررس را ساعت کار سیستم باید پدیده،
شاید م گیریم نظر در ما که ساعت م گیریم. نظر در را ساده بسیار ساعت ی ما است، پیچیده ای کار
آینه ی آن سر هر به که است میله ی ساعت این کرد. خواهد کار اینجا در اما برسد، نظر به احمقانه کم
و رفته آینه ی آن سمت به نور م تابانیم، ر دی سمت به سر ی از را نور ی ما که هنگام است، متصل
با را ساعت دو ما استاندارد. تی تاک ساعت ی مانند زد، خواهد تی ی بازگشت هر در و برم گردد
همزمان طریق این به را آن ها و باشند داشته سان ی دقیقاً طول که ساخت خواهیم گونه ای به ساختار این
هر که چرا هستند؛ هماهنگ هم با همواره شروع از پس نتیجه در م کنیم. روشن شان همزمان که م کنیم

شخص به را ساعت ها این از ی م کند. حرکت c ثابت سرعت با نیز نور و دارند سان ی طول آن ها دوی
ر دی میله طول که طوری به م کند تنظیم حرکت بر عمود جهت در را میله او و م دهیم است سفینه در که
تغییر حرکت بر عمود جهت در طول دو هر که فهمید م توان تأمل کم با نم کند. تغییر حرکت خاطر به
حال در که وقت دقیقاً ر، دی ی میله های روی که کنند موافقت م توانند ر آزمایش دو که چرا نم کنند؛
y′ و y مختصات ی در باید عالمت ها این تقارن اساس بر بزنند. عالمت هستند، ر دی ی کنار از گذشتن
باید عالمت ها از ی کنند، مقایسه را نتایج تا م رسند ر دی ی به وقت صورت این غیر در باشند، سان ی
کدام و م کرده حرکت ی کدام که شد قائل ارجحیت م توان اینگونه و باشد ری دی از پایین تر یا باال کم

است. بوده ساکن ی

ساعت حرکت از پیش سفینه درون فرد که وقت خواهد آمد. ساعت ها سر بر چه که ببینیم ذارید ب حال
وقت و م کند کار درست و بوده سالم است گرفته تحویل که ساعت که م کند قبول م گیرد، تحویل را

قادر وگرنه نخواهد شد. غیرعادی ای چیز متوجه م کند، حرکت آن با و کرده سفینه سوار را ساعت این که
حرکت حال در که شد خواهد متوجه او کند تغییر چیزی هر اگر است. حرکت حال در وید ب که بود خواهد
چیزی پس است، ن غیرمم نواخت ی کامال حرکت ی در چیزی چنین که م گوید نسبیت اصل اما است؛
م بیند م کند، نگاه م گذرد کنارش از که ساعت به ساکن ناظر که وقت ر، دی طرف از کرد. نخواهد تغییر

ط را زاگ زی مسیر ی حقیقت در م رود، ر دی آینه ی به آینه ی از ساعت داخل که نوری پرتوی که
لسون‐ مای آزمایش در قبال را حرکت این ما است. حرکت حال در مدت این تمام در میله چراکه م کند،
کند حرکت جلو سمت به را u با متناسب مسافت میله مشخص، زمان ی در اگر کرده ایم. بررس مورل
مسافت بنابراین است، c با متناسب م کند ط زمان همین در نور که مسافت ‐(١ . ٣۵) ل ش ‐همانند
زمان ساکن‐ ساعت به ‐نسبت متحرک ساعت در یعن این بود. خواهد

√
c٢ − u٢ با متناسب عمودی

بین زمان که م رسد نظر به بنابراین برود. ری دی انتهای به انتها ی از تا است الزم نور برای بیشتری
نشان ل ش در وتر برای که نسبت همان به درست باشد، طوالن تر متحرک ساعت برای ساعت تی های
که م رسد نظر به ل ش به توجه با همچنین است). ما معادالت در جذر منشأ همان (این است شده داده
به خصوص ساعتِ این تنها نه م کنند. حرکت کمتری سرعت با هم ساعت تی های باشد، بیشتر u چه هر
کار که اساس هر بر ری دی ساعت هر باشد، درست نسبیت نظریه ی اگر ه بل م آید، کندتر نظر به که است

است؟ چنین چرا کنیم. قبول بیشتر بررس بدون م توانیم را این شود؛ کندتر نسبت همین به باید کند

