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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 نظریو نسبیتچکیده 

 (عیذ سمب حغیٌی ًغتآیة اهلل )

 

ثَ هٌبعجث یکقذهیي عبلگشد اسائَ ًظشیَ ًغجیث خبؿ، ّ جبذیش ؽگشف ایي دیذگبٍ ػلوی ثش فلغفَ ّ ػلْم 

هفغشاى ًظشیَ ًغجیث   ىجیؼی، ّ ًمؼ آى دس فشّپبؽی دیذگبٍ هبجشیبلیغحن، گفحبس ریل سا کَ ثشگشفحَ اص دیذگبٍ 

هحبفل ػلوی شِبى، ُوبیؾِبی ثضسگذاؽث ایي جحْل ثضسگ سا دس عبل  .هی ثبؽذ، ثَ ػاللَ هٌذاى  جمذین هی کٌین

هیالدی سا ثَ ػٌْاى عبل فیضیک ًبم  2005شبسی ثشپب عبخحٌذ ّ عبصهبى هلل هححذ ًیض ثَ ایي هٌبعجث، عبل 

 .گزاسی کشد

ثَ ىْس دس آغبص عخي، هی ثبؽذ، " ایٌؾحبیي"پژُّؾِبی داًؾوٌذ ثضسگ آلوبًی اص آًصب کَ ًظشیَ ًغجیث هشُْى 

 :فؾشدٍ صًذگیٌبهَ اّ سا اص ًظش ؽوب هی گزساًین

 اینشتاینآلبرت 

دّساى ًْشْاًی خْد . هیالدی دس شٌْة آلوبى ثَ دًیب آهذ 1879دس عبل   (Albert Einstein)آلجشت ایٌؾحبیي 

اّ جحقیالت خْد سا دس هؤعغَ . ثَ کؾْس ایحبلیب هِبششت کشد 1893بل سا دس ؽِش هًْیخ گزساًذ ّ دس ع

دس آى کؾْس ثبلی هبًذ ّ اص داًؾگبٍ  1909آهْصؽی پلی جکٌیک دس ؽِش صّسیخ عْیظ اداهَ داد ّ جب عبل 

 . صّسیخ گْاُیٌبهَ دکحشی خْد سا دس سؽحَ فلغفَ دسیبفث داؽث

دس داًؾگبٍ پشاگ ثَ ػٌْاى اعحبد فیضیک  1911ّ دس عبل  اسائَ داد 1905سا دس عبل " ًغجیث خبفَ"ًظشیَ 

ثَ ػٌْاى اعحبد فیضیک دس هؤعغَ آهْصؽی صّسیخ فبحت کشعی جذسیظ  1912دس عبل . هؾغْل ثَ کبس ؽذ

 . گشدیذ ّ دس ایي صهبى، فیث ؽِشت اّ دس شِبى ىٌیي اًذاص ؽذ

کَ ثؼذا ثَ ًبم هبکظ پالًک ًبهیذٍ )ِلن ثَ ثشلیي دػْت ؽذ ّ سیبعث هؤعغَ آهْصؽی فیضیک ّیل 1913دس عبل 

ثش ػِذٍ ّی لشاس گشفث ّ حمْق ّ اهحیبصات هبلی هٌبعجی ثشای اّ هٌظْس ؽذ جب ثحْاًذ ثب خیبل ساحث، ثَ ( ؽذ

 .جحمیمبت ػلوی خْد ثپشداصد

ّی ثَ ػٌْاى ػنْ ُیأت ػلوی دس ثغیبسی اص . سا اسائَ کشد" ًغجیث ػبهَ"ًظشیَ  1916ایٌؾحبیي دس عبل 

داًؾگبٍ ُب ّ هؤعغبت ػلوی دس اسّپب  هؼشفی ؽذ ّ اص داًؾگبٍ ُبی ثضسگی دس آلوبى ّ دیگش کؾْسُب هبًٌذ 

 .کوجشیس، ُبسّاسد، سّعحْک، آکغفْسد ّ ثشّکغل دسشَ دکحشای افحخبسی دسیبفث داؽث

 1926س عبل هذال ىالی اًصوي پبدؽبُی لٌذى، ّ د 1925شبیضٍ ًْثل دس سؽحَ فیضیک، ّ دس عبل  1921دس عبل 

ًظشیَ خْد سا دس خقْؿ ّحذت  1929دس عبل . هذال ىالی اًصوي اخحشؽٌبعی ثشیيبًیب ثَ اّ اػيب ؽذ

 .ًیشُّبی شبرثَ ّ الکحشهغٌبىیظ اسائَ داد
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ثَ ایبالت هححذٍ آهشیکب هِبششت کشد ّ ثَ ػٌْاى ػنْ هبدام الؼوش ّ اعحبد فیضیک  1933ایٌؾحبیي دس عبل 