اما باشند مشابه دقیقاً که باشیم داشته ر دی ساعت دو که کنید فرض سوال، این به دادن جواب برای
به را ساعت ها این آنگاه باشند. شده درست ری دی سیستم هر با یا پرتوزا، فروپاش با یا چرخ دنده، با
ساعت داخل نور پرتوی که وقت کنند. کار قبل مان ساعت های با همزمان دقیقاً که م کنیم تنظیم نحوی

ط را کامل دوره ی ی هم ر دی ساعت های م کند، اعالم را این تی ی با و برم گردد و م رود باال اول
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(الف)

(ب)

(پ)

آینه

ور
عن

منب

نوری گیرنده ی

x′

y′

S′ سیستم
D

x

y

S سیستم

١
٢uτ

١ ٢
cτ

١٢ cτ

D

نورساتع شده

منعکس شده نور

دریافت نور

c

u

√
c٢ − u٢

که ساعت ی (ب) .S ′ مختصات سیستم در ون س حال در نوری» «ساعت ی (الف) :١ . ٣۵ ل ش
ط حرکت حال در نوریِ» «ساعت در نور که مسیری از ذهن طرح ی (پ) م کند. حرکت S سیستم در

م کند.
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این از ی م کنند. اعالم بنگ‐ صدای یا نوری فالش با ‐مثال مختلف نحوهای به را آن و کرد خواهند
در قبل مان ساعت همانند ساعت این شاید م بریم. سفینه داخل به قبل مان ساعت با همراه را ساعت ها
داخل مرد آنگاه بیفتد اتفاق این اگر خیر! کند. زمان اعالم ساکن ساعت های مانند و نکند کار کندتر سفینه
را خود سرعت حت و است حرکت حال در که شود متوجه و کند استفاده سازوکار این از م تواند سفینه
این که بود این ما فرض که کند، حساب دارد اختیار در که ساعت دو بین زمان تفاوت از استفاده با نیز
مشخصاً ما بدانیم؛ کند شدنش دلیل و ساعت مان کار طرز راجبِ چیزی نیست الزم است. ن غیرمم کار
قبل مان. ساعت همانند درست کرد، خواهد عمل کندتر ساعت این باشد‐ که دلیل هر ‐به که م دانیم

شد، خواهد کند زمان اندازه گیری سازوکار هر م شوند، کند حرکت در ساعت ها همه ی اگر حال
درون پدیده ها همه ی م شود. کند حرکت در که است زمان» «خودِ این که وییم ب نحوی به م توانیم
چیز همه شود، پیر م کشد طول که زمان ار، سی کردن روشن او، کردن فکر روند او، قلب ضربان سفینه،
زیست شناسان شود. خود حرکت متوجه بتواند نباید شخص که زیرا شود، آهسته سان ی نسبت همان با باید
سفینه در کند پیشرفت سرطان تا م کشد طول که زمان که نیستند مطمئن م گویند بعضاً داروسازان و
آهسته تر هم سرطان که گفت م توان اطمینان با تقریباً امروزی، دان فیزی ی دید از اما شود، طوالن تر
را خود سفینه ی مطلق سرعت سرطان، پیشرفت سرعت اندازه گیری با م تواند شخص وگرنه خواهدشد،

کند! معلوم
بعد درست متوسط طور به که است میون١۴ ذرات به مربوط زمان شدن کند از جالب بسیار مثال ی
صورت به همچنین و م آیند زمین به کیهان پرتوهای با ذرات این م شوند. نابود ثانیه ٢٫٢ × ١٠−۶ از
م شوند، تجزیه زمین به رسیدن راه در آن ها از بعض کرد. تولید را آن ها م توان اه آزمایش در مصنوع
میون کوتاه، عمر این در که است مشخص شد. خواهند متوقف کنند برخورد ماده به وقت آن ها بقیه ی اما
که آن ها از بعض همچنان وجود این با کند. ط مسافت متر ۶٠٠ از بیشتر نور‐ سرعت با ‐حت نم تواند
زمین روی اه آزمایش در ما‐ سر باالی کیلومتر ده چند حدود ارتفاع ‐در شده اند تولید اتمسفر باالی در
سرعت های با مختلف میون های که است این جواب است؟ ن مم چیزی چنین ونه چ م شوند. ار آش
خود دید از که نحوی به دارند؛ نور سرعت به نزدی بسیار سرعت بعض هایشان و م کنند حرکت مختلف
زمین به که بیشتر قدری به دارد، بیشتری عمر طول ما دید از و دارد میل ثانیه ٢ با برابر عمری طول میون،
با میون های عمر میانگین .١/

√
١ − u٢/c٢ داریم قبل از را م شود بیشتر زمان این که ضریبی برسد.

دارند. هم خوان نسبت این با تقریباً مقادیر این و است شده اندازه گیری دقیق نسبتاً مختلف سرعت
رفتار که م دانیم اما چیست، نابودی این انیزم م اینکه یا م شوند نابود میون ها چرا که نم دانیم ما

حت م دهد، پیش بین اجازه ی ما به که است نسبیت اصل مزیت این است. نسبیت اصل طبق بر میون
نابودی نحوه ی راجبِ ایده ای هیچ اینکه بدون مثال، برای نم شناسیمشان. چندان که پدیده هایی مورد در

زمان بازه ی کند، حرکت نور سرعت دهم نه با میون اگر که وییم ب م توانیم همچنان داشته باشیم، میون ها
م رسد. نظر به درست ما پیش بین و بود خواهد ثانیه ٢٫٢ × ١٠−۶/

√
١ − ٩٢/١٠٢ نظر به آن عمر

١۵ لورنتزی انقباض ۵ . ١۵
(x, y, z, t)مختصات بین رابطه ی از بهتری درک کنیم سع و بازگردیم (١ . ٣۵) لورنتز معادالت به بیایید حال
اساس بر اول معادله ی که کردیم اشاره نیز قبال کنیم. پیدا S ′ و S مختصات همان یا ،(x′, y′, z′, t′) و

lorentz contraction١۵ mu-meson (muons)١۴



هم زمان .۶ . ١۵

به جا انقباض این که بفهمیم م توانیم ونه چ اما است، x′ محور راستای در انقباض بر مبن لورنتز پیشنهاد
عمود BC بازوی لسون‐مورل مای آزمایش در نسبیت اصل اساس بر که داریم قبول ر دی اکنون است؟
که م گوید آزمایش جنجال نتیجه ی حال این با باشد، داشته طول تغییر نم تواند و است حرکت جهت بر
اندازه ی به BE بازوی طول باید شود حاصل جنجال نتیجه ی این اینکه برای باشند. سان ی باید زمان ها
دارد؟ معنایی چه حسین و حسن اندازه گیری های طبق انقباض این بیاید. نظر به کوتاه تر

√
١ − u٢/c٢

ی وسیله ی به را نقطه ی x′ مختصاتِ و است حرکت حال در S ′ دستگاه همراه به حسین کنید فرض
م کند فکر او بنابراین برم دارد، و م گذارد را چوب بار x′ کار این برای او م گیرد. اندازه چوبی متر
خط کش ی از دارد حسین است، S دستگاه در که حسن دید از است. متر x′ با برابر فاصله این که
حال گرفت. خواهد  اندازه متر x′

√
١ − u٢/c٢ با برابر را « «واقع فاصله ی پس م کند، استفاده کوتاه شده

در دستگاهش در نقطه همان که گفت خواهد S ناظر باشد، شده دور S از ut اندازه ی به S ′ دستگاه اگر
یا است، x = x′

√
١ − u٢/c٢ + ut فاصله ی

x′ =
x− ut√
١ − u٢/c٢

,

است. لورنتز تبدیالت اول معادله ی همان که

١۶ هم زمان ۶ . ١۵

چهارم معادله ی در کسر مخرج در که عبارت ‐ زمان مقیاس های بودن متفاوت دلیل ‐به مشابه شیوه ای به
نسبتاً که چرا است، کسر صورت در ux/c٢ معادله ی قسمت جالب ترین است. شده وارد م بینید لورنتز
که م شویم متوجه کنیم، نگاه دقت با موقعیت این به اگر م دهد؟ معنایی چه اما است. غیرمنتظره و جدید
حسن نظر از م دهند، روی S ′ دستگاه در حسین دید از زمان ی در و مختلف ان م دو در که رویدادی دو
رویداد و t٠ زمان در و x١ نقطه ی در رویدادها از ی اگر نم افتند». «اتفاق زمان ی در S دستگاه در
با را t′٢ و t′١ متناظر زمان دو ما باشد، داده رخ ( قبل رویداد با زمان (همان t٠ زمان در و x٢ ان م در ر دی