دس کؾْسآهشیکب  1955ّی دس عبل . سیبمیبت دس داًؾگبٍ ثشًغحْى هؾغْل ثَ کبس ؽذًظشی ّ سئیظ دپبسجوبى 

 . عبلگی ثذسّد حیبت گفث 76دس عّي  

ّحذت ثخؾیذى ثَ ثغیبسی اص هغبئل فیضیکی دس لبلت سیبمی ّاحذ، هبًٌذ ّحذت صهبى ّ هکبى، ّ ّحذت شبرثَ 

اّ جْاًغث دیذگبٍ داًؾوٌذاى سا ًغجث ثَ شِبى  .ّ الکحشّهغٌبىیظ؛ اص دعحبّسدُبی ًظشیَ ایٌؾحبیي هی ثبؽذ

 .دگشگْى عبصد

 

 "نسبیت"موضوع   

ًْاهیظ ىجیؼی کَ لبًْى ًغجیث اعبط ّ صیشثٌبی آى سا جؾکیل هی دُذ، دس حمیمث ًْاهیظ حشکث هبدٍ ُغحٌذ، 

بست اعث اص هبدٍ صیشا شِبى، جٌِب هبدٍ ثَ ّدیؼَ گزاؽحَ ؽذٍ دس فنب ًیغث؛ ثلکَ شِبى ػج. ًَ لْاًیي خْد هبدٍ

ثٌب ثش ایي، شِبى دس حمیمث حشکث اعث، . هححشک دس فنب، کَ ُشیک اص اشضاء آى هکبًی سا اؽغبل ًوْدٍ اعث

ححی اشغبهی کَ دس ًگبٍ . ، هغبّی اعث ثب ػذم(ثَ هؼٌبی دلیك ػلوی)صیشا هبدٍ ثذّى حشکث . ًَ خْد هبدٍ

سُبی ػلوی داسای حشکث یب حشکحِبی غیش هحغْعی ظبُشی دس حبل عکْى ُغحٌذ، دس حمیمث ّ ثش هجٌبی هؼیب

 .هی ثبؽٌذ

ثش ایي اعبط، هْمْع افلی ًغجیث، حشکث هبدٍ یب شغن هححشک اعث کَ دس حشکث خْد، هغبفحی سا اؽغبل   

ثذیي شِث، هْمْع ًغجیث، . صهبى ًیض، ػجبست اعث اص همیبط هکبًی حشکث. هی کٌذ ّ صهبًی سا فشا هی گیشد

. حشکث هبدٍ کَ هغبفحی سا دس هذجی اص صهبى دس ثش هی گیشد، هْمْع ًغجیث سا جؾکیل هی دُذهبدٍ ًیغث، ثلکَ 

 : ػْاهلی کَ دس عٌصؼ هیبى حشکبت هبدٍ دخبلث داسًذ ػجبسجٌذ اص

 هغبفث -1

 هذت صهبى -2

 عشػث اشغبم هححشک -3

 عشػث ًْس -4

 هْلؼیث ًبظش ُب -5

ؿ، ثَ حشکث دس خو هغحمین اخحقبؿ ًغجیث خب. ًغجیث ػبم -2. ًغجیث خبؿ -1: ًغجیث ثش دّ گًَْ اعث

اهب ًغجیث ػبم، هخحـ ثَ حشکث دس خو هٌحٌی هی ثبؽذ کَ جحث . داسد کَ هغحمیوب جحث جبذیش شبرثَ ای ًجبؽذ

 .جبذیش هغحمین شبرثَ ای لشاس داؽحَ ثبؽذ

 "نسبیت"مقدمات نظریو 

 :ثَ هٌظْس فِن فحیح ًظشیَ ًغجیث، ؽبیغحَ اعث همذهبت ریل ججییي گشدد

اص کْچکحشیي اشضاء شِبى هبًٌذ الکحشّى جب . شغن عبکي ّ ثذّى حشکث دس شِبى ّشْد ًذاسد ُیچ -1

 .ثضسگحشیي آًِب هبًٌذ کِکؾبًِب ُوَ ثب عشػحی خبؿ دس حبل حشکث هی ثبؽٌذ

صیشا . ُیچ عکْى هيلمی دس شِبى ّشْد ًذاسد. شِبى ػجبست اعث اص هصوْػَ ای اص َاحذاخ ّ اجفبلبت -2

َاحذاخ، هْمْع ثحد ًظشیَ : ثٌب ثش ایي هی جْاى گفث. بى، اهشی حبدخ اعثجصذد ُشلحظَ اص صه

 .ًغجیث هی ثبؽٌذ

ثٌب ثش ایي دس ایي . یک اهش حبدخ ثبیذ ثب حبدخ دیگشی عٌصیذٍ ؽْد. َاحذاخ ًیض اهْسی ًغجی هی ثبؽٌذ -3

یکی اص آًِب  .ًظشیَ، ثبیذ حذ الل دّ حبدخ ثبؽٌذ جب ثحْاى اص ُشیک اص آًِب ًغجث ثَ دیگشی عخي گفث

 .هٌغْة ّ دیگشی هٌغْة الیَ ًبهیذٍ هی ؽْد
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ُوچٌیي ثبیذ ًغجث . دس عٌصؼ یک حبدخ ثب حبدخ دیگش، ثبیذ ححوب هشالت ّ ًبظشی ثشای آى دّ ثبؽذ -4

 .ًظبم عٌصؼ آى ًبظش دس ساثيَ ثب آى دّ حبدخ، هؼلْم ّ هؾخـ ثبؽذ

عشػث ًْس ّ حبلث ّیژٍ شغن . ّت داسدًغجث ًبظش ثب دّ اهش حبدخ هحٌبعت، ثب ًغجث ًبظش دیگش جفب -5

 . دس حبل حشکث، ًغجث هیبى دّ ًبظش سا جؼییي هی ًوبیذ

  

 "نسبیت"الفبای نظریو 

 مشّسیبت ًغجیث -الف

 (.کیلْهحش دس ذبًیَ 300000)عشػث ًْس دس شِبى دس ُوَ شِبت ّ دس ُش صهبى ّ هکبى، ذبثث اعث  -1

 .هغحمل اعث (یؼٌی شغن ًْساًی)ًْس ًغجث ثَ عشػث هٌجغ خْد  -2

عشػث ًْس، ثبالجشیي عشػث دس شِبى هبدی هی ثبؽذ ّ ُشگبٍ عشػث شغوی ثَ اًذاصٍ عشػث ًْس  -3

 .ثشعذ، هحالؽی هی ؽْد ّ ثَ فْست شغن ثبلی ًوی هبًذ

ثٌب ثش ایي، . لْاًیي ّ ًْاهیظ ىجیؼی، ًغجث ثَ صهبى ّ هکبى ّ حشکث ًبظش ّ هشالت، هغحمل هی ثبؽٌذ -4

دس ػیي . ، اهْسی ًغجی ُغحٌذ ّ ُیچ صهبى هيلك ّ هکبى هيلك ّشْد ًذاسدصهبى جٌِب ّ هکبى جٌِب

 .حبل، اص ائحالف آًذّ،  ّشْد هغحمل  حبفل هی گشدد

 هفِْم هکبى –ة 

ُشگبٍ هبدٍ ثيْس کلی ًبثْد ؽْد، فنب ًیض ًبثْد هی گشدد ّ چیضی ثَ . ُیچ فنبی خبلی اص هبدٍ ّشْد ًذاسد

ُوچٌبى کَ فنبی . ٌب ثش ایي، هکبى ثذّى هبدٍ ای کَ آى سا اؽغبل کٌذ هؼٌب ًذاسدث. ػٌْاى هکبى ثبلی ًخْاُذ هبًذ

ثش ایي اعبط، ّشْد هبدٍ، ّشْد هکبى سا هحمك هی عبصد ّ . ثذّى اششاهی کَ آى سا فشاگیشد  ًیض، ّشْد ًذاسد

ض ّ هکبًی کبهال خبلی سا ثَ ػٌْاى حّی" فنب"ثٌب ثش ایي، اگش کغی . حّیضی سا کَ اؽغبل هی کٌذ ثَ ّشْد هی آّسد

هی ًبهین، ػجبست اعث اص فنبیی کَ هحذّد ثَ هبدٍ اعث ّ " فنب"آًچَ سا هب . جقْس کٌذ، دچبس اؽحجبٍ هی ثبؽذ

 .صیشا هبدٍ هحٌبُی اعث، ّ فنب ًیض هحذّد ثَ آى اعث. هحٌبُی هی ثبؽذ

 هفِْم صهبى –ز 

هبدٍ، هکبى سا هحمك       . ثذّى هبدٍ ّشْد ًذاسد ُوبًيْس کَ هکبى ثذّى هبدٍ ثب ػذم ثشاثش اعث، صهبى ًیض  

اگش حشکث دس شِبى ًجبؽذ، ثشای صهبى ًیض هؼٌبیی ثبلی     . هی عبصد؛ ّ حشکث هبدٍ، صهبى سا ثْشْد هی آّسد

ثَ ُویي دلیل، . حشکث هبدٍ ػجبست اعث اص اًحمبل شغن هححشک اص حّیضی ثَ حّیض دیگش دس ظشف هکبى. ًوی هبًذ

 . ى سا ثب همیبط ّاحذی هی عٌصینصهبى ّ هکب

چْى )ّ یب امؼبف آى ( چْى عبًحیوحش ّ هیلیوحش)هغبفث هکبًی ثْعیلَ ّاحذُبی عٌصؼ هبًٌذ هحش ّ اشضاء آى 