اختالف
t′٢ − t′١ =

u(x١ − x٢)/c
٢√

١ − u٢/c٢

روشن تر را ایده این اینکه برای م نامند. فواصل» در همزمان ست «ش را اتفاق این م آوریم. دست به
کنیم. تصور م دهم توضیح که ترتیبی به آزمایش ی بیایید کنیم،

ی سفینه انتهای هر در ،(S ′ (سیستم است، حرکت حال در سفینه ی ی در که شخص کنید فرض
دو م شود چطور م کنند. کار هم با همزمان کامال ساعت ها این که م شود مطمئن و م کند نصب ساعت

دارد. وجود این کار برای زیادی راه های کرد؟ همزمان را ساعت
همین از سپس کنیم. پیدا را ساعت دو وسط دقیقاً ابتدا داریم. رو پیش دارد اندک محاسبات که راه ی
کنیم. ساطع م گردد باز و م رسد ساعت دو به همزمان وضوح به سان ی سرعت با که نوری پالس دو نقطه
در شخص کنیم فرض بیایید کنیم. همزمان را ساعت دو که م کند کم نوری پالس رسیدن همزمان این
که ری دی شخص آیا که ببینیم باید حال م کند. همزمان را ساعتش دو روش همین به S ′ دستگاه در سفینه

simultaneity١۶
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دو این کند باور که دارد حق S ′ در شخص نه. یا م بیند همزمان را پدیده دو این نیز است S دستگاه در
مختصات در شخص اما نه. یا است حرکت حال در که دهد تشخیص نم تواند چراکه هستند همزمان پدیده
از شدن دور حال در سفینه جلوی ساعت است، حرکت حال در سفینه چون که م کند استدالل اینگونه S
رسیدن برای نور بنابراین است نوری پالس به شدن نزدی حال در سفینه انتهای در ساعت و نوری پالس
سفینه جلوی به سریع تر نور بنابراین برسد. ساعت به تا کند ط باید را راه نصف از بیشتر سفینه جلوی به
م بینیم بنابراین م بیند. همزمان را ساعت ها به نوری پالس دو رسیدن سفینه درون فرد که حال در م رسد،
متفاوت tهای با متناظر S ′ مختصات در برابر ′tهای م بیند، همزمان را پدیده دو سفینه درون فرد وقت که

هستند! ری دی مختصات دستگاه در

١٧ چاربردارها ١ . ٧۵

تبدیالت که کنیم توجه است جالب کشید. بیرون م توان لورنتز معادالت از نتایج چه ر دی ببینیم ذارید ب
داشتیم آنجا در نوشتیم. مختصات دوران برای ١١ فصل در که است y و x بین تبدیالت مشابه t و x بین

x′ = x cos θ + y sin θ,

y′ = y cos θ − x sin θ,
(١ . ٨۵)

تبدیالت در مشابه گونه ای به است. قدیم y و x از ترکیبی نیز جدید y′ و است y و x از ترکیبی جدید x′ که
پس م کنیم. پیدا است t و x از ترکیبی که جدید t′ ی و است t و x از ترکیبی که جدید x′ ی هم لورنتز

بررس م آید. عجیبی مفهوم نظر به که زمان» و «فضا در « «دوران اما است؛ دوران هم ارزِ لورنتز، تبدیالت
شود انجام زیر کمیت محاسبه ی با م تواند دوران با شباهت ها

x′٢ + y′٢ + z′٢ − c٢t′٢ = x٢ + y٢ + z٢ − c٢t٢. (١ . ٩۵)

نقطه ی بین فاصله ی مربع نمایانگر سه بعدی، هندسه ی نظر از سمت، هر در اول جمله ی سه معادله، این در
به م باشد. است‐ مبدا حول دوران هر به نسبت ناوردا کمیت ‐که کره) ی (سطح مختصات مبدا و
تبدیالت تحت م شود، نیز زمان شامل که خاص ترکیب ی که م گوید (١ . ٩۵) معادله ی مشابه طریق
کمیت هایی ‐که بردارها صورت، این به و داد جواب دوران با شباهت بررس این بنابراین ناورداست. لورنتز
م خورند. درد به نسبیت در نیز م شوند‐ تبدیل زمان و مختصات همانند که هستند «مؤلفه هایی» شامل