ػجبست اعث اص ىْل پبًذّلی کَ ُشگبٍ صهیي یکجبس ثَ فْست کبهل ثش دّس " هحش"ّ . عٌصیذٍ هی ؽْد( کیلْهحش

بى خْاُذ داؽث؛ ّ ایي ػذد، هغبّی ثب هصوْع ذبًیَ ُبی یک ؽجبًَ سّص هشججَ ًْع 86400هحْس خْد ثگشدد، 

صهبى دس حمیمث، جؼجیشی هصبصی . ثٌب ثش ایي، ُش ًْعبى پبًذّل هحشی هزکْس، هغبّی ثب یک ذبًیَ اعث. هی ثبؽذ

 .اص اًحمبل شغوی اص حّیضی ثَ حّیضی دیگش، ًغجث ثَ اًحمبل شغوی دیگش اص حّیضی ثَ حّیضی دیگش اعث

ثَ ػٌْاى هربل، اًحمبل ظبُشی خْسؽیذ اص افك ؽشلی ثَ افك غشثی ّ ثبصگؾث آى ثَ افك اّل سا همیبط ثشای 

شضء جمغین کشدٍ این ّ ُش  24آًگبٍ ؽجبًَ سّص سا ثَ . صهبًی لشاس دادٍ این کَ آى سا یک ؽجبًَ سّص هی ًبهین

ّ ُش شضئی سا دلیمَ هی ًبهین ّ ُش دلیمَ  شضء جمغین کشدٍ این 60شضئی سا عبػث هی ًبهین ّ ُش عبػث سا ثَ 

ثٌب ثش ایي، ذبًیَ ػجبست اعث اص یک شضء اص . شضء جمغین کشدٍ این ّ ُش شضئی سا ذبًیَ هی ًبهین 60سا ًیض ثَ 

ایي همذاس اص صهبى، هغبّی اعث ثب اًحمبل ُش ًميَ اص خو .شضء اص گشدػ صهیي ثَ دّس هحْس خْدػ 86400

ذبًیَ  86400هحش ىْل خو اعحْا، جمغین ثش  40000000)هحش  463هغبفث جمشیجب   اعحْای صهیي دس فنب ثَ

هحش کَ دس ظشف یک ذبًیَ  463اًحمبل ایي ًميَ خو اعحْای صهیٌی دس فنب ثَ هغبفث (. ُبی یک ؽجبًَ سّص
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، ّ اًحمبل کیلْهحش 30فْست هی گیشد، ُوضهبى اعث ثب اًحمبل کشٍ صهیي دس هذاس خْد ثَ دّس خْسؽیذ ثَ اًذاصٍ 

کیلْهحش،  24کیلْهحش، ّ اًحمبل هّشیخ  35کیلْهحش، ّ اًحمبل صُشٍ ثَ اًذاصٍ  48ػيبسد دس هذاس خْدػ ثَ اًذاصٍ 

کیلْهحش، ّ اًحمبل  7کیلْهحش، ّ اًحمبل اّساًْط  10کیلْهحش، ّ اًحمبل صحل  13ّ اًحمبل عیبسٍ هؾحشی ثَ اًذاصٍ 

ّ ایي اهش هغبّی اعث ثب اًحمبل ًْس دس فنب ثَ هغبفث . کیلْهحش 5اًذاصٍ  کیلْهحش، ّ اًحمبل ثلْجْ ثَ 5/5ًپحْى 

ُوَ ایي . کیلْهحش 200کیلْهحش، ّ اًحمبل هٌظْهَ ؽوغی دس داخل کِکؾبى ساٍ ؽیشی ثَ اًذاصٍ  300000

 .اًحمبلِب دس ظشف هذت صهبى کْجبُی کَ ذبًیَ هی ًبهین، جحمك هی یبثٌذ

ًَ حشکحی ّشْد ًذاؽحَ ثبؽذ ّ عکْى هيلك ثش آى حبکن گشدد، ًوی جْاًین اگش فشك کٌین کَ دس شِبى ُیچگْ

 .صیشا گزؽحَ ّ آیٌذٍ ای ثبلی ًوی هبًذ. هصشایی ثشای صهبى جقْس کٌین

 (SPACETIME)هکبى  –هفِْم صهبى  -د 

هبى اهکبى صهبى ّ هکبى ُوْاسٍ دس حبلث اًذهبز ّ جذاخل دس یکذیگش ُغحٌذ ّ اًحمبل دس هکبى ثذّى اًحمبل دس ص

صیشا اًحمبل ػجبست اعث اص ىّی هشاحل ثَ فْست هحْالی کَ ُش لذهی ثَ هؼٌبی ليغ هغبفحی هکبًی      . ًذاسد

اگش . پظ لذهِبیی سا کَ ثشهی داسین ػجبسجٌذ اص هحشُبیی کَ ىی هی کٌین ّ ذبًیَ ُبیی کَ هی گزساًین. هی ثبؽذ

ذم اعث ّ ُش ذبًیَ ًیض یک لذم اعث ّ ُشدّ جؼجیشی اص فشك کٌین کَ ُش لذم یک هحش اعث، پظ ُش هحش یک ل

 . ثٌب ثش ایي، اهکبى ًذاسد صهبى سا اص هکبى شذا کٌین ّ آى سا هغحمل عبصین. حشکث اًحمبل هی ثبؽٌذ

ثَ ػجبست دیگش، . صهبى، اص حشکث هبدٍ دس حّیض ّ شبیگبٍ آى جؼجیش هی کٌذ؛ ّ هکبى، اص ّشْد هبدٍ دس آى شبیگبٍ

ثش ایي اعبط، . ًیغث هگش ّعیلَ ای ثشای فشق گزاؽحي هیبى ّشْد هبدٍ ّ حشکث آىصهبى چیضی 

 . اص خْاؿ آى هی ثبؽذ" هکبى -صهبى"ػجبست اعث اص هبدٍ هححّشک؛ ّ "  ّشْدشِبًی"

 (SPACETIME CONTINUUM)هکبًی  -هحقل صهبى -ٍ 

دسعث هرل ایٌکَ دّ لفظ ثشای . گ داسًذدس ُش حشکحی ثب یکذیگش اسججبىی جٌگبجٌ( هکبًی)ّ هغبفث ( صهبًی)هّذت 

صیشا ُیچ اهش حبدخ ّ حشکث شغوی سا ثذّى دس ًظش گشفحي عشػث آى شغن کَ صهبًی سا ثشای . یک هؼٌب ثبؽٌذ

ثب ( هکبى ّ صهبى)ثشای ایٌکَ حشکث، ؽبهل هغبفث ّ هذت . ىی هغبفحی دس ثش هی گیشد، ًوی جْاًین جقْس کٌین

اًحمبل یک شغن اص ًميَ هجذأ، ّ )هکبًی هیبى دّ اهش حبدخ  -ث، اجقبل صهبًی ثٌب ثش ایي، حشک. ُن هی ثبؽذ

 . هکبًی ، ثؼذ چِبسم شغن اعث –ایي اجقبل صهبًی . هی ثبؽذ( سعیذى آى ثَ ًميَ دیگش

ثَ خبىش داؽحَ ثبؽیذ کَ صهبى ثَ جٌِبیی ثؼذ چِبسم ًیغث، صیشا صهبى ثَ جٌِبیی ّ ثَ فْست هغحمل ّشْد 

ثش ایي اعبط، ثؼذ چِبسم ػجبست اعث . هبًی کَ حشکث آى سا دس هکبى ادغبم هی کٌذ، ثؼذ چِبسم اعثاهب ص. ًذاسد

 (.  SPACETIME" )هکبى -صهبى"اص 

  

 (WORLD LINE)خو شِبًی  -ّ

ُشهبى "افيالحی سیبمی ّ ٌُذعی اعث کَ داًؾوٌذ سّعی دس ػلن سیبمیبت ( یب خو ّشْدی)خو شِبًی 

آى سا ثشای ثیبى جبسیخ حیبت شغن هححشک ّ جفکیک هیبى گزؽحَ ّ آیٌذٍ ثَ کبس  (Minkuwski) "هیٌکّْعکی

 . ثشدٍ اعث

اگش فشك کٌین کَ ليبسی دس خو هغحمین حشکث کٌذ ّ اص ًميَ ای هؼیي دس لحظَ ای هؼیي ثَ ساٍ افحذ ّ ثَ ًميَ 

داهَ دُذ، ّ هغبفث هیبى هؼیي دیگشی ثشعذ؛ عپظ اص آى ًميَ ثَ ًميَ عْهی دس ّلث هؼیي ثشعذ ّ ُویٌيْس ا

ًمبه رکش ؽذٍ هؼلْم ثبؽذ، دس ایي فْست هی جْاى خيی سا سعن کشد کَ حشکث آى ليبس سا دس ىْل سّص ثَ ىْس 

 .کبهل ًؾبى دُذ

 :ثَ ًوْداس صیش، جْشَ فشهبییذ
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ًؾبًگش جبسیخ حشکث  a-b-c-d-fخو  . دس ایي ًوْداس، هکبى ليبس دس ُش لحظَ اص صهبى ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعث

خو یبد ؽذٍ، اص هصوْػَ ای اص ًمبه جؾکیل گشدیذٍ ّ ُش ًميَ، ًؾبًگش آى اعث کَ ليبس دس ُش . ليبس هی ثبؽذ