بردارهایی فقط اکنون تا بشوند. نیز زمان مؤلفه ی شامل تا م دهیم گسترش را بردارها ایده ی بنابراین
که دارند وجود بردارهایی که م کنیم قبول ما پس داشتند. فضایی مؤلفه های تنها که م گرفتیم درنظر را

چهارم مؤلفه ی دارند، معمول بردارهای به شبیه مؤلفه ی سه اینکه بر عالوه که هستند، مؤلفه چهار شامل
است. زمان نماینده ی که دارند نیز

نیز تکانه برای را ایده این م کنیم سع بعدی فصل در م شود، بررس بیشتر بعدی فصل در ایده این
که زمان قسمت ی و معمول تکانه ی مؤلفه های مانند فضایی قسمت سه ما به تبدیل ی دهیم، تعمیم

م دهد. است «انرژی»

four-vectors١٧



نسبیت دینامی .١ . ٨۵

١٨ نسبیت دینامی ١ . ٨۵
کنون تا [ما م کند. رفتار ونه چ لورنتز تبدیالت تحت انی م قوانین کل صورت به ببینیم تا آماده ایم اکنون
نیاورده ایم بدست را m تصحیح فرمول هنوز اما دیده ایم، را طول و زمان تغییر نحوه ی مفصل صورت به
m برای انیشتین تصحیح نتایج دیدن برای م دهیم]. انجام بعدی بخش در را کار این .((١ . ١۵) (معادله ی

م کنیم شروع است تکانه تغییر آهنگ نیرو م گوید که نیوتون قانون با ، نیوتون انی م

F = d(mv)/dt.

داشت خواهیم کنیم جاگذاری را جدید m وقت اما است، mv همان همچنان تکانه

p = mv =
m٠v√

١ − v٢/c٢
. (١ . ١٠۵)

همچنان عکس العمل و عمل اگر تصحیح، این تحت است. نیوتون دوم قانون برای انیشتین تصحیح این
قبل همانند آنگاه بود)، خواهند برابر نهایت در اما نباشند، جزئ صورت به است ن مم (که باشند برابر
معادله ی در داده شده کمیت ه بل نیست، ثابت جرم با mv قبل همانند پایسته کمیت اما داریم، تکانه بقای
همچنان تکانه بقای دهیم، قرار تکانه فرمول در را تغییر این وقت است. دارد، تصحیح جرم که (١ . ١٠۵)

بود. خواهد برقرار
سرعت با متناسب تکانه نیوتون انی م در م کند. تغییر سرعت با ونه چ تکانه ببینیم بیایید حاال
c به نسبت کوچ کاف اندازه ی به سرعت های برای م بینیم، (١ . ١٠۵) معادله ی در که همانطور و است،
پیدا تفاوت ١ از اندک تنها مخرج در جذر چراکه بود خواهد نیوتون انی م همانند نیز نسبیت دینامی
بی نهایت به تکانه و شده نزدی صفر به مخرج در ال رادی م شود، بزرگ c نزدی تا v وقت اما م کند.

م کند. میل
نیوتون انی م در م افتد؟ اتفاق چه شود وارد جسم به طوالن مدت برای ثابت نیروی ی اگر

نیست جسم سرعت این نسبیت، در اما م گذرد. هم نور سرعت از و م کند شدن زیاد به شروع جسم سرعت
همزمان جسم جرم چراکه بدهد ادامه شدن زیاد به م تواند که است تکانه ه بل م کند شدن زیاد به شروع که
زیاد همچنان تکانه اما نم افتد اتفاق سرعت شدن زیاد معن به شتابی ر دی مدت از پس م یابد. افزایش
دقیقاً این و دارد زیادی لخت جسم م گوییم م شود سرعت در اندک تغییر باعث نیرو ی وقت هر م شود.
بسیار v وقت که م گوید معادله این م گوید؛ ((١ . ١٠۵) (معادله ی ما نسبیت فرمول که است چیزی همان
در ترون ال کردن منحرف برای پدیده، این از مثال ی عنوان به است. زیاد شدت به لخت است، c به نزدی