ثب ثشسعی سیبمی ایي حشکث، سّاثو گًْبگْى هیبى دّ ػٌقش اعبعی . صهبى هؼیي دس ًميَ ای هؼیي ثْدٍ اعث

 .حشکث، یؼٌی صهبى ّ هکبى، سّؽي هی گشدد

هوکي اعث . هکبًی، ثَ ػٌْاى هصوْع آًچَ ثْدٍ ّ آًچَ ُغث ّ آًچَ خْاُذ ثْد للوذاد هی گشدد -قل صهبىهح

ثشای ُش هْشْدی اػن اص اًغبى، حیْاى، گیبٍ، عحبسٍ، عیبسٍ ّ ُش ؽیئ شغوبًی دیگشی، خو ّشْدی 

 .هخقْؿ ثَ آى جشعین ؽْد

 "نسبیت"نتایج طبیعی نظریو  

 :دعحبّسدُبیی ىجیؼی اعث کَ ثَ هْاسدی اص آًِب اؽبسٍ هی ؽْدًظشیَ ًغجیث خبؿ، داسای   

 اًمجبك ظبُشی ىْل شغن هححشک -1

شغن هححشک دس ساعحبی : ذبثث کشدًذ کَ( dloLeentiF)ّ فیحضششالذ ( ztneroL)دّ داًؾوٌذ ثَ ًبم لْسًحظ 

حغْط دس ىْل شغن عشػث الصم ثشای ایصبد اًمجبك ه .حشکث خْد، ثَ جٌبعت عشػث حشکث، هٌمجل هی گشدد

هؼٌبی ایي اًمجبك آى اعث کَ همذاس . هححشک، ثبیذ عشػحی ثبؽذ کَ دس لیبط ثب عشػث ًْس، هحغْط ثبؽذ

ثٌب ثش ایي، . ىْل شغن ثب اخحالف عشػث ًغجی هیبى آى شغن ّ کغی کَ آى سا ًظبسٍ هی کٌذ، دگشگْى هی ؽْد

یک ًبظش ّ دس دیذگبٍ ًبظش دیگش، دّ کّویث ىْل یک شغن یک حمیمث هيلك ًیغث؛ ثلکَ همذاس آى دس ًظش 

 .  هخحلف ُغحٌذ ّ فشق هیبى آًبى ثَ عشػث ًغجی هیبى آى دّ ًبظش ثغحگی داسد

 (Time Contraction)کٌذی ظبُشی صهبى   -2

صهبى ًبظش هححشک، ًغجث ثَ ًبظش عبکي، ثَ ًغجث . عٌصؼ صهبى ًبظش عبکي ثب ًبظش هححشک جفبّت داسد

ثٌب ثش ایي، اگش فنب ًْسدی ثب عفیٌَ فنبیی اص صهیي ثَ فنب هغبفشت کٌذ ّ . ذ جش هی گزسدافضایؼ عشػحؼ، کٌ

پظ اص هذت لبثل هالحظَ ای ثبص گشدد؛ پظ اص ثبصگؾث ثَ صهیي خْاُذ دیذ کَ صهبى اّ ًغجث ثَ عبػث هشدهبى 

 .سّی صهیي ػمت جش هی ثبؽذ
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 ًغجی ثْدى ششم اشغبم  -3

ًیْجي هؼحمذ . یث حشکث سا حبفل مشة ششم شغن دس عشػث آى داًغحَ اعثدس فیضیک کالعیک، کّو" ًیْجي"

ششم دس ًظش ًیْجي ػجبست ثْد اص کّویث     . ثْد کَ ُش شغوی، ششم ذبثحی داسد کَ ثَ حشکث آى اسججبىی ًذاسد

ي هؼٌب، ثش اص دیذگبٍ ًیْجي ّ پیشّاى اّ لبثل جقْس ًجْد کَ ششم ثَ ای. هبدٍ ای کَ شغن، آى سا دس ثش هی گیشد

 . اعبط حشکث شغن، جغییش کٌذ

ًظشیَ ًغجیث، ششم شغن سا ثَ . ًظشیَ ًغجیث ذبثث کشد کَ ششم اشغبم هححشک، ثب ششم اشغبم عبکي جفبّت داسد

ثٌب ثش ایي، ششم شغن ثَ . ػٌْاى کّویث ًغجی ثش عیبق آًچَ دس خقْؿ ىْل اشغبم گفحَ ؽذ للوذاد هی کٌذ

الجحَ عشػث هْسد ًیبص ثشای ایصبد جغییش هحغْط دس همذاس ششم، ثبیذ دس . شددجٌبعت عشػث آى، هحفبّت هی گ

 . حذ هحغْط ّ لبثل لیبط ثب عشػث ًْس ثبؽذ

اص آًصب کَ رسات اجوی هبًٌذ الکحشًِّب ثب عشػحی ثغیبس ثبال کَ ثَ دُِب ُضاس کیلْهحش دس ذبًیَ هی سعذ اص هْاد 

شػث دس همبیغَ ثب عشػث ًْس  اهشی  هحغْط  هی ثبؽذ؛   پشجْ صا خبسز هی گشدد؛ ّ اص آًصب کَ ایي ع

ّ " کبّفوي"داًؾوٌذاًی هبًٌذ . آصهبیؼ ُبیی ثشای اذجبت جبذیش عشػث شغن ثش ششم آى فْست گشفحَ اعث

آصهبیؾی دلیك ثشای همبیغَ همذاس ششم دس حبل  1901دس عبل ( Kaufmann and Bucherer" )ثْؽشس"

سّی الکحشًِّب اًصبم دادًذ ایي آصهبیؾِب، فحث ًظشیَ لْسًحظ ّ ایٌؾحبیي سا حشکث ثب ششم دس حبل عکْى ثش 

 . جبییذ ًوْد

 .ثٌب ثش ایي، ششم هبدی اهشی ًغجی اعث کَ همذاس آى ثَ جٌبعت اصدیبد عشػث شغن، افضایؼ هی یبثذ

 (Mass and Energy)ششم ّ اًشژی  -4

اهب ایٌؾحبیي . ًقف حبفل مشة ششم دس هشثغ عشػث :ثش اعبط لْاًیي دیٌبهیکی ًیْجي، اًشژی ػجبست اعث اص

جْاًغث ثش هجٌبی لبًْى ًغجی ثْدى ششم، جٌبعجی هيلك هیبى ششم ّ اًشژی ججییي کٌذ ّ هؼبدلَ هؼشّف خْد سا 

ثش ایي هجٌب، ػذد ّاحذُبی اًشژی شغن، ُوْاسٍ ثب ػذد ّاحذُبی ششم آى مشة دس ػذدی ذبثث کَ . اسائَ ًوبیذ

ثَ ُویي دلیل، ایٌؾحبیي هؼحمذ ثْد کَ اًشژی ّ ششم، دّ همیبط ثشای . عث، هغبّی هی ثبؽذهشثغ عشػث ًْس ا

 .یک ؽئ ّاحذ هی ثبؽٌذ

. عبػث سا دس دسّى خْد داسد –هیلیْى کیلْ ّات  25شغوی کَ ششم آى یک گشم ثبؽذ، ًیشّیی ًِفحَ دس حذ 

 .دس آهشیکب دس صهبى شٌگ شِبًی دّم ثْد لبًْى جٌبعت هیبى ششم ّ اًشژی، صیش ثٌبی ثشًبهَ عبخث ثوت اجوی

 "نسبیت"نتایج فلسفی نظریو 

 اثيبل لبًْى ثمبء هبدٍ -1

داًؼ لشى ًْصدُن چٌیي جقْس هی کشد کَ شِبى اص هبدٍ ای ثب همذاس ذبثث جؾکیل گشدیذٍ ّ اصلی ّ اثذی        

 سا اسائَ داد( Conservation of Matter)لبًْى ثمبء هبدٍ " الّّاصیَ"داًؾوٌذ هؼشّف فشاًغْی . هی ثبؽذ

هبدٍ هی جْاًذ اص حبلحی ثَ حبلث دیگشی دگشگْى ؽْد . کَ ثش هجٌبی آى، هبدٍ آفشیذٍ ًوی ؽْد ّ ًبثْد ًوی گشدد

ّ دس ُش دّ ًْع دگشگًْی یبدؽذٍ . ّ ایي دگشگًْی یب ثَ فْست جحْلی ىجیؼی ّ عبدٍ اعث ّ یب جحْلی ؽیویبیی

ثش اعبط لبًْى ثمبء هبدٍ ّ ثمبء اًشژی، شِبى اص هبدٍ ّ . عث ّ کن ّ صیبد ًوی ؽْدهمذاس هبدٍ یب ششم آى ذبثث ا

 .اًشژی جؾکیل ؽذٍ اعث ّ ُویؾَ ثبلی خْاُذ هبًذ ّ جٌِب اص حبلحی ثَ حبلث دیگش دگشگْى هی ؽْد

. اسداهب ًظشیَ ًغجیث خبؿ، اذجبت کشد کَ ححی ششم هبدی اهشی ًغجی اعث ّ همذاس آى ثَ عشػث شغن ثغحگی د

 .ایي ًظشیَ، ذبثث ثْدى هبدٍ سا ًفی کشد ّ اصلّیث هبدٍ سا اثيبل ًوْد
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 (le  tre )جئْسی اًفصبس ثضسگ  -2

صیشا دس پشجْ حل هؼبدالت ایي ًظشیَ . ًظشیَ ًغجیث، صهیٌَ سا ثشای اذجبت جئْسی اًفصبس ثضسگ فشاُن عبخث