میدان از بزرگ تر برابر ٢٠٠٠ مغناطیس میدان ی به م کنیم، استفاده کلتک٢٠ در ما که سینکروتون١٩ ی
سینکروتون در ترون ها ال جرم ر، دی عبارت به داریم. احتیاج م آوریم، بدست نیوتون قوانین اساس بر که
باشد باید m٠ برابر ٢٠٠٠ m این است! پروتون جرم اندازه ی به و است آن ها معمول جرم برابر ٢٠٠٠
تفاوت ۴٠٠٠٠٠٠ در قسمت ی ،١ با v٢/c٢ یعن این و باشد ١/۴٠٠٠٠٠٠ باید ١ − v٢/c٢ یعن که
نور سرعت به بسیار ترون ها ال سرعت یعن این دارد. تفاوت ٨٠٠٠٠٠٠ در قسمت ی c با v یعن دارد،
بریج٢٢ اه آزمایش سمت به دورتر) پا٢١ ٧٠٠) سینکروتون از همزمان نور و ترون ها ال این اگر است. نزدی

foot٢١

Bridge Lab٢٢
Relativistic dynamics١٨

synchroton١٩

Caltech٢٠
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اما م کند. حرکت سریع تر همیشه نور چراکه نور٢٣، البته م رسد؟ زودتر ی کدام کنند، حرکت به شروع
در است: جلوتر چقدر نور که م گوییم عوض در است‐ سخت بسیار سوال این جواب چقدرسریع تر؟
جرمشان م کنند، حرکت سرعت این به ترون ها ال وقت کاغذ! ضخامت ١

۴ یا ٣/١٠٠سانت متر، حدود
شود. بیشتر نور از نم تواند سرعتشان اما است زیاد بسیار

کوچ مخزن ی در را ول ها مول حرکت کنیم. نگاه جرم نسبیت تصحیح نتایج بقیه ی به بیایید حال
بیشتر نیز گازها جرم نتیجه در و م شود بیشتر گازها سرعت شود، داغ گاز وقت یرید. ب نظر در گاز از

توان بسط با م توان را کم سرعت های در جرم تغییر برای تقریبی فرمول ی م شود. سنگین تر گاز و شده
داریم آورد. بدست m٠/

√
١ − v٢/c٢ = m١)٠ − v٢/c١/٢−(٢ عبارت

m١)٠ − v٢/c١/٢−(٢ = m١)٠ + ١
٢v

٢/c٢ + ٣
٨v

۴/c۴ + · · · ).

م توان بعد به سوم جمله های از و راست هم کوچ vهای برای به شدت سری این که دید م توان به وضوح
نوشت م توان بنابراین کرد. نظر صرف

m ∼= m٠ +
١
٢m٠v

٢
(

١
c٢

)
(١ . ١١۵)

دما وقت است. ول مول سرعت اثر بر جرم افزایش بیانگر معادله راست سمت دوم جمله ی اینجا در که
است. دما شدن زیاد با متناسب جرم شدن بزرگ بنابراین شد، خواهد بزرگ تناسب به نیز v٢ م شود، زیاد
شدن زیاد که وییم ب بیان به م توانیم است، نیوتون کالسی بیان به جنبش انرژی ١

٢m٠v
٢ که آن جا از اما

.∆m = ∆(K.E.)/c٢ یعن است، c٢ بر تقسیم جنبش انرژی شدن زیاد با برابر گاز توده ی این کل جرم

٢۴ انرژی و جرم هم ارزی ١ . ٩۵

اگر کند. پیشنهاد (١ . ١۵) فرمول به نسبت جرم برای ساده تر فرمول انیشتین شد موجب باال مشاهده ی
خواهیم کنیم ضرب c٢ در را (١ . ١١۵) معادله ی و است cبر٢ تقسیم کل انرژی با برابر جرم که وییم ب

داشت

mc٢ = m٠c
٢ + ١

٢m٠v
٢ + · · · (١ . ١٢۵)

جنبش انرژی عنوان به را آخر جمله ی ما و است جسم کل انرژی معرف معادله چپ سمت اینجا، در
انرژی عنوان به است، جسم کل انرژی از بخش که را m٠c

٢ ثابت و بزرگ جمله ی انیشتین م شناسیم.
کرد. تعبیر ون» س «انرژی یا ذات

ی عنوان به بود. خواهد چه است mc٢ با برابر همواره کل انرژی که انیشتین فرض نتایج ببینیم بیایید
خواهیم دست به را بودیم کرده فرض کنون تا که ،(١ . ١۵) سرعت، با جرم تغییر معادله ی جالب، نتیجه ی
باعث که کرد خواهیم وارد جسم به نیرویی سپس م کنیم. شروع دارد m٠c

٢ انرژی که ساکن جرم با آورد.