ْست ػلوی ذبثث ؽذ کَ شِبى داسای آغبص ّ سّؽي گشدیذ کَ شِبى دس حبل عکْى ًیغث ّ اص ایي سُگزس ثَ ف

ثَ ایي جشجیت هؼلْم هی گشدد کَ شِبى شغوبًی، ػوش هؼیي داسد ّ . ًميَ ؽشّع اعث ّ صهبى ًیض، آغبصی داسد

 .هحبعجَ آى هوکي اعث

صیشعبخث جئْسی اًفصبس ثضسگ سا " eetnem zestlone"هیالدی، فیضیکذاى ثلژیکی ثَ ًبم  1927دس عبل 

ثب هيبلؼَ ثش سّی پذیذٍ ُبیی هبًٌذ . ثٌب ثش ًظشیَ ًغجیث، شِبى داسای ًميَ آغبص اعث: ّ اػالم کشدفشاُن ًوْد 

Red Shift جئْسی هزکْس هْسد پزیشػ ثغیبسی اص داًؾوٌذاى لشاس گشفث؛ ّ ثب کؾف جؾؼؾؼبت ،  

(Background Radiation)  دس اػوبق فنب جْعو  دّ داًؾوٌذ ثَ ًبمRobert Wilson  ّArno 

Penzias  ُوچٌیي دس پشجْ پژُّؼ ُبی ُبثل، ًظشیَ اًفصبس ثضسگ ثَ جبییذ سعیذ ّ.    

ثب اًفصبسی ػظین ثَ ّشْد آهذٍ اعث ّ داسای ًميَ  43ثَ جْاى هٌفی  10ثش اعبط ایي ًظشیَ، شِبى دس صهبى 

 .ؽشّع هؼیي ّ هؾخقی هی ثبؽذ

 جذاّم گغحشػ شِبى شغوبًی ّ جؼییي ػوش آى  -3

 1922دس عبل " الکغبًذس فشیذهي"دالت ًغجیث ایٌؾحبیي جْعو داًؾوٌذ فیضیک ّ سیبمیذاى سّعی ثب حل هؼب

پظ اص آًکَ داؽوٌذاى دس عبل . هیالدی، اص دیذگبٍ ػلن سیبمیبت ذبثث ؽذ کَ شِبى دس حبل گغحشػ هی ثبؽذ

ًحیصَ سعیذًذ کَ هيبلؼبت خْد سا دس خقْؿ خيْه ىیف ًْساًی کِکؾبى ُب هحوشکض عبخحٌذ، ثَ ایي  1923

ثذیي فْست، ًظشیَ ًغجیث ایٌؾحبیي هجٌی ثش گغحشػ . کِکؾبى ُب ُوچٌبى دس حبل دّس ؽذى اص یکذیگش ُغحٌذ

ایي اهش ًؾبى هی دُذ کَ شِبى اص یک ًميَ . هغحوش شِبى اص ساٍ هؾبُذٍ ّ سفذ کبئٌبت ًیض ثَ اذجبت سعیذ

 . ثیؾحش هی ثبؽذ ّ ًوی جْاًذ اصلی ثبؽذ آغبصیي ؽشّع ؽذٍ ّ جْعؼَ یبفحَ ّ ٌُْص دس حبل گغحشػ

 (هبجشیبلیغن)ؽکغث فلغفَ هبدی  -4

صیشا ثٌبی فلغفَ هبجشیبلیغن ثش اعبط ذجبت ّ فیبًث . ًظشیَ ًغجیث خبؿ، هْشت ؽکغث هکبجت هبدی گشدیذ

 .هبدٍ ّ اصلی ثْدى آى  ّ اًحقبس ُوَ ُغحی دس شِبى هبدی لشاس دادٍ ؽذٍ اعث

جیث، هؼلْم گشدیذ کَ اّال هبدٍ، اهشی ذبثث ّ هيلك ًیغث، ثلکَ ححی ششم ّ اًذاصٍ آى ثب اذجبت ؽذى ًظشیَ ًغ

ػالٍّ ثش ایي، شِبى ًیض اصلی ًیغث، ثلکَ اهشی هخلْق ّ هغجْق ثَ ػذم اعث ّ ًميَ آغبص . ًغجی هی ثبؽٌذ

صیشثٌبی فلغفَ  سّؽي اعث کَ ثب اذجبت ػلوی ایي حمبئك،. آفشیٌؼ آى اص ٌُگبم ّلْع اًفصبس ثضسگ هی ثبؽذ

 .هبجشیبلیغن کَ ذجبت هبدٍ ّ اصلیث آى اعث، فشّ هی پبؽذ ّ ثٌیبى اعبعی آى عمْه هی کٌذ

 

 

 

  