است. اینجا در بهتری
Equivalence of mass and energy٢۴

نور ست ش ضریب دلیل به ترون ها ال واقعیت در ٢٣البته

مثال گاما پرتوی م رسند. « مرئ «نور از زودتر هوا، در
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است، یافته افزایش جسم انرژی که آن جا از بنابراین شد. خواهد آن جنبش انرژی باالرفتن و جسم حرکت
دارد، ادامه نیرو کردن وارد که زمان تا پس است. اولیه مان فرض به مربوط این است؛ شده زیاد نیز جرم
با برابر زمان در انرژی تغییر نرخ که دیدیم ١٣ فصل در قبال افزایشند. حال در هردو جسم جرم و انرژی

یا است سرعت در نیرو حاصل ضرب

dE

dt
= F.v (١ . ١٣۵)

یا ،E تعریف با همراه را نتایج این وقت .F = d(mv)/dt که داریم ٩ فصل ٩٬١ معادله ی از همچنین
داریم کنیم ترکیب هم با ،(١ . ١٣۵) معادله ی

d(mc٢)

dt
= v.

d(mv)

dt
. (١۴ . ١۵)

که م کنیم استفاده ریاض حقه ی این از ابتدا منظور بدین کنیم. حل m برای را معادله این داریم قصد ما
دهد تغییر ل ش این به را معادله تا کنیم ضرب ٢m در را طرف دو

c٢(٢m)
dm

dt
= ٢mv

d(mv)

dt
. (١۵ . ١۵)

کمیت دهیم. انجام را کار این طرف دو از انتگرال گیری با م توانیم شویم؛ خالص مشتق ها شر از بایست
است معادله این همانند (١۵ . ١۵) معادله ی بنابراین دید. m٢ مشتق به صورت م توان را (٢m)dm/dt

c٢d(m
٢)

dt
=

d(m٢v٢)

dt
. (١۶ . ١۵)

تفاوت هم با C مثال ثابت، ی اندازه ی به تنها نهایت در کمیت دو باشد، برابر هم با کمیت دو مشتق اگر
بنویسیم م توانیم بنابراین دارند.

m٢c٢ = m٢v٢ + C. (١ . ١٧۵)

برقرار سرعت ها همه ی برای باید (١ . ١٧۵) معادله ی که آن جا از کنیم. مشخص دقیق تر را C مقدار باید
با است. m٠ ما جرم صورت این در که کنیم جاگذاری معادله در را v = ٠ خاص حالت م توانیم باشد،

داشت خواهیم اطالعات این جاگذاری

m٢
٠c

٢ = ٠ + C.

داریم (١ . ١٧۵) معادله ی در C مقدار جاگذاری با حال

m٢c٢ = m٢v٢ +m٢
٠c

٢. (١ . ١٨۵)

داشت خواهیم معادله کردن مرتب و c٢ بر تقسیم با

m١)٢ − v٢/c٢) = m٢
٠,
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یا

m = m٠/
√

١ − v٢/c٢. (١ . ١٩۵)

م آید. در جور (١ . ٢۵) معادله ی یا انرژی و جرم رابطه ی با کامال که است (١ . ١۵) فرمول همان این
مقدار نم توانیم ما مواقع اکثر که چرا است. جرم در جزئ بسیار تغییر معادل انرژی تغییرات این طبیعتاً
TNT کیلوتن ٢٠ با معادل که اتم بمب در اما آوریم. دست به ماده محدود مقدار ی از انرژی زیادی
است. اولیه واکنش دهنده ی مواد از سب تر گرم ی حدود در باق مانده غبار که داد نشان م توان است،
هم ارزی زمینه ی در نظریه این است. گرم ١ با برابر ∆E = ∆(mc٢) رابطه ی طبق آزادشده انرژی چراکه
شده تأیید م شود، تبدیل انرژی به و نابود ماده ی تمام آن در که آزمایش هایی با زیبایی به انرژی و جرم
دو شده، نابود هم با و م رسند ر دی ی به m٠ جرم به ون، س حال در پوزیترون ی و ترون ال ی است؛
مستقیم نتیجه ی ی آزمایش این دارند. انرژی m٠c

٢ پرتوها این از هرکدام که م شود ساطع گاما پرتوی
است. ذرات ون س جرم با انرژی هم ارزی
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